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صدق اهلل العظيم 

شكر وتقدير
الحــــــمد هلل عــــــدد خــــــلقه ، الحــــــمد هلل مــــــلء خــــــلقه ، الحــــــمد هلل عــــــدد مــــــافــــــى الــــــسماوات 
واألرض ، الحــــمد هلل مــــلء مــــا فــــى الــــسماوات واألرض ، الحــــمد هلل عــــدد مــــاأحــــصى كــــتابــــه ، 
الحـمد هلل عـلى مـاأحـصى كـتابـه ، الحـمد هلل عـدد كـل شـىء ، الحـمد هلل مـلء كـل شـىء ؛ أمـا 
بــعد يســرنــى أن أتــوجــه بــخالــص شــكرى وتــقديــرى واحــترامــى إلــى األســتاذيــن الجــليلني الــذى 
أنـعم اهلل سـبحانـه وتـعالـى عـلى بـهما وأكـرمـنى بـأن تـفضال وأشـرفـا عـلى هـذا الـعمل املـتواضـع 

.
أ.د/الـسيد عـلى شهـده الــذى غــمرنــى بــكريــم أخــالقــه وعــظيم صــفاتــه وفــيض عــلمه 
فـكم كـان صـبورا عـطوفـا بـالـباحـثة مـثله فـى ذلـك مـثل األب الـحنون فـلوال تـوجـيهات وارشـادات 
سـيادتـه الـرشـيدة الـتى قـدمـها لـلباحـثة عـند إعـدادهـا لـلبحث بـصفة عـامـة وأدواتـه بـصفة خـاصـة 
مـا خـرج عـلى هـذا الـنحو فجـزاه اهلل عـنى خـير الجـزاء ومـتعه بـموفـور الـصحة والـعافـية وجـعل 

ذلك فى ميزان حسناته  .
أ.د/فـوزى أحـمد الـحبشى الـذى تعجـز كـلماتـى وتـتحير عـلى لـسانـى فـإن أسـميته 
الــعالــم الجــليل فــقد ال أوفــيه قــدره وإن أســميته الخــل األمــني قــد أكــون مــقصرة فــى حــقه ولــكن 
مــا أعــرفــه جــيدا وأعــيه تــمامــا أنــنى تــعلمت عــلى يــديــه طــرق الــبحث الــتربــوى ومــناهــجه وكــيفية 
كـتابـة بـحث يـتسم بـاملـنهجية الـعلمية والـتربـويـة الـصحيحة فجـزاه اهلل عـنى خـير الجـزاء ومـتعه 

بموفور الصحة والعافية وجعل ذلك فى ميزان حسناته .
كـما أتـوجـه بـخالـص شـكرى وعـميق تـقديـرى إلـى األسـتاذيـن الـفاضـلني الـلذيـن تـفضال 

باملوافقة على مناقشة الباحثة .
أ.م.د/إبـــراهـــيم محـــمد فـــوده الـــــذى تحـــــمل عـــــناء الـــــسفر وأتـــــى ملـــــناقـــــشة الـــــباحـــــثة 
وإســداء مــالحــظاتــه الســديــدة بــشأن الــبحث والــتى ســوف تــثرى بــال شــك الــبحث وتــجعله فــى 



صــورة جــيدة تــليق بــوضــعه فــى مــكتبة كــلية الــتربــية –جــامــعة الــزقــازيــق- فجــزاه اهلل عــنى خــير 
الجزاء ومتعه بموفور الصحة والعافية وجعل ذلك فى ميزان حسناته .

أ.م.د/حـجازى عـبدالحـميد أحـمد الــذى أعــطى مــن وقــته وجهــده إلرشــاد الــباحــثة 
كــلما احــتاجــت ذلــك أثــناء اعــدادهــا لــلبحث كــما تــفضل عــليها بــمناقشــتها وإســداء املــزيــد مــن 
االرشــادات لــها فجــزاه اهلل عــنى خــير الجــزاء ومــتعه بــموفــور الــصحة والــعافــية وجــعل ذلــك فــى 

ميزان حسناته .    
كــــما أتــــوجــــه لــــكل أســــاتــــذتــــى مــــنذ طــــفولــــتى وحــــتى اآلن  بــــخالــــص شــــكرى وتــــقديــــرى 
مـــصداقـــا لـــلحكمة الـــقائـــلة : "مـــن عـــلمنى حـــرفـــا صـــار لـــى قـــدوة ومـــثال " ،  وعـــلى رأس هـــؤالء 
الـكثيريـن مـن املـعلمني لـى فـى حـياتـى والـدى الـعزيـز / عـبد الـعظيم الـسيد عـبد الـرحـمن 
مــعلمى األول فــى هــذه الــدنــيا بــارك اهلل لــه فــى عــمره ومــتعه بــموفــور الــصحة 
والـعافـية ، أ.د/إبـراهـيم عـطيه أسـتاذ املـناهـج وطـرق تـدريـس الـريـاضـيات بـكلية 
الـتربـية – جـامـعة الـزقـازيق ، د/صـالح شـريـف مـدرس عـلم الـنفس الـتربـوى بـكلية 
الــتربــية الــنوعــية – جــامــعة الــزقــازيق ، أ.د/ زبــيدة قــرنــى مــدرس املــناهــج وطــرق 
تـدريـس الـعلوم بـكلية الـتربـية – جـامـعة املـنصورة ، أ/ محـمد أحـمد سـعيد مـدرس 
الـلغة الـفرنـسية بـمدرسـة الـقنايـات الـثانـويـة املشـتركـة ، أ/يـاسـر جـنديـة مـدرس أول 
الـلغة الـعربـية بـمدرسـة جـمال عـبد الـناصـر بـالـزقـازيق ، كـما ال يـفوتـنى أن أتـوجـه 
بـــخالـــص الـــشكر واالمـــتنان لـــكل مـــن : أ/ فـــوزيـــة هـــيبه مـــديـــرة مـــدرســـة د.محـــمد 
الــصالــحى لــلتعليم األســاســى ، أ/عــالء ديــاب نــاظــر مــدرســة د.محــمد الــصالــحى 
لــلتعليم األســاســى ،أ/أيــمن نــجيده مــدرس أول مــادة الــعلوم بــمدرســة د.محــمد 
الــصالــحى لــلتعليم األســاســى ، أ/رشــدى األلــفى مــديــر مــدرســة اإلعــداديــة بــنني 
بــالــقنايــات ، أ/ رجــاء أبــو الــفتوح وكــيلة مــدرســة اإلعــداديــة بــنني بــالــقنايــات ، أ/
ســامــية عــبد الــبارى مــديــرة مــدرســة اإلعــداديــة بــنات بــالــقنايــات ،  كــما أتــوجــه 
بـخالـص شـكرى لـتالمـيذ وتـلميذات الـصف الـثانـى اإلعـدادى بـمدرسـة د.محـمد 

الصالحى للتعليم األساسى .
كـما أتـوجـه بعميق شـكرى وحـبى لـرفـيقاتـى فـى طـريق الـبحث الـعلمى أ/
رانـــيا محـــمد إبـــراهـــيم ، أ/مـــنى صـــالح عـــبدالـــفتاح ، أ/لـــيلى جـــمعه صـــالـــح ، أ/ 
سـامـية عـبدالـعزيـز ،أ/إحـسان شـكرى حـجازى ,أ/هـويـدا عـادل نـدا ,أ/إيـمان محـمد 

عبدالعظيم ,أ/مروة عبداللطيف أحمد .
كـــــما أود أن أبـــــعث بـــــشكرى وعـــــظيم حـــــبى إلـــــى الـــــحبيبني الـــــغائـــــبني 
الــحاضــريــن خــالــى / صــابــر الــحاوى ، عــمى / عــبداهلل الــباز أســكنهما اهلل فــسيح 
جــناتــه وأنــعم عــليهما بــجوار الــهادى املــختار خــاتــم الــنبيني واملــرســلني ســيدنــا 

محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
وأخــيرا ولــيس بــآخــر أغــلى شــكر وأطــيب تــحية وأعــظم حــب حــواه قــلبى 
ونــبض بــه إلــى أمــى الــغالــية أدامــها اهلل وبــارك لــها فــى عــمرهــا وأســبغ عــليها 



ســـتره وعـــافـــيته وإلـــى إخـــوتـــى األعـــزاء أشـــقائـــى فـــى دمـــى وروحـــى وعـــقلى أ/ 
ســــماح وزوجــــها أ/ مــــدحــــت ، م/ محــــمد ، أ/ نــــاديــــة وزوجــــها أ/أحــــمد ، األخــــت 

الصغرى أسماء .
وأخـــتم شـــكرى بحـــمد الـــعلى الـــقديـــر والـــصالة والســـالم عـــلى املـــبعوث 
رحــمة لــلعاملــني ، االــلهم هــذا جهــدى املــتواضــع فــإن كــان فــيه إجــادة فــمن فــضلك 
ســبحانــك وكــرمــك ثــم مــن فــضل أســاتــذتــى الــكرام املشــرفــني عــليه أمــا إن كــان فــيه 
اإلمكان وقدر إستطاعتى . تـقصير وذلـل فـالـكمال هلل وحـده جـل شـأنـه وحسـبى أنـنى حـاولـت واجتهـدت قـدر 
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مقدمة 
أشـار الـفالسـفة الـقدامـى إلـى أن الـفرد يـولـد ولـديـه عـقل يشـبه الـصفحة الـبيضاء وذلـك 
بـدوره يـؤكـد أن لـلقائـمني عـلى مـؤسـسات الـتربـية دورا هـامـا فـى تـنمية عـقول أبـنائـنا والـسؤال 
الــذى يــطرح نــفسه هــل يــؤدى الــقائــمون عــلى الــتربــية الــدور املــنوط بــهم ؟ الــسؤال بــشكل آخــر 
هــل ســاهــم الــقائــمون عــلى الــتربــية فــى إكــساب املــتعلمني املــهارات والــطرق الــتى تــساعــدهــم 

على تحصيل العلم واملعرفة.  
وحــــيث إن طــــبيعة املــــعرفــــة الــــعلمية دائــــمة االتــــساع مــــما يــــجعل مــــن املســــتحيل عــــلى 
املـتعلمني اسـتيعاب كـل هـذه املـعارف فـى حـني أصـبحت الـقدرة عـلى الـوصـول إلـى املـعلومـات 
وتــولــيدهــا ومــعالــجتها أمــرا أكــثر أهــمية مــن مجــرد حــفظ واســتظهار هــذه املــعلومــات .(محـمد 

أبو الفتوح حامد ،2005، 310)
ويـــتميز الـــعصر الـــذى تـــعيشه البشـــريـــة اآلن بـــالـــتغير الســـريـــع والـــهويـــات املـــتصارعـــة 
واإلخـــتراعـــات املـــتفردة واملـــبتكرة هـــذا فـــضال عـــن انـــعدام املـــسافـــات وثـــورة املـــعلومـــات والـــثورة 
الـــتقنية والـــتسامـــى املســـتمر إلـــى املســـتقبل مـــع تـــفهم الـــحاضـــر لـــذلـــك عـــلينا االعـــداد الـــعلمى 
املـدروس للمسـتقبل وأولـى خـطوات هـذا االعـداد تـتمثل فـى الـتربـية ومـناهـجها الـتى يـجب أن 
تــتطور ملــواجــهة تحــديــات املســتقبل لهــدف إعــداد الــطالب لــكى يــتدبــروا أمــر مســتقبلهم بــشكل 

أكثر وعيا وفاعلية .( دونا أتشاير وآخران ،1999، 17) 
وإن املــتفحص ملــناهــجنا يجــدهــا متخــمة بــالــحقائــق والــتفاصــيل املــملة الــتى تــخاطــب 
الــذاكــرة أكــثر مــما تــخاطــب آلــيات الــتفكير فــى اإلنــسان وتــدعــو لــلتعود عــلى تــلقى املــعلومــات 
مــباشــرة دون مــجهودا فــى اكــتساب الــخبرة كــما أصــبح املــتعلم يــعتمد عــلى الــكتاب أكــثر مــن 
اعـــتماده عـــلى عـــقله وتـــفكيره حـــتى أنـــه ال يجهـــد نـــفسه فـــى فـــهم وتـــفسير املـــعلومـــات مـــما أدى 
إلـى ضـعف خـيالـه وخـمول ذهـنه فـأصـبحت ذاكـرتـه مجـرد خـزيـنة لـلمعلومـات بـدال مـن أن يـعالـج 

هذه املعلومات ويعمل فكره ويوقظ عقله . (صالح الدين عرفه محمود ، 2002 ، 30 )
لـــذلـــك أصـــبح االتـــجاه املـــعاصـــر فـــى الـــتربـــية والـــتعليم ال يـــتركـــز عـــلى كـــثرة املـــعلومـــات 
واملـعارف الـتى يـزود بـها املـتعلم وإنـما بـنوع هـذه املـعلومـات الـتى تـقدم لـه وقـدرتـه عـلى اإلفـادة 
مـــنها فـــى حـــياتـــه بـــمعنى آخـــر يـــنبغى أن نـــعلم املـــتعلمني كـــيف يـــصلون إلـــى املـــعلومـــات ال أن 



نـعلمهم مجـرد شـتات مـن املـعلومـــات املـتفرقـــة الـتى سـرعـــان مـا يــتم نـسيانـهــا مـن عـقولـهـم . 
(www.schoolimprovement.com)

وحـيث أن مـادة الـعلوم مـن املـواد الـدراسـية الـتى تـجعل املـتعلم يـعمل عـقله ويـبحث فـى 
بـنيته املـعرفـية حـتى يـتسنى لـه صـنع املـعرفـة ومـع ذلـك فـإن الـطرق الـتقليديـة فـى تـدريـس هـذه 
املــادة اليــساهــم فــى تــحقيق ذلــك وبــالــتالــى فــهناك ضــرورة الســتخدام طــرائــق واســتراتــيجيات 
تـدريـسية مـن شـأنـها أن تـخفف مـن صـعوبـة مـادة الـعلوم ومـن ثـم يـسعى الـبحث الـحالـى إلـى 
اسـتخدام اسـتراتـيجية تـدريـسية جـديـدة ربـما تـساهـم فـى تـيسير وتـبسيط تـدريـس وتـعلم مـادة 

العلوم وهذه االستراتيجية تسمى بخرائط التفكير .
 "David Hyerle" ابــتدعــها الــعالــم ديــفيد هــيرلــى  thinking mapsخــرائــط الــتفكير
تــــأســــيسا عــــلى مــــا قــــدمــــته األبــــحاث والــــدراســــات واالكــــتشافــــات الجــــديــــدة فــــى مــــجال الــــدمــــاغ 
البشــرى حــيث أصــبح يــنظر إلــيه عــلى أنــه جــهاز حــيوى مــعقد ومــتنامــى ومــتعدد األنــظمة وأنــه 

                   . ( Hyerle,2000b,31).يتشكل ويعيد تشكيل نفسه بفعل الخبرات الحياتية
ولـــقد أثـــبتت هـــذه الـــدراســـات أن املـــخ البشـــرى يســـتطيع اســـتيعاب (36000) صـــورة 
فــى الــدقــيقة وأن مــا يــتراوح مــا بــني 80% - %90مــن املــعلومــات الــتى يــتلقاهــا املــخ البشــرى 
تــأتــى عــن طــريــق الــعينني ورغــم أن الــحواس الــسمعية والحــركــية مــعقدة ومــتكامــلة مــع املــعالــجة 
الـبصريـة فـإن الـشكل الـسائـد هـو الـبصرى وقـد تـبدو هـذه الـهيمنة ابـتعادا جـذريـا عـن الـفكرة 
الـــقائـــلة بـــأنـــنا نـــحتاج  إلـــى إحـــداث تـــوازن فـــى الـــتدريـــس عـــبر أشـــكال مـــتعددة ومـــع ذلـــك فـــإن 
الــحقيقة تــؤكــد أن املــخ قــد تــطور لــيميل بــصورة إيــجابــية بــاتــجاه الــتصويــر الــبصرى ملــعالــجة 

( Wikipedia site , 2005 ) ، (Budd,2003,38)،  (49،2003،كوستا) .املعلومات
وفــى األســاس فــإن الــفروق فــى تــفكيراألفــراد وأســالــيب الــتعلم تــنتج مــن تــناغــم ثــالث 
حـــواس هـــى الـــرؤيـــة vision والـــسمع hearing واإلحـــساس feeling والـــتفكير الـــذى يـــعتمد 
عــلى الــرؤيــة هــو تــفكير فــراغــى spatial thinking  ويــكون شــامــال حــيث أن  جــميع املــعارف 
يحـدث بـينها اتـصال فـى الـفراغ ويـشمل الـتركـيب ، الحـدس ، االسـتدالل ، االسـتقراء ، تـولـيد 
األفـــكار ، االبـــتكار وعـــادة  يـــتأثـــر هـــذا الـــتفكير بـــالـــلغة الـــبصريـــة ويـــكون مـــسئول عـــنه الـــجانـــب 

(Austega,2003 ).األيمن فى املخ
وعـليه فـإن األدوات الـبصريـة تـعمل كـمعينات لـالسـتثارة املـرئـية حـيث األفـكار الـرئـيسة 
تـــوضـــع فـــى أشـــكال هـــندســـية وشـــبكات وخـــرائـــط وهـــذه الـــعملية لـــتسجيل األفـــكار تـــؤدى إلـــى 
 reconstruction وإعـــــــــادة الـــــــــبناء  synthening أفـــــــــضل تـــــــــفكير خـــــــــالل عـــــــــملية الـــــــــتركـــــــــيب

(www.thinkingfoundation.org)
وعــــلى اعــــتبار أن املــــخ اليــــعمل بــــشكل خــــطى non-liner وإنــــما يــــعمل ضــــمن أنــــماط 
ويــصنع عــالقــات ضــمن أبــعاد مــختلفة بــمعنى أنــه يــقيم خــريــطة تــنظيمية فــإن خــريــطة الــتفكير 
هـى صـورة ذهـنية ملـوضـوع مـا وهـى وسـيلة يسـتخدمـها املـخ لـتنظيم األفـكار وصـياغـتها بـشكل 
يــسمح بــتدفــق األفــكار ويــفتح الــطريــق أمــام الــتفكير الــشعاعــى الــذى تنتشــر فــيه األفــكار مــن 

املركز إلى كل االتجاهات.(ذوقان عبيدات ، سهيلة أبو السميد ، 2005 ، 65- 68 )
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وبـناءا عـلى مـا سـبق فـإن خـرائـط الـتفكير مـن أدوات الـتفكير الـبصرى وهـى تـمثل لـغة 
بــصريــة مشــتركــة لــكل مــن املــتعلمني واملــعلمني فــى كــافــة املســتويــات واملــواد الــدراســية وتــعتبر 
أدوات نـموذجـية إلدمـاج الـدروس الـسابـقة والـالحـقة ضـمن الـتقييمات الـصفية وتـعتبر أسـلوب 
جــديــد لــتنظيم املــعلومــات تــقوم عــلى اســتخدام جــداول أو خــرائــط مــعرفــية تــنتظم مــن خــاللــها 
األفــكار املــهمة والــرئــيسة ألى مــوضــوع يــتم دراســته بــحيث تيســر عــلى الــدارس اســترجــاعــها 
وتـــــفسيرهـــــا وتحـــــليلها ولـــــعل الـــــغرض األســـــاســـــى مـــــن اســـــتخدام تـــــلك الخـــــرائـــــط هـــــو تـــــبسيط 
 ،( Hyerle,2000a,48).املـــعلومـــات ومـــساعـــدة املـــتعلمني عـــلى تـــذكـــرهـــا وتـــنظيمها ومـــعالـــجتها

(Hyrele,2004,76)
وتــرتــكز خــرائــط الــتفكير عــلى مــهارات الــتفكير األســاســية وهــى لــغة تخــطيطية مــتسقة 
وأشـــكالـــهاعـــالـــية املـــرونـــة وسهـــلة االنـــتقال والـــتعلم بـــالـــتدريـــب واملـــمارســـة وقـــد أكـــد الـــعديـــد مـــن 
املـربـني والـعامـلني فـى حـقل الـتعليم عـلى أن اسـتخدام خـرائـط الـتفكير فـى الـفصول الـدراسـية 
يـجعل الـتالمـيذ يـتعلمون بـصورة أكـثر فـاعـلية وأكـثر كـفاءة حـيث إن األهـداف يـمكن تـحقيقها 
فـــى زمـــن أقـــل مـــع احـــتفاظ أكـــبر بـــاملـــادة املـــتعلمة. ( inc,2004 Thinking maps) ( ذوقــان 

عبيدات ،سهيلة أبو السميد ، 2005 ، 71 ) 
ومــــــن تــــــأثــــــيرات اســــــتعمال خــــــرائــــــط الــــــتفكير : تحســــــني الــــــذاكــــــرة فــــــى ســــــرد املــــــحتوى 
الـــــدراســـــى ، الـــــفهم الـــــعميق لـــــلمفاهـــــيم ، إدراك فـــــوق مـــــعرفـــــى وتـــــقييم ذاتـــــى عـــــالـــــى ، زيـــــادة 
الـــتحصيل الـــدراســـى ، رفـــع الـــقدرة عـــلى تـــوصـــيل املـــفاهـــيم املجـــردة ، تـــقدم فـــى االبـــداع وفـــى 
الــرؤيــة ، طــرح مــنتجات نــهائــية حــسنة الــتنظيم ، تــحويــل عــمليات الــتفكير عــبر الــتخصصات 

(Hyerle,2004,80) .إلى خارج إطار املدرسة
وبــــالــــرجــــوع إلــــى نــــتائــــج الــــدراســــات واألبــــحاث ذات االرتــــباط بــــالــــدمــــاغ البشــــرى فــــإن 
خــــرائــــط الــــتفكير تــــجعل املــــتعلم قــــادر عــــلى تــــنمية شــــبكة عــــصبية لــــلتفكير تــــجعل املــــخ يــــتعرف 
ويــبنى املــعرفــة بــصورة مســتمرة وهــى تــعزز أيــضا قــدرة الــتالمــيذ عــلى الــنقل املســتقل ملــهارات 
 Thinking maps ).الــتفكير أثــناء تــناول املــادة املــتعلمة خــالل الــتعلم والــتدريــب مــدى الــحياة

 ( inc,2004
وبـــما أنـــنا دولـــة نـــامـــية فـــنحن فـــى أمـــس الـــحاجـــة إلـــى عـــقول مـــفكرة وقـــادرة عـــلى حـــل  
املــشكالت ومــواجــهة األزمــات وإدارتــها ولــكى يــتم ذلــك يــجب أن يــبنى الــفرد الــواعــى املــعرفــة 
اعــتمادا عــلى خــبرتــه الــخاصــة وال يســتقبلها مــن اآلخــريــن بــصورة ســلبية.(عــفت الــطناوى،

(11 ،2002
وتـــــــعد مـــــــهارات مـــــــواجـــــــهة املـــــــشكالت والـــــــتصدى لـــــــها ومـــــــحاولـــــــة حـــــــلها مـــــــن املـــــــهارات 
األسـاسـية الـتى يـنبغى أن يـتعلمها ويـتقنها اإلنـسان الـعصرى لـيواجـه بـها تحـديـات املسـتقبل 

ومشكالته.( كوثر كوجك، 2005 ، 23 ) 

لـــذا أصـــبحت مـــهارات حـــل املـــشكالت مـــطلبا أســـاســـيا لـــلتعلم حـــيث يـــواجـــه الـــفرد فـــى 
حــــياتــــه الــــيومــــية الــــكثير مــــن املــــشكالت والــــتى تــــتطلب اســــتخدام أســــالــــيب مــــتعلمة ملــــواجهــــتها 
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فـعندمـا يـقوم الـفرد بحـل مـشكلة مـا فـإنـه يشـرع فـى تـطبيق مـبادىء ومـفاهـيم عـلمية.( إبـراهـيم 
أحمد الحارثى ، 2000، 101) 

فـتعليم حـل املـشكالت بـمثابـة تـدريـب عـملى وإعـداد عـقلى لـلمتعلم عـلى كـيفية مـواجـهة 
مــشكالت الــحياة بــطريــقة إيــجابــية وهــو أيــضا يــثير كــوامــن الــتفكير ويــزيــد مــن نــشاط الــعقل 
فهـذا الـنوع مـن الـتعليم يـساعـد املـتعلمني عـلى بـناء مـعنى ملـا يـتعلمونـه ويـنمى لـديـهم الـثقة فـى 
حــل املــشكالت الــتى تــواجــههم فــهم يــعتمدون عــلى أنــفسهم وال يــنتظرون أحــدا لــكى يــخبرهــم 
بحــــل املــــشكلة بــــصورة واضــــحة وكــــذلــــك يــــشعر املــــتعلم أن الــــتعليم هــــو صــــناعــــة املــــعنى ولــــيس 

مجرد حفظ معلومات عقيمة . ( عفت الطناوى ،2002 ، 13 )
لذلك  تتضح مزايا تعليم حل املشكالت فيما يلى : 

زيادة قدرة املتعلم على فهم املعلومات وتذكرها لفترة طويلة. 1.

زيــادة قــدرة املــتعلم عــلى تــطبيق املــعلومــات وتــوظــيفها فــى مــواقــف حــياتــية جــديــدة خــارج 2.
املدرسة وحل املشكالت العرضية التى تواجهه فى حياته العملية .

إثارة الدافعية للتعلم لدى املتعلم واالستمتاع بالعمل.  3.

تعديل البنية املعرفية ( املفاهيمية ) لدى املتعلم وتعديل الفهم الخطأ لديه.  4.

تــنمية االتــجاهــات الــعلمية وحــب االســتطالع واملــواظــبة عــلى الــعمل مــن أجــل حــل املــشكلة 5.
دون ملل أو يأس . 

زيادة قدرة املتعلم على تحمل املسئولية وعلى تحمل الفشل والغموض.  6.

زيـادة قـدرة املـتعلم عـلى االسـتفادة مـن مـصادر الـتعلم املـتنوعـة واملـتعددة بـحيث ال يـعتمد 7.
فـــــــقط عـــــــلى الـــــــكتاب املـــــــدرســـــــى كـــــــمصدر وحـــــــيد لـــــــلمعرفـــــــة. (حــــسن حســــني زيــــتون،

  (327،2003
 اإلحساس بمشكلة البحث : 

نــــبع إحــــساس الــــباحــــثة بــــتدنــــى مــــهارات حــــل املــــشكالت لــــدى تــــالمــــيذ الــــصف الــــثانــــى 
Palma,)اإلعـدادى  مـن خـالل اآلتـى: - اطـالع الـباحـثة عـلى عـدد مـن الـبحوث مـثل : دراســـة
2001) والـــتى أوصـــت بـــضرورة اســـتخدام اســـتراتـــيجيات تـــدريـــسية قـــائـــمة عـــلى االســـتخدام 
األفـضل لـلتفكير الـبصرى لـلمتعلم حـيث أن ذلـك يـساهـم وبـشكل كـبير فـى إكـساب املـتعلمني 
مــــــــهارات حــــــــل املــــــــشكالت ، دراســــــــــة(بــــــــهاء حــــــــمودة ، 2005) والــــــــتى أثــــــــبتت أن اســــــــتخدام 

استراتيجية تدريسية قائمة على

تـجهيز املـعلومـات مـن شـأنـه أن يـساعـد فـى إكـساب طـالب الـصف األول الـثانـوى 
مــــهارات حــــل املــــشكالت الــــفيزيــــائــــية ، دراســــة (Gaigher et.al 2007) والــــتى أوضــــحت 
وجــود عــالقــة ذات داللــة إحــصائــية بــني اكــتساب مــهارات حــل املــشكالت وتــغير مــفاهــيمى 
أفـــــضل لـــــلمتعلمني ، وحـــــيث إن هـــــذه الـــــدراســـــات تـــــناولـــــت مـــــتغير مـــــهارات حـــــل املـــــشكالت 
بـالـبحث والـتقصى فـقد سـاعـد ذلـك عـلى تـأكـيد احـساس الـباحـثة بـوجـود املـشكلة ومـما زاد 
هـــذا الـــتأكـــيد أن هـــذه الـــدراســـات تـــمت فـــى كـــل املـــراحـــل الـــتعليمية ( مـــن ريـــاض األطـــفال 
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وحـتى الـتعليم الـجامـعى ) مـما يـبرهـن عـلى أن إكـساب مـهارات حـل املـشكالت لـلمتعلمني  
يجب أن نوليه باالهتمام الكافى .

 - قـيام الـباحـثة بتجـربـة اسـتطالعـية اشـتملت عـلى اخـتبار مـن إعـداد الـباحـثة فـى 
مــهارة واحــدة مــن مــهارات حــل املــشكالت { تحــديــد املــشكلة} وطــبق عــلى عــينة مــن تــالمــيذ 
الـصف الـثانـى اإلعـدادى قـوامـها 40 تـلميذا وأظهـرت نـتائـج التجـربـة االسـتطالعـية ضـعف 

مهارات حل املشكالت لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى {30.33%} .
- عــــدم وجــــود دراســــة عــــربــــية أو أجــــنبية فــــى حــــدود عــــلم الــــباحــــثة مــــن شــــأنــــها أن 
تــوضــح  فــاعــلية خــرائــط الــتفكير فــى إكــساب مــهارات حــل املــشكالت لــدى تــالمــيذ الــصف 

الثانى اإلعدادى. 
مشكلة البحث : 

تــبلورت مــشكلة الــبحث الــحالــى فــى وجــود تــدنــى واضــح فــى الــتحصيل ومــهارات 
حــل املــشكالت لــدى تــالمــيذ الــصف الــثانــى اإلعــدادى ، لــذا فــإن الــبحث الــحالــى يــحاول 

اإلجابة عن التساؤل الرئيسى التالى :
 مـا فـاعـلية اسـتخدام  بـعض خـرائـط الـتفكير لـتدريـس مـادة الـعلوم فـى الـتحصيل 

واكتساب مهارات حل املشكالت لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟
و يتفرع من التساؤل الرئيسى السابق التساؤالت التالية :

1- مــا فــاعــلية اســتخدام  بــعض خــرائــط الــتفكير فــى تــحصيل تــالمــيذ الــصف الــثانــى 
اإلعدادى ملادة العلوم؟

2- مـا فـاعـلية اسـتخدام  بـعض خـرائـط الـتفكير فـى اكـتساب مـهارات حـل املـشكالت 
لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟

3- هـــــل تـــــوجـــــد عـــــالقـــــة ارتـــــباطـــــية ذات داللـــــة إحـــــصائـــــية بـــــني درجـــــات الـــــتالمـــــيذ فـــــى 
التحصيل ومهارات حل املشكالت؟

أهداف البحث : يهدف البحث الحالى إلى تحديد:
1- فــاعــلية اســتخدام بــعض خــرائــط الــتفكير فــى الــتحصيل لــدى تــالمــيذ الــصف الــثانــى 

االعدادى.  
2- فــاعــلية اســتخدام بــعض  خــرائــط الــتفكير فــى اكــتساب مــهارات حــل املــشكالت لــدى 

تالميذ الصف الثانى االعدادى.  
3- الـعالقـة االرتـباطـية بـني الـتحصيل ومـهارات حـل املـشكالت لـدى تـالمـيذ الـصف الـثانـى 

اإلعدادى.
أهمية البحث : تنبع أهمية البحث الحالى من أنه قد يفيد فى :

لـــفت أنـــظار املهـــتمني واملـــختصني فـــى مـــجال الـــتربـــية الـــعلمية إلـــى خـــرائـــط الـــتفكير كـــأحـــد 1.
األدوات البصرية الجديدة والتى يمكن استخدامها  فى التدريس . 
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تـــقديـــم اخـــتبار فـــى حـــل املـــشكالت قـــد يـــفيد املـــختصني فـــى مـــجال الـــتربـــية الـــعلمية لـــعمل 2.
اختبارات مماثلة. 

تـقديـم دلـيل ملـعلم مـادة الـعلوم بـاملـرحـلة اإلعـداديـة والـذى قـد يـفيده فـى الـتعرف عـلى خـرائـط 3.
التفكير وكيفية استخدامها فى التدريس. 

تـقديـم كـراسـة نـشاط الـتلميذ الـتى قـد تـساعـد تـالمـيذ الـصف الـثانـى اإلعـدادى  فـى بـناء 4.
كل نمط من أنماط خرائط التفكير . 

حدود البحث : يقتصر تطبيق البحث الحالى على :
1- عــينة مــن تــالمــيذ الــصف الــثانــى اإلعــدادى بــإحــدى املــدارس الــتابــعة إلدارة الــقنايــات 
الـــتعليمية بـــمحافـــظة الشـــرقـــية(مـــقر ســـكن وعـــمل الـــباحـــثة) وذلـــك للســـبب الـــتالـــى : أن 
عـــمليات الـــتفكير لـــديـــهم تـــتبع املـــرحـــلة التجـــريـــديـــة طـــبقا لـــتصنيف بـــياجـــيه فـــى الـــنمو 
الــــعقلى مــــما يــــساعــــدهــــم عــــلى اســــتخدام الــــتفكير املــــنطقى بــــصورة جــــيدة فــــى حــــل 

املشكالت .
2- وحــدة ( املــادة) مــن كــتاب أنــت الــعلوم واملــقرر عــلى تــالمــيذ الــصف الــثانــى اإلعــدادى  
وذلــك ألن هــذه الــوحــدة تــحتوى عــلى عــدد مــن املــفاهــيم ( الــذرة ، مســتويــات الــطاقــة ، 
الـــــعدد الـــــذرى ، الـــــعدد الـــــكتلى ، املـــــركـــــب ، الـــــتكافـــــؤ ) وهـــــذه املـــــفاهـــــيم تـــــناســـــب فـــــى 

محتواها خرائط التفكير .
3- خـــمسة أنـــماط مـــن خـــرائـــط الـــتفكير وهـــى (خـــريـــطة الـــدرائـــرة – خـــريـــطة الـــفقاعـــات – 
خــريــطة الــفقاعــات املــزدوجــة – خــريــطة الــدعــامــة – خــريــطة الشجــرة ) وذلــك ألن هــذه 

األنماط من 
خـرائـط الـتفكير تـصلح عـن بـاقـى األنـماط فـى صـياغـة مـوضـوعـات الـوحـدة الـثانـية(املـادة) 

من كتاب (أنت والعلوم) واملقررة على تالميذ الصف الثانى اإلعدادى .

فــروض الــبحث: فــى ضــوء اطــالع الــباحــثة وفــحصها لــعدد مــن الــدراســات 
السابقة ذات الصلة بموضوع البحث تم صياغة فروض البحث على النحو التالى :

1- تــوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.05  بــني مــتوســطات درجــات تــالمــيذ 
املجـــــــموعـــــــتني التجـــــــريـــــــبية والـــــــضابـــــــطة فـــــــى كـــــــل مســـــــتوى مـــــــن مســـــــتويـــــــات االخـــــــتبار 

التحصيلى وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية .
2-تــوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.05  بــني مــتوســطات درجــات تــالمــيذ 
املجــــموعــــة التجــــريــــبية فــــى كــــل مســــتوى مــــن مســــتويــــات االخــــتبار الــــتحصيلى وفــــى 

االختبار ككل قبليا وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا .
3-تــوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.05  بــني مــتوســطات درجــات تــالمــيذ 
املجـــموعـــتني التجـــريـــبية والـــضابـــطة فـــى كـــل مـــهارة مـــن مـــهارات اخـــتبار مـــهارات حـــل 

املشكالت وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية .
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4-تــوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.05  بــني مــتوســطات درجــات تــالمــيذ 
املجــموعــة التجــريــبية فــى كــل مــهارة مــن مــهارات اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت وفــى 

االختبار ككل قبليا وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا .

5- تــوجــد عــالقــة ارتــباطــية ذات داللــة إحــصائــية بــني درجــات الــتالمــيذ فــى  االخــتبار الــتحصيلى 
واختبار مهارات حل املشكالت .
إجراءات البحث : 

1-االطالع على الدراسات السابقة وأدبيات املجال وذلك لتحديد : 
* مــــاهــــية خــــرائــــط الــــتفكير ، أنــــماط خــــرائــــط الــــتفكير ، كــــيفية بــــناء كــــل نــــمط مــــن هــــذه 

األنماط .
2- إعادة صياغة وحدة ( املادة ) باستخدام خرائط التفكير .

3- إعــــداد اخــــتبار تــــحصيلى فــــى وحــــدة املــــادة وذلــــك مــــن خــــالل االطــــالع عــــلى املــــراجــــع 
املهـتمة بـاعـداد االخـتبارات وكـذلـك عـلى الـدراسـات الـسابـقة والـتى اهـتمت بـبناء مـثل 

هذه االختبارات وقد تم ما يلى :
* تحديد أهداف االختبار.                 *اعداد مفردات االختبار .

*إعداد االختبار فى صورته األولية .    *عرض االختبار على مجموعة من  املحكمني. 
*تجريب االختبار على عينة استطالعية لحساب صدقه وثباته.

*إعداد االختبار فى صورته النهائية .

4- إعـــداد اخـــتبار حـــل املـــشكالت وذلـــك مـــن خـــالل االطـــالع عـــلى الـــدراســـات الـــسابـــقة والـــتى 
اهتمت ببناء مثل هذه االختبارات ومرت عملية اعداد االختبار باملراحل التالية :

* تحديد أهداف االختبار. * اعداد مفردات االختبار .
* إعداد االختبار فى صورته األولية .

* عرض االختبار على مجموعة من  املحكمني.
* تجريب االختبار على عينة استطالعية لحساب صدقه وثباته.

* إعداد االختبار فى صورته النهائية .
5-اعداد دليل املعلم .                                          

6-اعداد كراسة نشاط التلميذ .                                  
7- اختيار مجموعة البحث وتقسيمها إلى مجموعتني مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة .

8- تطبيق االختبار التحصيلى قبليا على املجموعتني التجريبية والضابطة .
 9- تطبيق اختبار مهارات حل املشكالت قبليا على املجموعتني التجريبية والضابطة .
10- تــــدريــــس وحــــدة ( املــــادة) بــــالــــطريــــقة املــــعتادة فــــى الــــتدريــــس للمجــــموعــــة الــــضابــــطة 

وتدريس نفس الوحدة واملصاغة باستخدام خرائط التفكير للمجموعة التجريبية.
11- تـطبيق االخـتبار الـتحصيلى فـى وحـدة ( املـادة ) بـعديـا عـلى املجـموعـتني التجـريـبية 

والضابطة. 
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12- تطبيق اختبار مهارات حل املشكالت بعديا على املجموعتني التجريبية والضابطة.
13- معالجة النتائج .

14- مناقشة النتائج وتفسيرها .
15-التوصيات واملقترحات .
مصطلحات البحث : 

مصطلح خرائط التفكير: 
يــعرف ديــفيد هــيرلــى" David Hyerle"خــرائــط الــتفكير بــأنــها :" لــغة بــصريــة قــائــمة 
عـــــلى مـــــهارات الـــــتفكير بـــــحيث يســـــتند كـــــل نـــــمط مـــــن أنـــــماط الخـــــرائـــــط عـــــلى مـــــهارة تـــــفكيريـــــة 
أســـــاســـــية قـــــد تـــــكون: املـــــقارنـــــة ، أو الـــــتتابـــــع ، أو الـــــتصنيف ، أو عـــــالقـــــة الـــــكل بـــــأجـــــزائـــــه ".

(hyerle,2009,143)
يــعرفــها بــروكــس"Brox" بــأنــها :"أدوات بــصريــة تــساعــد املــعلم فــى تــقديــم املــفاهــيم لــلطالب 
وربــط املــفاهــيم الجــديــدة بــاملــفاهــيم املــوجــودة فــى بــنيته املــعرفــية حــيث تــساعــد كــل خــريــطة املــتعلم فــى 
www.wciesc.k12.in.uc/)."تــــــــــــــولــــــــــــــيد أفــــــــــــــكار جــــــــــــــديــــــــــــــدة وتــــــــــــــنظيمها وتــــــــــــــرتــــــــــــــيبها بــــــــــــــشكل دقــــــــــــــيق

(thinking_maps.htm

يــعرفــها أوكــسمان"Oxman" بــأنــها:"نـــموذج لـــعمليات الـــتفكير تـــساعـــد كـــال مـــن 
املـــعلم واملـــتعلم فـــى تـــمثيل وعـــرض املـــعرفـــــة فـــى صـــــورة واضـــحــة وشـــمولـــيــة عـــن مـــحتــوى 

(Oxman,2003,31)." الدرس
الـتعريـف اإلجـرائـى لخـرائـط الـتفكير : تــعرف الــباحــثة خــرائــط الــتفكير بــأنــها :" أدوات 
بــــصريــــة يــــقوم فــــيها املــــتعلم بــــعمل صــــورة ذهــــنية لــــلدرس فهــــذه األدوات تــــساعــــد املــــتعلم عــــلى 

التفكير املنطقى واملتكامل حول موضوع معني ".
مصطلح التحصيل :

االــتعريــف اإلجــرائــى لــلتحصيل : تـــعرف الـــباحـــثة الـــتحصيل بـــأنـــه :" اســـتيعاب املـــتعلم 
لـلمعلومـات واملـفاهـيم املـتضمنة فـى وحـدة املـادة ويـقاس بـالـدرجـة الـتى يـحصل عـيلها الـتلميذ 

فى االختبار التحصيلى " .
مصطلح مهارات حل املشكالت :

وتـعرف كـانـتوسـك "Kontowsk" حـل املـشكالت بـأنـه : عـملية تـتضمن فـئة مـن السـلوكـيات 
أو االجــــــــــــــــراءات أو األنشــــــــــــــــطة املــــــــــــــــسئولــــــــــــــــة عــــــــــــــــن تــــــــــــــــوجــــــــــــــــيه الــــــــــــــــفرد لــــــــــــــــلوصــــــــــــــــول إلــــــــــــــــى الحــــــــــــــــل . 

(www.ndsu.nodak.edu)
ويــــعرف كــــرويــــلك ورودنــــيل"Krulik&Rudenil" حــــل املــــشكالت بــــأنــــه : عــــملية تــــتضمن 
مجـموعـة الـوسـائـل الـتى بـواسـطتها يسـتخدم الـفرد املـعرفـة املكتسـبة مسـبقا واملـهارات وذلـك لـتحقيق 

(www.cs.odu.edu). ما يتطلبه موقف غير مألوف املشكلة
ويــعرف جــانــييه" Gagne "حــل املــشكالت بــأنــه : عــملية يــقوم بــها الــفرد املــتعلم بــاكــتشاف 
تــركــيب مــعني ملجــموعــة مــن الــقواعــد والــقوانــني الــتى ســبق تــعلمها ثــم إمــكانــية الــتطبيق لحــل مــشكالت 

(www.forum.moe.gov.com). أخرى فى مواقف جديدة
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الــتعريــف اإلجــرائــى لــلمهارة : تـــعرف الـــباحـــثة املـــهارة بـــأنـــها : " آداء مجـــموعـــة مـــن 
اإلجــــراءات املــــؤتــــلفة مــــعاً فــــى تــــتابــــع محــــدد والــــتى عــــادة مــــا تتخــــذ مــــن مــــعايــــير الــــفهم ودقــــة اإلنــــجاز 

وسرعته معايير القياس ومدى استيعاب املتعلم لها " .
مــــما ســــبق يــــمكن لــــلباحــــثة اســــتخالص الــــتعريــــف اإلجــــرائــــى ملــــهارات حــــل 

املشكالت على النحو االتالى :         
الــتعريــف االجــرائــى ملــهارات حــل املــشكالت : تـــعرف الـــباحـــثة مـــهارات حـــل املـــشكالت 

بـأنـها :" اتـقان املـتعلم ملجـموعـة مـن االجـراءات والخـطوات الـتى تـتبع فـى املـواقـف املـشكلة فـى 
مــادة الــعلوم بهــدف الــوصــول إلــى الحــل وتــتمثل هــذه املــهارات فــيما يــلى : (تحــديــد املــشكلة ، 
أفــــضل الــــطرق لــــلحصول عــــلى بــــيانــــات مــــتعلقة بــــاملــــشكلة ، فــــرض الــــفروض ، اخــــتبار صــــحة 

الفروض ،
 

تـعميم الـنتائـج فـى املـواقـف الجـديـدة) وتـقاس بـالـدرجـة الـتى يـحصل عـليها الـتلميذ فـى 
اختبار مهارات حل املشكالت". 

مصطلح مهارة تحديد املشكلة :
 الــتعريــف االجــرائــى ملــهارة تحــديــد املــشكلة :تــــعرف الــــباحــــثة مــــهارة تحــــديــــد املــــشكلة 

بأنها:" صياغة املشكلة صياغة دقيقة فى شكل سؤال أو عبارة تقريرية " .
مصطلح مهارة أفضل الطرق للحصول على بيانات متعلقة باملشكلة :

الـــتعريـــف االجـــرائـــى ملـــهارة أفـــضل الـــطرق لـــلحصول عـــلى بـــيانـــات مـــتعلقة 
بـاملـشكلة : تـعرف الـباحـثة مـهارة أفـضل الـطرق لـلحصول عـلى بـيانـات مـتعلقة بـاملـشكلة 
بـــأنـــها :" املـــصادر والـــطرق الـــتى يســـلكها املـــتعلم بهـــدف الـــحصول عـــلى بـــيانـــات قـــد تـــفيد فـــى 

الوصول إلى حل للمشكلة ".

مصطلح مهارة فرض الفروض :
  الـتعريـف االجـرائـى ملـهارة فـرض الـفروض : تــعرف الــباحــثة مــهارة فــرض الــفروض 
بـأنـها : " وضـع املـتعلم القـتراح (تخـمني ذكـى) أو عـدد مـن الـبدائـل الـتى ربـما يـكون أحـدهـا هـو 

الحل الصحيح للمشكلة " .
مصطلح مهارة اختبار صحة الفرض :

الــتعريــف االجــرائــى ملــهارة اخــتبار صــحة الــفرض : تـــعرف الـــباحـــثة مـــهارة اخـــتبار 
صـــحة الـــفرض بـــأنـــها :" اتـــباع املـــتعلم لـــألســـالـــيب الـــعلمية لـــلتحقق مـــن صـــحة الـــبدائـــل الـــتى 
وضـعها مـن قـبل لحـل املـشكلة وقـد يـكون أحـد هـذه األسـالـيب الـعلمية هـو التجـريـب أو املـالحـظة 

. "
مصطلح مهارة تعميم النتائج فى املواقف الجديدة :

الـتعريـف االجـرائـى ملـهارة تـعميم الـنتائـج فـى املـواقـف الجـديـدة : تـعرف الـباحـثة 
مـهارة تـعميم الـنتائـج فـى املـواقـف الجـديـدة بـأنـها :" اسـتنباط املـتعلم لـعدد مـن الـنتائـج الـتى 

قد تترتب على حدوث املشكلة ثم تعميم هذه النتائج فى مواقف جديدة مشابهة ".
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الفصل الثانى
اإلطار النظرى

مقدمة
تــناولــت الــباحــثة فــى هــذا الــفصل مــقدمــة عــن تــركــيب املــخ وعــالقــته بــعملية الــتعلم ومــقدمــة عــن 
األدوات الــبصريــة وأنــواعــها ثــم  شــرحــا لخــرائــط الــتفكير مــن حــيث الــفلسفة الــقائــمة عــليها ومــاهــيتها 
وأنـماطـها وخـصائـصها وعـالقـتها بـالـعمليات املـعرفـية وكـيفية تـنفيذهـا فـى املـدارس ثـم شـرحـا مـفصال 
ملـــهارات حـــل املـــشكالت تـــضمن مـــقدمـــة عـــن تـــعريـــفات املـــشكلة وحـــل املـــشكالت وخـــصائـــص الـــتعليم 
الـــقائـــم عـــلى حـــل املـــشكالت وكـــذلـــك مـــكونـــات الـــتدريـــس الـــقائـــم عـــلى حـــل املـــشكالت وحـــل املـــشكالت 

والتفكير ثم ماهية مهارات حل املشكالت ومبررات إكسابها للمتعلمني وأساليب تقويمها .
يـتسم املـيدان الـتعليمى عـن غـيره مـن املـياديـن األخـرى بـحساسـية تـأثـره بمسـتجدات الـعصر 
الـــذى يـــتواجـــد فـــيه بـــل ويـــزيـــد مـــن حـــساســـية هـــذا الـــتأثـــر كـــل جـــديـــد تـــأتـــى بـــه االكـــتشافـــات واألبـــحاث 
الــعلمية والــتى تــخص بــالتحــديــد املــخ البشــرى وكــلنا يــعلم أن الــفروق بــني املــتعلمني تــرجــع فــى املــقام 
األول ال إلـى اخـتالفـهم فـى بـنى أمـخاخـهم بـل إلـى قـدراتـهم عـلى اسـتخدام وتـوظـيف هـذه األمـخاخ 

فى عملية التعليم والتعلم .
لـــذا فـــإنـــه لـــيس غـــريـــبا أن يـــتابـــع وعـــلى نـــحو مـــلفت لـــلنظر الـــقائـــمون عـــلى الـــتعليم مـــثل هـــذه 
االكـــــتشافـــــات واألبـــــحاث الـــــعلمية الـــــتى تـــــخص املـــــخ البشـــــرى حـــــتى يـــــتسنى لـــــهم صـــــنع نـــــظريـــــاتـــــهم 
وابــــتكارهــــم اســــتراتــــيجيات وطــــرائــــق وأســــالــــيب تــــدريــــسية مــــن شــــأنــــها أن تــــجعل لــــلمتعلم دورا فــــعاال 

وإيجابيا فى عملية التعلم وتقلل مثل هذه الفروق بني املتعلمني .
وإن كــان دخــولــنا أعــتاب عــصر جــديــد يــنم عــن ثــورة عــلمية ومــعلومــاتــية وتــقنية غــير مســبوقــة 
كـــشفت لـــلقائـــمني عـــلى الـــتربـــية والـــتعليم الـــنقاب عـــن الـــصندوق األســـود {املـــخ البشـــرى} كـــما أســـماه 
الــــعلماء فــــى الــــعصور املــــاضــــية وزودتــــهم بــــالــــكثير مــــن املــــعرفــــة عــــن هــــذا الــــكنز اإللــــهى وعــــن تــــركــــيبه 
وعـالقـته بـعملية الـتعلم لـذلـك نجـد أن الـتساؤل الـذى يـتبادر إلـى الـذهـن هـو : مـالـذى أخـبرتـنا بـه هـذه 
األبــحاث الــعلمية الحــديــثة عــن املــخ وعــالقــته بــعملية الــتعلم ؟ وفــيما يــلى إجــابــة مــوجــزة تــوضــح تــركــيب 

املخ وعالقته بعملية التعلم :
1- تركيب املخ:

ينطلق فهمنا لتركيب املخ من مساهمة التقنيات املعاصرة مثل :
.(magenetic resonance imaging (MRI) صور الرنني املغناطيسى -

 .(functional VIRT) توظيف صور الرنني املغناطيسى أو التصوير بالرنني املغناطيسى -
 .(positron emission topograghy)) طوبوغرافيا االنبعاث البوزوترونى -

.(scans&electron cephagram ) فحص موجات رسم املخ -



وبـــاســـتخدام تـــلك الـــتقنيات يـــمكن رؤيـــة املـــخ ومـــالحـــظة جـــريـــان دم املـــخ وتـــسجيل مـــجاالتـــه 
الكهـــرومـــغناطـــيسية وتحـــليل مـــكونـــاتـــه الـــكيميائـــية وتـــساعـــد أيـــضا عـــلى اســـتكشاف كـــيفية تـــحكم مـــخ 
اإلنــــسان وتــــعامــــله مــــع الــــذاكــــرة والــــعاطــــفة واالنــــتباه والــــنمذجــــة والــــسياق.(ه .ب. نــيوكــويســت، 

(54 ، 2008

ويـــحتوى املـــخ عـــلى شـــبكة مـــن املـــحاور الـــعصبية يـــقدر طـــولـــها بـــأكـــثر مـــن إثـــنني وســـتني مـــيل 
وتــحتوى أيــضا عــلى تــفريــعات للخــلية الــعصبية تــقوم بحــمل الــرســائــل الــكيميائــية بــني بــاليــني الــخاليــا 
وتــــــمكنها مــــــن تــــــفسير املــــــثيرات واســــــتخراج املــــــعنى وإبــــــداء االســــــتجابــــــات وتــــــزداد الــــــعقد الــــــعصبية 
synapses تـعقيدا بـنمو الـطفل لـتأخـذ شـكل الشجـرة بـتفرعـاتـها وتـداخـالتـها وخـالل الـسنوات الـثالث 
األولــى مــن حــياة الــطفل يــصبح عــدد الــخاليــا الــعصبية neurons ثــابــتا بــينما تــزداد الــعقد الــعصبية 

      (Allard,2004,36 ).حتى سن العاشرة
ويـكون املـخ مـن لحـظة الـوالدة وحـتى سـن الـثالـثة الـكثير مـن الـعقد الـعصبية الـتى يـحتاجـها اإلنـسان 
وتـــصبح الـــعقد جـــزءا واضـــحا بـــاملـــخ أمـــا الـــعقد الـــتى التســـتخدم تـــباعـــا فـــإن الـــخاليـــا الـــعصبية بـــها 
تضمحــل وتــضمر وتــسهم الــخبرة بــدور فــعال فــى زيــادة الــتشابــك بــمخ الــطفل الــصغير وحــينما نــريــد 
نــجاح الــطفل فــإنــنا نــحتاج إلــى تــوفــير فــرص تــعلم إيــجابــية وفــرص اجــتماعــية تــترابــط خــاللــها الــعقد 
الـــعصبية بـــحيث تـــصبح عـــالمـــات بـــارزة فـــخبرات الـــطفل االجـــتماعـــية والـــفيزيـــقية تـــثير ومـــضات بـــني 

(Smith,2004,11).املحاور العصبية والنهايات الشجرية للخاليا العصبية
وهناك عدة نظريات تناولت تحليل تركيب املخ ووظائفه  فيما يلى أهم ماورد بهذه النظريات :

(1-2)الـنظريـة الـثالثـية لـلمخ :وضـع هـذه الـنظريـة بـول مـاك لـني Pual mac lean – وهـو 
رئـيس مـعمل تـطور املـخ والسـلوك بـاملعهـد الـقومـى بـميريـالنـد بـأمـريـكا – واملـخ وفـق تـصوره مـقسم إلـى 

ثالثة أمخاخ فوق بعضها البعض كما يوضح الشكل التالى :

شكل(1)
 أجزاء املخ وفق النظرية الثالثية 

املــخ الــبدائــى أو األولــى وهــذا املــخ يــختص بــتكرار الســلوكــيات نــفسها مــرة بــعد مــرة واليــتعلم 
مـن األخـطاء الـسابـقة ، أمـا املـخ الـثديـى لـذوى األطـراف فـهو مـسئول عـن مـقاومـة اإلحـباط ويـختص 
بـــاالنـــفعال إذ يـــربـــط بـــني االنـــفعال والســـلوك ويـــوفـــر الـــبواعـــث االنـــفعالـــية لـــعملية الـــتعلم نـــفسها ، أمـــا 
القشــــرة الــــجيريــــة ويــــطلق عــــليها غــــطاء الــــتفكير وتــــقسم القشــــرة إلــــى نــــصف كــــرة أيــــمن وآخــــر أيســــر 

وتعرف باملخ األيمن
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واملـــخ األيســـر ويـــتحكم املـــخ األيـــمن فـــى الجـــزء األيســـر مـــن الـــجسم والـــعكس بـــالنســـبة لـــلمخ 
األيســر ويــتسم املــخ األيــمن بــأنــه أكــثر تجــريــدا وفــراغــا وفــنا ومــوســيقية مــن املــخ األيســر الــذى يــوصــف 

 (Thomposon,1996,28 ).بأنه أكثر تبريرا ولفظية وخطيا
(1-3)النظرية الشمولية للمخ :

 Ned" وتـــعرف هـــذه الـــنظريـــة بـــنموذج األربـــعة أربـــاع وفـــى تـــلك الـــنظريـــة وضـــع نـــيد هـــيرمـــان
Herman " نـتائـج أبـحاث بـول مـاك لـني" Pual Mac" عـن نـظريـة املـخ الـثالثـية ونـتائـج نـظريـة وظـائـف 
املـخ األيـمن واملـخ األيسـر لـروجـرز سـبرى" Roger Sperry" مـعا وبـنى مـنهما نـموذجـا لـلمخ البشـرى 
بـــــزوجـــــني مـــــن الـــــتراكـــــيب يـــــختص نـــــصفان مـــــنهما بـــــالـــــنظام الـــــطرفـــــى cerebral system والـــــنصفان 
اآلخــــران يــــختصان بــــالــــنظام الــــحوفــــى limbic system وبــــذلــــك حــــاول الــــتوفــــيق بــــني فــــكرة الــــنصفني 
الـــكرويـــني لـــلمخ وبـــني األحـــداث األكـــثر تـــعقيدا واملـــتعلقة بـــالـــجوانـــب الـــعقلية / املـــعرفـــية والـــتى تفســـر 

(Leduax,1996,47 ).cerebral& visceral structured emotion    التفصيل بني
وتـــتضح أشـــكال الـــتفكير وفـــق هـــذا الـــنموذج الـــشامـــل لـــلمخ عـــند نـــيد هـــيرمـــان فـــى األجـــزاء 

األربعة للمخ وفق الوارد بالجدول التالى : 
جدول(1)

أشكال التفكير وفق النظرية الشمولية للمخ

ولـلوصـول بـالـسعة املـخية لـلدرجـة الـقصوى لـعمل االرتـباطـات يـجب أن يـوفـر املـعلمون الـبيئة 
املـليئة بـالتحـدى فـاملـخ يـحتاج إلـى الـتعلم ولـكن عـندمـا تـكون الـخبرات الـتربـويـة سهـلة جـدا وفـى غـايـة 
الـــصعوبـــة عـــندئـــذ يـــتعثر الـــتعلم فـــالـــبيئة إذن بـــما فـــيها بـــيئة الـــصف الـــدراســـى ليســـت مـــكانـــا مـــحايـــدا 
فـــمهمة املـــعلمني مـــن خـــالل مـــكونـــات الـــبيئة الـــخصبة تـــنمية عـــقل املـــتعلم أمـــا إذا أهـــملناه فـــإنـــه يـــموت 
ويبهــت ولــذلــك قــام عــلماء املــخ بــوضــع عــدة نــقاط يــجب أن يــأخــذهــا كــل املــعلمني فــى اعــتبارهــم وهــى 

كالتالى :
املـخ اليـتأثـر واليـتطور بـمعلومـات المـعنى لـها : فـاملـعلومـات الـتى المـعنى لـها التـعمل 1.

عـلى تـنمية املـخ والـبيئة الـخصبة هـى الـتى تـمنح الـتالمـيذ الـفرصـة لـلحصول عـلى مـعلومـات ذات 
معنى أو تعطيهم فرصة صنع املعنى .

الجزء األيسر 
العلوى

cerberal

تحليلى
analytical

رياضى
mathematic

al

تقنى
technica

l

حل املشكالت
Problem solving

الجزء األيسر 
السفلى
limbic

تحكم
control

متحفظ
conservatio

n

تخطيطى
planned

منظم
orgnized

إدارى
administrativ

e

الجزء األيمن 
السفلى
limbic

داخل الفرد
 Inter

personal

عاطفى
emotional

موسيقى
musical

روحى أو دينى
spiritual

أشكال التخاطب
 Takler
models

الجزء األيمن 
العلوى

cerberal

تخيلى
imaginative

تخليقى
synthesis

فنى
artistic

كلى
holistic

مفاهيمى
conceptual
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يــتطور املــخ وفــقا لــنظام مــتكامــل مــع مــرور الــوقــت : فـــالـــطفل الـــصغير اليـــتكلم فـــى 2.
إســبوع واليســتطيع ربــط حــذائــه فــى اإلســبوع الــتالــى مــباشــرة بــل يــحتاج إلــى وقــت لــلنمو والــبيئة 
الخصبة هى التى تصوغ جوانب متعددة من التطور والنمو بصورة أسرع من البيئة املجدبة . 

طــبيعة املــخ هــى الــربــط بــني الــقديــم والحــديــث : يـــبحث املـــخ دائـــما عـــن الـــروابـــط بـــني 3.
مــاهــو جــديــد وبــني مــاهــو مــعروف لــديــه بــفعل مســبق والــتعلم عــبارة عــن عــملية تــأســيس املــتعلمني 

للربط بني ما يدرسونه وماعندهم من معلومات قبلية . 
يـتسم املـخ وراثـيا بـأنـه اجـتماعـى وتـعاونـى: بــالــرغــم مــن أن عــملية الــتعلم تــدور فــى 4.

أذهـــــان املـــــتعلمني بـــــشكل فـــــردى إال أن الـــــتعلم يـــــتقدم ويـــــتحسن حـــــني تـــــمدهـــــم الـــــبيئة بـــــالـــــفرص 
املـــــناســـــبة لـــــيفكروا بـــــصوت مـــــسموع بـــــاملـــــناقـــــشة والـــــتعاون فـــــى تـــــعلم الـــــخبرات.( كـــمال عـــبد 

الحميد زيتون،2001، 10) 
وتــــأســــيسا عــــلى مــــاســــبق تــــرى الــــباحــــثة أن تــــوظــــيف املــــتعلم لــــقدرات ومــــلكات مــــخه اليــــكفى 
لـــضمان نـــجاحـــه فـــى عـــملية الـــتعلم حـــيث أنـــه يـــحتاج أيـــضا إلـــى تـــوظـــيف حـــواســـه فـــى عـــملية الـــتعلم 
فـاالعـتماد عـلى حـاسـة الـسمع بـاعـتبارهـا أكـثر الـحواس الـتى يسـتخدمـها املـتعلم فـى عـملية الـتعلم لـم 
يــعد كــافــيا فــى هــذا الــعصر املــتغير واملــتطور بــشكل ســريــع والــذى يــخبرنــا بمحــدوديــة أرشــيف املــخ 
مـقابـل الـكم الـهائـل مـن املـعلومـات ، مـما أوجـب عـلى املـتعلمني أن يـطوروا أنـفسهم ويسـتخدمـون أكـثر 
مــن حــاســة فــى عــملية الــتعلم حــتى يــتسنى لــهم الخــروج مــن ثــقافــة الــذاكــرة إلــى ثــقافــة تــولــيد وبــناء 

املعرفة . 
لــذلــك ارتــفعت الــنداءات مــن قــبل الــباحــثني والــقائــمني عــلى عــملية الــتعليم بــضرورة االهــتمام 
بــحاســة الــبصرعــند املــتعلمني حــيث إن إدراكــنا لــلعالــم مــن حــولــنا اليــأتــى إال عــن طــريــق الــبصر وأن 
الـــتفكير املـــثمر حـــقا فـــى أى مـــيدان مـــن مـــياديـــن املـــعرفـــة يحـــدث فـــى مـــجال املـــخيلة أو كـــما يـــسمى 

باملجال البصرى. (هوارد جاردنر،2004 ، 329 )
أضــف إلــى ذلــك أن األدبــيات الــتربــويــة أشــارت إلــى أن اإلنــسان يــتذكــر 20% مــما يــقرأه ، 
%30 مــما يــسمعه ، %40 مــما يــراه ، %50 مــما يتحــدث بــه وأن اســتخدام أكــثر مــن حــاســة فــى 

(www.idonresources.com). عملية التعلم أفضل من استخدام حاسة واحدة
وبـالـتالـى بـدأ الـباحـثون وعـلماء الـتربـية فـى ابـتكار أدوات تـساعـد املـتعلم عـلى الـربـط بـني املـخ 
الـذى مـن شـأنـه الـقيام بـعمليات الـتفكير وحـاسـة الـبصر الـتى تـساعـده عـلى الـرؤيـة الـشامـلة لـلمفاهـيم 
واملـــعلومـــات املـــعروضـــة بـــاملـــحتوى الـــدراســـى وأطـــلقوا عـــلى هـــذه األدوات مـــصطلح األدوات الـــبصريـــة 

.  visual tools
2-األدوات البصرية :

األدوات الـبصريـة هـى قـنطرة طـبيعية بنـي املـخ والـعقل واآلداء املـرتـفع فـى املـهام الـتى تـتطلب 
أكــثر مــن مــعالــجة خــطية حــيث إنــها تــمد املــتعلم بــأكــثر الــطرق املــباشــرة والــتى تــساعــده عــلى عــرض 
الــــنماذج الــــغنية لــــلتفكير فــــى املــــحتوى واملــــعرفــــة املــــفاهــــيمية بــــعيدا عــــن الــــتمثيالت الخــــطية الــــشائــــعة 
لــــلمعلومــــات والــــتى تــــقدم فــــى الــــفصول الــــدراســــية فــــاألدوات الــــبصريــــة تــــمثل مــــعبرا لــــتفكير اإلنــــسان 

 (Hyerle,2009,4).املبنى على إداركاته املفاهيمية
وثــــبت أن األدوات الــــبصريــــة  تــــمثل تــــقدمــــا مــــفاجــــئا فــــى املــــعرفــــة بــــصفة عــــامــــة وفــــى املــــيدان 
الــتربــوى بــصفة خــاصــة بــاعــتبارهــا أدوات تيســر اكــتساب املــتعلم لــلمحتوى الــدراســى خــالل مــروره 
بـــعمليات تـــفكير عـــليا مـــبنية عـــلى عـــدد مـــن الـــتمثيالت الـــبصريـــة الـــتى مـــن شـــأنـــها أن تـــساعـــد املـــتعلم 

-16-

http://www.idonresources.com


عــلى عــدم نــسيان مــا تــعلمه مــن قــبل بــل وربــما تيســر لــه بــناء املــعرفــة والــخبرة والــكفاءة لخــلق أدوات 
(Price,2007,54).جديدة لصنع عامله الخاص به

وجـــوهـــر األدوات الـــبصريـــة هـــو الـــتمثيل الـــلغوى وغـــير الـــلغوى لـــلمعلومـــات حـــيث إن املـــعرفـــة 
تخــزن فــى شــكلني أســاســيني هــما : شــكل لــغوى ، شــكل تــخيلى أو تــصورى يــشير إلــى تــمثيل غــير 
لــــغوى وأن املــــتعلم غــــالــــبا مــــايســــتخدم الــــشكلني لتخــــزيــــن املــــعرفــــة فــــتكامــــل الــــرســــوم أو الــــصور فــــى 
الخــريــطة الــبصريــة بــجانــب الــكلمات يخــلق رابــطة عــقلية غــنية داخــل املــخ مــن أجــل تــذكــر املــعلومــات 
لــذلــك تــعتبر األدوات الــبصريــة ذاكــرة خــارجــية لــلمخ ومــرآة لــلتأمــل الــعقلى والــتقييم الــذاتــى لــلمتعلم. 

(Saugus,2006,22)
وحـصر الـتربـويـون األدوات الـبصريـة فـى مـسمى الـتنظيم والـذى نـعنى بـه تـنظيم املـعلومـات 
الـتى تـقدم لـلمتعلمني وقـد يـقلل هـذا كـثيرا مـن فـاعـلية هـذه األدوات حـيث إنـها قـادرة عـلى تـجاوز هـذه 
الــعملية وصــوال إلــى عــمليات الــفهم والــتركــيب والــتقويــم وتــولــيد األفــكار بــاإلضــافــة إلــى تــواصــل أفــكار 
املـــتعلمني داخـــل الـــفصول الـــدراســـية فـــالـــبرغـــم مـــن تـــعدد واخـــتالف األدوات الـــبصريـــة فـــإنـــها جـــميعا 

(Hyerle,2000a,24 ). قادرة على تنمية وتحسني مهارات التفكير العليا
واملــبرر وراء ذلــك أن كــل هــذه األدوات الــبصريــة تــمثيالت عــالــية الــجودة مــصممة عــلى أنــها 
أدوات مـؤثـرة وديـنامـيكية وتـعاونـية ومـتمركـزة حـول املـتعلم بـل أنـها أصـبحت فـى الـسنوات األخـيرة مـن 

القرن الحالى جزءا من عملية التقييم والتقييم الذاتى للمتعلم. 
 فــــــاألدوات الــــــبصريــــــة تــــــعرض نــــــظرة الــــــعني الســــــريــــــعة عــــــلى الــــــنماذج والــــــعالقــــــات وتــــــمد املــــــتعلم 
بـــمرشـــدات لـــصنع طـــريـــقه فـــى الـــكتب املـــملوءة بـــالـــنصوص والـــتى تحـــمل الـــكثير مـــن املـــعلومـــات الـــتى 
تــحتاج إلــى تــنظيم وتــبويــب وفــهم وتــركــيب وتــقويــم وهــذه الــعمليات تــكشف وبــكفاءة الــنمذجــة املــتفردة 

( Costa,2000b,40) .لكل عقل متعلم
فـعقولـنا تخـلق الـنماذج بـوعـى ومـشاعـرنـا تشـتق مـن طـبقات نـماذج االتـصال الـداخـلى لـلخبرة 
وبـعض هـذه الـنماذج خـطى واجـرائـى ولـكن أسـاس املـعرفـة مـن الـقاعـدة هـى مـعرفـة الـحقائـق وصـوال 
إلـى اتـخاذ الـقرار الـتى تـكون ولـيدة عـمليات تـقويـمية وتـتكون مـن نـماذج غـير خـطية وهـذا يـوضـح أن 

  ( Hyerle,2004,14). األفكار واملشاعر واألنظمة املساعدة غير خطية
وثـــــمة ارتـــــباط واضـــــح بـــــني األدوات الـــــبصريـــــة وتـــــعدديـــــة الـــــذكـــــاءات حـــــيث إن األدوات تـــــعمل 
كـــمركـــبات لـــألفـــكار وتـــوفـــر أيـــضا إطـــارات الـــتواصـــل لـــلعقل واملـــنظور والـــنماذج املـــشاعـــريـــة والـــنماذج 
الــعقلية بــني املــتعلمني وتيســر عــمليات االســتبطان والــتقييم الــذاتــى حــيث أن الــرمــوز الــبصريــة تــدعــم 
Hyerle,).بـــناء الشـــبكات الـــلغويـــة واملـــعالـــجة املـــنطقية واملـــبنية عـــلى الـــنمذجـــة الـــفراغـــية لـــلمعلومـــات

 ( 2009,31
وبـــــاعـــــتبار أن املـــــخ كـــــائـــــن بـــــاســـــتطاعـــــته أن يـــــكتشف ويـــــبنى الـــــنماذج الـــــعقلية فـــــإن األدوات 
الـبصريـة هـى أدوات نـمذجـة أسـاسـية تـدعـم املـتعلمني عـندمـا يـبحثون هـذه الـنماذج خـالل كـل األنـظمة 
الـرمـزيـة مـنذ أن حـددت هـذه األنـظمة الـرمـزيـة فـى الـبنية التخـطيطية فـاألدوات الـبصريـة هـى مـؤسـس 
اإلحـساس والـتفكير واملـشاعـر عـبر الـذكـاءات املـتعددة وهـذه الـذكـاءات { الـذكـاء الـشخصى ، الـذكـاء 
(Hyerle,).االجـتماعـى ، الـذكـاء الـلغوى ، الـذكـاء الـريـاضـى } الـتى هـى إطـارات الـعمل واالسـتجابـة

 2008,21
وتطبيق األدوات البصرية فى عملية التعليم والتعلم له فوائد عديدة منها :

*العصف الذهنى لألفكار .
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*تنظيم وتواصل األفكار واملعلومات .
*التركيز على املفاهيم واألفكار املهمة فى املحتوى الدراسى .

*تبويب األفكار واملفاهيم املوجودة باملحتوى الدراسى
*تيسير عملية استدعاء وتذكر املعلومات .
*التقييم واالستفادة من املعرفة السابقة .

*تحسین التفاعل االجتماعى بین المتعلمین وتیسیر عمل المجموعة الواحدة والتعاون بین 
األقران. 

*مرشدات للنقد والدراسة . 
( Hyerle,2004,24). تحسني مهارات الفهم القرائى واستراتيجياته*

وأشــــــار كــــــال مــــــن مــــــاكــــــتغ ولــــــيمان " Mctigh&Lyman1988" فــــــى مــــــقدمــــــتهم عــــــن مــــــختلف 
األدوات الــتعلمية والــتى أدرجــوهــا تــحت مــصطلح جــديــد هــو الخــرائــط املــعرفــية والــذى أصــبح شــائــع 
االســتخدام لــوصــف أى نــوع مــن أنــواع األدوات الــبصريــة ، وافــترضــا أن كــل آداة مــن هــذه األدوات 
الـــبصريـــة تـــحتاج إلـــى أربـــع مـــتطلبات حـــتى يـــتسنى لـــها أن تـــصبح أدوات تـــدريـــسية / تـــعلمية كـــما 

يلى :
الـصدق الـسيكولـوجـى : والــذى يــعنى مــعرفــة املــعلم الــحالــية عــن عــمليات الــتدريــس والــتعلم 

وبخاصة البنية التخطيطية ونظريات التعلم املتنوعة وأبحاث املخ .
الحسية : وتعنى كيف تشكل املعرفة ألن األدوات هى تمثيل ملموس ووراء هذه املعرفة . 

االرتـــباط بـــاملـــعلمني : يــــجب أن تــــربــــط هــــذه األدوات بــــني املــــعلمني واملــــتعلمني حــــيث إن املــــتعلمني 
قــــادريــــن عــــلى اســــتخدام هــــذه األدوات فــــى األســــاســــيات الــــيومــــية لــــتعلم املــــحتوى وتحســــني عــــمليات 

التفكير . 
االخـتالف بـواسـطة كـل نـوع تـعلم : والـذى يـشير إلـى الـعالقـة املـوجـودة بـني نـوع اآلداة والـطريـق 

 ( Hyerle,2009,38) . األفضل الذى يعلم به املعلم املهارة أو العملية أو املفهوم أو االتجاه
كـما يجـدر اإلشـارة هـنا إلـى ملـاذا اقـترن مـصطلح األدوات بـمصطلح الـبصريـات الـتى تـعبر 
عــن تــمثيالت بــصريــة قــد تــكون عــلى هــيئة أشــكال أو جــداول أو خــرائــط  ؟  أتــى هــذا املــصطلح مــن 
الــفلسفة الــبنائــية والــتى اســتخدمــت تــعبيرات مــجازيــة عــديــدة وكــان مــن أهــم هــذه الــتعبيرات املــجازيــة 
أن املــتعلمني يــبنون املــعرفــة مــثلما يــبنى الــنجار الــكرســى مــثال بــأدوات مــثل : الخشــب ، املــسامــير ، 
الــــشاكــــوش وأحــــد  األشــــياء األولــــى الــــتى يــــفعلها الــــنجار قــــبل وصــــولــــه ملــــوقــــع الــــعمل أن يــــضع حــــزام 
األدوات الـذى يـمسك بـالـشاكـوش واملـنشار وشـريـط الـقياس واألدوات األخـرى الـضروريـة وهـذه هـى 
أسـاسـيات املـهنة وبـراعـة االسـتخدام لـألدوات لـبناء املـنتج الـنهائـى لـذلـك فـاملـتعلم يـدخـل الـفصل وهـو 
فــى حــاجــة مــاســة لحــزام اآلداة لــألنــواع املــملوءة بــاألدوات الــبصريــة املحــددة جــيدا واملــناســبة ومــرنــة 

 (Hyerle,1996,23 ).االستخدام لبناء املعنى وصنع املعرفة
وتـأسـيسا عـلى مـاسـبق مـن تـوضـيح ملـاهـية األدوات الـبصريـة وفـوائـد اسـتخدامـها فـى عـملية 

التعليم والتعلم يأتى الدور للحديث عن أنواع األدوات البصرية كما يلى :
-18-(2-1)أنواع األدوات البصرية :



تـتعدد أنـواع األدوات الـبصريـة حـتى أن الـقائـمني عـلى عـملية الـتدريـس والـتعليم قـد يـعانـون 
مــــن تــــداخــــل كــــبير بــــني هــــذه األنــــواع ولــــفض هــــذا الــــخالف وهــــذا الــــتشابــــك يــــمكن تــــصنيف األدوات 

البصرية بأكثر من طريقة كالتالى :
كـــيفية اســـتخدامـــها ، مـــبادىء بـــنائـــها ، درجـــة املـــرونـــة فـــى االســـتخدام ، األســـاس الـــنظرى 

والعملى لها ، كيفية تناول كل منها داخل الفصل الدراسى .

 والـــتصنيف اآلتـــى لـــألدوات الـــبصريـــة يـــعتمد عـــلى األغـــراض الـــحسية والـــعملية وشـــكل اآلداة الـــذى 
(www.thinkingfoundation.org): غالبا يكون قائما على وظيفتها

شكل(2)
خريطة الشجرة ألنواع األدوات البصرية

األدوات البصرية بمختلف أنواعها وبمختلف أغراضها تدعم وتيسر عادات العقل الستة عشر بل 
وتحسنها عند املتعلمني وخريطة الشجرة التالية توضح مايدعمه كل نوع من أنواع األدوات 

( Hyerle, 2009,34) : البصرية لعادات العقل

                                         أنواع األدوات البصرية

شبكات العصف 
الذهنى

                         خــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــط الــــــــــــــــــتـفـكـيـر    املنظمات البيانية
وبرمجياتها

الشبكات 
العنقودية

خرائط 
العقل

الــــــــــعملية الــــــــــنوعــــــــــية  املحتوى النوعى            
          لغةخرائط التفكير 

املستقلة
االطار املرجعى

أشكال فن القراءة(منظم القصة) التعريف فى السياق(خريطة 
الدائرة

اطار حول كل 
خريطة تفكير

منظم املوضوع الكتابة االسهامات(خريطة الفقاعات) اطار ماوراء 
معرفى

حل املشكلة الرياضيات املقارنة(خريطة الفقاعات 
املزدوجة)

اطار 
مشاعرى

خــــــــــــــــــريــــــــــــــــــطةعــــــــــــــــــظم 
الــــــــسمكة(الســــــــبب-

النتيجة)

العلوم التصنيف،االستقراء،االستنبا
ط(خريطة الشجرة

أنماط التعليم

العلوم االجتماعية الكل والجزء،االستدالل 
الفراغى(حريطة الدعامة)

أنظمة 
االعتقاد

الفنون التتابع(خريطة التدفق) اطارات لغوية

الكمبيوتر(خرائط 
التدفق)

السبب- النتيجة(خريطة 
التدفق املتعدد)

اطارات 
الذكاءات 
املتعددة

التشبيه(خريطة الكوبرى) تأثيرات 
املعرفة 
السابقة
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                              شكل(3)
             خريطة الشجرة لعادات العقل املميزة للتفكير

وفــيما يــلى شــرح مــختصر ومــوجــز عــن كــل نــوع مــن أنــواع األدوات الــبصريــة ولــكن قــبل ذلــك 
يــنبغى تــوضــيح أن أى نــوع مــن أنــواع األدوات الــبصريــة  لــكى يســتخدمــه املــعلم فــى شــرح املــحتوى 

العلمى عليه أن يتبع بعض الخطوات العامة  قبل استخدامه لآلداة البصرية كما يلى :
* قدم على األقل مثاال واحدا لآلداة البصرية التى سوف تستخدمها .

* قم بإعطاء نموذج للمتعلمین یوضح كیفیة بناء  اآلداة البصریة التى سبق تقدیمھا عن طریق مثال . 
* قم بإمداد املتعلمني باملعرفة اإلجرائية كلما احتاجوا ذلك .

* أعـــط فـــرص لــلمتعلمني لــكى يــمارســوا بــناء اآلداة الــبصريــة اعــتمادا عــلى أنــفسهم دون مــساعــدة  
 (Costa,2000a,47 ).منك

: Brainstorming webs (2-1-1)شبكات العصف الذهنى
مـنذ أواخـر السـبعينيات شـاع اسـتخدام شـبكات الـعصف الـذهـنى وتـعددت أسـالـيب وأمـثلة  
هــذه الشــبكات { الخــرائــط الــداللــية ، الشــبكات الــعنقوديــة ، خــرائــط الهــروب ، خــرائــط الــعقل } ولــكن 
أكـثر هـذه األسـالـيب انـتشارا وشـيوعـا فـى االسـتخدام فـى كـافـة املـدارس تـقريـبا هـو خـرائـط الـعقل ، 
وعـــادة مـــانســـتخدم فـــى كـــل هـــذه األســـالـــيب الـــسابـــقة عـــمليات أو خـــطوات مـــتشابـــهة مـــثل : الـــبدء مـــن 
الــنقطة املــركــزيــة فــى الــصفحة وصــوال إلــى حــواف الــصفحة فــاعــلني بــذلــك رؤيــة شــامــلة لــلمفهوم الــذى 
نـــعرضـــه وهـــذا يشـــبه إلـــى حـــد كـــبير غـــزل الـــعنكبوت شـــبكته لـــصيد فـــرائـــسه ومـــعظم هـــذه األســـالـــيب 
تـــوحـــى بـــمزج فـــريـــد لـــالســـتطالع الـــعقلى والـــتعبير الـــبالغـــى الـــذى يـــساهـــم فـــى بـــناء املـــعرفـــة.(ايــريــك 

جنسن ، 2001، 5)
فشـبكات الـعصف الـذهـنى هـى قـناطـر طـبيعية بـني الشـبكة الـعصبية لـلمخ وصـنع الخـرائـط 
الـــواعـــى بـــواســـطة الـــعقل فـــهى بـــمثابـــة قـــناطـــر بـــني الـــكفاءات اإلشـــعاعـــية لـــتفكيرنـــا والـــشكل الخـــطى 
لـــلمعرفـــة املـــمثلة فـــى الـــفصول الـــدراســـية ، والـــقوة الـــترافـــقية ملـــخ اإلنـــسان تيســـر مـــن خـــالل إشـــعالـــها 
بـواسـطة درجـة عـالـية مـن شـبكة املـخ مـفتوحـة الـنهايـة وإنـه مـفهومـا نـوعـا مـا أن الـعديـد مـن الشـبكات 
تشـــبه الـــصور الحـــديـــثة الـــتى لـــديـــنا عـــن الشـــبكات الـــعصبية حـــيث أصـــبحت الـــخاليـــا الـــعصبية كـــتل 
بــــنائــــية لــــلمخ الــــتى تــــتواصــــل مــــع بــــعضها حــــيث تــــرســــل الــــلييفات الــــعصبية املــــعلومــــات لــــلخاليــــا الــــعصبية 

عادات العقل املميزة للتفكير

شبكات العصف الذهنى (للتفكير 
االبداعى)

املنظمات البيانية(للتفكير التحليلى) الخرائط املفاهيمية+خرائط 
التفكير(للتفكير التأملى)

املرونة املثابرة االصغاء بتفهم وتعاطف

االبتكار،التجديد،التخيل االحصاء مع الدقة التفكير فى التفكير(ماوراء املعرفة)

االستجابة بدهشة ورهبة التفكير والتواصل بوضوح ودقة تــطبيق املــعرفــة الــسابــقة فــى مــواقــف 
جديدة

ايجاد جو من املرح جــــــــــمع الــــــــــبيانــــــــــات بــــــــــاســــــــــتخدام كــــــــــل 
الحواس

اإلقدام على مخاطر مسؤولة

االستعداد الدائم للتعلم املستمر
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األخـرى والـزوائـد الـشجيريـة مـتفرعـة مـع جـسم الخـلية إلرسـال املـعلومـات مـن خـلية عـصبية إلـى أخـرى بـمعدل 
10 مـــليون بـــليون انـــتقالـــة فـــى الـــثانـــية الـــواحـــدة ، ولـــذلـــك فـــإن شـــبكات الـــعصف الـــذهـــنى هـــى أكـــثر األنـــظمة 
املـــفتوحـــة لـــلتفكير حـــيث نـــطلق عـــليها الـــتفكير خـــارج الـــصندوق { املـــخ}  فـــهى تـــشجع املـــتعلمني عـــلى الـــتفكير 

(Hyerle,2004,65 ).االبداعى
وهـــذا يـــعنى أن املـــتعلمني يخـــلقون الشـــبكات غـــالـــبا بـــمشاركـــة غـــير رســـمية أو نـــظام تـــمثيلى شـــائـــع 
فـــغالـــبا لـــغات الـــرســـم الـــخاص تـــنمى فـــى الـــفصول الـــدراســـية كـــل مـــا يـــرتـــبط بـــالـــشخصية ، وأســـلوب الـــتعلم 
الــخاص بــكل مــتعلم ، الخــلفية املــعرفــية والــثقافــية لــكل مــتعلم فــالــتفكير اإلشــعاعــى هــو األكــثر شــيوعــا وظــهورا 

فى مثل هذا النوع من األدوات البصرية .
وفيما يلى شرح مختصر ألساليب شبكات العصف الذهنى :

: Clustering webs (2-1-1-أ)الشبكات العنقودية
تـــم إلـــقاء الـــضوء عـــلى مـــثل هـــذا األســـلوب مـــن شـــبكات الـــعصف الـــذهـــنى بـــواســـطة جـــابـــريـــل ريـــكو 
"Gabriel" والــتى بــنت ارتــباطــا قــويــا مــا بــني الــتفكير الــتشاركــى واالبــداعــية والــرســم وطــالقــة الــتفكير وأكــدت 
عــلى الــشكل الــعنقودى الــذى يســتخدم املــتعلم فــيه أشــكال بــيضاويــة وكــلمات وأن مــثل هــذا األســلوب يــصلح 
كــاســتراتــيجية ملــا قــبل الــكتابــة واقــترحــت جــابــريــل ريــكو بــعد الخــلق املــبدئــى { الــعناقــيد} أن يــراجــع املــتعلمون 
Price,) .رسـومـاتـهم بـمزيـد مـن الـتركـيز عـلى الشـبكات وصـوال إلـى مـزيـد مـن الـوضـوح فـى الـتفكير والـكتابـة

(2000,77
: Mind maps (2-1-1-ب)خرائط العقل

بــنيت عــلى بــحث  مــتعلق بــعرض ســيطرة نــصفى املــخ { األيــمن واأليســر}مــن أجــل الــعمليات الخــطية 
والــكلية عــلى الــتوالــى حــيث ابــتكرهــا تــونــى بــوزان " Tony Buzan"لــتدعــيم االبــداعــية والــذاكــرة وتــعميق هــذه 
االرتـــباطـــات لـــلمهام املـــبدعـــة لـــلعمليات املـــنطقية ، فخـــرائـــط الـــعقل تـــمتلك أســـالـــيب رســـومـــية نـــوعـــية والـــتى مـــن 
شــأنــها أن تــدعــم الــذاكــرة والــعاطــفة وعــمق املــفاهــيم مــن أجــل الــوصــول إلــى الــوضــوح عــن الــفكرة أو املــفهوم 
فــــربــــما يســــتطيع حــــاللــــو املــــشكالت الــــتعاونــــيني أن يــــشاركــــون  بــــشكل أكــــثر ســــهولــــة عــــن طــــريــــق خــــرائــــطهم .

(Fitzsimon,2003,43)
خــرائــط الــعقل دائــما تــشع مــن الــصورة املــركــزيــة ، كــل كــلمة وصــورة أصــبحت فــى نــفسها تــحت مــركــز 
تـداعـى الـخواطـر فـالخـريـطة الـعقلية سـلسلة مـن الـنماذج املـتفرعـة هـروبـا مـن أو اتـجاهـا إلـى املـركـز بـالـرغـم مـن 
أن خــريــطة الــعقل تــرســم عــلى بــعدى الــصفحة إال أنــها تــمثيل ألبــعاد مــتعددة لــلواقــع فــى حــيز املــحيط والــوقــت 
والـــلون وتـــكشف خـــرائـــط الـــعقل األســـالـــيب الـــشخصية  لـــكل مـــتعلم وبـــخاصـــة عـــندمـــا يـــضيف املـــتعلم ألـــوانـــا 

(www.wikipedia.org).أورسومات
بـــينما يـــرى مـــعظم الـــتربـــويـــني أن خـــرائـــط الـــعقل هـــى مـــولـــد مـــن بـــدايـــة املـــوضـــوع حـــتى الـــدخـــول فـــى 
مــوضــوع جــديــد وأيــضا أهــم تــطبيقات الــتعلم تــوجــد عــندمــا يســتخدم املــتعلم خــرائــط الــعقل عــلى مــدى طــويــل 
لـلرسـم املـلموس مـن مـعرفـتهم الـسابـقة لـكل شـيىء يـعرفـونـه عـن املـوضـوع وبـعد ذلـك يـربـطون عـلى نـحو جـديـد 
مــعلومــاتــهم املتيســرة لخــريــطتهم الــعقلية حــيث إن الــرســم عــلى املــعرفــة الــسابــقة هــو عــادة الــعقل األســاســية 
لـــــتحويـــــل املـــــعلومـــــات واملـــــهارات لـــــلسياقـــــات الجـــــديـــــدة لـــــذلـــــك فـــــمعرفـــــة املـــــتعلم الـــــسابـــــقة { حـــــقائـــــق وإدراكـــــات 
مــــــــــفاهــــــــــيمية } حــــــــــاســــــــــمة فــــــــــى هــــــــــذا الــــــــــشأن بــــــــــل ومــــــــــن املــــــــــمكن أن تــــــــــساعــــــــــد املــــــــــعلم فــــــــــى تــــــــــقييم املــــــــــتعلم.

(Dcourtney,2002,62   )

أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن خـــــرائـــــط الـــــعقل واألدوات الـــــبصريـــــة األخـــــرى كـــــلهم جـــــميعا يـــــسمحون 
بحــدوث مــايــسمى بــوقــت الــتفكير thinking time  الــذى يــساعــد املــتعلم عــلى عــرض مــا يــعرفــه وبــذلــك 
يســـتطيع املـــعلم بســـرعـــة مـــراجـــعة شـــبكات املـــتعلمني الـــتى صـــنعوهـــا واملـــعلومـــات الجـــديـــدة الـــتى ربـــما 
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تــقدم وهــى مــملوءة بــالــفجوات الــحقائــقية واملــفاهــيمية فــى تــفكير املــتعلمني وهــكذا يــوفــر املــعلم واملــتعلم 
(Anita,2004,23 ).املزيد من الوقت بفضل األدوات البصرية املستخدمة من قبلهما

: Mindscaping maps (2-1-1-ج)خرائط الهروب

بـــالـــرغـــم مـــن شـــيوع اســـتخدام الشـــبكات الـــعنقوديـــة وخـــرائـــط الـــعقل فـــى املـــدارس العـــتبارهـــا 
ميســــرات لــــتدفــــق وانــــفتاح األفــــكار بــــالــــعقل إال أنــــها تــــفتقر إلــــى جــــعل املــــتعلمني يســــتخدمــــون مــــهارة 
االسـتدالل املـجازى بـشكل كـبير لـذلـك طـورت نـانـسى مـارجـلس"Nancy Margles" األدوات الـسابـقة 
آتــــية بــــآداة أكــــثر مــــتعة ودقــــة يســــتطيع املــــتعلم مــــن خــــاللــــها بــــناء صــــور مــــجازيــــة لــــلمعلومــــات املــــعقدة 
وبــرؤيــتها الــفريــدة اســتطاعــت تــشكيل آداتــها الجــديــدة بــناءا عــلى خــرائــط الــعقل الــتى ابــتكرهــا تــونــى 
Innovative Learning Group, ).بــــــوزان وأســــــمت هــــــذه اآلداة الجــــــديــــــدة خــــــرائــــــط الهــــــروب

(2004
أسـاس خـرائـط الهـروب هـو فـى الـرسـم االسـتعارى التشـبيهى لـألفـكار ولـعل املـفيد فـى هـذا 
األمـر هـو أن تـرى صـورة كـبيرة لـلفكرة أو املـفهوم أو املـنتج والـذى يـميز الـفنان عـن الـشخص الـعادى 
هــو امــتالكــه لــلصورة عــن الــفكرة فــى عــقله ، املــتعلم يــعرف الــصورة املــلموســة فــى حــياتــه الــيومــية مــثل 
الــطريــق ، الــطبق ، الــطعام لــتمثيل كــال مــن األســاســيات املــفاهــيمية والــعالقــات املــتبادلــة الــتفصيلية 
لــلفكرة مــثل أى تشــبيه ثــرى واألكــثر أهــمية أن تــكون الــصورة تــأمــال واضــحا لــلفكرة بــدال مــن امــتالك 

( 37 Hyerle,2009,). املعلومات فقط

: Graphic orgnizers (2-1-2)املنظمات البيانية

املـنظمات الـبيانـية هـى تـمثيل بـصرى لـلمفاهـيم واملـعرفـة واملـعلومـات الـتى تسـتطيع ضـم كـال 
مـــــن الـــــنص والـــــصور والـــــقيمة الـــــحقة ملـــــثل هـــــذه املـــــنظمات هـــــى فـــــى رؤيـــــة الـــــعقل لـــــلنماذج الـــــبصريـــــة 
والـعالقـات واشـتقاق رؤى جـديـدة مـن نـمذجـة املـعلومـات فـقطع املـنظمات الـبيانـية تشـبه إلـى حـد كـبير 
قـطع لـغز األحـجية والـقطع الـغريـبة عـندمـا تـوضـع مـعا تـشكل صـورة مـألـوفـة حـيث إن الـقطع املسـتقلة 

(Mary,1998,35). التدل على أى معنى ووضعها فقط معا هو الذى يصنع املعنى
أضف إلى ذلك أن املنظمات البيانية هى نوع من األدوات البصرية التى غالبا تصمم من أجل 
األغراض التركيبية التحليلية لعرض املعلومات فهى مبنية أساسا من أجل املهام النوعية التى 

يعطيها املعلم للمتعلمني ولكن ما االختالفات مابني املنظمات البيانية وشبكات العصف الذهنى ؟  
(40) Hyerle,2009, : خريطة الفقاعات املزدوجة اآلتية توضح هذه االختالفات كما يلى ،
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شكل(4) 
خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة بني املنظمات البيانية وشبكات العصف 

الذهنى

وتــــرى  الــــباحــــثة أن املــــنظمات الــــبيانــــية غــــالــــبا تــــتمركــــز حــــول املــــعلم ولــــيس املــــتعلم بــــخالف 
األدوات الــــبصريــــة األخــــرى بــــل وربــــما تــــوضــــع هــــذه املــــنظمات الــــبيانــــية مــــن قــــبل الــــجهات الــــرســــمية 

املسئولة عن العملية التعليمية حتى ترشد املتعلمني آلداء املهمة باستخدام مثل هذه املنظمات.

اقـــترح كـــاريـــن بـــرومـــبلى "Carine Brombely" وزمـــالؤه فـــى كـــتابـــه عـــن املـــنظمات الـــبيانـــية 
1995سـبع خـطوات مـن خـاللـها تسـتطيع الـتعرف عـلى فـائـدة وجـدوى املـنظمات كـما يـوضـح الـشكل 

(Hyerle,2009,41):التالى

تشجع 
التفكیر 
التحلیلى 

عادة 
تستخدم 
كنماذج

نفس األشكال 
تستخدم لنفس 

األغراض 
تبدأبصفحة 
بیضاء ثم 
التوسع

المنظمات 
البیانیة

تساعدعلى 
تنظیم 
األفكار

نماذج 
بصریة

تساعد 
على تولید 
األفكار

شبكات 
العصف 
الذھنى

تصمیماتھا 
غیر 
واضحة

أشكالھا 
مفتوحة 
النھایة

تشجع 
التفكیر 
االبداعى

ترتكز على 
المحتوى النوعى 

أو المھام 
النوعیة 
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شكل(5)
الخطوات السبع للتعرف على فوائد املنظم البيانى

وهــذه الــنظرة الــتى أوضــحها كــاريــن وزمــالؤه فــى الــشكل الــسابــق تــوضــح حــاجــة املــتعلمني 
للتحــــرك تــــجاه مســــتويــــات الــــتفكير الــــعليا بــــاعــــتبارهــــم مــــتعلمني مســــتقلني ، واملــــتأمــــل لــــتصنيف بــــلوم 
لــألهــداف املــعرفــية يــرى أن الــكفاءات املــعرفــية لتحــليل وتــركــيب املــعلومــات { تــنظيم ، تحــطيم ، إعــادة 

صياغة } هى خطوات نحو التفكير التقويمى .
 لـذلـك عـندمـا يتعسـر املـتعلمون بـل ويجـدون صـعوبـة فـى املـهام املـعقدة اليـجب أن نـرجـع ذلـك 
إلـى افـتقارهـم لـلقدرات الـعقلية بـل يـجب أن نـرجـع ذلـك إلـى افـتقارهـم لـألدوات الـبصريـة الـعقلية الـتى 
تـساعـدهـم عـلى بـناء ونـمذجـة املـعلومـات وصـوال إلـى صـنع املـعرفـة وهـذا مـايـقودنـا إلـى تـوضـيح فـوائـد 

استخدام املتعلمني للمنظمات البيانية كما يلى  :
1- تـعمل عـلى زيـادة فـهم مـايـتعلمه الـطالب وتـقليل عـملية الـفهم غـير الـصحيح 
لــــــــلمفاهــــــــيم وذلــــــــك عــــــــن طــــــــريــــــــق تــــــــقديــــــــم تــــــــعميمات وإطــــــــارات لــــــــلمفاهــــــــيم 

الصحيحة .
2- تعمل على توجيه االنتباه وإثارة االهتمام عند الطالب  . 

3- تــــساعــــد املــــتعلم عــــلى اســــترجــــاع وتــــذكــــر الــــعالقــــات بــــني األجــــزاء املــــختلفة 
للموضوعات التى تم دراستها  . 

4- تـوضـح الـعالقـات بـني املـفاهـيم واملـبادىء الـعلمية.( عـبدالسـالم مـصطفى 
عبدالسالم ،2001 ، 128 )  

: Advanced orgnizers (2-1-3)املنظمات املتقدمة
قــدم ديــفيد أوزوبــل" David Auzubel" فــى عــام 1968 م فــكرة املــنظمات املــتقدمــة لــتحقيق 
الــتعلم ذى املــعنى وعــرفــها بــأنــها مــادة تــمهيديــة ومــعلومــات أســاســية تــعرض عــلى املــتعلم فــى بــدايــة 
الـدرس الـيومـى أو فـى بـدايـة تـدريـس مـوضـوع مـعني أو فـى بـدايـة تـدريـس وحـدة دراسـية كـامـلة وهـذه 
املـنظمات تـكون عـامـة وشـامـلة وتهـدف إلـى تـزويـد املـتعلم بـركـيزة مـعرفـية عـامـة يـعتمد عـليها فـى تـكويـن 
املــفاهــيم واملــبادىء واألفــكار الــرئــيسية فــى أى مــجال . (عـبدالسـالم مـصطفى عـبدالسـالم ، 

( Hyerle,2009,80) ،( 126 ،2001
وأضــــــاف مــــــارزانــــــو" Marzano"أن املــــــنظمات املــــــتقدمــــــة اســــــتراتــــــيجية تــــــعليمية تــــــعمل فــــــى 
الــفصول الــدراســية والتــحتاج إلــى أن تــكون رســوم بــل يــمكن أن تــكون مجــرد ســؤال مــرشــد ملــساعــدة 
املــتعلمني عــلى تــنظيم األفــكار عــندمــا يــقرأون خــالل الــنص فــبعض هــذه املــنظمات املــتقدمــة مــرشــدات 
أو مــــــطورة جــــــيدا مــــــثل املــــــفهوم الجــــــديــــــد الــــــذى اقــــــترحــــــته  دونــــــا أوجــــــلس "Dona Oglas"  بــــــعنوان 
( Know-What-Learn ) املسـتخدم بـواسـطة املـتعلمني عـندمـا يـضعون قـائـمة بـالـذى يـريـدون مـعرفـته 

(Marzano,1997,65) . وتأملهم للذى تعلموه بعد مراجعة رسمهم الكامل
وتــتعدد أمــثلة املــنظمات الــبيانــية املــتقدمــة عــلى ســبيل املــثال : أشــكال فــن ، مــنظم الــقصة ، 
مـنظم املـوضـوع ، مـنظم عـظم الـسمكة ويـرجـع االخـتالف بـني هـذه املـنظمات فـى طـريـقة تـقديـم املـنظم 

وأيضا خطوات بنائه.

المنظم البیانى ھو آداة عقلیة للمساعدة على الفھم

االنتقال التدریجى من المعلم الموجھ ألنشطة المنظم 
البیانى إلى االستخدام المستقل یعتبر أفضل

المناقشة التى تصاحب صنع أو تفسیر المنظم البیانى 
تكون مالزمة لعملیة التعلم

توجد طرق كثیرة لتقدیم نفس المعلومات فى المنظم 

تشجیع المتعلمین لتقویم فوائد المنظم البیانى فى تعلمھم 
الخاص بھم

بعض المتعلمین سوف یجدون أن المنظمات البیانیة 
أكثر فائدة من غیرھا

عملیة صنع ومناقشة ومشاركة وتقویم المنظم البیانى قد 
تكون أكثر أھمیة من المنظم نفسھ 
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: Conceptual maps  (2-1-4)الخرائط املفاهيمية

تـبدو هـذه الخـرائـط فـى بـعض األحـيان كـبعض املـنظمات الـبيانـية ولـكن االخـتالف يـرجـع إلـى 
اخـتالف الـغرض وطـريـقة الـتقديـم وكـذلـك الـتطبيق والـنواتـج عـالـية الـداللـة اإلحـصائـية ، حـيث إن ظـهور 
الخـــرائـــط املـــفاهـــيمية كـــان مـــن أجـــل تـــدعـــيم الـــتفكير تـــلقائـــيا داخـــل وخـــارج صـــندوق املـــخ وتـــركـــز هـــذه 
األدوات بـــشكل صـــريـــح عـــلى انـــتباه املـــتعلمني فـــى الـــتفكير حـــول الـــصندوق نـــفسه ، طـــورت خـــرائـــط 
املــفاهــيم بــواســطة جــوزيــف نــوفــاك وروبــرت جــويــن "Novac&Gwin" بــاعــتبار أنــها أدوات بــنيت عــلى 
الــنمو املــفاهــيمى املــتمثل بــشكل بــصرى واســتنباطــى واســتقرائــى لــلمفاهــيم حــيث إنــها تــمد املــتعلم 
بـأكـثر الـطرق املـلموسـة لـلعمل مـع الـتعقد املـفاهـيمى وتـالئـم كـفاءة مـخه لـيرى كـال مـن الـصورة الـكبيرة 

( Hyerle,2009,81). للمفهوم مع التفاصيل فى شكل خطى وكلى
يسـتخدم مـصطلح خـرائـط املـفاهـيم غـالـبا بـشكل خـاطـىء كـمصطلح عـام ألى نـوع مـن أنـواع 
الخـرائـط املـعرفـية الـداللـية ولـكن الخـطوات الـتى تـوضـح كـيفية اسـتخدامـها هـى الـفارق مـا بـينها وبـني 
الخـرائـط الـداللـية األخـرى الـتى تـم عـرضـها سـابـقا وقـد أشـار كـال مـن نـوفـاك وجـويـن إلـى أن املـفاهـيم 
تـربـط مـعا فـى الـعقل فـى نـظام هـرمـى لـلعالقـات والـعالقـات املـتبادلـة واملـعلومـات الجـديـدة تـتمثل تـحت 
مـظلة املـفاهـيم األكـثر تـعميما ونـفس مـنظومـة املـفاهـيم ربـما يـتم وضـعها فـى الخـريـطة بـشكل مـختلف 

ومع ذلك تبقى على نحو مفاهيمى صحيحة .
تساعد خرائط املفاهيم املتعلم فى :

التعرف على عمليات التفكير األساسية والنوعية باعتبارها نماذج متكررة .•
تدعيم التوسع والتطبيق وتحويل هذه النماذج عبر األنظمة املختلفة      . •
تـــــوجـــــيه بـــــناء الـــــنماذج الـــــعقلية الـــــبسيطة إلـــــى املـــــعقدة بـــــشكل مســـــتقل وفـــــى مجـــــموعـــــات الـــــعمل •

التعاونية  . 
التركيز على تقويم تفكير املتعلم وتفكير زمالئه ونماذج املفاهيم . •
عــــكس كــــيف أن إطــــار املــــتعلم املــــرجــــعى يــــؤثــــر عــــلى صــــنع املــــعنى ونــــماذج الــــتفكير وكــــذلــــك •

 ( Novac,1998,34 ). إدراكاته املفاهيمية
استخدامات خرائط املفاهيم :

- تستخدم كآداة منهجية فى تخطيط وتنظيم محتوى املنهج .
- تسـتخدم كـآداة تـعليمية لـتوضـيح الـعالقـات الهـرمـية بـني املـفاهـيم املـتضمنة فـى مـوضـوع أو وحـدة 
أو فـى مـقرر دراسـى ويـمكن اسـتخدامـها كـآداة لـلتدريـس تـساعـد املـتعلمني عـلى ربـط املـفاهـيم 

الجديدة باملفاهيم القبلية .
- تســــتخدم كــــآداة تــــقويــــمية فــــى تــــشخيص تــــقويــــم تــــعلم الــــطالب لــــلموضــــوع أو الــــدرس بــــدال مــــن 

االختبارات التقليدية املكتوبة .(عبدالسالم مصطفى عبدالسالم ، 2001، 132 ) 

: Thinking maps (2-1-5)خرائط التفكير
(2-1-5-أ)نبذة تاريخية عن خرائط التفكير :
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تـعتبر خـرائـط الـتفكير الـجيل الـثالـث مـن األدوات الـبصريـة والـذى تـم تـطويـره بـواسـطة ديـفيد 
هيرلى" David Hyerle "عندما طرح على نفسه ثالثة أسئلة كالتالى :

س/ كـــــيف نســـــتطيع أن نـــــجعل األدوات الـــــبصريـــــة مـــــتمركـــــزة حـــــول املـــــتعلم ومـــــتآزرة بـــــطرق 
تجعلها جميعا مولدة ، تحليلية ، وتنظيمية وتركز على التعلم املفاهيمى ؟

س/ مــاهــو األســاس الــنظرى الــذى ســوف يــكون لهــذا الــتنظيم لــألدوات الــبصريــة أو بــشكل 
آخر كيف ننظم ونربط األدوات البصرية معا ؟

س/ كـــيف ســـيقدم هـــذا الـــعمل فـــى طـــرق عـــملية لـــلمتعلمني واملـــعلمني املـــسئولـــني عـــن اإلدارة 
املدرسية ؟

ووجـــــد د.ديـــــفيد إجـــــابـــــة هـــــذه األســـــئلة فـــــى الـــــبحث خـــــالل املـــــجاالت الـــــتربـــــويـــــة الـــــتى عـــــرفـــــت 
الـــــتمثيالت غـــــير الـــــلغويـــــة كـــــمفتاح لـــــتعلم الـــــطالب وفـــــى كـــــتابـــــات كـــــال مـــــن مـــــارزانـــــو ، بـــــكونـــــج وبـــــوالك 
( Marzano&Bolack,2001)  تـــــــــــعليم الـــــــــــفصل أن يـــــــــــعمل وكـــــــــــذلـــــــــــك فـــــــــــى كـــــــــــتاب وولـــــــــــف ونـــــــــــيفيلس 
(Wolf&Nevillis,2004) بــــــــعنوان قــــــــراءة املــــــــخ ، وضــــــــع الــــــــقراءة كــــــــبحث أول ألرمــــــــبسيتر وآخــــــــرون 
(Armbesters et.al,2001) حـيث اسـتنتج كـل هـؤالء أن الـتمثيالت غـير الـلغويـة هـى وسـائـل أسـاسـية 
لتحســني تــعلم الــطالب ،  ومــنذ أكــثر مــن خــمسة وســبعني عــام لــلدراســات املــعرفــية والــعلوم الــعصبية 
يـؤكـد الـباحـثون خـالل هـذه الـدراسـات واألبـحاث عـلى أن نـماذج الـتفكير والـتمثيالت غـير الـلغويـة هـى 

(Hyerle,2009,87) . أساس املعرفة التى ينبغى أن تقدم للمتعلم ومن ثم يتحسن تعلمه

وأشـار ديـفيد إلـى أن هـناك أربـع خـبرات أسـاسـية بـجانـب مـاسـبق ذكـره هـى الـتى سـاهـمت 
فــى تــأســيسه لخــرائــط الــتفكير وتــطويــرهــا أول هــذه الــخبرات هــى الــتى نــشأت أثــناء عــمله فــى بــدايــة 
حـــياتـــه مـــدرســـا لـــلغة اإلنجـــليزيـــة بـــأحـــد مـــدارس كـــالـــيفورنـــيا بـــالـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية حـــيث درس 
لــطالبــه عــمليات الخــطاب عــن طــريــق خــرائــط الــعقل والحــظ تــقدمــهم فــى مــهارات الــكتابــة ، ثــانــى هــذه 
الــخبرات يــأتــى مــن حــضوره عــدد مــن ســمينارات د.آرثــر كــوســتا"Arther costa " والــتى دارت حــول 
الـــتيسير املـــباشـــر ملـــهارات املـــعرفـــة األســـاســـية وعـــادات الـــعقل والـــتى ســـميت فـــيما بـــعد بـــالســـلوكـــيات 
الـذكـية ، وثـالـث هـذه الـخبرات تـكونـت مـن إشـرافـه عـلى بـرنـامـجني مـمولـني مـن مـؤسـسات املـعلم املـمول 
فــيدرالــيا والــتى تــركــز عــلى جــلب مــعلمني جــدد خــالل الــتربــية الــريــفية وكــان الهــدف األســاســى لهــذيــن 
الــبرنــامــجني هــو تــعليم املــحتوى لــلمعلمني بــنسق مــتكامــل مــع مــهارات الــتفكير ، ورابــع هــذه الــخبرات 
وآخـرهـا تـمت أثـناء إكـمالـه ملـرحـلة الـدكـتوراة بـجامـعة كـالـيفورنـيا فـى مـقاطـعة بـريـكلى وتـتلمذه عـلى يـد 
عـالـم الـدالالت د.جـورج الكـسوف" Gorge laksof" والـذى كـتب بـحثا عـن تـأثـير االسـتعارة والـنماذج 
الــعقلية واإلطــار عــلى املــعرفــة البشــريــة وبــاألخــص إطــارات املــصادر والــتأثــير األعــمق واملــباشــر هــو 
كـــيف أن كـــل واحـــد مـــنا كـــإنـــسان يـــرى ويـــفكر فـــيما يـــحيط بـــه والـــذى كـــان لـــه أكـــبر أثـــر فـــى تـــأســـيس 

(   Hyerle,2009,  140 ). د.ديفيد لخرائط التفكير
(2-1-5-ب)ماهية خرائط التفكير :

خـرائـط الـتفكير هـى تـمثيالت غـير لـغويـة لـذلـك هـى مـنظمات بـيانـية بـالـرغـم مـن اخـتالفـها عـن 
املـنظمات الـبيانـية فـى أنـها تـمثيالت بـصريـة لـلتفكير وتـساعـد املـتعلمني فـى رؤيـة أى مـهارات الـتفكير 
الــــــــتى يــــــــمكن اســــــــتخدامــــــــها لحــــــــل املــــــــشكالت أمــــــــا املــــــــنظمات الــــــــبيانــــــــية التيســــــــر تحســــــــني الــــــــتفكير 
االســتراتــيجى ولــكنها تــحسن أكــثر الــنشاط وبــدون الخــرائــط ربــما يــأتــى املــتعلمون بــإجــابــة صــحيحة 
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ولــــكن بــــدون أن يــــمتلكوا فــــكرة واضــــحة عــــن مــــا الــــعملية الــــتفكيريــــة الــــتى اســــتخدمــــوهــــا إليــــجاد هــــذه 
اإلجـابـة ، وأضـاف ديـفيد أنـه اكـتشف وجـود 400 نـوع مـن املـنظمات الـبيانـية تسـتخدم فـى الـتدريـس 
والـتعلم عـلى مسـتوى الـعالـم وبـالـفحص الـدقـيق لهـذه املـنظمات وجـد أنـها تـمثل جـميعا ثـمانـية عـمليات 
 Hyerle,2000a,57) . تـفكيريـة أسـاسـية هـى الـجوهـر واألسـاس الـذى بـنيت عـليه خـرائـط الـتفكير

(
تأسيسا على ما سبق ما أوجه الشبه واالختالف بني املنظمات البيانية وخرائط التفكير؟  الشكل 

(www.mapthemind.com) : التالى يوضح اإلجابة عن هذا السؤال

شكل(6)
خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة بني خرائط التفكير واملنظمات البيانية

تــعتبرخــرائــط الــتفكير لــغة بــصريــة لــتدعــيم قــدرات املــتعلمني فــى تــنظيم املــعلومــات والــتواصــل 
مــعها  وتــمكنهم أيــضا مــن اكــتشاف وجــهات نــظر مــتعددة وتــطويــر اســتراتــيجيات مــاوراء املــعرفــة مــن 
أجـــل التخـــطيط ، الـــتوجـــيه والـــتأمـــل حـــيث إنـــها آداة قـــويـــة فـــى تـــقييم املـــتعلم لـــنفسه بـــل وتـــوضـــح نـــموه 

(Hyerle,2004,96 ). النوعى فى اكتسابه للمفاهيم العلمية
وأشــار مــارزانــو إلــى أن هــناك تــسع مــمارســات تــعليمية لــها قــوة تــأثــير عــلى تــحصيل وتــعلم 
الـــطالب فـــى الـــفصول الـــدراســـية وتـــم الـــتوصـــل إلـــى هـــذه املـــمارســـات بـــناءا عـــلى تحـــليله ملـــا يـــزيـــد عـــن  

مائة بحث فى تعليم الفصل الدراسى وهذه املمارسات هى :
تعريف املتشابهات واالختالفات .•
تعزيز الجهد واملد بالتعرف . •
الواجب واملمارسة . •
التمثيالت غير اللفظية . •
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التعلم التعاونى . •
وضع األهداف واإلمداد بالتغذية الراجعة . •
توليد واختبار الفروض . •
التقييم الذاتى للمتعلم . •
• (Marzano,2001,58) . تنشيط املعرفة السابقة

وأوضـح مـارزانـو أن اسـتخدام خـرائـط الـتفكير يـحقق الـكثير مـن هـذه املـمارسـات مـما يـحقق 
رفع ملستوى تحصيل الطالب بل وتحسني مهارات التفكير العليا وحل املشكالت واتخاذ القرار .

تـرتـكز خـرائـط الـتفكير عـلى ثـمانـية مـهارات أسـاسـية لـلتفكير هـى : الـتعريـف فـى الـسياق ، 
الـوصـف ، املـقارنـة ، عـرض الـكل وأجـزائـه ، تـتابـع األحـداث أو الـظواهـر ، الـتفكير بـالتشـبيه ، تـوضـيح 

أسباب وآثار حدوث بعض الظواهر ، التصنيف .
وتـرى الـباحـثة أنـه يـمكن وصـف خـرائـط الـتفكير فـى خـريـطة الـدائـرة الـتالـية كـما 

يلى:

شكل(7)
 خريطة الدائرة لوصف خرائط التفكير 

خرائط 
التفكير

لغة بصرية شائعة 
االستخدام

نماذج بصرية

مبنية على ثمانية 
مهارات تفكير أساسية

لغة تحويلية ملجتمعات 
التعلم

متمركزة حول التعلم

يمكن استخدامها 
كأدوات تقيمية

أشكالها عالية املرونة 
واالتساق والتكامل 

ونمائية وتأملية

تنمى التفكير فى 
التفكير أوما وراء 

يمكن استخدامها من 
أجل تعميق التفكير

تستخدم مع كل املواد 
الدراسية وكل مراحل 

التعليم املختلفة
الجيل الثالث من 
األدوات البصرية

مواقع على االنترنت أبحاث عن التعلم 
ومراجع تربوية

نتائج الطالب فى 
التحصيل 

ومتغيرات أخرى

أبحاث متعلقة 
باملخ البشرى
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تساعد خرائط التفكير املتعلم على توليد األفكار الجديدة وإيجاد العالقات بني األفكار الرئيسية 
واألفكار الفرعية وتدعيم التفاصيل والرؤية الذهنية الشاملة ملوضوع الدرس حيث إنها تؤكد على 
دور املتعلم اإليجابى فى عملية التعلم وكذلك تحسن قدرته على تخزين وتذكر املعلومات من جديد 

.
(2-1-5-ج)أنماط خرائط التفكير :

حــدد ديــفيد هــيرلــى ثــمانــية أنــماط مــن خــرائــط الــتفكير كــما يــوضــحها الــشكل 
التالى :

شكل(8)
لوحة تركيبية ألنماط خرائط التفكير

 
1- خـريـطة الـدائـرة Circle map : تهـدف إلـى تـنمية الـتفكير الـحوارى الـقائـم عـلى الـحوار 
وتسـتخدم فـى املـساعـدة عـلى إيـضاح فـكرة مـعينة وتـمثل األفـكار الـناتـجة مـن الـعصف الـذهـنى 
لـــلتعرف عـــلى املـــعرفـــة الـــسابـــقة والـــحالـــية عـــن املـــوضـــوع حـــيث تـــمثل فـــى مـــركـــز الـــدائـــرة كـــلمات 
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أرقــــام ، صــــور ، رمــــوز ، أشــــخاص ، أو فــــكرة يــــحاول تحــــديــــدهــــا أو فــــهمها أو تــــعريــــفها خــــارج 
الدائرة ويتم كتابة أو رسم أى معلومات عن الشيىء املمثل فى داخل سياق معني .  

     

شكل(9)
خريطة الدائرة

2- خـريـطة الـفقاعـات  Bubble map: تهــدف إلــى تــنمية الــتفكير الــتقويــمى وتســتخدم فــى 
وصـــف الـــخصائـــص واملـــميزات لـــألشـــياء أو األشـــخاص وتســـتخدم لـــتنمية قـــدرات املـــتعلمني 
فــى تحــديــد وصــياغــة الــوصــف والــخصائــص فــى كــلمات حــيث يــكتب فــى الــدائــرة املــركــزيــة 
الـــــكلمة أو الـــــشيىء املـــــراد وصـــــفه ويـــــكتب خـــــارج هـــــذه الـــــدائـــــرة صـــــفات وخـــــصائـــــص هـــــذا 

الشيىء أو الشخص فى دوائر تتصل بالدائرة املركزية كما بالشكل التالى :

شكل(10)
خريطة الفقاعات

 
3- خـريـطة الـفقاعـات املـزدوجـة Double bubble map : تهــدف أيــضا إلــى تــنمية الــتفكير 
الــتقويــمى وتســتخدم لــعقد املــقارنــات وتــوضــيح أوجــه الشــبه واالخــتالف بــني شــيئني أو مــفهومــني 
حـيث يـكتب كـل مـنهما فـى دائـرتـني مـركـزيـتني وخـارج كـل دائـرة تـكتب خـصائـص كـل مـنهما فـى 
دوائـــر تـــتصل بـــالـــدائـــرتـــني املـــركـــزيـــتني فـــالـــخصائـــص املـــتشابـــهة تـــوصـــل بـــالـــدائـــرتـــني املـــركـــزيـــتني 

والخصائص املختلفة توصل بالدائرة املركزية الخاصة بها كما بالشكل التالى :

شكل(11)
خريطة الفقاعات املزدوجة

اإلطار 

الخصائص

الخصائصالخصائص

الخصائص

الشیىء المراد 
وصفھ

املفهوم

التعريف فى السياق

املتشابهاتاالختالفات
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4- خـريـطة الشجـرة Tree map : تهــدف إلــى تــنمية الــتفكير الهــرمــى املتســلسل وتســتخدم 
لـــلتصنيف حـــيث يـــتم تـــصنيف األشـــياء واألفـــكار فـــى فـــئات أو مجـــموعـــات فـــهى تهـــدف إلـــى 
مـــساعـــدة الـــطالب عـــلى أن يســـتوعـــبوا املـــحتوى ويـــفهموا بـــنيته املـــعرفـــية ويـــتم تحـــديـــد اســـم 
املجـموعـة فـى الخـط األعـلى و تـكتب املجـموعـات الـفرعـية تـحته وتـحت كـل مـنها تحـدد أسـماء 
أو مجـــموعـــات فـــرعـــية تـــنتمى إلـــيها وقـــد تـــنقسم املجـــموعـــة إلـــى عـــدة مجـــموعـــات فـــرعـــية كـــما 

بالشكل التالى :

شكل(12)
خريطة الشجرة

5- خـريـطة الـدعـامـة Brace map : تهـدف إلـى تـنمية الـتفكير الهـرمـى املتسـلسل وتسـتخدم فـى 
فــهم وتحــليل عــالقــات الجــزء بــالــكل حــيث يــتم كــتابــة اســم الــشيىء أو املــوضــوع أو املــفهوم عــلى 
الــــيمني وعــــلى الخــــطوط جــــهة الــــيسار تــــكتب األجــــزاء الــــرئــــيسية لهــــذا الــــشىء وعــــلى يــــسار تــــلك 
األجزاء الرئيسية ترسم خطوط تمثل املكونات الفرعية لألجزاء الرئيسية كما بالشكل التالى :

شكل(13)
خريطة الدعامة

6- خــريــطة الــتدفق Flow map : تهـــدف إلـــى تـــنمية الـــتفكير الـــديـــنامـــيكى املـــنظم وتســـتخدم 
فـــى الـــتتابـــع ( األرقـــام- األحـــداث – الخـــطوات – الـــعمليات ....إلـــخ ) ويـــمكن اســـتخدامـــها 
بـــصورة واضـــحة فـــى شـــرح األحـــداث واســـتدعـــائـــها مـــن الـــذاكـــرة بـــشكل مـــنظم حـــيث يحـــدد 
مســتطيل خــارجــى يــكتب بــداخــله اســم الحــدث أو الــعملية ثــم تــنساب مــنه عــدة مســتطيالت 

تمثل األحداث من البداية حتى النهاية كما بالشكل التالى :

شكل(14)
خريطة التدفق

7-خـريـطة الـتدفق املـتعدد Multi flow map : تهــدف إلــى تــنمية الــتفكير الــديــنامــيكى 
املـــنظم وتســـتخدم فـــى تـــوضـــيح عـــالقـــة الســـبب بـــالـــنتيجة حـــيث تـــساعـــد املـــتعلمني فـــى تحـــليل 

املفهوم

أجزاؤه

خطوة 3 خطوة 2 خطوة 1

المفاھیم الفرعیة

املفهوم الرئيسى
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املـوقـف أو الحـدث بـالـنظر إلـى عـالقـات األسـباب بـالـنتائـج املـترتـبة عـليه فـهى تـساعـد الـطالب 
فــى تحــليل املــواقــف مــن خــالل تــلك األســباب وعــالقــاتــها بــالــنتائــج حــيث يــتم كــتابــة املــوقــف أو 
الحـــدث داخـــل مســـتطيل ويـــتم كـــتابـــة األســـباب فـــى مســـتطيالت عـــلى يـــمني الـــظاهـــرة وكـــتابـــة 

النتائج فى مستطيالت على يسارها كما بالشكل التالى :  

شكل(15)
خريطة التدفق املتعدد

8- خـريـطة الـكوبـرى Bridge map : تهــدف إلــى تــنمية الــتفكير املــجازى االســتعارى حــيث 
تسـتخدم فـى تـوضـيح املـتشابـهات بـني شـيئني  حـيث تـكتب الـعالقـة فـى طـرف وتـكتب أعـلى 

وأسفل القنطرة كما بالشكل التالى :

               شكل(16)
               خريطة الكوبرى

وينمى كل نمط من هذه األنماط الثمانية نوع محدد من أنواع التفكير كما يوضح الشكل التالى :

الظاهرة

النتائج
األسباب

املتشابهات العالقة
التناظرات
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شكل(17)
 أنماط خرائط التفكير ومهارات التفكير 

(2-1-5-د)مميزات خرائط التفكير :
توضح خريطة الفقاعات التالية خمسة مميزات لخرائط التفكير :

شكل(18)
 خريطة فقاعات لوصف مميزات خرائط التفكير

*مـــتسقة consistent :حـــــيث إن الـــــتدفـــــق فـــــى األفـــــكار حـــــول وصـــــف املـــــفهوم يـــــمكن أن يخـــــلق مـــــع 
الصناديق واألسهم فقط صورة واضحة وهى التى تعرض فى املراحل تحت الفرعية .

*مـرنـة flexible :حــيث إن الــرســم املــبدئــى يــمكن أن يــتوســع ويــنمو ســواء فــى فــى الــرســم الــدائــرى 
للمفهوم أو فى توضيح التدفقات املتعددة واملتصلة به .

*نـمائـية developmental: ألنـها تسـتخدم فـى أى مـرحـلة دراسـية ويـمكن أن تـتدرج مـن األبسـط 
إلى التطبيقات املعقدة .

*متكاملة integrative :ألنها تستخدم خالل األنظمة ولحل املشكالت .
*تــأمــلية reflective :ألن املـــتعلم يســـتخدمـــها لـــتقييم كـــيفية تـــفكيره ومـــشاركـــته لـــزمـــالئـــه ومـــقارنـــة 

(www.mapthemind.com ). تمثيالته البصرية معهم أو مع املعلم
وهـــذه املـــميزات لخـــرائـــط الـــتفكير تســـتخدم إمـــا عـــلى نـــحو فـــردى أومـــعا كـــلغة تـــقود مـــباشـــرة 
وفـورا ملـزيـد مـن مسـتويـات الـتفكير الـعليا مـثل حـل املـشكالت الـذى يـتضمن الـتقويـم والـتفكير املـنظم 
والــتفكير بــالتشــبيه ويســتطيع املــتعلمون الــتعامــل مــع هــذه الــلغة الــتفكيريــة عــلى الــورق أو مــن خــالل 
الـبرمـجيات الـخاصـة بخـرائـط الـتفكير لـبناء شـبكات الـنماذج الـعقلية لـلمفاهـيم الخـطية وغـير الخـطية 
حـيث يحـدد املـتعلمون واملـعلمون األسـئلة واملـهارات املـعرفـية الـتى يـحتاجـونـها لحـل املـشكلة أو إلكـمال 
املـهمة أو لـإلجـابـة عـن الـسؤال أو لـكتابـة مـقال  كـما يحـددون أيـضا أى خـرائـط الـتفكير سـوف يـكون 

(Hyerle,2009,122 ).نافعا أو مفيدا لحل املشكلة أكثر من غيرها

ممیزات 
خرائط 
التفكیر

متكاملة
تأملیة

نمائیة متسقة

مرنة

مجموعة من مھارات 
التفكیر لخرائط 
التفكیر

خرائط التفكیر یمكن 
ربطھا بالتكنولوجیا

تدعم فى كل مجتمعات 
التعلم خالل األنظمة 

والسنوات

متكاملة مع 
التقییمات الصفیة

خرائط التفكیر قدمت 
كلغة بصریة
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والجـدول الـتالـى يـوضـح كـل خـريـطة مـن خـرائـط الـتفكير الـثمانـية وعـملية الـتفكير الـتى تهـدف 
(Hyerle,2009,123) : كل خريطة إلى تحقيقها واألسئلة التى تعبر عن كل منها

جدول(2) 
األسئلة والعمليات التفكيرية املرتبطة بكل نمط من أنماط خرائط التفكير

(2-1-5-ھ)خرائط التفكير والعمليات املعرفية :
نشــــرت دوريــــة الــــرابــــطة األمــــريــــكية لــــعلم الــــنفس التجــــريــــبى أن هــــناك عشــــر عــــمليات 
مـعرفـية بـدون نـموهـا وتـطورهـا وتـحسنها التحـدث عـملية الـتعلم وهـذه الـعمليات املـعرفـية هـى : 

نوع الخريطة عمليات التفكير األسئلة التى تعبر 
عن نوع كل خريطة

شكل الخريطة

خريطة الدائرة التعريف/التحديد كـــــــــــيف تحـــــــــــدد أو تـــــــــــعرف 
هــــذه الــــفكرة أو الــــشىء ؟
مــااملــحتوى؟مــاهــو إطــارك 

املرجعى؟

خريطة الفقاعات الصفات/الخصائص كــــــــــــــــــيــف تــــــــــــــــــصــف هــــــــــــــــــذا 
الــــــــــــــشىء؟أى الــــــــــــــصفات/ 
الـخصائـص تـكون أفـضل 
فى وصف هذا الشىء؟

خــــــريــــــطة الــــــفقاعــــــات 
املزدوجة

املقارنة/املقابلة مـــــــــــــــــاأوجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــتشابـــــــــــــــــه 
لــــــــهــــــــــــــــــذه  واالخــــــــــــــــــتــــــــالف 
األشــــياء؟أى هــــذه األوجــــه 

لها قيمة أكبر وملاذا؟

خريطة الشجرة التصنيف مـــــــــااألفـــــــــكار األســـــــــاســـــــــية 
املــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــمـــة  واألفــــــــــــــــــكـــار 
والــــــــــتفاصــــــــــيل فــــــــــى هــــــــــذه 

املعلومات؟

خريطة الدعامة الــــــــــــعالقــــــــــــة بــــــــــــني الــــــــــــكل 
وأجزاؤه

مـــــــــــــــااألجـــــــــــــــزاء املـــــــــــــــكونـــــــــــــــة 
واألجــــــزاء الــــــفرعــــــية لــــــبنية 

هذا املوضوع ككل؟

خريط التدفق التتابع/ التسلسل مـــــــاذا حـــــــدث؟مـــــــاتســـــــلسل 
األحـــــــــــداث؟مـــــــــــااملـــــــــــراحـــــــــــل 

الفرعية؟

خــــــــــريــــــــــطـة الــــــــــتـدفق 
املتعدد

السبب/ النتيجة مـااألسـباب والـنتائـج لهـذا 
الحـــدث؟مـــالـــذى يـــمكن أن 

يحدث الحقا؟

خريطة الكوبرى املتشابهات / الكنايات مـــــــــــــــــاالـــــــــــــــــتشابـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذى 
اســتخدم؟مــاداللــة الــكنايــة 

أو االستعارة؟
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املـعرفـة، اكـتساب املـعرفـة ، الـذاكـرة ، الـتخيل ، تـكويـن املـفهوم ، حـل املـشكالت ، اتـخاذ الـقرار 
، الــتفكير الــناقــد ، الــقراءة ، املــعالــجة الــلغويــة وبــما أن تــكويــن املــفهوم ، الــتفكير الــناقــد ، حــل 
املــشكالت تــمثل عــمليات تــفكير عــليا وإن أى صــعوبــات تــواجــه املــتعلم فــى اكــتساب مــثل هــذه 
الـــعمليات يســـبب لـــه نـــوعـــا مـــن اإلعـــاقـــة فـــى عـــملية الـــتعلم لـــذا فـــإنـــه كـــان مـــن املـــلفت لـــلنظر أن 
تــساعــد خــرائــط الــتفكير املــتعلمني عــلى تحســني مــهاراتــهم املــعرفــية ومــاوراء املــعرفــية وبــالــتالــى 

( Hyerle,2009,148-15). تحسن العمليات سالفة الذكر لديهم
(2-1-5-و)تطبيق خرائط التفكير :

أشـار ديـفيد إلـى أن تـطبيق خـرائـط الـتفكير فـى املـدارس والـواليـات الـتى عـملت بـها مـؤسـسة 
الــتفكير thinking foundation عــلى مــايــزيــد عــن 15 ســنة مــن الــتنفيذ تــضمن هــذا الــتطبيق خــمسة 

مستويات لكل مدرسة شاملة املعلم واملتعلم واإلدارة املدرسية وهذه املستويات هى :
1- مـــقدمـــة عـــن خـــرائـــط الـــتفكير تـــعطى  لـــهم تـــعريـــف عـــن مـــاهـــيتها وكـــيفية بـــناء كـــل نـــوع مـــنها 

واستخدامها فى التدريس وتعزيز االستخدام األساسى لكل املشاركني . 
2- الـنقل األفـقى لخـرائـط الـتفكير كـلغة خـالل األنـظمة والـتواصـل بـواسـطة املـعلمني ومـسئولـو اإلدارة 

املدرسية . 
3- الــتكامــل الــرأســى لخــرائــط الــتفكير وبــرمــجياتــها خــالل الــعمل الــتعاونــى لــلطالب وواجــباتــهم 

باإلضافة إلى االستراتيجيات التعليمية والبرامج األخرى .  
4- الـسيطرة االجـرائـية لخـرائـط الـتفكير لـكى يـكون كـل املـشاركـني خـبراء فـى هـذه الـلغة وقـادريـن 
عــــلى- نــــحو مســــتقل وتــــشاركــــى- اســــتخدام مــــثل هــــذه األدوات مــــن أجــــل الــــتطبيق فــــى أى 

موقف من مواقف الحياة . 
5- التدريس وتدعيم االستخدام األساسى لخرائط التفكير لكل املشاركني .

(Hyerle,2009,124:126) : والجدول التالى يوضح هذه املستويات لتطبيق خرائط التفكير
جدول(3)

 مستويات تطبيق خرائط التفكير فى املدارس

فئات 
التطبيق 
املستهدفة

املستوى 
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املتعلم - يــكون واعــى 
بــما قــد يــعرقــل 
تــــــــــــــــــنـــــــــــــــفـــــــــــــــيـــــــــــــــذ 

الخرائط

- يـــــطبق عـــــلى 
نــــــحو صــــــحيح 
ويــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــى 
الــــــــــــــــــثـــمـــانــــــــــــــــــيـــة 
خـــــــــرائـــــــــط مـــــــــع 
تــــــــــوجــــــــــيه مــــــــــن 

املعلم
- يـتعرف عـلى 
الــــخــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــط 
عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــا 
يــطبقها املــعلم 
فـــــــى مـــــــواقـــــــف 

جديدة 
- يـحــــــــــــــــــدد أى 
خــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــط 
الــــــــــــــــــتـــــــفـــــــكـــــــيـــــــر 
املــــــــــــــــــنـــاســــــــــــــــــبـــة 
لــــــــالســــــــتجابــــــــة 
عـــــلى الـــــسؤال 

أو املهمة.

يـــســــــــــــــــــتـــخـــدم   -
عــــــــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــات 
الــــــــــــــــــتـــــــــفـــــــــكـــــــــيـــــــــر 

املختلفة
- يـــــــكون دقـــــــيق 
ومســـــــــتقل فـــــــــى 
اخــتيار خــرائــط 
الـــــــــــــتفكير مـــــــــــــن 
أجــــــل تــــــواصــــــل 
األفـــــــــــــكار فـــــــــــــى 
املــــــــــــــــــواد  كــــــــــــــــــل 

الدراسية
- يـطبق خـرائـط 
عـــديـــدة لتحـــليل 
وفــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
املــــــــــــــــــعــلــومــــــــــــــــــات 
املـــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــودة 
بــــــــــــــــــاملــــــــــــــــــحـــتـــوى 

الدراسى. 

يـــــســــــــــــــــــتـــــخـــــدم   -
خـــــرائـــــط الـــــتفكير 
عــــــــــــــــــمــــــــل  فــــــــــــــــــى 
املـــجــــــــــــــــــمـــوعــــــــــــــــــات 
الـتعاونـية لـيوسـع 
ويــــراجــــع ويــــركــــب 

األفكار
- حـــل املـــشكالت 
نــــــــــــــــــحـــــو  عــــــــــــــــــلـــــى 

تشاركى
- يــــطبق خــــرائــــط 
الــــــــــــــــــتـفـكـيـر فــــــــــــــــــى 
الــــــــــــــــــواجــــــــــــــــــبــــــــــــــــات 
املــــــــــــــــــنـــــــــــــــــزلــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
واملشـــــــــــــــــروعـــــــــــــــــات 
وغـــــيره مـــــن أجـــــل 
أغـــراض مـــتنوعـــة 
وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل 
تــــــــــــكنولــــــــــــوجــــــــــــيات 
مـــتنوعـــة تـــتضمن 
بــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــجـــــــــيـــــــــات 
خرائط التفكير

- االســــــــــــــــــتـخـدام 
املســــــــــــتقل لــــــــــــلغة 
خـــرائـــط الـــتفكير 
خــــــالل الــــــتعامــــــل 
مـــــــــــــــــع األنـــــــــــــــــظمة 

املختلفة
يـــــســــــــــــــــــتـــــخـــــدم   -
خـــرائـــط الـــتفكير 
أجــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــن 
مــــــــاوراءاملــــــــعرفــــــــة 
والتقييم الذاتى
- يــنتقى خــرائــط 
الـــــــــــتفكير الـــــــــــتى 
قـــــــــــــام بـــــــــــــصنعها 
لـــــــــوضـــــــــعها فـــــــــى 

ملف االنجاز
يــــــــــــــــــطـــــــــــبـــــــــــق   -
الخـــــــــرائـــــــــط فـــــــــى 
مــــواقــــف جــــديــــدة 
أعـلى مـن املـهام 

األكاديمية .



املعلم - يــــحضر يــــوم 
واحـــــد لـــــلتدرب 
عــــــلى خــــــرائــــــط 

التفكير 
- يــــــبنى خــــــطة 
لــــــــــــــــــتــــــــــقــــــــــديــــــــــــــــــم 
الــــــخــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــط 
بــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــل 

نظامى
يـــــــــجــــــــــــــــــرى   -
مــــــقابــــــالت مــــــع 
زمــــــــــــــــــــــــــــالئــــــــــــــــــــــــــــه 
ملـراجـعة خـطط 

التنفيذ
- يــــناقــــش مــــع 
طـــالبـــه الخـــطة 
لــتنفيذ خــرائــط 

التفكير.

يــــــــــــــــــقــــــــــــدم   -
بــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــوح 
الــــــــــــــــــثـــمـــانــــــــــــــــــيـــة 
خــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــط 

للطالب
يــــــــــــــــــنــــــمــــــذج   -
ويــــــــــــــــــطـــــــــــــــــبـــــــــــــــــق 
الــــــــعديــــــــد مــــــــن 
الــــخــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــط 
لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
وتــــــــــــــــــقــــــــــــــــديــــــــــــــــــم 
املــــــــــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوى 
ومــــــــــــــــفاهــــــــــــــــيمه 

العلمية.

يـــســــــــــــــــــتـــخـــدم   -
خـرائـط الـتفكير 
لــــــــــــــــــلــــــــــتــــــــــســــــــــاؤل 
املـــــــــــــــــــــــــــــرشـــــــــــــــــــــــــــــد 
واالستجابات

يــــــــــــــــــشــــجــــع    -
عــــــــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــات 
الـــــــــــــتفكير مـــــــــــــن 
أجــــــــــــــــل الــــــــــــــــنقل 
خالل األنظمة

يـــســــــــــــــــــتـــخـــدم   -
خـرائـط الـتفكير 
كــــــــــــــــــســـــــــــقـــــــــــاالت 
لــــــــــتــــــــــحــــــــــســــــــــــــــــني 
قــــــــدرات تــــــــفكير 

الطالب. 

يـــــســــــــــــــــــتـــــخـــــدم   -
خـــــرائـــــط الـــــتفكير 
الــــــــــــــــــعـــمـــل  فــــــــــــــــــى 
الـــــــــتعاونـــــــــى مـــــــــن 
أجــــــــــــــــل الــــــــــــــــتعليم 

والتقييم
يـــــســــــــــــــــــتـــــخـــــدم   -
خـــــرائـــــط الـــــتفكير 
فــــــــى ومــــــــن أجــــــــل 
تخــــــــطيط املــــــــنهج 
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم 
الــــــــــــــــــتــــــــــعــــــــــاونــــــــــــــــــى 
والــــــــــتقييم خــــــــــالل 
تــــــقنيات مــــــتنوعــــــة 
مــــــــــــــــــتــــــــــضــــــــــمــــــــــنــــــــــة 
اســــــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــدام 
خـــــرائـــــط الـــــتفكير 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
اســـــــــــتراتـــــــــــيجيات 
تعليمية أخرى

- حـــل املـــشكالت 
نــــــــــــــــــحـــــو  عــــــــــــــــــلـــــى 
تــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــى 
وتخطيط املنهج.

- االســــــــــــــــــتـخـدام 
امليســــــــــر لــــــــــتعليم 
وتقييم الخرائط
يـــــســــــــــــــــــتـــــخـــــدم   -
خـــرائـــط الـــتفكير 
مــن أجــل مــاوراء 
املــعرفــة والــتقييم 
والتأمل الذاتى

االنــــــــــــــــــتــــــــقــــــــاء   -
الــــــــــــــــــــــــــــــــذاتــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ملــــجــــــــــــــــــمــــوعــــــــــــــــــات 
خرائط التفكير

تــــــــــــــــــطــــبــــيــــقــــات   -
جــــــديــــــدة لــــــفرص 
تــــــــــــــــــعــلــيــمــيــة وراء 
املــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

األكاديمية .



املدير - لــــــديــــــه خــــــطة 
مــطورة بــشكل 
واضـح لـتدعـيم 
تــــنفيذ خــــرائــــط 

التفكير
- يــســــــــــــــــــتــخــدم 
خــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــط 
الــــــــــــــــــتــــــــفــــــــكــــــــيــــــــر 
لــــــــــــــــألجــــــــــــــــندات 
األســــاســــية أو 
لــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

البيانات 
-

- يــســــــــــــــــــتــخــدم 
خــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــط 
الــــــــــــــــــتـــــــفـــــــكـــــــيـــــــر 
لــــــــــــــــــتــــــــيــــــــســــــــيــــــــر 
وتـــــــخــــــــــــــــــطـــــــيـــــــط 
لــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــاءات 
مـــجــــــــــــــــــمـــوعــــــــــــــــــة 

العمل 
- نــــــــــــــــــمـذجــــــــــــــــــة 
خـرائـط عـديـدة 
لــتقديــم وتــولــيد 
املـعلومـات عـن 
املــــــوضــــــوعــــــات 
ووجــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــات 

النظر

يـــســــــــــــــــــتـــخـــدم   -
خـرائـط الـتفكير 
لــــــــــــــــــلـــــــتـــــــدريــــــــــــــــــب 

واالشراف 
يـــســــــــــــــــــتـــخـــدم   -
خـرائـط الـتفكير 
لـــــلـــــتـــــخــــــــــــــــــطـــــيـــــط 
طــــــــويــــــــل املــــــــدى 
وتــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــــــني 

املدرسة
يــــــــــــــــــشـــــــجـــــــع   -
ويــــــــــــــــــنـــــــــــــــــمـــــــــــــــــذج 
عــــــــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــات 
الــــتفكير لــــنقلها 
خــالل مــؤســسة 

التعلم  

يـــــســــــــــــــــــتـــــخـــــدم   -
خـــــرائـــــط الـــــتفكير 
مــن أجــل الــتعليم 

والتقييم 
- يســـــــــــــتخدمـــــــــــــها 
أيــــــضا فــــــى حــــــل 
املــــــــــــــــــشــــــــــــــــكــــــــــــــــالت 
الــــــــــــــــــتــــــــــعــــــــــاونــــــــــــــــــى 
وتخطيط املنهج 
يـــــســــــــــــــــــتـــــخـــــدم   -
خـــــرائـــــط الـــــتفكير 
الــــــــــــــــــتـــعـــلـــم  فــــــــــــــــــى 
الــــــــــــــــــتــــــــــعــــــــــاونــــــــــــــــــى 
والــــــــــتقييم خــــــــــالل 
تـــــــــنوع الـــــــــتقنيات 
املــــــــــــتضمنة فــــــــــــى 
بــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــجـــــــــيـــــــــات 
خـــــرائـــــط الـــــتفكير 
ومـــــــــــــــــــــــــــــــراعـــــــــــــــــــــــــــــــاة 
اســـتخدامـــها مـــع 
اســـــــــــتراتـــــــــــيجيات 

أخرى. 

- االســــــــــــــــــتـخـدام 
امليسـر للخـرائـط 
حـــــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــــى 
املــــــــــــــــــشــــــــــــــكــــــــــــــالت 
والــــــــــــــــــتــــــــــــــدريــــــــــــــــــب 

واالشراف
يــــــــــــســــــــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدم 
خـــرائـــط الـــتفكير 
مــن أجــل مــاوراء 
املـــعرفـــة والـــتأمـــل 
والتقييم الذاتى 
تــــــــــــــــــزويــــــــــــــــــد   -
املــدرســة بــوثــائــق 
لــــــــــــــــــتــــــطــــــبــــــيــــــقــــــات 
الخــــرائــــط خــــالل 
الــــــــــــــــــصــــــــــــــــفــــــــــــــــوف 
الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــيــــــــــــــة 

املختلفة 
تــــــــــــــــــطــــبــــيــــقــــات   -
جـديـدة لـواجـبات 

إدارية أخرى 



3- مهارات حل املشكالت :
إن كـــــثرة املـــــشكالت الـــــتى يـــــواجـــــهها اإلنـــــسان فـــــى مـــــسيرة حـــــياتـــــه واخـــــتالفـــــها فـــــى طـــــبيعتها 
وعـناصـرهـا واألطـراف املـشاركـة فـيها فـرضـت عـليه  الـحاجـة  إلـى الـتكيف والـتوافـق واسـتعادة الـتوازن 
لـــلتصدى ملـــثل هـــذه املـــشكالت والـــسعى إليـــجاد حـــلول لـــها بـــما يـــتناســـب مـــع احـــتياجـــاتـــه وطـــموحـــه. 

( محمد محمود الحيلة ، 2001 ، 288 )
وتـرى الـباحـثة أن تـكيف اإلنـسان وتـوافـقه واسـتعادة الـتوازن لـلتصدى لـلمشكالت اليـتأتـى إال 
مــن خــالل تــمكنه مــن املــعارف واملــهارات الــتى تــساعــده لــلوصــول إلــى حــلول لــلمشكالت ومــن ثــم يــبرز 

املــــــــــرســــــــــة 
ككل

فــــــــــــــــــريــــــــــــــــــق   -
الــــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــادة 
يــــــــــــــــــتـــــــــضـــــــــمـــــــــن 
مـــــــــــــــــــــــدربـــــــــــــــــــــــون 
ومــــــــــــــــتدربــــــــــــــــون 
لـــــإلرشـــــاد فـــــى 
كــــــــــيفية تــــــــــنفيذ 
وتــــــــــــــــــطــــــــــبــــــــــيــــــــــق 
خــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــط 

التفكير .
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   -
املــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــادر 
والـــــــــبرمـــــــــجيات 
املــــــــــــــــــتــــــــعــــــــلــــــــقــــــــة 
بـــــــــــخــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــط 
الــــتفكير يــــجب 
الــتدريــب عــلى 
كــــــــــــــــــيـــــــــــــــفـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
اســــــــتخدامــــــــها 
والـــــــــــــــــوصـــــــــــــــــول 
إليها أيضا

تــــــــــــــــــعـــــــرض   -
املــــــدرســــــة فــــــى 
حــــــــفل ســــــــنوى 
مـــــابـــــذل خـــــالل 
الـــــــــــــعام وكـــــــــــــما 
يــــــــــــــــــتـــــــــضـــــــــمـــــــــن 
الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــرض 
نــــــــــــــماذج مــــــــــــــن 
أعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــالب 

واملعلمني

عــــــــــــــــــروض   -
لــــــــــــــــــتـــطـــبـــيـــقـــات 
املــــــــــــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــني 

والنظار 
- اآلبــاء لــديــهم 
وعــــــــى بــــــــتنفيذ 
الــــخــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــط 
والــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــرص 
املـــــــــعطاة لـــــــــهم 
لـــــــــــلتعبير عـــــــــــن 
آرائــــــهم تــــــجاه 
اســــــــــــــــــتـــــــخـــــــدام  
خــــــــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــــــــط 

التفكير.

- املــــــــــــــــشاركــــــــــــــــة 
واملــــــــــــــــــنــاقــــــــــــــــــشــة 
وتــــــــــــجــــــــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــع 
تــــــــــــــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــات 
الــــــــــــخــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــط  
ولــــــــــــــــــقـــــــــــــــــطـــــــــــــــــات 
الــــفيديــــو خــــالل 
كـــــــل الـــــــصفوف 

فى املدرسة
تـــســــــــــــــــــتـــخـــدم   -
خـرائـط الـتفكير 
أجــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــن 
تحــــليل بــــيانــــات 
املــــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــــة  
والــــتــــخــــــــــــــــــطــــيــــط 

الفعلى 

تـــــســــــــــــــــــتـــــخـــــدم   -
خـــــرائـــــط الـــــتفكير 
كـــــــــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــــــــى 
املسـتويـات سـواء 
الــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــة 
بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــطـالب أو 
أو  اآلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
االجــــــــــــــــتماعــــــــــــــــات 
لحـــــــل املـــــــشكالت 
نــــــــــــــــــحـــــو  عــــــــــــــــــلـــــى 

تشاركى. 
- تــكامــل خــرائــط 
الــــــــــتفكير كــــــــــآداة 
تــــــــــــــواصــــــــــــــل مــــــــــــــع 
إطــــــــارات الــــــــعمل 
األخــــــــــرى خــــــــــالل 
تــــــقنيات مــــــتنوعــــــة 
تــــــــــــــــــتـــــــــــــــضـــــــــــــــمـــــــــــــــن 
بــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــجـــــــــيـــــــــات 
خرائط التفكير. 

-االســــــــــــــــــتـــــخـــــدام 
امليسـر مـن أجـل 
الــــــــتواصــــــــل بــــــــني 
كــــــــــــــــــل أعــــــــــــــــــضـاء 
مــــــــجتمع الــــــــتعلم 

واآلباء. 
اســــــــــــــــــتــــخــــدام   -
تـــــــــــــــكنولـــــــــــــــوجـــــــــــــــيا 
خـــرائـــط الـــتفكير 
لــــــــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــســــــــــــيــــــــــــر 
مـــــســــــــــــــــــتـــــويــــــــــــــــــات 
الــــــــتفكير الــــــــعليا 
خالل املدرسة.

- تــــــــــقييم تــــــــــنفيذ 
املــــــــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــخــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــط 
مسـتخدمـني فـى 
ذلــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــمـاذج 
لخـرائـط الـتفكير 
الــــــــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــو   ،
والـــــــــــخــــــــــــــــــطـــــــــــوات 
الــــــــــــــــــتـــــــــــــــــالــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
الســــــــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــادم 
أفــــضل لخــــرائــــط 

التفكير.
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دور الــقائــمني عــلى الــتربــية فــى ضــرورة إكــساب طــالبــهم مــثل هــذه املــعارف واملــهارات  بــل وتــدريــبهم 
على مهارات حل املشكالت .

وإن أول مـا يـواجـهنا فـى أى مـشكلة هـو أنـها غـالـبا مـا تـمثل نـوعـا مـن الـغموض وعـدم االنـتظام 
أو مــا يــمكن تــسميته خــليطا مــن عــدم الــوضــوح وخــليطا مــن األفــكار املــشوشــة وإن كــان تــنظيم هــذا 

الخليط من األفكار اليتأتى إال من خالل :
* جمع الحقائق املتصلة باملشكلة . 
*تحديد املشكلة تحديدا دقيقا      .

*اختيار الحل املالئم            .
*اخـتيار فـعالـية الحـل املـالئـم وتـقديـم مـبررات مـقبولـة أو رفـض الحـل الـنهائـى لـلمشكلة فـى ضـوء الـنقد 

املوضوعى له . ( أحمد النجدى ، وآخران ، 2003 ، 182)
ويمكن القول بأن الفرد يعانى من مشكلة إذا ما توافرت  العوامل اآلتية :

* الفرد لديه دافع قوى لتحقيق هدف واضح أمامه  .
* وجود عائق بني الفرد وبني الهدف الذى يسعى لتحقيقه .

فــاملــشكلة هــى كــل مــوقــف طــارىء يــعترض حــاجــة أو أكــثر مــن حــاجــات الــفرد ويــتطلب حــال . 
( مجدى عزيز إبراهيم ، 2000 ، 662 )

وتظهــــر املــــشكلة عــــندمــــا يــــواجــــه الــــفرد مــــوقــــف روتــــينى ولــــيس لــــديــــه مــــعلومــــات أو مــــهارات أو 
 " Mcintosh & Jarrett " خــوارزمــية  أو طــريــقة أو اســتراتــيجية جــاهــزة ، ويــرى مــكنتوش وجــاريــت
أن املـــشكلة لـــها جـــانـــب نـــفسى فـــما تـــكون ألحـــد املـــتعلمني مـــشكلة ربـــما تـــكون تـــمريـــنا ملـــتعلم آخـــر . 

(مجدى عزيز إبراهيم أ ، 2004 ، 313)
بــينما يــرى جــون ديــوى أن املــشكالت تــثير فــى نــفس اإلنــسان نــوعــا مــن عــدم االرتــياح يــدفــعه 
إلــى الــتفكير فــى حــلها إال أن الــتفكير  وحــده اليــكفى أحــيانــا لــلوصــول إلــى املــعرفــة إذ يــتم الــوصــول 
إلــى املــعرفــة الــحقيقية عــن طــريــق الــتفكير والتجــريــب مــعا .( مجـدى عـزيـز إبـراهـيم ، 2000 ، 

( 662
وتــــتوقــــف عــــملية الــــتعرف عــــلى املــــشكلة والــــتمثيل املــــعرفــــى أو الــــعقلى لــــها عــــلى الــــتفاعــــل بــــني 
املـــعلومـــات املـــعطاة فـــى مـــنت املـــشكلة واملـــعارف والـــخبرات الـــسابـــقة لـــلفرد وتـــعتمد درجـــة الـــكفاءة فـــى 
مـعالـجة املـشكلة بـصورة أسـاسـية عـلى قـدرة الـفرد عـلى إدراك الـعالقـات بـني مـكونـاتـها  واسـتخالص 
الـنقاط الـرئـيسية فـيها وإثـارة الـتساؤالت املـالئـمة لـها وصـياغـة تـنبؤات بـالـنتائـج املـحتملة .( فـتحى 

عبدالرحمن جروان ، 2004 ، 100 )

(3-1)تعريفات املشكلة :
يـــــعرف فهـــــر وفـــــيليبس( Feher&Phillips,1972) املـــــشكلة  بـــــأنـــــها : مـــــوقـــــف ال يـــــوجـــــد إجـــــراء 
جــــاهــــز لحــــله بــــمعنى  أن املــــشكلة مــــوقــــف يــــتطلب الــــوصــــول إلــــى هــــدف إال أن الــــطريــــق للهــــدف غــــير 
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مــعروف لــلمتعلم وعــلى املــتعلم أن يــفكر لــلوصــول لــتحقيق هــذا الهــدف . (مجـدى عـزيـز إبـراهـيم 
أ ، 2004 ، 313)

يـعرف تـشى وجـلسير1986 املـشكلة بـأنـها : مـوقـف يـحاول فـيه الـفرد الـوصـول إلـى الهـدف أو 
( Best,1999,420) . بعض األهداف من خالل اعتماده على عمليات تجهيز ملعلومات املشكلة

يـــعرف بـــيوسكيســـت وجـــيربـــينج "Buskist&Gerbirg"املـــشكلة بـــأنـــها : مـــوقـــف لـــه هـــدف 
اليـمكن الـوصـول إلـيه بـطريـقة مـباشـرة وهـو يـتطلب الـتفكير لـلوصـول إلـيه ويسـتلزم مـن يـواجـه املـشكلة 

( Buskist&Gerbirg,1990,308). أن يعالج املعلومات كى يصل إلى الهدف
يــعرف بــرانــسفورد وأشــتني 1993 املــشكلة بــأنــها : أن املــشكلة تــوجــد فــى حــالــة وجــود خــلل أو 
تــضارب بــني الــحالــة املــبدئــية لــلمشكلة والهــدف املــراد الــوصــول إلــيه واليــوجــد لــدى  مــن يــواجــه املــشكلة 

( Bransford&Stein,1993,7 ) حل متاح
وبالرغم من تعدد تعريفات املشكلة إال أنها تشترك جميعا فيما بينها بالسمات اآلتية :

*موقف يشكل تحديا للشخص ويحتاج إلى حل .
*يسـتطيع الـشخص أن يجـد حـال أو طـريـقا واضـحا لـلوصـول إلـى الحـل بـاالمـكانـات املـتوافـرة لـديـه . 

( محمد محمود الحيلة ، 2001 ، 289 )
وتــرى الــباحــثة أنــه بــغض الــنظر عــن مــحتوى املــشكلة وتــعقدهــا فــإن كــل املــشكالت تشــترك فــى 
بـــعض الـــعناصـــر فـــاملـــشكلة تـــتكون مـــن حـــالـــة مـــبدئـــية تـــعتمد عـــلى مســـتوى مـــعني مـــن املـــعرفـــة وهـــدف 
يـــحاول مـــن يـــواجـــه املـــشكلة تـــحقيقه والـــطريـــق بـــني الـــحالـــة املـــبدئـــية والهـــدف اليـــكون مـــباشـــرا أى أن 

املتعلم الينجز الهدف بشكل آلى أو فورى .
 (3-2)عناصر املشكلة :

يــتفق مــعظم عــلماء الــنفس عــلى أن املــشكلة عــبارة عــن مــوقــف أو حــالــة تتحــدد بــثالثــة عــناصــر 
هى:

*املعطيات : وتمثل الحالة الراهنة عند الشروع فى العمل لحل املشكلة .
*األهداف : وتمثل الحالة املنشودة املطلوب بلوغها لحل املشكلة       .

* الـعقبات : وتـشير إلـى وجـود صـعوبـات تـفصل بـني الـحالـة الـراهـنة والـحالـة املـنشودة وأن الحـل أو 
الخــطوات الــالزمــة ملــواجــهة هــذه الــصعوبــات غــير جــاهــزة لــلوهــلة األولــى . (فــتحى عــبدالــرحــمن 

جروان ،2004 ،106 )
وأوضـــــحت دراســـــة (مـــــصطفى عـــــبدالـــــسميع محـــــمد ، ســـــميرة الـــــسيد عـــــبد الـــــعال ، 1996 ،
164 ) أن هـناك عـددا مـن الشـروط الـعامـة لـلمشكلة الـتى يـجب أن يـتعامـل مـعها املـتعلم بـصفة عـامـة 

وطفل الروضة والسنوات األولى من التعليم األساسى بصفة خاصة على النحو التالى :
*أن تكون املشكلة فى دائرة بيئة املتعلم ( الفيزيقية / النفسية / االجتماعية ) .

*أن يتطلب الوصول إليها تحركات متنوعة للمتعلم ( عقلية / آدائية ) .
*أن تمثل اهتماما لدى املتعلم ( فرديا / اجتماعيا )                   .
*أن تتنوع ما أمكن مستويات حلها ( مباشر / مركب )               .

*أن يدرك املتعلم أنه قد توصل إلى حل املشكلة ( تحقيق الذات )    .
*أن تدفع املتعلم لحل مشكالت مماثلة ذاتيا ( انتقال األثر )           .

-42-



تتضمن املشكلة أربعة  مكونات أساسية هى :
*الحالة املبدئية للمشكلة                     *هدف املشكلة

(Reynold& Flag,1983,232). عمليات التجهيز                           * القيود على الحل*
(3-3)حل املشكالت:

إن أكــثر الــسمات املــميزة لــإلنــسان عــن ســائــر املخــلوقــات هــو أنــه فــريــد فــى قــدرتــه عــلى حــل 
املــشكالت ويــمكن أن تــعود نســبة كــبيرة مــن تــقدم البشــريــة إلــى هــذه الــقدرة املــنفردة لــإلنــسان عــلى 
حـــــل املـــــشكالت ، وحـــــل املـــــشكالت اليـــــمثل فـــــقط نـــــشاطـــــا حـــــرجـــــا فـــــى تـــــقدم اإلنـــــسان أو حـــــتى فـــــى 
اســـتمراريـــة الـــحياة ذاتـــها بـــل هـــو أيـــضا نـــشاط فـــى غـــايـــة اإلثـــارة حـــيث إن الـــكثير مـــن أنشـــطة وقـــت 
الـفراغ مـثل األلـعاب واملـباريـات واألحـاجـى واملـسابـقات هـى فـى واقـع األمـر اخـتبارات مـمتعة الـقدرة 

على حل املشكالت . ( أحمد النجدى ، وآخران، 2003 ، 183 )
ويــبدأ حــل املــشكلة عــندمــا يــحس الــشخص بــوجــود عــائــق يــحول بــينه وبــني بــلوغ هــدف مــعني 
ويــــنتهى عــــند بــــلوغ الهــــدف املــــنشود وبــــذلــــك فــــإن حــــل املــــشكالت هــــو ســــلوك مــــوجــــه لــــبلوغ الهــــدف .

( محمد محمود الحيلة ، 2001 ، 289 )
ويـــرى كـــاريـــن وصـــند " Carine&Suand"أن حـــل املـــشكالت يـــشير إلـــى جـــميع الـــنشاطـــات 
الــــقبلية والــــعملية(التجــــريــــبية ) الــــتى يســــتخدمــــها الــــفرد املــــتعلم فــــى مــــحاولــــته لحــــل املــــشكالت وهــــذا 
الـتعريـف يـتضمن قـيام الـفرد املـتعلم بمجـموعـة  خـطوات عـملية مـنظمة ولـكن لـيس بـالـضرورة انـتقالـه 
مــن خــطوة إثــر خــطوة بــل فــى بــعض األحــيان يــنتقل املــتعلم مــن خــطوة إلــى أخــرى ، أمــامــا ، وخــلفا 
فــيغير ويــبدل ويجــرب فــى مــعالــجة املــشكالت لــلوصــول إلــى حــلها . ( محــمد محــمود الــحيلة ، 

( 291 ، 2001
ويـشير أنـدرسـون "Anderson" إلـى أن حـل املـشكلة يـوصـف كـثيرا بـمصطلح حـيز املـشكلة 
problem space وهـو يـتكون مـن حـاالت مـتعددة والـحالـة state هـى تـمثيل لـلمشكلة عـند درجـة مـعينة 
 initial مـن الحـل ويـتم بـحث الـفرد فـى مـجال املـشكلة عـن طـريـق حـاالت ثـالث هـى : الـحالـة املـبدئـية
 intermediate state وتـتضمن اكـتشاف املـشكلة وتحـديـدهـا بـشكل واضـح ، الـحالـة املـتوسـطة state
وتـتضمن وضـع الحـلول والـفرضـيات والـبدائـل املـتوافـرة ، حـالـة الهـدف goal state وتـتضمن الـوصـول 

إلى الهدف والتخلص من املشكلة . (جون آر-أندرسون، 2007 ، 328) 
وأوضـح ألـن نـويـل وهـربـت سـيمون "Niweal&Simon " أن الـحاالت املـختلفة الـتى يسـتطيع 

القائم على حل املشكلة إنجازها يشار إليها على أنها تحديد حيز املشكلة   
defining problem space أو حــــيز الــــحالــــة state space ويــــمكن اعــــتبارهــــا ومــــشغالت حــــل 

        (Robert,1996,15) .كتغيير حالة من حيز آلخر operators املشكلة
(3-3-أ) طبيعة حل املشكلة  :

يـعود االهـتمام بحـل املـشكالت فـى مـجال عـلم الـنفس إلـى الـعقد الـثانـى مـن الـقرن العشـريـن 
عــندمــا بــدأ ثــورنــديــك "Thorndike" تــجاربــه املــبكرة عــلى الــقطط ثــم أعــقبه كــوهــلر" Kohler " بــاجــراء 
تـجاربـه عـلى الـشمبانـزى وكـان االتـجاه الـسائـد آنـذاك يـنظر إلـى حـل املـشكالت عـلى أنـه عـملية تـعلم 

عن طريق التجربة والخطأ .( فتحى عبدالرحمن جروان ، 2004 ، 95)
وحـل املـشكلة سـلوك يـتضمن تحـديـد االسـتجابـة الـصحيحة فـى مـوقـف فـريـد أو جـديـد لـذلـك 
يـبدو أن كـل األنشـطة املـعرفـية هـى فـى األسـاس حـل لـلمشكالت مـن حـيث طـبيعتها والـحجة الـرئـيسية 
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هـى أن املـعرفـة اإلنـسانـية غـالـبا مـا تـكون غـرضـية purposive مـوجـهة لـتحقيق أهـداف وإلزالـة الـعوائـق 
الــقائــمة أمــام األهــداف.(مجــدى عــزيــز ، 2004 ،318 ) ، (جــون آر-أنــدرســون، 2007 ، 

 (325
وأشـار كـوهـن "Kohen" إلـى أن حـل املـشكالت عـملية تـفكيريـة مـركـبة عـليا تـقع ضـمن أربـع 
عـــمليات تـــفكيريـــة مـــركـــبة عـــليا كـــما يـــوضـــح الجـــدول الـــتالـــى : (صــالح الــديــن عــرفــه محــمود ، 

( 218 ، 2002
جدول(4)

 عمليات التفكير املركبة

(3-3-ب)مفهوم حل املشكالت:
يـــحتل حـــل املـــشكالت مـــوقـــعا بـــارزا فـــى الـــتعلم إذ يـــضعه جـــانـــييه "Gagne" فـــى قـــمة الـــتعلم 
الهـرمـى بـاعـتباره أعـلى صـور الـتعلم وأكـثرهـا تـعقيدا ويـعتمد عـلى تـمكن الـفرد مـن املـهارات املـعرفـية 
األدنــــى ويــــتفق مــــعه أوزوبــــل "Ausubel " فــــى الــــنظر لحــــل املــــشكلة عــــلى أنــــه أعــــلى صــــور الــــنشاط 

املعرفى وأكثرها تعقيدا .( أحمد النجدى ، وآخران، 2003 ، 185 )
وتـعرف كـانـتوسـك "Kontowsk" حـل املـشكالت بـأنـه : عـملية تـتضمن فـئة مـن السـلوكـيات أو 
        (Robert,1996,15) . االجراءات أو األنشطة املسئولة عن توجيه الفرد للوصول إلى الحل

ويـعرف كـرويـلك ورودنـيل "Krulik&Rudenil" حـل املـشكالت بـأنـه : عـملية تـتضمن مجـموعـة 
الـوسـائـل الـتى بـواسـطتها يسـتخدم الـفرد املـعرفـة املكتسـبة مسـبقا واملـهارات وذلـك لـتحقيق مـا يـتطلبه 

(www.cs.odu.edu). موقف غير مألوف املشكلة
ويـــعرف جـــانـــييه " Gagne"حـــل املـــشكالت بـــأنـــه : عـــملية يـــقوم بـــها الـــفرد املـــتعلم بـــاكـــتشاف 
تــركــيب مــعني ملجــموعــة مــن الــقواعــد والــقوانــني الــتى ســبق تــعلمها ثــم إمــكانــية الــتطبيق لحــل مــشكالت 

                   (www.forum.moe.gov.com). أخرى فى مواقف جديدة
يــعرف كــال مــن أحــمد النجــدى ، وآخــران حــل املــشكالت إجــرائــيا بــأنــه : عــملية عــقلية تــتطلب 
مــن الــطالــب الــقيام بمجــموعــة مــن االجــراءات والســلوكــيات أو الخــطوات مــثل تحــديــد جــوانــب املــشكلة 
فــــى صــــورة مــــعطى ومــــطلوب واســــتخدام املــــعلومــــات الــــسابــــقة وربــــطها مــــع املــــعلومــــات فــــى املــــشكلة 
ومــناقــشة الــبرهــان بــالــطريــقة التحــليلية وكــتابــته بــالــطريــقة املــنطقية .( أحـمد النجـدى ، وآخـران،

( 186، 2003

العملية حل املشكالت اتخاذ القرار التفكير النقدى التفكير 
االبداعى

املهام حل صعوبة 
معروفة

اختيار أفضل 
البدائل

فهم معانى 
معينة

خلق أفكار أو 
بنيات جديدة

املهارات التحويالت
التسبيب

التصنيف
العالقات

العالقات
التحويالت
التسبيب

التمييزات

النواتج حلول
تعميمات ممكنة

استجابة أسباب معقولة
دليل نظرى

معانى جديدة
منتجات جيدة
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ويـــعرف أنـــدرســـون حـــل املـــشكالت بـــأنـــه : ســـلوك مـــوجـــه الهـــدف والـــذى يـــتضمن غـــالـــبا وضـــع 
أهـــداف فـــرعـــية تـــمكن مـــن تـــطبيق املـــشغالت ويـــمكن أن تكتســـب املـــشغالت عـــن طـــريـــق االكـــتشاف ، 
الـتشابـه الـوظـيفى مـع مـثال لحـل املـشكلة ، الـتعليمات املـباشـرة .( جـون آر-أنـدرسـون، 2007 ، 

(333
ويــــعرف حــــل املــــشكالت اصــــطالحــــيا بــــأنــــه : الــــقدرة عــــلى الــــتنسيق بــــني املــــبادىء والــــقواعــــد 
املـــتعلمة ســـابـــقا واســـتخدامـــها مـــن أجـــل تـــحقيق الهـــدف أو بـــمعنى آخـــر حـــل املـــشكالت هـــى الـــعملية 
الـــتى بـــواســـطتها يســـتخدم الـــفرد املـــعرفـــة واملـــهارات املكتســـبة ســـابـــقا مـــن أجـــل تـــحقيق املـــطلوب فـــى 
مـوقـف غـير مـألـوف لـديـه وهـى عـملية تـفكيريـة مـركـبة يسـتخدم فـيها الـفرد مـا لـديـه مـن مـعارف سـابـقة 
ومــهارات مــن أجــل الــقيام بــمهمة غــير مــألــوفــة  أو مــعالــجة مــوقــف جــديــد  وتــحقيق هــدف اليــوجــد حــل 
جـاهـز لـتحقيقه أمـا عـندمـا يـطلق الـتعبير عـلى أحـد أنـواع الـتفكير املـركـب فـإنـه يـشير إلـى اسـتراتـيجية 
أو ســلسلة مــن الــعمليات الــعقلية والخــطوات املــتتابــعة لحــل مــشكلة ذات مــتطلبات مــعرفــية .( حـسن 

شحاته ، زينب النجار ، 2003 ،171 )
ويـــرى روبـــرت ســـولـــسو"Robert Solso " أن حـــل املـــشكلة هـــو الـــتفكير املـــوجـــه نـــحو مـــشكلة 

بعينها مع القيام بنوعني من النشاط العقلى هما :
*التوصل إلى استجابات محددة وصياغتها .

*اختيار االستجابات املالئمة من بينها لحل املشكلة .
ويضيف أنه بصفة عامة يتطلب حل املشكالت مراعاة اآلتى:

*تحديد املفهوم أو املهارة الالزمة لحل املشكلة .
*تعميم حل املشكلة الذى يتم تحقيقه فى املواقف املشابهة .

*تحقيق حلول متعددة .( مجدى عزيز إبراهيم أ ،2004 ، 314)
ويســـتخدم تـــعبير حـــل املـــشكالت فـــى مـــراجـــع عـــلم الـــنفس بـــمعنى : الســـلوكـــيات والـــعمليات 
الــفكريــة  املــوجــهة آلداء مــهمة ذات مــتطلبات عــقلية مــعرفــية وقــد تــكون املــهمة حــل مــسألــة حــسابــية أو 
كــــتابــــة قــــصيدة شــــعريــــة أو الــــبحث عــــن وظــــيفة أو تــــصميم تجــــربــــة عــــلمية.(فــتحى عــبدالــرحــمن 

جروان، 2004 ، 95 )
ويــعرف يــحيى محــمد نــبهان حــل املــشكالت بــأنــه : مجــموعــة الــعمليات الــتى يــقوم بــها الــفرد 
مســــتخدمــــا املــــعلومــــات واملــــعارف الــــتى ســــبق لــــه تــــعلمها واملــــهارات الــــتى اكتســــبها فــــى الــــتغلب عــــلى 
مــوقــف بــشكل جــديــد وغــير مــألــوف لــه فــى الــسيطرة عــليه والــوصــول إلــى حــل لــه .( يـحيى محـمد 

نبهان ، 2008 ، 199 ) 
وتــعرف املــوســوعــة الــعاملــية لــعلم الــنفس حــل املــشكالت بــأنــه : عــملية مــعقدة تــتضمن مــهارات 
مــــعرفــــية وخــــبرة ســــابــــقة ومــــعرفــــة عــــامــــة وبــــعبارة أخــــرى أن األفــــراد يــــعتمدون عــــلى الــــتفكير املــــنطقى 
 (International Encycholopedia Of . واالســــــــــتداللــــــــــى والــــــــــذاكــــــــــرة عــــــــــند حــــــــــل املــــــــــشكلة

Psychology,1996,285)
ويـــــشير هـــــونـــــت "Hunt"  بـــــأن حـــــل املـــــشكلة يـــــتضمن مـــــعالـــــجة لـــــلتمثيل الـــــداخـــــلى لـــــألشـــــياء 
الـخارجـية فـنحن نحـل املـشكلة عـن طـريـق بـناء تـمثيل داخـلى ملـعلومـات املـشكلة يـتم مـعالـجته بـاالنـتقال 

 (Sternberg,1994,216 ). من الحالة املبدئية إلى انجاز هدف املشكلة
ومـحاولـة حـل املـشكلة تـبدأ بـتمثيل املـشكلة واسـتدعـاء املـعلومـات الـالزمـة للحـل مـن املـعطيات 
وتـــفسير الـــخبرات الـــسابـــقة فـــى الحـــل وفـــى الـــنهايـــة تـــنفذ الـــعمليات الـــعقلية ملـــعالـــجة أجـــزاء املـــشكلة 
Hampson&Morris, ). عــــــقليا وهــــــذه هــــــى الــــــعناصــــــر األربــــــعة األســــــاســــــية فــــــى حــــــل املــــــشكالت

(1996,232)
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تـأسـيسا عـلى مـاسـبق تـرى الـباحـثة  أنـه يـمكن تـعريـف حـل املـشكالت اجـرائـيا بـأنـه :" عـميلة 
عـــقلية تـــتطلب مـــن املـــتعلم اســـتخدام الـــحقائـــق والـــقوانـــني واملـــبادىء واملـــهارات الـــتى ســـبق أن تـــعلمها 

للوصول لحل للموقف املشكل الذى هو بصدده " 
(3-3-ج)شروط تعلم حل املشكالت :

*يــنبغى عــلى املــتعلم أن يــتعرف عــلى الــسمات الــهامــة لــالســتجابــة الــتى تــؤدى إلــى حــل املــشكلة قــبل 
أن يصل فعال لهذا الحل .

*يتذكر املتعلم كل القوانني التى تتعلق بهذه املشكلة ويستخدمها .
*يـتم تجـميع هـذه الـقواعـد وصـياغـتها فـى قـاعـدة جـديـدة وهـنا يـعترف جـانـييه بـأنـه اليـعرف الـكثير عـن 

طبيعة هذا التجميع  وكيفية حدوثه .
ومـع أن عـملية حـل املـشكلة قـد تسـتغرق وقـتا طـويـال إال أن جـانـييه يـعتقد أن املـتعلم قـد يـصل أحـيانـا 

إلى الحل الصحيح طفرة واحدة .( فخر الدين القال وآخران ، 2006 ، 135 )
(3-3-د)خصائص التعليم القائم على حل املشكالت:

يتميز هذا النوع من التعليم بالخصائص اآلتية :•
1- وجـود سؤال أو مـشكلة تـوجـه الـتعلم Driving question or problem : فــبدال مــن 
تـنظيم الـدروس حـول مـبادىء أكـاديـمية مـعينة ومـهارات يـنظم الـتعلم الـقائـم عـلى املـشكالت 
والـتعليم حـول أسـئلة ومـشكالت هـامـة اجـتماعـيا وذات مـغزى شـخصى لـلتالمـيذ وهـذا الـنوع 
مـــن الـــتعليم يـــتناول مـــواقـــف حـــياتـــية حـــقيقية أصـــيلة التـــناســـبها اإلجـــابـــات الـــبسيطة والـــتى 
يــــتوافــــر لــــها حــــلول مــــناســــبة أو بــــدائــــل لــــه مــــحور مــــتعدد الــــتخصصات عــــلى الــــرغــــم مــــن أن 
الـدارس الـقائـم عـلى مـشكلة قـد يـتمركـز فـى مـادة دراسـية مـعينة ( عـلوم ، ريـاضـيات ، مـواد 
اجـتماعـية ) إال أن املـشكلة الـفعلية قـيد الـبحث يـتم اخـتيارهـا ألن حـلها يـتطلب مـن الـتالمـيذ 

االندماج فى كثير من املواد الدراسية .
2- بـــحث أصـــيل حـــقيقى Authentic investigation : إن الـــــتعليم الـــــقائـــــم عـــــلى املـــــشكلة 
يــــتطلب أن يــــواصــــل الــــتالمــــيذ ويــــقومــــوا بــــبحوث أصــــيلة لــــلبحث عــــن حــــلول واقــــعية ملــــشكالت 
واقــعية ويــنبغى أن يحــللوا املــشكلة ويحــددوهــا ويــضعوا فــروضــا ويــقومــوا بــتنبؤات ويجــمعوا 
مــــعلومــــات ويحــــللوهــــا ويــــقومــــوا  بــــتجارب ويســــتنبطوا ويــــتوصــــلوا إلــــى نــــتائــــج وتــــتوقــــف طــــرق 

البحث املعنية املستخدمة بطبيعة الحال على املشكلة قيد الدراسة  
3- انـــــتاج مـــــنتجات وعـــــمل مـــــعارض Production of facts and exhibits : ويـــــــــتطلب 
الــتعليم الــقائــم عــلى املــشكلة أن يــصنع الــتالمــيذ أشــياء ويــنتجوا نــواتــج ويــعرضــوهــا كشــرح 
الحـلول الـتى تـوصـلوا إلـيها وتـصويـرهـا وقـد يـكون الـناتـج حـوارا أو جـداال  ويـمكن أن يـكون 
تــقريــرا أو نــموذجــا فــيزيــقيا أو شــريــط فــيديــو أو بــرنــامــج كــمبيوتــر واملــنتجات واملــعارض كــما 
سـنصنعها فـيما بـعد يـضع خـططها الـتالمـيذ لـيبرهـنوا لـآلخـريـن ويـعرضـوا عـليهم مـا تـعلموه 
ولـــــــكى يـــــــقدمـــــــوا بـــــــدائـــــــل جـــــــديـــــــدة عـــــــن الـــــــتقريـــــــر املـــــــكتوب الـــــــتقليدى أو الـــــــبحث والـــــــتضافـــــــر 
collaboration  حــــيث إن الــــتعلم املســــتند إلــــى حــــل املــــشكالت يــــتسم بــــأن يــــعمل الــــتالمــــيذ 

الواحد مع اآلخرين . ( جابر عبدالحميد جابر ، 1999 ،135)
(3-3-ھ)مكونات التعليم املعتمد على حل املشكالت: 

يــتألــف الــتعليم املــعتمد عــلى حــل املــشكالت عــادة مــن خــمس مــراحــل أســاســية تــبدأ بــتوجــيه 
املـعلم لـلتالمـيذ نـحو املـوقـف املـشكل وتـنتهى بـعرض عـمل الـتلميذ وانـتاجـه وتحـليله ، والجـدول الـتالـى 

يوضح هذه املراحل.( جابر عبدالحميد جابر ، 1999 ،136)
جدول(5)

مكونات التعليم املعتمد على حل املشكالت 
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(3-3-و)مصادر الخطأ فى حل املشكالت :
أورد الـباحـثان ويـمبى ولـوكـهيد"  Whimbey&Lockhyed" قـائـمة بـمصادر الخـطأ الـتى قـد 

يقع فيها املتعلم فى حل املشكالت تضمنت مايلى :
أ. عدم الدقة فى القراءة والتفكير . 

ب. الخمول والضعف فى حل املشكلة .
ج. االفتقار للمثابرة .

د. اإلخفاق فى التفكير بصوت عال .( فتحى عبدالرحمن جروان ،2004 ،111)
(3-3-س)املبتدىء والخبير فى حل املشكالت:

قـــبل أن نـــتطرق للحـــديـــث عـــن الـــفروق بـــني املـــبتدىء والـــخبير فـــى حـــل املـــشكالت ومـــايـــميز كـــال 
مـنهما عـن اآلخـر البـد أن نـتساءل أوال عـن كـيف يخـزن املـتعلمون املـعرفـة ويـتعامـلون مـعها ؟ وإجـابـة 

التساؤل السابق سوف  تعرض فى األسطر القليلة التالية على النحو اآلتى : 
الــــذاكــــرة كــــما نــــعلم يــــمكن أن تــــقسم إلــــى نــــوعــــني هــــما : ذاكــــرة املــــدى الــــقصير أو مــــانــــسميها 
بـالـذاكـرة الـعامـلة والـتى تحـدد كـم املـعالـجة الـعقلية الـتى يـمكن أن تـتقدم فـى أى وقـت ، ذاكـرة املـدى 
الـــطويـــل حـــيث يـــنظم املـــتعلمون مـــحتوى مـــعرفـــتهم وذاكـــرة املـــدى الـــقصير مـــرتـــبطة بـــالـــقدرة عـــلى حـــل 
املـــشكالت الجـــديـــدة وغـــير الـــعاديـــة بـــينما ذاكـــرة املـــدى الـــطويـــل مـــرتـــبطة بـــالـــذكـــاء املـــتبلور أو اإلتـــيان 
بـالـخبرة الـسابـقة لحـل املـشكلة الـحالـية ،وعـندمـا يـتعلم املـتعلمون مـهارة جـديـدة فـهم يـعتمدون وبـثقل 
عـلى ذاكـرتـهم الـعامـلة لـتمثيل املـهمة وربـما يـحتاجـون أن يتحـدثـون مـع أنـفسهم خـالل املـهمة وبـينما 
(Carol,2003,46  ).املهارة تتحرك خالل ذاكرة املدى الطويل تصبح سلسة وأخيرا أتوماتيكية

وهــذا مــايــوضــح ملــاذا يــبحث املــتعلمون عــندمــا يــواجــهون مــشكلة مــا فــى ذواكــرهــم؟ ويــفحصون 
األسـلوب املـتعلم مـن قـبل لـتنظيم وتـفسير املـعلومـات فـى مـثل هـذا املـوقـف لـكى يحـلوا املـشكلة وبـزيـادة 
الــوقــت يســتطيع املــتعلمون أن يــبنون نــماذجــهم الــعقلية الــتى تــرشــدهــم إلــى حــل املــشكالت وبــكفاءة 
لـــذلـــك فـــإنـــهم لـــم يـــعد يـــعتمدون عـــلى مـــداخـــل أو أســـالـــيب الخـــطأ واملـــحاولـــة فـــى الـــوصـــول إلـــى الحـــل 

املرحلة سلوك املدرس

الخطوة (1):
وجه التالميذ نحو املشكلة

يــــــــراجــــــــع املــــــــدرس أهــــــــداف الــــــــدرس ويــــــــصف اآللــــــــيات 
املتطلبة

يـــــــثير دافـــــــعية الـــــــتالمـــــــيذ لـــــــيندمـــــــجوا فـــــــى نـــــــشاط حـــــــل 
املشكلة

الخطوة (2):
ساعد البحث املستقل والبحث الجماعى

يـشجع املـدرس الـتالمـيذ عـلى جـمع املـعلومـات املـناسـبة 
واجـراء الـتجارب والـسعى لـبلوغ الـتفسيرات والـتوصـل 

إلى الحلول

الخطوة (3):
التوصل لنواتج وعرضها

يــــساعــــد املــــدرس الــــتالمــــيذ فــــى تخــــطيط هــــذه الــــنواتــــج 
واعـــــــدادهـــــــا كـــــــتقاريـــــــر وشـــــــرائـــــــط الـــــــفيديـــــــو والـــــــنماذج 

ويساعدهم على اقتسام عملهم مع اآلخرين

الخطوة(4):
تحليل عملية حل املشكلة وتقويمها

يــــــــساعــــــــد املــــــــدرس الــــــــتالمــــــــيذ عــــــــلى تــــــــأمــــــــل بــــــــحوثــــــــهم 
واستقصاءاتهم والعمليات التى استخدموها

الخطوة(5)
نظم التالميذ للدرس

يــساعــد املــدرس الــتالمــيذ عــلى تــعريــف وتحــديــد مــهام 
الدرس التى تتصل باملشكلة
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ولـــكنهم يســـتطيعون خـــلق املـــتشابـــهات واالســـتنتاجـــات والـــدالالت الـــتى تـــدعـــم تـــعلمهم الجـــديـــد لحـــل 
(Davison&Sternberg,2003,50) . املشكالت

وتــأســيسا عــلى مــا ســبق نجــد أن الــفروق بــني املــبتدىء والــخبير فــى حــل املــشكالت تــرجــع فــى 
املــقام األول إلــى قــدرة كــال مــنهما عــلى الــتنظيم الــجيد لــلمعرفــة ورؤيــته لــلنماذج بســرعــة وكــذلــك قــدرتــه 
عـــلى اســـتدعـــاء املـــعلومـــات ودراســـته لـــلمشكلة فـــى ضـــوء مـــا تـــعلمه مـــن مـــفاهـــيم ومـــبادىء ســـابـــقة أو 
بــعبارة أخــرى الــخبير فــى حــل املــشكالت يســتطيع أن يــتذكــر مــن جــديــد املــعلومــات الــتى لــها عــالقــة 
وثـــــيقة بـــــاملـــــهمة أو املـــــشكلة وأيـــــضا الـــــخبراء فـــــى حـــــل املـــــشكالت يـــــمتلكون مـــــهارات قـــــويـــــة فـــــى حـــــل 
املـشكالت وهـم يـعرفـون مـاالـذى يـعرفـونـه ومـاالـذى اليـعرفـونـه بـالـضبط لـذلـك يخـططون ويـتوجـهون إلـى 

(www.khajma.com) . تنفيذ العديد من االستراتيجيات العقلية فى حل املشكالت
أضـف إلـى ذلـك تـعود الـخبير فـى حـل املـشكالت عـن املـبتدىء اسـتخدامـه مـاوراء املـعرفـة حـيث 
أن الــتفكير ومــناقــشة الــتفكير ينجــم عــنه املــزيــد مــن الــتفكير الــذى مــن شــأنــه تحســني كــفاءتــه فــى حــل 
املـــشكالت وعـــندمـــا يـــفكر الـــطالب بـــصوت ويـــناقـــشون ويـــتواصـــلون فـــى  عـــمليات تـــفكيرهـــم لـــبعضهم 
الـبعض كـل ذلـك مـن شـأنـه أن  يـجعل الـعمليات املـتضمنة فـى حـل املـشكلة واضـحة لـهم .( تـومـاس 

(Hyerle,2009,xii) ، ( 210، 2005،أنجلو، باترشيا كروس
وفـــيما يـــلى بـــعض الـــخصائـــص الـــعامـــة والـــنوعـــية الـــتى تـــميز الـــخبير فـــى حـــل املـــشكالت عـــن 

املبتدىء كما يلى :
خصائص عامة للخبير فى حل املشكالت :

1- االتــجاهــات اإليــجابــية نــحو املــواقــف الــصعبة أو املــشكالت والــثقة الــكبيرة بــامــكانــية الــتغلب 
عليها .

2- الحرص على الدقة والعمل على فهم الحقائق والعالقات التى تنطوى عليها املشكلة          .
3- تجزئة املشكلة والعمل على تحليل املشكالت واألفكار إلى مكونات أكثر بساطة            .
4- الــتأمــل فــى حــل املــشكلة وتــجنب التخــمني والتســرع فــى إعــطاء االســتنتاجــات قــبل اســتكمال 

الخطوات الالزمة للوصول إلى إجابات دقيقة .
5- يظهـر األشـخاص املـتميزون فـى حـل املـشكالت نـشاطـا وفـاعـلية بـأشـكال مـتعددة .( يـحيى 

محمد نبهان ، 2008 ، 203)
خصائص نوعية تميز الخبير فى حل املشكالت على مستوى التخصص:

*يتمتع الخبير بقاعدة معرفية قوية فى مجال تخصصه .
*يـتصف الـخبير بـمعرفـة واسـعة بـاسـتراتـيجيات حـل املـشكالت الـعامـة والـخاصـة كـما يـجيد اخـتيار 

املناسب منها حسب متطلبات املشكلة .( فتحى عبدالرحمن جروان ،2004 ، 105)
(3-3-ح) التفكير وحل املشكلة وتكوين املفهوم :

تســتند كــل عــمليات حــل املــشكلة وتــكويــن املــفهوم تــقريــبا إلــى شــكل مــا مــن أشــكال الــتفكير 
ومــع ذلــك يــنبغى أال تــعتبر هــذه املــفاهــيم الــثالثــة مــفاهــيم مــتماثــلة تــمامــا وبــعامــة تــمثل هــذه الــثالثــية 
ثـــالث طـــرق لـــتفسير مـــفهوم جـــديـــد أكـــثر غـــموضـــا ونـــعنى بـــه الـــعقل لـــذلـــك فـــإنـــها تـــتداخـــل فـــيما بـــينها 

وتتشابك بروابط قوية.( مجدى عزيز إبراهيم أ، 2004 ،315 )
أضــف إلــى ذلــك أن حــل املــشكلة يــتضمن نــوعــا مــن الــتفكير الــناقــد الــذى يــعمل عــلى تــقييم 
صـحة الـفروض املـطروحـة ومـدى مـالءمـة الحـلول املـقترحـة ونـوعـا الـتفكير يـختلفان مـن حـيث الهـدف إذ 
أن الــتفكير الــناقــد اليــعنى إيــجاد حــلول لــلموقــف املــشكل بــل يــعنى تــفضيل رأى عــلى آخــر واخــتيار 

الحل األكثر مالءمة ألهداف الطلب .( نايفة قطامى ، 2004 ، 254 )
(3-3-ك)مميزات التفكير الجيد فى حل املشكالت :

- الــقابــلية عــلى الــشعور بــوجــود مــشكلة مــعقدة ويــتطلب ذلــك أن يــكون الــتلميذ قــادرا عــلى الــتمييز 
بني الرأى والحقيقة واألشياء واألحداث .
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- معرفة طبيعة املشكلة معرفة واضحة .
- تذكراملشكلة عبر مراحل حلها للمحافظة على خط السير نحو حل املشكلة .

- االفتراضات القوية والجريئة والتى تؤدى إلى ابداعات .
- القدرة على صوغ الفروض والحلول بصورة توضح العالقة بني متغيرات املشكلة .

- إهـــــمال الـــــفروض والحـــــلول غـــــير املـــــالئـــــمة لـــــلمشكلة أو غـــــير املـــــرتـــــبطة بـــــها .( صـــالح الـــديـــن 
محمود عرفه ، 2006 ، 113)

(3-3-ل)عوامل تزيد من وعى التالميذ فى التفكير فى حل املشكالت :
*تــعلم الــتالمــيذ الــترابــطات الــلغويــة واملــفاهــيم واملــبادىء واملــعلومــات الــضروريــة الــتى تــكون بــمثابــة 

األساس فى مجال معني من مجاالت الدراسة .
*توفير جو صفى يشجع على االستقصاء الحر .

*أن يكون املعلم قدوة فى تفكيره  .
*تدريس أساليب حل املشكالت حني يكون ذلك مالئما .

*مــراعــة الــفروق فــى الــقدرة عــلى حــل املــشكالت .( صـالح الـديـن محـمود عـرفـه، 2006 ،
( 385

(3-3-م)خطوات حل املشكالت :
- خطوات حل املشكالت عند فتحى عبد الرحمن جروان :

*دراســــة وفــــهم عــــناصــــر املــــشكلة واملــــعلومــــات الــــواردة فــــيها واملــــعلومــــات الــــناقــــصة وتحــــديــــد 
عناصر الحالة املرغوبة ( الهدف) والحالة الراهنة والصعوبات أو العقبات التى تقع بينهما .

*تجميع معلومات وتوليد أفكار واستنتاجات أولية لحل املشكلة .
*تحليل األفكار املقترحة واختيار األفضل منها فى ضوء معايير معينة يجرى تحديدها.

*وضع خطة لحل املشكلة.
*تـنفيذ الخـطة وتـقويـم الـنتائـج فـى ضـوء األهـداف املـرغـوبـة. (فـتحى عـبد الـرحـمن جـروان ، 

(101 ،2004
- خطوات حل املشكالت عند مجدى عزيز :

*التعرف على املشكلة وتحديدها       
*الحلول املمكنة 

*اخــتبار الحــلول واخــتيار الحــل الــصحيح.(مجـدى عـزيـز ،2000 ، 318)،(مجـدى عـزيـز ب،
(432 ،2004

- خطوات حل املشكالت عند أحمد النجدى ، وآخران :
*تحديد املشكلة .

*جمع البيانات واملعلومات عن املشكلة .

*جدولة املعلومات ووضعها فى قوائم   .
*عرض املعلومات                    .
*ذكر النتائج                          .

*تحديد اآلثار ( التوابع )              .
*تقديم الحلول املمكنة . ( أحمد النجدى ،وآخران ،2003 ،190)

- خطوات حل املشكالت عند روسمان :
وضــــع روســــمان ســــبع خــــطوات تــــسير فــــيها عــــملية حــــل املــــشكالت االبــــتكاريــــة وأطــــلق عــــليها 

العملية االبتكارية  وهى :
*الشعور باملشكلة .
*تحديد املشكلة   .
*تحليل املشكلة   .
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*جمع البيانات املرتبطة باملشكلة  .
*اقتراح الحلول .

*دراسة الحلول املقترحة دراسة ناقدة .
*الحلول االبداعية . ( محمد حمد الطيطى ،2004 ،164)

- خطوات حل املشكالت عند محمد محمود الحيلة :
*الشعور باملشكالت .
*تحديد املشكالت   .

*جمع املعلومات املتصلة باملشكالت .
*صياغة الفرضيات أو الحلول املؤقتة .

*اختيار أنسب الفرضيات واختبارها   .
*االستنتاجات والتعميمات             .

*تطبيق التعميم على مواقف جديدة . ( محمد محمود الحيلة ،2001 ،298)
- خطوات حل املشكالت عند يحيى نبهان :
*تحديد املشكلة واستيعاب طبيعتها ومكوناتها .

*الربط بني عناصر ومكونات املشكلة وخبرات املتعلم السابقة .
*تعداد الحلول البديلة واملمكنة                               .
*التخطيط إليجاد الحلول                                    .
*تجريب الحل واختياره                                     .
*تعميم نتائجه                                              .

*نقل الخبرة والتعلم إلى مواقف جديدة . ( يحيى محمد نبهان ،2008 ، 205)
وتـرى الـباحـثة مـن خـالل مـاسـبق أن كـل الـباحـثني الـذيـن تـناولـوا خـطوات حـل املـشكالت عـلى 
الــــرغــــم مــــن اخــــتالفــــهم فــــى عــــدد هــــذه الخــــطوات وأيــــضا فــــى تــــسمية بــــعض هــــذه الخــــطوات إال أنــــهم 

جميعا يشتركون فى خمسة خطوات عامة لحل املشكالت كما يلى : 
1- تحديد املشكلة .

2- جمع املعلومات حول املشكلة . 
3- وضع الفروض .

4- اختبار صحة الفروض .
5- استخالص وتعميم النتائج .

(3-4)مهارات حل املشكالت :
إن حــل املــشكالت كــمهارة تــتعدى قــدرة الــشخص عــلى تــطبيق املــفاهــيم واملــبادىء والــقوانــني 
الــتى اكتســبها ســابــقا فــى حــل املــشكالت إلــى عــملية تــشكل حــلول واقــتراح حــلول جــديــدة مــن حــيث 
الـطريـقة والخـطوات وربـما عـناصـر الحـل وتـختلف املـهارات والخـطوات املسـتخدمـة فـى حـل املـشكالت 
عـن املسـتخدمـة فـى حـل املـسائـل الـريـاضـية حـيث إن حـل املـسألـة الـريـاضـية يـتضمن نـتائـج صـحيحة 
إذا تـم تـطبيق الـقواننـي الـصحيحة أمـا املـهارات املـتبعة فـى حـل املـشكالت تـشكل مـسودة للحـل وتـوجـه 
الـشخص إلـى الحـل الـصحيح ولـكنها التـضمن الـوصـول إلـيه .( محـمد محـمود الـحيلة، 2001 ، 

( 291
وتـــعد مـــهارة حـــل املـــشكلة إحـــدى املـــهارات الـــقابـــلة لـــلتطور والـــنمو لـــدى املـــتعلم حـــيث تـــتطلب 
هـذه املـهارة مجـموعـة مـن املـعلومـات والـخبرات الـتى يـنبغى تـوافـرهـا فـيه بـاإلضـافـة إلـى أنـها تسـتدعـى 

التدريب على عمليات ذهنية ومعالجات تسهم فى ارتقاء حلوله ومهاراته . 
كــــــما أن املــــــهارة فــــــى حــــــل املــــــشكلة قــــــد تــــــعكس االســــــتعدادات الــــــذهــــــنية لــــــنجاح آداء الــــــفرد 
بــاإلضــافــة إلــى أن مــهارة حــل املــشكلة ذا قــيمة فــى مــعالــجة الــخبرات الــتعليمية والــحياتــية ومــن هــنا 
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تظهــــر أهــــمية تــــعميمها وتــــدريــــب املــــتعلمني عــــليها حــــيث إنــــها تــــسهم فــــى تــــفعيل دور املــــتعلم وزيــــادة 
حيويته .( عبداهلل على محمد ، 2006 ، 26 )

ويـشيرمـاكـنتوش وآخـرون إلـى أن مـهارات حـل املـشكلة تـقع عـلى املـتعلم إلتـخاذ الـعديـد مـن 
الـــقرارات لحـــل هـــذه املـــشكلة كـــما يـــتطلب أن تـــكون املـــشكلة  مـــرتـــبطة بـــالـــتعلم الـــسابـــق لـــلمتعلم كـــما 
يـساعـد الـتعلم مـن خـالل حـل املـشكلة عـلى تـنمية الـفهم لـدى املـتعلم بـشكل أكـثر مـرونـة بـحيث يـمكنهم 

(Davison&Sterenberg,2003,70) . من التكيف مع املواقف الجديدة
واملهارات التى يكتسبها املتعلم نتيجة استخدامه مهارات حل املشكالت منها : 

*التخطيط                                   *البناء
*التصميم                                   *التنفيذ

(Nixon et.al,2003,87 ) . التقييم لحل املشكلة*
وأوضـــــح لـــــينش وأبـــــر"  Lyunch&Huber" مـــــهارات حـــــل املـــــشكالت مـــــن خـــــالل تحـــــديـــــد طـــــبيعة 
املـــــشكلة ، املـــــعلومـــــات وثـــــيقة الـــــصلة بـــــها ، تـــــعرف بـــــنية إطـــــار املـــــشكلة وحـــــلها ، وإعـــــادة الـــــنظر فـــــى 

( Lyunch&Huber,2000,43) .املشكلة
(3-4-أ) مبررات إكساب املتعلمني مهارات حل املشكالت ما يلى :

*إن املـــعرفـــة مـــتنوعـــة لـــذلـــك البـــد مـــن تـــدريـــب املـــتعلمني عـــلى أســـالـــيب مـــختلفة ملـــعالـــجة مـــجاالت 
وأنواع املعرفة املختلفة .

*إن مـهارة الـتدريـب عـلى الـتفكير إحـدى املـهارات الـالزمـة الـتى يـنبغى أن يتسـلح بـها األفـراد 
ملعالجة مشكالتهم وتحسني ظروف حياتهم .

*إن مــهارات حــل املــشكالت مــن املــهارات الــضروريــة ملــجاالت مــختلفة ســواء كــانــت حــياتــية أو 
أكاديمية .

*إن مــــهارات حــــل املــــشكالت تــــساعــــد املــــتعلم عــــلى اتــــخاذ قــــرارات هــــامــــة فــــى حــــياتــــه وتــــجعله 
يسيطر على الظروف واملواقف التى تقترحها .

*ويمكن تحليل املشكلة تحليال مفاهيميا يوضح جوانب املشكلة وأبعادها وتتضمن املشكلة :
- سؤاال أو موقفا يتطلب إجابة أو تفسيرا أو معلومات أو حال .

- مـــوقـــفا افـــتراضـــيا أو واقـــعيا يـــمكن اعـــتباره فـــرصـــة قـــيمة لـــلتعلم أو الـــتكيف أو ابـــداع حـــل 
جديد لم يكن معروفا من قبل .

- الــــحالــــة الــــتى تظهــــر بــــمثابــــة عــــائــــق يــــحول دون تــــحقيق غــــرض مــــا فــــى ذهــــن املــــتعلم مــــرتــــبط 
باملوقف الذى ظهر فيه العائق .

- مـوقـفا جـديـدا يـواجـهه الـفرد عـندمـا يـحكم سـلوكـه دافـع تـحقيق هـدف محـدد واليسـتطيع بـلوغـه 
بما يتوافر لديه من إمكانيات .

- مــوقــفا يــثير الــحيرة والــقلق والــتوتــر لــدى املــتعلم فــيسعى بــما لــديــه مــن مــعرفــة لــلوصــول إلــى 
حالة التوازن والذى يتحقق بحصول املتعلم على املعرفة أو املهارة الالزمة .

*مـواجـهة املـشكلة  بـشكل مـباشـر أوغـير مـباشـر يـتطلب مـن املـتعلم حـل املـوقـف بـطريـقة بـناءة.
(يحيى محمد نبهان ، 2008 ، 203 )

(3-4-ب) تقويم مهارات حل املشكالت :

-51-



1- اسـتراتـيجيات الـتقييم الـتقليديـة : وهـى تـشمل املـالحـظات واملـقابـالت الـفرديـة والـقوائـم 
واملــــحكات واخــــتبارات الــــورقــــة والــــقلم وهــــى تســــتخدم عــــلى نــــحو شــــائــــع لــــتقييم آداء املــــتعلم 
ونـــظرا ألن املـــتعلم يـــأخـــذ وقـــتا طـــويـــال لـــكى يـــنمى مـــهارات حـــل املـــشكالت فـــالبـــد أن يـــكون 

(Robert,1996,22 ). التقييم أيضا على فترات طويلة إلى حد ما
أسـلوب التحـدث بـصوت مـسموع : وفـيه يـطلب مـن املـتعلم التحـدث شـفهيا عـن كـل مـايـفكر 2.

فـيه ومـايخـطر بـبالـه عـند مـحاوالتـه للحـل أثـناء الـتفكير فـى حـل املـشكلة ثـم تـسجيلها عـلى شـريـط 
كــاســيت وذلــك لتحــليلها لــلتوصــل إلــى الــعمليات الــتى اســتخدمــها املــتعلم فــى أثــناء حــل املــشكلة 

 (Robert,1996,23 ). والتعرف على ترتيب ظهورها بنظام البروتوكول
أسـلوب ويـب webb,1979 : اسـتخدم ويـب نـظام لـتقويـم آداء حـل املـشكلة مـأخـوذا مـن نـظام 3.

 (Sternberg,1994,40 ): كلباتريك 1986 لوضع الدرجات النقطية كما يلى

                           
:  wood 4- أسلوب وود

اقــترح وود هــذا الــنموذج لــقياس آداء( مــهارات ) حــل املــشكلة حــيث يــتم قــياس قــدرة املــتعلم  
(Sternberg,1994,40 ): من خالل الحل بشكل عام دون تجزئته كما يلى

الخـــــــطوا
ت

الدرجة اآلداء

الطريقة صفر اليفهم املتعلم املشكلة واليحاول الحل

1 يفهم املشكلة وماهو مطلوب

الخطة صفر ليس لديه خطة مناسبة

1 لديه خطة جيدة ولم يستخدمها بشكل جيد

2 لديه خطة جيدة واستخدمها بشكل جيد

الحل صفر هناك حلول ولكنها بعيدة عن املطلوب

1 يحل بعض مكونات املشكلة ويصل إلجابات جزئية صحيحة

2 يحل املشكلة حال صحيحا

الـــدرج
ة

اآلداء

صفر اليؤدى املتعلم أية محاوالت للحل

1 هـــناك مـــن األدلـــة مـــايـــوضـــح أن املـــتعلم يـــفهم  املـــشكلة لـــكن اليـــقوم بـــتنفيذ خـــطة 
الحل
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

تـناولـت الـباحـثة فـى هـذا الـفصل مجـموعـة مـن الـدراسـات ذات االرتـباط بـالـبحث الـحالـى وقـد 
تـم تـقسيم هـذه الـدراسـات فـى مـحوريـن هـما : املـحور األول خـاص بـالـدراسـات الـتى اهـتمت بخـرائـط 

التفكير ، واملحور الثانى خاص بالدراسات التى اهتمت بتنمية مهارات حل املشكالت . 
املحور األول : دراسات اهتمت بخرائط التفكير :

 chad bourn فـــــى مـــــدرســـــة شـــــاد بـــــورن اإلبـــــتدائـــــية ( Josph et.al,1995)أجـــــريـــــت دراســـــة 
elementary فــى  شــمال واليــة كــارولــينا Carolina بــأمــريــكا حــيث بــدأت بــتطبيق خــرائــط الــتفكير فــى 
املــدرســة مــن عــام 1992 إلــى 1994 م وأظهــرت نــتائــج الــتطبيق فــى املــدرســة فــى عــام 1992م إلــى 
1993 م  تـــقدم تـــالمـــيذ فـــى الـــصف الـــرابـــع اإلبـــتدائـــى  فـــى مـــهارات الـــكتابـــة بـــمقدار 35% ووصـــل 

التقدم فى عام 1994 فى نفس املهارات إلى 51% وفى أوائل عام 1995 وصلت إلى %61 .
وتــــمت دراســــة فــــى مــــدارس مــــقاطــــعة  بــــرونــــسويــــك Brunswick county فــــى واليــــة كــــارولــــينا 
Carolina وعــددهــا 15 مــدرســة ملــراحــل الــتعليم املــختلفة وتــضم حــوالــى 10.000تــلميذ وقــد أظهــرت 
نـــتائـــج الـــتطبيق فـــى املـــدرســـة الـــثانـــويـــة فـــى تـــعلم مـــقررات الـــبيولـــوجـــى تـــقدمـــا مـــلحوظـــا عـــبر ســـنوات 
الـــــتطبيق مـــــن عـــــام 1995 م إلـــــى 2000 م فـــــى تـــــحصيل املـــــادة الـــــعلمية بـــــزيـــــادة قـــــدرهـــــا %17.8.

(www.thinkingfoundation.org )
 أمــا دراســة(Negron,elsy,1996) فــقد هــدفــت إلــى الــتعرف عــلى احــتياجــات الــتالمــيذ ذوى 
األعــراق املــختلفة فــى مــقرر الــدراســات االجــتماعــية مــن خــالل طــرق الــتعاون وتــوصــلت الــدراســة إلــى 
أن اســــتخدام اســــتراتــــيجيات تــــتضمن خــــرائــــط الــــتفكير أدت إلــــى ســــهولــــة الــــتعلم وذلــــك ألن خــــرائــــط 
االجــــــــــــــــــتــــمــــاعــــــــــــــــــى . والــــــــــــــــــتــــفــــاعــــــــــــــــــل  االتــــــــــــــــــصــــال  فــــــــــــــــــى  فــــــــــــــــــعــــالــــــــــــــــــة  آداه  تــــــــــــــــــعــــتــــبــــر  الــــــــــــــــــتــــفــــكــــيــــر 

 ( www.thinkingfoundation.org)
وقـــد هـــدفـــت دراســـة (Ball,1999) إلــــى تــــعرف مــــدى اســــتخدام طــــالب الــــكلية املــــتوســــطة 
لخـرائـط الـتفكير فـى تـعلم مـهارات الـقراءة ، مـهارات الـتفكير وقـد أظهـرت الـنتائـج أن خـرائـط الـتفكير 
ســـاهـــمت بـــشكل ذى داللـــة إحـــصائـــية فـــى تـــنمية مـــهارات الـــتفكير ومـــهارات الـــقراءة وأن 80% إلـــى 

90% من الطالب أجمعوا على أن خرائط التفكير آداة فعالة تساعد فى تنظيم املعلومات .
وأجـريـت دراسـة فـى مـدارس newsome park اإلبـتدائـية فـى واليـة  virginia والـتى تـم فـيها 
تــدريــس مــادة الــعلوم فــى الــصف الــثالــث اإلبــتدائــى والــصف الــخامــس اإلبــتدائــى  بــاســتخدام أنــماط 
خـــرائـــط الـــتفكير الـــثمانـــية وأظهـــرت الـــنتائـــج زيـــادة فـــى تـــحصيل الـــعلوم عـــبر ســـنوات الـــتطبيق ( مـــن 
1999م إلـــى 2001 م ) بـــزيـــادة قـــدرهـــا 14% لـــتالمـــيذ الـــصف الـــثالـــث  ، %21 لـــتالمـــيذ الـــصف 

(www.thinkingfoundation.org) الخامس
 atlanta's فـــى مـــدرســـة أتـــالنـــتس مـــارجـــريـــت اإلبـــتدائـــية ( jeffrely,2001) وأجـــريـــت دراســـة
margret fain elementary فـى واليـة جـورجـيا Georgia حـيث أظهـرت نـتائـج تـطبيق خـرائـط الـتفكير 
فــى هــذه املــدرســة زيــادة فــى تــحصيل مــادة الــريــاضــيات ومــعدالت الــقراءة مــن 29% إلــى 69% أى 

-55-أن زيادة تحصيل التالميذ وصلت إلى 40% وذلك فى عام 1996 م .



أمــا دراســة ( Yvette,2002) الــــتى أجــــريــــت عــــلى مــــدارس Indiana مــــنذ عــــام (1999 م) 
الثــــبات تــــأثــــير خــــرائــــط الــــتفكير عــــلى تــــحصيل الــــتالمــــيذ حــــيث قــــدم مــــعلمى ريــــاض األطــــفال نــــماذج 
لـــتحصيل الـــعلوم خـــالل اســـتخدام ثـــمانـــية أنـــماط مـــن خـــرائـــط الـــتفكير وفـــى املـــدرســـة املـــتوســـطة أكـــد 
مـــعلمى الـــعلوم ضـــرورة اســـتخدام تـــلك الخـــرائـــط فـــى تـــعليم الـــكيمياء نـــظرا لـــفاعـــليتها فـــى مـــساعـــدة 

التالميذ على بناء املعرفة والتواصل واالبداع فى التوصل للمعنى .
هــدفــت دراســة (Bob frady,2004 ) إلــــى مــــساعــــدة طــــالب الــــصف الــــثانــــى مــــن مــــدارس 
كــــــونــــــكورد مــــــاســــــاشســــــتس concord Massachusetts فــــــى تــــــعلم وحــــــدة الــــــصخور واملــــــعادن وطــــــرق 
الـتوصـل لـبعض االكـتشافـات الـعلمية وذلـك عـن طـريـق اسـتخدام ثـالثـة مـن أنـماط خـرائـط الـتفكير هـى 
: خـريـطة الـدائـرة ، خـريـطة الـفقاعـات ، خـريـطة الـفقاعـات املـزدوجـة وأظهـرت الـنتائـج زيـادة فـى قـدرة 
الـتالمـيذ عـلى اسـتبصار الـعالقـات الـعلمية وتحسـني عـملية اكـتساب املـعرفـة حـيث إن خـرائـط الـتفكير 

( www.thinkingfoundation.org ). ترتكز على عملية العصف الذهنى لألفكار
وأكــدت دراســة (Holzman,2004)  عـــلى أن خـــرائـــط الـــتفكير يـــمكن اســـتخدامـــها كـــآداة 

لتنمية التفكير وتوصلت هذه الدراسة إلى :
*أن الـــــطالب أصـــــبحوا عـــــلى وعـــــى بـــــأنـــــواع الـــــتفكير والـــــتى يـــــمكن تـــــطبيقها فـــــى 

املحتوى الدراسى أو املهام التى يكلفون بها .
*تمكن الطالب من عرض أفكارهم بسهولة وبساطة .

*أصــبح لــدى الــطالب رؤيــة لتحــديــد الــطريــقة الــتى يــعرض بــها املــؤلــف املــعلومــات 
فى املحتوى املقدم لهم . 

وهــدفــت دراســة(Hickie,2006) إلــــى الــــتعرف عــــلى الــــعالقــــة مــــابــــني الــــتحصيل وخــــرائــــط 
الــــــتفكير  فــــــى الــــــصف الــــــخامــــــس فــــــى ثــــــالث مــــــدارس بــــــتنزانــــــيا فــــــى مــــــادتــــــى  ( الــــــلغة االنجــــــليزيــــــة- 
الــريــاضــيات) وقــد اســتمر الــتدريــس بخــرائــط الــتفكيرعــامــني مــتكامــلني وأســفرت الــنتائــج عــن فــاعــلية 
خـــــرائـــــط الـــــتفكير فـــــى رفـــــع مســـــتوى الـــــتحصيل لـــــدى طـــــالب الـــــصف الـــــخامـــــس فـــــى مـــــادتـــــى الـــــلغة 

االنجليزية(مهارة القراءة) والرياضيات. 
أمـا دراسـة( سـنية محـمد عـبدالـرحـمن ، 2006 ) فــقد هــدفــت إلــى قــياس أثــر خــرائــط 
الـــتفكير عـــلى تـــحصيل املـــفاهـــيم الـــعلمية وتـــعزيـــز اســـتراتـــيجيات تـــنظيم الـــذات لـــتعلم الـــعلوم لـــتالمـــيذ 
الــــصف الــــثانــــى اإلعــــدادى ، واســــتخدمــــت الــــباحــــثة األدوات الــــتالــــية : اخــــتبار تــــحصيلى فــــى وحــــدة 
الكهـربـية االسـتاتـيكية ، مـقياس اسـتراتـيجيات تـنظيم الـذات لـتعلم الـعلوم ، وبـلغت عـينة الـدراسـة 72 
تـلميذا بـواقـع مجـموعـتني أحـدهـما تجـريـبية عـددهـا 36 واألخـرى ضـابـطة عـددهـا 36 ، وتـوصـلت هـذه 
الـــدراســـة إلـــى : وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائـــيا بـــني مـــتوســـطات درجـــات تـــالمـــيذ املجـــموعـــتني التجـــريـــبية 
والــضابــطة عــند مســتوى 0.05فــى االخــتبار الــتحصيلى لــصالــح املجــموعــة التجــريــبية ، وجــود فــروق 
دالــــة إحــــصائــــيا بــــني مــــتوســــطات درجــــات تــــالمــــيذ املجــــموعــــتني التجــــريــــبية والــــضابــــطة عــــند مســــتوى 
0.05فـى مـقياس اسـتراتـيجيات تـنظيم الـذات لـتعلم الـعلوم لـصالـح املجـموعـة التجـريـبية ، عـدم وجـود 
فـروق ذات داللـة إحـصائـية عـند مسـتوى 0.05بـني مـتوسـطى درجـات أفـراد عـينة الـدراسـة التجـريـبية 
عــلى االخــتبار الــتحصيلى الــبعدى فــى الــعلوم واالخــتبار الــتحصيلى نــفسه املــعاد تــطبيقه بــعد فــترة 

زمنية مدتها أربعة أسابيع من التطبيق األول .
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وهـدفـت دراسـة(عـلياء عـلى عـيسى ، مـها عـبد السـالم الخـميسى ، 2007 ) إلــى 
قــياس فــاعــلية اســتخدام خــرائــط الــتفكير فــى تــنمية الــتحصيل والــتفكير االبــتكارى فــى مــادة الــعلوم 
لــــــدى تــــــالمــــــيذ الــــــصف الــــــسادس اإلبــــــتدائــــــى ، واســــــتخدمــــــت الــــــباحــــــثتان األدوات الــــــتالــــــية : اخــــــتبار 
تــحصيلى فــى وحــدة الكهــربــية ، اخــتبار ابــتكارى ، وبــلغت عــينة الــدراســة 90 تــلميذا وتــلميذة بــواقــع 
مجـــموعـــتني أحـــدهـــما تجـــريـــبية بـــلغ عـــددهـــا 45 تـــلميذا وتـــلميذة ومجـــموعـــة ضـــابـــطة بـــلغ عـــددهـــا 45 
تــــلميذا وتــــلميذة ، وتــــوصــــلت هــــذه  الــــدراســــة إلــــى مــــايــــلى : وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائــــية عــــند 
مســـــتوى 0.01بـــــني مـــــتوســـــطات درجـــــات تـــــالمـــــيذ املجـــــموعـــــة التجـــــريـــــبية والـــــضابـــــطة فـــــى االخـــــتبار 
الــتحصيلى الــبعدى فــى الــعلوم لــصالــح املجــموعــة التجــريــبية ، وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند 
مسـتوى 0.01بـني مـتوسـطات درجـات تـالمـيذ املجـموعـتني التجـريـبية والـضابـطة فـى اخـتبار الـتفكير 

االبتكارى لصالح املجموعة التجريبية .
أمـا دراسـة(خـالـد صـالح الـباز ،2007) فـقد هـدفـت إلـى الـتعرف عـلى فـعالـية اسـتخدام 
خــرائــط الــتفكير فــى الــتحصيل وتــنمية الــذكــاءات املــتعددة لــطالب الــصف الــثانــى الــثانــوى فــى مــادة 
الـكيمياء ، تحـديـد أنـواع الـذكـاءات املـتعددة الـتى يـمكن تـنميتها مـن خـالل تـدريـس االتـزان الـكيميائـى 
بــــاســــتخدام خــــرائــــط الــــتفكير ، واســــتخدم الــــباحــــث األدوات الــــتالــــية : اخــــتبار تــــحصيلى فــــى وحــــدة 
االتـزان الـكيميائـى ، مـقياس لـلذكـاءات املـتعددة ، وبـلغت عـينة الـدراسـة 68 طـالـبا بـواقـع مجـموعـتني 
أحــدهــما تجــريــبية وعــددهــا 35 طــالــبا واألخــرى ضــابــطة عــددهــا 33 طــالــبا ، وتــوصــلت هــذه الــدراســة 
إلـــــى : وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحـــــصائـــــية عـــــند مســـــتوى 0.01بـــــني مـــــتوســـــطى درجـــــات املجـــــموعـــــتني فـــــى 
االخـتبار الـتحصيلى لـصالـح املجـموعـة التجـريـبية ، وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائـيا بـني مـتوسـطى 
درجـات املجـموعـتني عـند مسـتوى 0.01عـلى مـقياس الـذكـاءات املـتعددة فـى الـتطبيق الـبعدى لـصالـح 
املجـــموعـــة التجـــريـــبية ، أســـهمت خـــرائـــط الـــتفكير فـــى تـــنمية  الـــذكـــاءات الـــتالـــية لـــدى طـــالب املجـــموعـــة 

التجريبية : الذكاء الرياضى ، الذكاء املكانى (الفراغى) ، الذكاء الشخصى .
وأجـــرت (ملـــياء محـــمد أيـــمن ،2008) دراســـــة بـــــغرض الـــــكشف عـــــن فـــــاعـــــلية اســـــتخدام 
خـــرائـــط الـــتفكير فـــى تـــنمية الـــتحصيل املـــعرفـــى واالتـــجاه نـــحو مـــادة الـــتاريـــخ  لـــدى تـــلميذات الـــصف 
الــثانــى اإلعــدادى  ، واســتخدمــت الــباحــثة األدوات الــتالــية اخــتبار تــحصيلى فــى وحــدتــى الــفتوحــات 
اإلسـالمـية فـى عـصر الخـلفاء الـراشـديـن والـدولـة الـعربـية اإلسـالمـية فـى عـصر األمـويـني والـعباسـيني ، 
مــقياس االتــجاه نــحو مــادة الــتاريــخ ، وبــلغت عــينة الــدراســة 80 تــلميذة بــواقــع مجــموعــتني أحــدهــما 
تجــريــبية عــددهــا 40 تــلميذ واألخــرى ضــابــطة عــددهــا 40 تــلميذة ، وتــوصــلت الــدراســة إلــى : وجــود 
فـروق دالـة إحـصائـيا بـني مـتوسـطى درجـات املجـموعـتني فـى االخـتبار الـتحصيلى لـصالـح املجـموعـة 
التجـريـبية ، وجـود فـروق دالـة إحـصائـيا بـني مـتوسـطى درجـات املجـموعـتني فـى مـقياس االتـجاه نـحو 

مادة التاريخ لصالح املجموعة التجريبية.
أمـا دراسـة(مـنير مـوسـى صـادق ، 2008) فـقد هـدفـت إلـى الـتعرف عـلى أثـر الـتدريـس 
بــاســتخدام خــرائــط الــتفكير فــى الــتحصيل والــتفكير االبــتكارى والــقدرة عــلى اتــخاذ الــقرار ، الــتعرف 
عـــلى الـــعالقـــة بـــني الـــنمو الـــعقلى وتـــحصيل الـــتالمـــيذ وقـــدرتـــهم عـــلى الـــتفكير االبـــتكارى والـــقدرة عـــلى 
اتــخاذ الــقرار ، الــكشف عــن أثــر الــتفاعــل بــني خــرائــط الــتفكير والــنمو الــعقلى فــى الــتحصيل وتــنمية 
الـــتفكير االبـــتكارى والـــقدرة عـــلى اتـــخاذ الـــقرار لـــدى تـــالمـــيذ الـــصف الـــثالـــث اإلعـــدادى ، واســـتخدم 
الـــباحـــث األدوات الـــتالـــية : اخـــتبار تـــحصيلى فـــى وحـــدة الـــتعديـــن والـــصناعـــات الـــكيميائـــية ، اخـــتبار 
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الــــتفكير االبــــتكارى ، اخــــتبار اتــــخاذ الــــقرار ، اخــــتبار مــــراحــــل بــــياجــــيه لــــلنمو الــــعقلى ، وبــــلغت عــــينة 
الـدراسـة 76 تـلميذا بـواقـع مجـموعـتني أحـدهـما تجـريـبية عـددهـا 38 تـلميذا واألخـرى ضـابـطة عـددهـا 
38 تـــلميذا ، وتـــوصـــلت الـــدراســـة إلـــى : وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائـــيا بـــني مـــتوســـطات درجـــات تـــالمـــيذ 
املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة عــند مســتوى 0.05فــى االخــتبار الــتحصيلى الــبعدى ومســتويــاتــه 
املــــختلفة لــــصالــــح املجــــموعــــة التجــــريــــبية وفــــقا الخــــتالف مــــراحــــل نــــموهــــم الــــعقلى ، وجــــود فــــروق دالــــة 
إحـــصائـــيا بـــني مـــتوســـطات درجـــات تـــالمـــيذ املجـــموعـــتني التجـــريـــبية والـــضابـــطة فـــى اخـــتبار الـــتفكير 
االبـــــتكارى عـــــند مســـــتوى 0.05لـــــصالـــــح املجـــــموعـــــة التجـــــريـــــبية ، وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحـــــصائـــــيا بـــــني 
مــتوســطات درجــات تــالمــيذ املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة عــند مســتوى 0.05فــى اخــتبار الــقدرة 
عــــلى اتــــخاذ الــــقرار لــــصالــــح املجــــموعــــة التجــــريــــبية ، عــــدم وجــــود تــــفاعــــل بــــني خــــرائــــط الــــتفكير والــــنمو 
العقلى فى التأثير على التحصيل الدراسى وكذلك التفكير االبتكارى والقدرة على اتخاذ القرار . 
وأجــرت(ابــتهال محــمد عــبدالــهادى،2008) دراســــة بــــغرض قــــياس فــــعالــــية اســــتخدام 
خــرائــط الــتفكير فــى تــنمية بــعض عــادات الــعقل والــتحصيل لــدى تــلميذات الــصف األول اإلعــدادى ، 
واســـتخدمـــت الـــباحـــثة األدوات الـــتالـــية : اخـــتبار تـــحصيلى فـــى وحـــدة مـــوارد الـــبيئة ، مـــقياس عـــادات 
الـــعقل فـــى عـــادتـــى الـــتفكير بـــمرونـــة والـــتفكير فـــى جـــو مـــن املـــرح ، وبـــلغت عـــينة الـــدراســـة 64 تـــلميذة 
بــــواقــــع مجــــموعــــتني أحــــدهــــما تجــــريــــبية عــــددهــــا 33 واألخــــرى ضــــابــــطة عــــددهــــا 31 ، وتــــوصــــلت هــــذه 
الـــدراســـة إلـــى : وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائـــيا بـــني مـــتوســـطى درجـــات املجـــموعـــتني عـــند مســـتوى 
0.01عـلى مـقياس عـادات الـعقل لـصالـح املجـموعـة التجـريـبية ، وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائـيا بـني 
مـتوسـطى درجـات املجـموعـة التجـريـبية  عـند مسـتوى 0.01عـلى مـقياس عـادات الـعقل املـطبق قـبليا 
وبــــــعديــــــا لــــــصالــــــح الــــــتطبيق الــــــبعدى ، وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائــــــيا بــــــني مــــــتوســــــطى درجــــــات 
املجـموعـتني عـند مسـتوى 0.01فـى االخـتبار الـتحصيلى  لـصالـح املجـموعـة التجـريـبية ، وجـود فـروق 
ذات داللــة إحــصائــيا بــني مــتوســطى درجــات املجــموعــة التجــريــبية  عــند مســتوى 0.01فــى االخــتبار 
الـتحصيلى واملـطبق قـبليا وبـعديـا لـصالـح الـتطبيق الـبعدى ، وجـود عـالقـة ارتـباطـية  مـوجـبة وقـويـة بـني 
درجــات الــتطبيق الــبعدى لــتلميذات عــينة الــدراســة فــى الــتحصيل وعــادتــى الــتفكير بــمرونــة والــتفكير 

بمرح . 
تعليق على دراسات املحور األول :

بـعد اسـتعراض الـدراسـات الـسابـقة والـتى اهـتمت بـاسـتخدام بخـرائـط الـتفكير فـى الـتدريـس 
تجد الباحثة  مايلى :

تـــنوع كـــبير فـــى الـــدراســـات الـــتى اســـتخدمـــت خـــرائـــط الـــتفكير فـــى الـــتدريـــس فـــى املـــراحـــل 
التعليمية املختلفة كاآلتى :

(Yvette,2002 )فى مرحلة رياض األطفال : نجد دراسة
 chad فـى املـرحـلة اإلبـتدائـية : نجـد الـدراسـة الـتى أجـريـت فـى مـدرسـة شـاد بـورن اإلبـتدائـية
bourn elementary فـــى  شـــمال واليـــة كـــارولـــينا Carolina بـــأمـــريـــكا ، والـــدراســـة الـــتى  أجـــريـــت فـــى 
مــــدرســــة أتــــالنــــتس مــــارجــــريــــت اإلبــــتدائــــية atlanta's margret fain elementary فــــى واليــــة جــــورجــــيا 
 ،  virginia  اإلبــتدائــية فــى واليــة newsome park والــدراســة الــتى أجــريــت فــى مــدارس  ، Georgia

دراسة(Hickie,2006) ، دراسة(علياء على عيسى ، مها عبدالسالم الخميسى ، 2007 )  .
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فـــى املـــرحـــلة اإلعـــداديـــة : نجــــــد دراســــــة (Bob frady,2004 ) ، دراســــــة( ســــــنية محــــــمد 
عــــــبدالــــــرحــــــمن ، 2006 ) ، دراســــــة(ملــــــياء محــــــمد أيــــــمن ،2008) ، دراســــــة(مــــــنير مــــــوســــــى صــــــادق ، 

2008 ) ، دراسة(ابتهال محمد عبدالهادى،2008) .
فــى املــرحــلة الــثانــويــة : نجـــد الـــدراســـة الـــتى أجـــريـــت فـــى مـــدارس مـــقاطـــعة  بـــرونـــسويـــك 

Brunswick county فى والية كارولينا Carolina ، دراسة(خالد صالح الباز ،2007) .
. (Ball,1999 ) فى املرحلة الجامعية : نجد دراسة

وهـذا يـوضـح أن اسـتخدام خـرائـط الـتفكير فـى الـتدريـس قـد القـى اهـتمامـا فـى كـل املـراحـل 
الـتعليمية واملسـتويـات الـعمريـة املـختلفة وهـذا بـدوره يـؤكـد عـلى أن خـرائـط الـتفكير لـغة بـصريـة تـصلح 
لــكل الــفئات الــعمريــة ولــكل املــواد الــتعليمية مــثل الــريــاضــيات والــعلوم والــلغة اإلنجــليزيــة والــدراســات 
االجــتماعــية ، وقــد الحــظت الــباحــثة أيــضا أن هــذه الــدراســات بــعضها اســتخدم كــل خــرائــط الــتفكير 
الـثمانـية تـقريـبا والـقليل مـن هـذه الـدراسـات قـد اكـتفى بـثالثـة أنـماط مـن خـرائـط الـتفكير مـثل دراسـة 
(Bob frady,2004 ) والــــتى اســــتخدمــــت األنــــماط الــــتالــــية مــــن خــــرائــــط الــــتفكير : خــــريــــطة الــــدائــــرة ، 

خريطة الفقاعات ، خريطة الفقاعات املزدوجة .
وتـنوعـت الـدراسـات مـن حـيث نـوعـية املـتغير الـتابـع الـذى اسـتخدمـت خـرائـط الـتفكير لـتنميته 
ولــقياس فــاعــليتها عــليه وقــد الحــظت الــباحــثة أن الــدراســات األجــنبية قــد اســتخدمــت خــرائــط الــتفكير 
ملــعرفــة مــدى فــاعــليتها عــلى مــتغير واحــد وهــو الــتحصيل بــرغــم الــتنوع فــى االســتخدام بــالنســبة لــكل 
املـــواد الـــتعليمية تـــقريـــبا والـــتطبيق فـــى املـــدارس لـــسنوات طـــويـــلة قـــد تـــتجاوز الخـــمس ســـنوات ، أمـــا 
بــالنســبة لــلدراســات الــعربــية فــقد اخــتلفت عــن الــدراســات األجــنبية فــى أنــها قــد اتــسمت بــتنوع كــبير 
فـــى عـــدد املـــتغيرات الـــتابـــعة الـــتى اســـتخدمـــت خـــرائـــط الـــتفكير لـــتنميتها مـــثل : الـــتفكير االبـــتكارى ، 
اتــــخاذ الــــقرار ، عــــادات الــــعقل ، الــــذكــــاءات املــــتعددة ، اســــتراتــــيجيات تــــنظيم الــــذات ، االتــــجاه نــــحو 

املادة ، باإلضافة إلى متغير التحصيل .
وقــد أفــادت الــباحــثة مــن دراســة (ابــتهال محــمد عــبدالــهادى ، 2008) ، دراســة(ملــياء محــمد 
 Bob)أيــــمن ،2008)  فــــى إعــــداد كــــراســــة نــــشاط الــــتلميذ ودلــــيل املــــعلم وأفــــادت أيــــضا مــــن دراســــة
frady,2004 ) فـــى الـــتعرف عـــلى كـــيفية بـــناء أنـــماط خـــرائـــط الـــتفكير وكـــذلـــك كـــيفية اســـتخدامـــها فـــى 

التدريس .

املحور الثانى : دراسات اهتمت بتنمية مهارات حل املشكالت : 
 هـــدفـــت دراســـة(Niaz,1996 )إلــــى فــــحص اســــتراتــــيجيات االســــتدالل الــــتى يســــتخدمــــها 
الـطالب فـى حـل املـشكالت الـكيميائـية املـتعلقة بـموضـوع املـول وقـوانـني الـغازات  وعـالقـة ذلـك بـالـسعة 
الـعقلية وأسـلوب الـتعلم ،وبـلغ حجـم عـينة الـدراسـة 109 طـالـبا مـن طـالب الـفرقـة الـثانـية شـعبة كـيمياء 
بـجامـعة فـنزويـال ، وأظهـرت نـتائـج هـذه الـدراسـة اسـتخدام الـطالب كـل مـن االسـتدالل الـشكلى وغـير 
الـــشكلى وكـــذلـــك االســـتدالل االســـتقرائـــى الـــفرضـــى فـــى حـــل املـــشكالت ، كـــما أوضـــحت نـــتائـــج هـــذه 
الـــدراســـة تـــفوق الـــطالب ذوى الـــسعة الـــعقلية املـــرتـــفعة فـــى حـــل املـــشكالت عـــن الـــطالب ذوى الـــسعة 

العقلية املنخفضة .
أمـــا دراســـة(Lee et.al,1996 ) فــــــقد هــــــدفــــــت إلــــــى فــــــحص االســــــتراتــــــيجيات املســــــتخدمــــــة 
بـواسـطة املـعلمني والـطالب لحـل املـشكالت املـتعلقة بـالـكيمياء االلـكترونـية ، وبـلغت عـينة الـدراسـة 10 
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مــــعلمني و 33 طــــالــــبا مــــن طــــالبــــهم بــــاملــــدرســــة الــــثانــــويــــة مــــختلفى األعــــمار (12 ، 16 ، 18 ســــنة) ، 
وتـــوصـــلت الـــدراســـة إلـــى الـــنتائـــج الـــتالـــية : أن كـــال مـــن املـــعلمني والـــطالب يســـتخدمـــون ســـبع خـــطوات 
أثــــناء حــــل املــــشكالت ســــواء كــــان حــــل املــــشكلة شــــفهيا ( الــــتفكير بــــصوت عــــال ) أو مــــكتوبــــا ويــــمكن 

اعتبار هذه الخطوات استراتيجية عامة للحل وتتمثل في التالى :
1- فهم عبارة املشكلة .

2- ترجمة أجزاء عبارة املشكلة للحصول على املعنى .
3- وضع األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية         .

4- انتقاء املعلومات من خالل الترجمة                .
5- استرجاع القوانني والحقائق واملبادىء من الذاكرة   .

6- تحقيق األهداف الرئيسية والفرعية من خالل الربط بني الخطوتني 4 ، 5 .
7- فحص ممرات الوصول للحل .

واســتهدفــت دراســة (رضــا الــسيد محــمود ،1998) بــــيان مــــدى فــــعالــــية حــــل املــــشكلة 
الــكيميائــية ، تــعديــل أنــماط الــتفضيل املــعرفــى فــى الــكيمياء بــاســتخدام خــرائــط املــفاهــيم لــدى طــالب 
الـــصف الـــثانـــى الـــثانـــوى ، وتـــكونـــت عـــينة الـــدراســـة مـــن مجـــموعـــتني تجـــريـــبيتني ومجـــموعـــة ضـــابـــطة ، 
واســــتخدم الــــباحــــث األدوات الــــتالــــية : اخــــتبار آداء مــــشكالت الــــكيمياء الــــعضويــــة ، اخــــتبار أنــــماط 
الـتفضيل املـعرفـى فـى الـكيمياء ، اخـتبار مـهارات حـل املـشكلة الـكيميائـية ، مـعيار تحـليل بـروتـوكـوالت 
الـطالب فـى حـل مـشكالت الـكيميياء الـعضويـة  وأظهـرت الـنتائـج مـايـلى : 1- وجـود فـروق ذات داللـة 
إحـــصائـــية بـــني مـــتوســـط درجـــات املجـــموعـــة التجـــريـــبية األولـــى ومـــتوســـط درجـــات املجـــموعـــة الـــضابـــطة 
لـصالـح املجـموعـة التجـريـبية األولـى فـى اخـتبار آداء حـل املـشكالت واخـتبار مـهارات حـل املـشكالت 
الــكيميائــية ، 2- وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائــية بــني مــتوســط درجــات املجــموعــة التجــريــبية الــثانــية 
ومـــتوســـط درجـــات املجـــموعـــة الـــضابـــطة لـــصالـــح املجـــموعـــة التجـــريـــبية الـــثانـــية فـــى اخـــتبار آداء حـــل 
املـــشكالت واخـــتبار مـــهارات حـــل املـــشكالت الـــكيميائـــية ، 3- وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائـــية بـــني 
مــتوســطات درجــات املجــموعــتني التجــريــبيتني األولــى والــثانــية ومــتوســط درجــات املجــموعــة الــضابــطة 
لـــصالـــح املجـــموعـــتني التجـــريـــبيتني األولـــى والـــثانـــية فـــى اخـــتبار الـــتفضيل املـــعرفـــى ونـــمط الـــتساؤالت 
الــناقــدة ، 4- وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائــية بــني املجــموعــات الــثالث فــى تــنفيذ الــعمليات املــعرفــية 
املـــتضمنة فـــى كـــل مـــرحـــلة مـــن مـــراحـــل حـــل املـــشكالت األربـــع {فـــهم املـــشكلة – وضـــع خـــطة الحـــل – 
تــنفيذ خــطة الحــل – تــقويــم الحــل } لــصالــح املجــموعــتني التجــريــبيتني ، يــتصف الــبرنــامــج الــتدريــبى 
بـــالـــفعالـــية فـــى تـــنمية آداء حـــل املـــشكالت الـــكيميائـــية ، مـــهارات حـــل املـــشكلة الـــكيميائـــية ، فـــى نـــمط 

التساؤالت الناقدة لدى أفراد مجتمع الدراسة.
وأجــريــت دراســة(Adigwe,1998 ) بـــغرض تحـــديـــد اآلثـــار االرتـــباطـــية لـــكل مـــن الـــنماذج 
الــثالثــة لــلمداخــل الــتعليمية لحــل املــشكالت عــلى قــدرة الــطالب عــلى حــل املــشكالت واتــجاهــاتــهم نــحو 
حــل املــشكالت ، وبــلغ حجــم الــعينة 400 طــالــبا تــتراوح أعــمارهــم مــابــني 16- 25 ســنة تــم اخــتيارهــم 
مـــن أربـــع مـــدارس ثـــانـــويـــة عـــليا فـــى واليـــتى نـــيجيرا والـــدلـــتا بـــواقـــع 100 طـــالـــب لـــكل مجـــموعـــة (50 
طـالـب ، 50 طـالـبة )  ، وتـوصـلت هـذه الـدراسـة إلـى : وجـود داللـة إحـصائـية عـند مسـتوى 0.01عـلى 
حــــل املــــشكالت بــــاســــتخدام املــــداخــــل الــــتعليمية لحــــل املــــشكالت ، عــــدم وجــــود داللــــة إحــــصائــــية عــــند 
مســتوى 0.01 ملــتغير الــجنس عــلى حــل املــشكالت بــاســتخدام املــداخــل الــتعليمية لحــل املــشكالت  ، 
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وجــود داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.01لــلتفاعــل بــني مــتغير الــجنس واملــعالــجة عــلى قــدرة الــطالب 
عـلى حـل املـشكالت ، وجـود داللـة إحـصائـية عـند مسـتوى 0.01لـلتفاعـل بـني مـتغير الـجنس واملـعالـجة 

على اتجاه الطالب نحو حل املشكالت .
وســـعت دراســـة(Chang,1999) إلــــى  فــــحص آثــــار الــــنموذج الــــتعليمى املــــبنى عــــلى حــــل 
املـــــشكالت عـــــلى الـــــتحصيل والـــــتصورات الـــــبديـــــلة لـــــطالب عـــــلوم األرض الـــــصف الـــــتاســـــع بـــــاملـــــدرســـــة 
املــتوســطة الــتايــوانــية وبــلغ حجــم عــينة الــدراســة 172 طــالــبا بــواقــع 86 طــالــبا بــاملجــموعــة التجــريــبية ، 
86 طـالـبا بـاملجـموعـة الـضابـطة ، وتـوصـلت الـدراسـة إلـى الـنتائـج الـتالـية : وجـود فـروق دالـة إحـصائـيا 
عــند مســتوى 0.01بــني درجــات طــالب املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة فــى االخــتبار الــتحصيلى 
الــبعدى لــصالــح املجــموعــة التجــريــبية ، وجــود فــروق دالــة إحــصائــيا عــند مســتوى 0.01بــني درجــات 
طــالب املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة فــى اخــتبار الــتصورات الــبديــلة  الــبعدى لــصالــح املجــموعــة 

التجريبية .
وهـدفـت دراسـة(حـنان حـمدى أحـمد ،1999 ) إلـى الـتعرف عـلى فـاعـلية اسـتراتـيجيتى 
كـــل مـــن الـــتعلم الـــتعاونـــى والـــفردى عـــلى اكـــتساب الـــطالب املـــعلمني شـــعبة الـــعلوم لـــلمهارات املـــعملية 
مـهارات حـل املـشكالت وتـنمية االتـجاهـات نـحو الـعمل املـعملى ، واسـتخدمـت الـباحـثة األدوات الـتالـية 
: مــقياس مــهارات حــل املــشكالت املــعملية ، مــقياس االتــجاه نــحو الــعمل املــعملى ، وأبــرز نــتائــج هــذه 
الـــدراســـة مـــايـــلى : تـــوجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائـــيا عـــند مســـتوى 0.05 بـــني مـــتوســـطات درجـــات طـــالب 
الـفرقـة الـثالـثة شـعبة طـبيعة وكـيمياء والـذيـن درسـوا بـاسـتخدام اسـتراتـيجية الـتعلم الـتعاونـى وأقـرانـهم 
الـــذيـــن درســـوا بـــاســـتخدام اســـتراتـــيجية الـــتعلم الـــفردى فـــى مـــقياس مـــهارات حـــل املـــشكالت املـــعملية 

لصالح الذين درسوا باستخدام استراتيجية التعلم التعاونى .
أمــا دراســة (إيــهاب جــودة أحــمد ،2001 ) فـــقد ســـعت لتحـــديـــد الـــعالقـــة بـــني اكـــتساب 
املـــفاهـــيم والـــقدرة عـــلى حـــل املـــشكالت الـــكيميائـــية  وإلـــى أى مـــدى يـــختلف شـــكل الـــعالقـــة بـــاخـــتالف 
اسـتراتـيجية الـتدريـس املسـتخدمـة { مـدخـل تحـليل املـهمة ، نـموذج الـذاكـرة ، الـطريـقة الـتقليديـة } لـدى 
طــالب الــصف األول الــثانــوى ذوى صــعوبــات الــتعلم ، واســتخدم الــباحــث األدوات الــتالــية : اخــتبار 
تــحصيلى فــى املــفاهــيم الــكيميائــية املــتضمنة فــى وحــدة الــطاقــة الــكيميائــية فــى املســتويــات املــعرفــية 
(الــــتذكــــر – الــــفهم – الــــتطبيق )، اخــــتبار حــــل املــــشكالت الــــكيميائــــية بــــوحــــدة الــــطاقــــة الــــكيميائــــية ، 
واشـتملت عـينة الـدراسـة عـلى 75 طـالـبا ذوى صـعوبـات تـعلم بـالـصف األول الـثانـوى وقـسم الـباحـث 
الـــعينة إلـــى مجـــموعـــتني تجـــريـــبيتني هـــما : {24 طـــالـــبا اســـتخدم مـــعهم مـــدخـــل تحـــليل املـــهمة  ، 26 
طــــالــــبا اســــتخدم مــــعهم نــــموذج الــــذاكــــرة} ومجــــموعــــة ضــــابــــطة {25 طــــالــــبا اســــتخدم مــــعهم الــــطريــــقة 
الــــتقليديــــة} ، وأســــفرت نــــتائــــج الــــدراســــة عــــن : وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائــــيا بــــني مــــتوســــطات درجــــات 
املجــموعــات الــثالث فــى اخــتبار حــل املــشكالت ذات الخــطوة الــواحــدة وذات الخــطوتــني وذات الــثالث 
خــطوات وفــى حــل املــشكالت الــكيميائــية كــكل لــصالــح املجــموعــتني التجــريــبيتني ، التــوجــد فــروق دالــة 
إحـــصائـــيا بـــني مـــتوســـط درجـــات املجـــموعـــتني التجـــريـــبيتني فـــى اخـــتبار حـــل املـــشكالت ذات الخـــطوة 
الــواحــدة وذات الخــطوتــني وذات الــثالث خــطوات وفــى حــل املــشكالت الــكيميائــية كــكل ، وجــود عــالقــة 
مـوجـبة بـني اكـتساب املـفاهـيم والـقدرة عـلى حـل املـشكالت الـكيميائـية لـدى كـل مـن طـالب املجـموعـتني 
التجـــريـــبيتني واملجـــموعـــة الـــضابـــطة وهـــذه الـــعالقـــة دالـــة إحـــصائـــيا فـــيما عـــدا الـــعالقـــة بـــني اكـــتساب 

املفاهيم والقدرة على حل املشكالت الكيميائية لدى طالب املجموعة الضابطة .

-61-



هـدفـت دراسـة(Palma,2001 ) إلـى الـتعرف عـلى اسـتخدام أحـد االسـتراتـيجيات الجـديـدة 
( شـبكات الـتفكير الـبصرى ) عـلى إكـساب طـالب الـصف الـتاسـع  شـعبة عـلوم األرض مـهارات حـل 
املـشكالت وكـذلـك الـتغير املـفاهـيمى فـى بـنيتهم املـعرفـية ، وبـلغت عـينة الـدراسـة 56 طـالـبا مـن طـالب 
الـصف الـتاسـع ، وأظهـرت نـتائـج هـذه الـدراسـة مـايـلى : ارتـفاع مسـتوى تـنظيم املـعرفـة فـى الـذاكـرة  
وتـغير مـفاهـيمى أفـضل عـند طـالب الـصف الـتاسـع  ، وأوضـحت نـتائـج الـدراسـة أيـضا نـتيجتني غـير 
مــــتوقــــعتني عــــلى حــــد تــــعبير الــــقائــــم بــــالــــبحث وهــــما : تــــفوق اإلنــــاث عــــلى الــــذكــــور فــــى مــــهارات حــــل 

املشكالت ، وكذلك تفوقهم فى التغير املفاهيمى لألفضل .
دراســة(Weiman,2001): هـــدفـــت هـــذه الـــدراســـة إلـــى تـــفحص وتحـــليل مـــداخـــل الـــتدريـــس 
الـفعالـة لحـل املـشكالت الـعلمية وتـم ذلـك بتحـليل مـقاالت الـبحوث التجـريـبية فـى الـفترة مـابـني 1985- 
1995 م وكــان مــعيار هــذا التحــليل يــعتمد عــلى تــوفــر أو عــدم تــوفــر الــكفاءات املــعرفــية املــتطلبة لحــل 
املـشكالت الـعلمية  واملـكونـة مـن قـاعـدة املـعرفـة وقـاعـدة املـهارات ، وأيـضا اشـتمل التحـليل عـلى تحـليل 
ظـــروف الـــتعلم مـــثل : وجـــود أو عـــدم وجـــود الـــتغذيـــة الـــراجـــعة ووجـــود أو عـــدم وجـــود عـــمل للمجـــموعـــات 
الـتعاونـية ، وحـلل الـقائـم بـالـبحث حـوالـى 22 مـقاال تـضمنت 40 تجـربـة  ، وأظهـرت نـتائـج التحـليل أن 
مـــداخـــل الـــتدريـــس الـــفعالـــة هـــى الـــتى ركـــزت عـــلى الـــتركـــيب ووظـــيفة قـــاعـــدة املـــعرفـــة حـــيث ركـــزت عـــلى 
االسـتراتـيجية ومـمارسـة حـل املـشكالت أخـذت األثـر الـقليل وأن اسـتخدام الـتغذيـة الـراجـعة هـو مـعيار 
حــاســم إلكــساب الــطالب مــهارات حــل املــشكالت أمــا عــمل املجــموعــات الــتعاونــية لــم يــقد إلــى نــواتــج 
إيـــجابـــية إال فـــى وجـــود مـــتغيرات أخـــرى مـــثل الـــتغذيـــة الـــراجـــعة وإمـــداد الـــطالب بـــمزيـــد مـــن اإلرشـــاد 

واملساعدة العلمية .
دراســـة(Gurrea,2002): هــــــدفــــــت الــــــدراســــــة إلــــــى فــــــحص آثــــــار الــــــتعلم املــــــبنى عــــــلى حــــــل 
املــشكالت مــع الــطالب الــذيــن لــديــهم صــعوبــات تــعلم ، وبــلغ حجــم عــينة الــدراســة 24 طــالــبا صــنفوا 
كــــطالب ذوى صــــعوبــــات تــــعلم بــــواقــــع 12 مجــــموعــــة تــــتكون كــــل مجــــموعــــة مــــن زوج مــــن الــــطالب وتــــم 
تـدريـس مـادة األحـياء  لـهم عـن طـريـق بـيئات تـعلم كـمبيوتـريـة مـختلفة ( بـيئة تـعلم كـمبيوتـرى تـتضمن 
مـــحاكـــاة لـــعالـــم األحـــياء املـــائـــية ، بـــيئة تـــعلم تـــتضمن مـــحاكـــاة ألحـــد املســـتشفيات ) وأثـــر ذلـــك عـــلى 
مــهارات حــل املــشكالت فــى حــني درســت املجــموعــة الــضابــطة بــطريــقة الــورقــة والــقلم ولــكن أيــضا مــن 
خــالل بــرنــامــج كــمبيوتــرى مــصمم خــصيصا لــذلــك ، وأشــارت نــتائــج هــذه الــدراســة إلــى تــمكن الــطالب 
الـــذيـــن عـــملوا فـــى أزواج وبـــغض الـــنظر عـــن بـــيئة الـــتعلم مـــن حـــل ثـــالث مـــشكالت مـــعقدة عـــن الـــجهاز 
الــهضمى ، وكــذلــك أشــار الــقائــم بــالــبحث إلــى أن عــمل الــطالب فــى مجــموعــات ســاعــدهــم عــلى كســب 
الـــنظامـــية فـــى حـــل املـــشكالت والـــدافـــعية للحـــل وأيـــضا تـــحسن مـــهاراتـــهم فـــى حـــل املـــشكالت وكـــذلـــك 
قـدراتـهم االسـتداللـية ، كـما أوضـح الـباحـث أيـضا أن الـطالب فـى كـل بـيئات الـتعلم سـالـفة الـذكـر قـد 
احــتاجــوا إلــى نــوع مــن املــساعــدة لــلوصــول إلــى الحــل وهــذه املــساعــدة كــانــت تــقدم مــن قــبله حــيث أن 

دوره انحصر فى تقديم املساعدة العلمية والتوجيه لبعض املجموعات .
دراسـة(Darrel,2002) : هـدفـت الـدراسـة إلـى اإلجـابـة عـن الـتساؤل : هـل حـدود اآلداء فـى 
حــل املــشكالت مــرتــبط بــاملــعرفــة الــسابــقة عــن املــجال الــذى تــقع فــيه املــشكلة وكــذلــك بــالــقدرة الــفراغــية 
لــلمتعلم أم ال ؟  ، وبــلغت عــينة الــدراســة 18 طــالــبا مــن طــالب الــجامــعة بــلغت نســبة اإلنــاث فــى هــذه 
الـعينة83.3%  وأظهـرت نـتائـج هـذه الـدراسـة أن عـدم وجـود  مـعرفـة سـابـقة لـلطالب بـعلم الـفضاء لـم 
يـمكنهم مـن تـحسن آدائـهم فـى حـل املـشكالت املـرتـبطة بهـذا املـجال وكـذلـك تـوفـر الـقدرة الـفراغـية عـند 
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بـــعض الـــطالب وانـــعدامـــها عـــند الـــبعض اآلخـــر ســـبب نـــوعـــا مـــن املحـــدوديـــة فـــى الـــوصـــول إلـــى حـــلول 
للمشكالت .

وأجــريــت دراســة(Mary,2002) لــلتعرف عــلى أثــر اســتخدام الــتعلم مــن خــالل الــكمبيوتــر 
وشــبكة االنــترنــت عــلى إكــساب طــالب الــصف الــتاســع والــصف الــعاشــر بــيولــوجــى الــقدرة عــلى حــل 
املــشكالت وتــنمية مــهارات الــتأمــل مــاوراء املــعرفــى ، وأظهــرت الــنتائــج اكــتساب الــطالب مــهارات حــل 
املـشكالت ونـمو مـهاراتـهم املـاوراء مـعرفـية بـفضل تـدريـبهم عـلى مـشكالت مـصممة بـواسـطة الـكمبيوتـر 
وشــبكة االنــترنــت وأوصــت الــدراســة بــضرورة اســتغالل بــيئات الــتعلم الــقائــمة عــلى املــواقــع االلــكترونــية 

لتحسني آداء الطالب فى مهارات حل املشكالت .
وهـدفـت دراسـة( محـمد أحـمد محـمد ، 2002 )إلـى بـيان االسـتراتـيجيات الـتى يـوظـفها 
الــطلبة وتــعكس مســتوى آداء الــطلبة ذوى األســلوب املــعرفــى الــتروى / االنــدفــاع فــى مــجال مــهارات 
حـل املـشكالت بـمرحـلتيها: الـعرض واسـتراتـيجيات الحـل ، واشـتملت عـينة الـدراسـة عـلى 66 طـالـب { 
34 طـــــالـــــبا ذوى األســـــلوب املـــــعرفـــــى "االنـــــدفـــــاع" ، 32 طـــــالـــــبا ذوى األســـــلوب املـــــعرفـــــى "الـــــتروى" } 
وأظهـــــرت الـــــنتائـــــج أنـــــه : التـــــوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائـــــية بـــــني املجـــــموعـــــتني مـــــن حـــــيث تـــــوظـــــيف 
اســـتراتـــيجيات آداء تحـــليلية عـــلمية ، كـــانـــت مـــتوســـطات مســـتوى الـــدقـــة والـــوقـــت الـــالزم لحـــل املـــشكلة 
لــــلطلبة ذوى األســــلوب املــــعرفــــى "االنــــدفــــاع" أعــــلى مــــن مــــتوســــطات الــــطلبة ذوى األســــلوب املــــعرفــــى 
"الـتروى" وكـانـت الـفروقـات فـيما بـينها ذات داللـة إحـصائـية ، يـتميز آداء الـطلبة املـترويـني بـاملـيل إلـى 
الـعشوائـية فـى تـوظـيف اسـتراتـيجيات آداء املـهمات أمـا الـطلبة املـندفـعني يـتميزون بـالـتركـيز والـتخيل 

وتوظيف استراتيجيات آداء املهمات .
وأجـــرت( ســـمرســـعد يـــوســـف 2003)دراســـــة لـــــلتعرف عـــــلى املـــــهارات األســـــاســـــية لحـــــل 
املــشكالت وإعــداد بــرنــامــج قــائــم عــلى اســتخدام الــلعب لــتدريــب أطــفال الــروضــة عــلى تــلك املــهارات 
والـتعرف عـلى مـدى فـاعـلية الـبرنـامـج املـقترح فـى تـدريـب أطـفال الـروضـة عـلى مـهارات حـل املـشكالت 
وعـــلى مـــدى اخـــتالف تـــأثـــيره بـــاخـــتالف الـــنوع(ذكـــر-أنـــثى) ، اســـتخدمـــت الـــباحـــثة املـــنهج التجـــريـــبى 
(مجــــموعــــة ضــــابــــطة ومجــــموعــــة تجــــريــــبية) وتــــكونــــت عــــينة الــــدراســــة مــــن 60 طــــفال وطــــفلة مــــن أطــــفال 
املســتوى الــثانــى مــن ريــاض األطــفال مــمن تــترواح أعــمارهــم مــا بــني 5-6 ســنوات واســتخدم اخــتبار 
ذكـاء األطـفال مـن 3-9 سـنوات واخـتبار لحـل املـشكالت وبـرنـامـج لـتدريـب األطـفال عـلى مـهارات حـل 
املـشكالت وتـوصـلت الـدراسـة إلـى أن بـرنـامـج الـلعب كـان لـه تـأثـيرا عـلى حـل املـشكالت وأن مـمارسـة 
األطـــفال ألنشـــطة الـــلعب قـــد أســـهمت فـــى تـــدريـــب وتـــعزيـــز نـــمو مـــهارات حـــل املـــشكالت لـــدى أطـــفال 

الروضة وأن تأثير متغير الجنس على حل املشكالت ال يتضح بشكل كبير فى مرحلة الروضة. 
أمـا دراسـة (الـسعيد محـمود الـسعيد ،2004) فـقد هـدفـت إلـى قـياس فـعالـية الـبرنـامـج 
اإلثــرائــى املــقترح الــقائــم عــلى مــدخــل حــل املــشكالت مــفتوحــة الــنهايــة فــى تــنمية االتــجاه نــحو الــتعلم 
 GSP الــــذاتــــى ، واســــتخدم الــــباحــــث األدوات الــــتالــــية : اخــــتبار حــــل املــــشكالت مــــفتوحــــة الــــنهايــــة فــــى
تــكنولــوجــيا بــرمــجيات الــهندســة الــديــنامــيكية لــلصف الــسابــع ، مــقياس االتــجاه نــحو الــتعلم الــذاتــى ، 
اخـــتبار حـــل املـــشكالت الـــريـــاضـــية مـــفتوحـــة الـــنهايـــة فـــى الـــهندســـة اإلقـــليديـــة لـــلطالب املـــوهـــوبـــني فـــى 
الــريــاضــيات بــالــصف الــتاســع ، وتــكونــت عــينة الــدراســة مــن مجــموعــتني تجــريــبيتني { 14 طــالــب مــن 
طــالب الــصف الــسابــع كمجــموعــة تجــريــبية أولــى ، {14 طــالــب مــن طــالب الــصف الــتاســع كمجــموعــة 
تجـــريـــبية ثـــانـــية }، وأســـفرت الـــنتائـــج عـــن فـــعالـــية الـــبرنـــامـــج املـــقترح بجـــزأيـــه فـــى تـــنمية قـــدرة الـــتالمـــيذ 
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املــوهــوبــني بــاملــرحــلة اإلعــداديــة عــلى حــل املــشكالت الــريــاضــية مــفتوحــة الــنهايــة  ، كــما كــان  لــلبرنــامــج 
أثر دال فى تحسني اتجاه هؤالء التالميذ نحو التعلم الذاتى .

وأجـريـت دراسـة( Aznar,2005)بـغرض بـناء وحـدة عـن الـوراثـة واإلنـسان قـائـمة عـلى عـدد 
مـن املـشكالت مـفتوحـة الـنهايـة ومـغلقة الـنهايـة لـطالب الـصف الـثانـى الـثانـوى وفـحصت الـدراسـة آثـار 
تــدريــس هــذه الــوحــدة عــلى تــعلم الــطالب مــن حــيث تــغير مــفاهــيمهم الــوراثــية وكــذلــك االجــراءات الــتى 
يـــتبعونـــها فـــى الـــوصـــول لحـــل املـــشكالت بـــاإلضـــافـــة إلـــى اتـــجاهـــاتـــهم نـــحو الـــوحـــدة ، وتـــكونـــت عـــينة 
الــــدراســــة مــــن 49 طــــالــــبا مــــقسمني إلــــى 19 طــــالــــبا بــــاملجــــموعــــة الــــضابــــطة و30 طــــالــــبا بــــاملجــــموعــــة 
التجــــريــــبية  ، ونــــوقــــش حــــل املــــشكالت مــــن خــــالل مــــقدرة الــــطالب عــــلى : تحــــليل املــــشكلة ، صــــياغــــة 
الــفروض ، تــصميم خــطة الحــل ، اســتخدام خــطة الحــل فــى الــوصــول إلــى حــلول لــلمشكلة ، وأشــارت 
نــتائــج هــذه الــدراســة إلــى تــحسن آداء الــطالب فــى حــل املــشكالت بــنوعــيها املــفتوح واملــغلق الــنهايــة 

دون الحاجة إلى تدريب مسبق على طرق الوصول إلى حلول للمشكالت.
وسـعت دراسـة(Uglo,2005) إلـى الـتعرف عـلى أثـر اسـتخدام الـتعليم بـمساعـدة الـكمبيوتـر 
عــلى مــهارات حــل املــشكالت الــفيزيــائــية املــتعلقة بــوحــدة الــقوى لــدى طــالب الــصف الــثانــى الــثانــوى ، 
وبــلغ حجــم عــينة الــدراســة 36 طــالــبا بــواقــع 11 طــالــبا بــاملجــموعــة التجــريــبية و25 طــالــبا بــاملجــموعــة 
الــــضابــــطة ، وأظهــــرت نــــتائــــج هــــذه الــــدراســــة تــــحسن أداء طــــالب املجــــموعــــة التجــــريــــبية فــــى مــــهارتــــى 
االكـــتشاف والتخـــطيط عـــن مـــهارة الـــتقويـــم فـــى حـــل املـــشكالت وكـــذلـــك اســـتخدامـــهم كـــال مـــن املـــعرفـــة 

التصريحية واإلجرائية فى حل املشكالت .
كــما أشــارت دراســة(Dianne,2005) إلـــى أن الـــتعلم املـــبنى عـــلى االســـتقصاء مـــع طـــالب 
الـجامـعة طـور مـهارات حـل املـشكالت واالسـتدالل املـنطقى والـتفكير الـتأمـلى لـديـهم ، حـيث بـلغ حجـم 
عـــينة هـــذه الـــدراســـة 3 طـــالب جـــامـــعيني قـــامـــوا بـــعمل مشـــروع مـــصغر عـــن الـــكيمياء الحـــراريـــة حـــيث 
اســــتخدم هــــؤالء الــــطالب عــــددا مــــن األســــئلة الــــتأمــــلية الــــتى مــــن شــــأنــــها أن ســــاعــــدت عــــلى تــــطويــــر 
مـهاراتـهم االسـتداللـية وحـل املـشكالت وتـم عـرض املشـروع عـلى هـيئة عـرض تـقديـمى تـضمن عـرضـا 

إلكترونيا مكتوبا على شرائح العرض وعرضا شفهيا من قبل الطالب الثالثة.
وهـدفـت دراسـة (خـالـد حـسن الشـريـف 2005) إلـى مـعرفـة تـأثـير الـنمذجـة الـتأمـلية عـلى 
تــعلم ســلوك حــل املــشكالت الــريــاضــية لــتالمــيذ املــرحــلة االعــداديــة فــى ضــوء أســالــيب الــتعلم وتــكونــت 
عـينة الـدراسـة مـن 127 تـلميذا بـالـصف الـثانـى االعـدادى بـاإلسـكندريـة واسـتخدم الـباحـث اسـتبيان 
الـتعلم لـهانـلو وهـوفـسيل وأنـتوسـتل ،الـنموذج الـتأمـلى املـقترح،صـحيفة الـتأمـل ،اخـتبار حـل املـشكالت 
الـريـاضـية وأسـفرت الـنتائـج عـن الـفاعـلية الـخارجـية لـلنموذج الـتأمـلى املـقترح فـى تـعلم حـل املـشكالت 
الـــريـــاضـــية وتـــعميق دافـــعية هـــؤالء الـــتالمـــيذ نـــحو الـــتعلم ، وجـــود ارتـــباط طـــردى بـــني درجـــات تـــالمـــيذ 
املجــموعــة التجــريــبية فــى اخــتبار املــشكالت الــريــاضــية ودرجــاتــهم فــى صــحيفة الــتأمــل ، عــدم وجــود 
فــــروق ذات داللــــة احــــصائــــية بــــني الــــذكــــور واالنــــاث فــــى مــــتوســــطات درجــــات اخــــتبار حــــل املــــشكالت 

الرياضية أو تبعا الختالف أسلوبهم فى التعلم.
وأجـرت(فـايـزه أحـمد محـمد ،2005 ) دراسـة لـلتعرف عـلى فـعالـية نـموذج ويـتلى الـبنائـى 
فـــى تـــدريـــس وحـــدة الـــكسور فـــى تـــنمية مـــهارة حـــل املـــشكالت ، الـــتعرف عـــلى فـــعالـــية نـــموذج ويـــتلى 
الــبنائــى فــى تــدريــس وحــدة الــكسور فــى تــنمية الــتفكير االبــداعــى واســتخدمــت الــباحــثة اخــتبار فــى 
وحـدة الـكسور لـقياس مـهارة حـل املـشكالت ،اخـتبار فـى الـتفكير االبـداعـى فـى الـريـاضـيات ، وتـكونـت 
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عـــينة الـــدراســـة مـــن 96 تـــلميذا وتـــلميذة مـــن تـــالمـــيذ الـــصف الـــرابـــع االبـــتدائـــى قـــسمت إلـــى مجـــموعـــة 
تجـريـبية ومجـموعـة ضـابـطة كـل مـنهما 48 تـلميذا وتـلميذة ، وأشـارت نـتائـج هـذه الـدراسـة إلـى : وجـود 
فـروق دالـة إحـصائـيا مـابـني مـتوسـط درجـات املجـموعـتني التجـريـبية والـضابـطة فـى اخـتبار مـهارة حـل 

املشكلة الرياضية لصالح املجموعة التجريبية .
وأوضــحت دراســة(غــسان محــمد املــنصور ،2005) أن عـــينة الـــدراســـة والـــتى تـــكونـــت 
مـن 100 تـلميذا مـن تـالمـيذ الـصف الـسادس األسـاسـى { 50 تـلميذا وتـلميذة كمجـموعـة تجـريـبية ، 
50 تـــلميذا وتـــلميذة كمجـــموعـــة ضـــابـــطة} والـــذيـــن تـــلقوا تـــدريـــبا عـــلى مـــهارات الـــتفكير املـــرتـــبطة بحـــل 
املـــــشكالت قـــــد تـــــحسن آداءهـــــم فـــــى اخـــــتبارات حـــــل املـــــشكالت واخـــــتبار مـــــهارات الـــــتفكير وأن هـــــذا 
الــتحسن ذا داللــة إحــصائــية ، كــما أســفرت الــنتائــج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائــية بــني اآلداء 
الــــقبلى واآلداء الــــبعدى فــــى املجــــموعــــة التجــــريــــبية بــــاخــــتبارات حــــل املــــشكالت وفــــى كــــل خــــطوة مــــن 

خطوات حل املشكالت وباختبار مهارات التفكير تعزى إلى متغير الجنس(لصالح الذكور).
أمــا دراســة(بــهاء حــمودة ، 2005 ) : فـــقد هـــدفـــت إلـــى الـــتعرف عـــلى فـــعالـــية اســـتخدام 
اســتراتــيجية مــقترحــة قــائــمة عــلى تــجهيز املــعلومــات فــى تــنمية الــتحصيل املــعرفــى والــقدرة عــلى حــل 
املـشكالت لـدى طـالب الـصف األول الـثانـوى ، واسـتخدم الـباحـث األدوات الـتالـية : اخـتبار تـحصيلى 
فـــى وحـــدة الـــطاقـــة الحـــراريـــة ، اخـــتبار الـــقدرة عـــلى حـــل املـــشكالت الـــفيزيـــائـــية ، واســـتخدم الـــباحـــث 
املــنهج التجــريــبى ذو املجــموعــات املــتكافــئة { مجــموعــة تجــريــبية وأخــرى ضــابــطة } ، وأظهــرت نــتائــج 
هـذه الـدراسـة : وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائـية بـني مـتوسـطى درجـات طـالب املجـموعـتني الـضابـطة 
والتجـــريـــبية فـــى الـــتطبيق الـــبعدى الخـــتبار الـــقدرة عـــلى حـــل املـــشكالت الـــفيزيـــائـــية لـــصالـــح املجـــموعـــة 
التجـريـبية ، وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائـية بـني مـتوسـطى درجـات املجـموعـة التجـريـبية فـى تـطبيق 

اختبار القدرة على املشكالت الفيزيائية لصالح التطبيق البعدى .
وأجــريــت دراســة(عــبداهلل عــلى محــمد ،2006) لـــلتعرف عـــلى  الـــعالقـــة االرتـــباطـــية بـــني 
الـــــذكـــــاءات املـــــتعددة ومـــــهارات الـــــتدريـــــس االبـــــداعـــــى ملـــــعلمى الـــــعلوم ومـــــهارات حـــــل املـــــشكالت لـــــدى 
طـالبـهم ، وتـكونـت عـينة الـدراسـة مـن 30 مـعلما مـن الـذيـن يـقومـون بـالـتدريـس لـطالب الـصف الـثانـى 
املـتوسـط وطـالب الـدبـلوم الـعام الـعامـلني فـى الـتدريـس خـالل فـترة الـتربـية املـيدانـية ، مجـموعـة تجـريـبية 
مــن طــالب الــصف الــثانــى املــتوســط بــلغ عــددهــم 220 طــالــبا ، مجــموعــة ضــابــطة مــن طــالب الــصف 
الـــثانـــى املـــتوســـط بـــلغ عـــددهـــم 220 طـــالـــبا ، واســـتخدم الـــباحـــث األدوات الـــتالـــية : مـــقياس مـــهارات 
الـــتدريـــس االبـــداعـــى  ، مـــقياس مـــهارات حـــل املـــشكلة ، مـــقياس الـــذكـــاءات املـــتعددة ملـــعلمى الـــعلوم ، 
وأســـفرت الـــنتائـــج عـــن : وجـــود عـــالقـــة ارتـــباطـــية مـــوجـــبة بـــني الـــذكـــاءات املـــتعددة ومـــهارات الـــتدريـــس 

االبداعى ملعلمى العلوم ومهارات حل املشكالت لدى طالبهم .
وهـــدفـــت دراســـة(Gaigher et.al, 2007) إلـــــى مـــــعرفـــــة أثـــــر اســـــتراتـــــيجية حـــــل املـــــشكالت 
الــتركــيبية عــلى مــهارات حــل املــشكالت والــتغير املــفاهــيمى فــى مــادة الــفيزيــاء وركــزت الــدراســة عــلى 
تــطور الــتغير املــفاهــيمى عــن طــريــق اســتخدام آداة جــديــدة عــرفــت بــاســم خــريــطة الحــلول واملــحتوى 
املـــفاهـــيمى والـــتى قـــدمـــت لـــقياس الـــتغير املـــفاهـــيمى والـــذى تـــم مـــالحـــظته مـــن خـــالل حـــلول الـــطالب 
املـــــكتوبـــــة عـــــن املـــــشكالت املـــــطروحـــــة عـــــليهم وأثـــــبتت الـــــدراســـــة جـــــدوى اســـــتخدام اســـــتراتـــــيجية حـــــل 
املـــــشكالت الـــــتركـــــيبية عـــــلى اكـــــساب الـــــطالب عـــــينة الـــــدراســـــة مـــــهارات حـــــل املـــــشكالت وأيـــــضا تـــــغير 

مفاهيمى أفضل لبعض املفاهيم الفيزيائية.
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وســــعت دراســــة(Salih&Erdat 2007) إلـــــــى تحـــــــديـــــــد الـــــــعالقـــــــات مـــــــابـــــــني الـــــــطالب ذوى 
األســلوب املــعرفــى(املســتقلني/االعــتماديــني) والــتغيراملــفاهــيمى لــديــهم ومــهاراتــهم عــلى حــل املــشكالت 
الــفيزيــائــية وتــكونــت عــينة الــدراســة مــن 213 طــالــبا وطــالــبة مــنهم 111 إنــاث و102 ذكــور وتــراوحــت 
أعـمارهـم مـابـني 17-21 سـنة وأشـارت الـنتائـج إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احـصائـية بـني الـتغير 
املـفاهـيمى لـلطالب وأسـلوبـهم املـعرفـى ، وجـود فـروق ذات داللـة احـصائـية مـابـني درجـات الـطالب فـى 
اخـتبار حـل املـشكالت الـفيزيـائـية وأسـلوبـهم املـعرفـى ، عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احـصائـية مـابـني 

درجات الذكور و اإلناث فى اختبار حل املشكالت الفيزيائية.
وأجـريـت دراسـة(إبـراهـيم محـمد عـبداهلل ،2007) بــغرض بــناء وحــدة الــكثافــة لــلصف 
الـثانـى اإلعـدادى فـى ضـوء مـدخـل تـكامـل الـعلوم والـريـاضـيات والـتكنولـوجـيا ودراسـة فـاعـلية تـدريـس 
الــوحــدة فــى تــنمية حــل املــشكالت الــريــاضــية ، واشــتملت عــينة الــدراســة عــلى 63 مــن تــالمــيذ الــصف 
الــثانــى اإلعــدادى قــسمت إلــى مجــموعــتني أحــدهــما تجــريــبية وعــددهــا 30 تــلميذا واألخــرى ضــابــطة 
وعـددهـا 33 تـلميذا ، واسـتخدم الـباحـث اخـتبار مـهارات حـل املـشكالت الـريـاضـية ، وأسـفرت نـتائـج 
الــــدراســــة عــــن : وجــــود فــــروق ذا داللــــة إحــــصائــــية عــــند مســــتوى 0.01بــــني مــــتوســــط درجــــات تــــالمــــيذ 
املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة فــى اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت الــريــاضــية لــصالــح املجــموعــة 
التجــــريــــبية ، وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائــــية عــــند مســــتوى 0.01بــــني مــــتوســــط درجــــات تــــالمــــيذ 
املجـموعـة التجـريـبية فـى تـطبيق اخـتبار مـهارات حـل املـشكالت قـبليا وبـعديـا لـصالـح الـتطبيق الـبعدى 

.
واسـتهدفـت دراسـة(إيـهاب أحـمد محـمد ،2007) تـعرف فـعالـية وحـدة إثـرائـية مـقترحـة 
فـــــــى الـــــــتحصيل وتـــــــنمية قـــــــدرة الـــــــطالب املـــــــتفوقـــــــني بـــــــالـــــــصف األول الـــــــثانـــــــوى عـــــــلى حـــــــل املـــــــشكالت 
الـكيميائـية ، واسـتخدم الـباحـث اخـتبار تـحصيلى فـى وحـدة "املـحالـيل والـقواعـد واألمـالح" اإلثـرائـية 
املـــقترحـــة ، اخـــتبار حـــل املـــشكالت الـــكيميائـــية (الـــكيفية / الـــكمية) ، وتـــوصـــلت الـــدراســـة إلـــى : وجـــود 
فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند مســتوى 0.01بــني مــتوســطى درجــات كــل مــن املجــموعــة التجــريــبية 
وطـــالب املجـــموعـــة الـــضابـــطة فـــى اخـــتبار حـــل املـــشكالت الـــكيميائـــية لـــصالـــح املجـــموعـــة التجـــريـــبية ،  
وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائـــــية عـــــند مســـــتوى 0.01بـــــني مـــــتوســـــطى درجـــــات طـــــالب املجـــــموعـــــة 

التجريبية فى تطبيق اختبار حل املشكالت الكيميائية قبليا وبعديا لصالح التطبيق البعدى .
أمـا دراسـة (مـرفـت حـسن محـمد ،2007) فــقد هــدفــت إلــى تــقويــم املــواقــع الــبيئية عــلى 
شـــبكة املـــعلومـــات الـــدولـــية فـــى تـــناول الـــقضايـــا واملـــشكالت الـــبيئية وأثـــر ذلـــك فـــى تـــنمية مـــهارات حـــل 
املـشكالت لـدى تـالمـيذ املـرحـلة اإلعـداديـة ، إعـداد دلـيل تـصفح يـرشـد فـى تـنفيذ بـرنـامـج تـصفح املـوقـع 
الـبيئى ، تـقديـم مـوقـع بـيئى يسـتوفـى املـعايـير الـتربـويـة بـما يـحقق تـنمية مـهارات حـل املـشكالت لـدى 
مـتصفحى املـوقـع مـن الـتالمـيذ ،واسـتخدمـت الـباحـثة األدوات اآلتـية : اسـتمارة تـقويـم املـواقـع الـبيئية 
فــــى ضــــوء املــــعايــــير الــــتربــــويــــة الــــواجــــب تــــوافــــرهــــا فــــى املــــواقــــع الــــبيئية عــــلى االنــــترنــــت ، دلــــيل تــــصفح 
الســتطالع املــوقــع الــبيئى عــلى شــبكة االنــترنــت ، اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت الــبيئية لــدى تــالمــيذ 
املـرحـلة اإلعـداديـة ، واسـتخدمـت الـباحـثة املـنهج شـبه التجـريـبى ذو املجـموعـات املـتكافـئة {مجـموعـتني 
تجــــريــــبيتني ومجــــموعــــة ضــــابــــطة} ، وتــــوصــــلت هــــذه الــــدراســــة إلــــى مــــايــــلى : تــــوجــــد فــــروق ذات داللــــة 
إحـــصائـــية بـــني مـــتوســـطى درجـــات تـــالمـــيذ املجـــموعـــة التجـــريـــبية(1) واملجـــموعـــة التجـــريـــبية (2) فـــى 
الــتطبيق الــبعدى الخــتبار مــهارات حــل املــشكالت الــبيئية لــصالــح املجــموعــة التجــريــبية ، تــوجــد فــروق 
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ذات داللــة إحــصائــية بــني مــتوســطات درجــات تــالمــيذ املجــموعــة التجــريــبية (1) واملجــموعــة التجــريــبية 
(2) واملجــــموعــــة الــــضابــــطة فــــى الــــتطبيق الــــبعدى الخــــتبار مــــهارات حــــل املــــشكالت الــــبيئية لــــصالــــح 
املجــــموعــــة التجــــريــــبية(1)(2) ، تــــوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائــــية بــــني مــــتوســــطى درجــــات تــــالمــــيذ 
املجـموعـة التجـريـبية (1) فـى اخـتبار مـهارات حـل املـشكالت الـبيئية قـبل تـصفح املـواقـع الـبيئية وبـعده 
لـصالـح الـتطبيق الـبعدى ، تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائـية بـني مـتوسـطى درجـات تـالمـيذ املجـموعـة 
التجــريــبية (2) فــى اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت الــبيئية قــبل تــصفح املــواقــع الــبيئية وبــعده لــصالــح 

التطبيق البعدى 
وهــدفــت دراســة(خــالــد صــالح عــلى الــباز ، 2008 ) إلــــى دراســــة فــــعالــــية اســــتخدام 
مــقايــيس تــقديــر اآلداء فــى تــدريــس وحــدة الــكيمياء الــعضويــة عــلى الــتحصيل املــعرفــى والــقدرة عــلى 
حــل املــشكالت الــكيميائــية والــقدرة عــلى الــعمل الــتعاونــى أثــناء دراســة الــكيمياء ، واســتخدم الــباحــث 
اخــتبار تــحصيل فــى وحــدة الــكيمياء الــعضويــة ، بــروتــوكــوالت مــهام حــل املــشكالت ، مــقياس تــقديــر 
آداءات حـل املـشكلة ، مـقياس تـقديـر آداءات الـعمل الـتعاونـى ، وتـكونـت عـينة الـدراسـة مـن 66 طـالـبا 
مــن طــالب الــصف الــثانــى الــثانــوى قــسمت إلــى مجــموعــتني أحــدهــما تجــريــبية وعــددهــا 32 طــالــبا ، 
واألخــرى ضــابــطة وعــددهــا 34 طــالــبا ، وأســفرت نــتائــج هــذه الــدراســة عــن : وجــود فــروق ذات داللــة 
إحـــــصائـــــية عـــــند مســـــتوى 0.01بـــــني مســـــتويـــــات آداء املجـــــموعـــــتني التجـــــريـــــبية والـــــضابـــــطة فـــــى حـــــل 
مــشكالت الــكيمياء الــعضويــة لــصالــح املجــموعــة التجــريــبية ،  وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائــية عــند 
مســتوى 0.01بــني مــتوســطى درجــات طــالب املجــموعــة التجــريــبية فــى مســتويــات آداء حــل مــشكالت 
الـــكيميائـــية قـــبليا وبـــعديـــا لـــصالـــح الـــتطبيق الـــبعدى ، بـــاإلضـــافـــة إلـــى وجـــود فـــرق دال إحـــصائـــيا بـــني 
مســتويــات آداء كــل مــن املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة فــى مــقياس تــقديــر آداء الــعمل الــتعاونــى 

أثناء دراسة الكيمياء فى التطبيق البعدى لصالح املجموعة التجريبية . 
تعليق على دراسات املحور الثانى :

بــــالنســــبة لــــلدراســــات الــــتى اهــــتمت بــــتنمية مــــهارات حــــل املــــشكالت الحــــظت 
الباحثة اآلتى :

هـناك تـنوع كـبير فـى الـدراسـات الـتى ركـزت عـلى تـنمية مـهارات حـل املـشكالت فـقد اتـسعت 
لتشمل جميع املراحل التعليمية كما يلى :

فى مرحلة رياض األطفال : دراسة( سمرسعد يوسف 2003)
فـى املـرحـلة اإلبـتدائـية : دراسـة(غـسان محـمد املـنصور ،2005) ، دراسـة(فـايـزه أحـمد محـمد ،

( 2005
فـى املـرحـلة اإلعـداديـة : دراسـة (مـرفـت حـسن محـمد ،2007) ، دراسـة(إبـراهـيم محـمد عـبداهلل ،

 (2007
 ، (Aznar,2005)دراسـة ، (Uglo,2005)فـى املـرحـلة الـثانـويـة : دراسـة
 ،  ( G a i g h e r e t . a l 2 0 0 7 دراســــــــــــــــــة(
دراســــة(Salih&Erdat 2007) ، دراســــة(إيــــهاب 
أحــــمد محــــمد ،2007) ، دراســــة(خــــالــــد صــــالح 

على الباز ، 2008 )
Adigwe,)دراســـــــة ، ( Niaz,1996)فــــى املــــرحــــلة الــــجامــــعية : دراســـــــة

. (Darrel,2002)1998 ) ، دراسة



تــــنوعــــت الــــدراســــات مــــن حــــيث نــــوعــــية املــــتغير املســــتقل املســــتخدم فــــى تــــنمية مــــهارات حــــل 
املــشكالت ، فنجــد أن بــعض الــدراســات ركــزت عــلى فــاعــلية اســتخدام  الــكمبيوتــر لــتحقيق ذلــك مــثل : 
دراســـــة (Mary,2002 ) , دراســـــة ( الـــــسعيد محـــــمود الـــــسعيد ،2004 ) ،  دراســـــة ( مـــــرفـــــت حـــــسن 
محــمد ،2007 ) ، كــما اهــتمت بــعض الــدراســات بــاألســالــيب والــنماذج واملــداخــل الــتدريــسية مــثل : 
دراســـــة(Palma,2001 ) , دراســـــة(فـــــايـــــزه أحـــــمد محـــــمد ،2005 ) ، دراســـــة(عـــــبداهلل عـــــلى محـــــمد ،

2006) ،  دراسة(خالد صالح على الباز ، 2008 ).
وقـــد أفـــادت الـــباحـــثة مـــن دراســـة(بـــهاء حـــمودة ، 2005 ) ، دراســـة (مـــرفـــت حـــسن محـــمد ،

2007) فى إعداد اختبار مهارات حل املشكالت .
وفـى ضـوء مـا تـم اسـتعراضـه مـن دراسـات سـابـقة ذات صـلة بـموضـوع الـبحث 

فيمكن للباحثة صياغة فروض البحث الحالى على النحو التالى :

تــــــوجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحــــــصائــــــية عــــــند مســــــتوى 0.05  بــــــني مــــــتوســــــطات درجــــــات تــــــالمــــــيذ 1.
املجـــموعـــتني التجـــريـــبية والـــضابـــطة فـــى كـــل مســـتوى مـــن مســـتويـــات االخـــتبار الـــتحصيلى وفـــى 

االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية.

2-تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائـية عـند مسـتوى 0.05  بـني مـتوسـطات درجـات تـالمـيذ املجـموعـة 
التجـريـبية فـى كـل مسـتوى مـن مسـتويـات االخـتبار الـتحصيلى وفـى االخـتبار كـكل قـبليا وبـعديـا 

لصالح تطبيق االختبار بعديا.

3-تـــــوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائـــــية عـــــند مســـــتوى 0.05  بـــــني مـــــتوســـــطات درجـــــات تـــــالمـــــيذ 
املجـموعـتني التجـريـبية والـضابـطة فـى كـل مـهارة مـن مـهارات اخـتبار مـهارات حـل املـشكالت 

وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية .

4-تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائـية عـند مسـتوى 0.05  بـني مـتوسـطات درجـات تـالمـيذ املجـموعـة 
التجــريــبية فــى كــل مــهارة مــن مــهارات اخــتبار مــهارات حــل املــشكالت وفــى االخــتبار كــكل قــبليا 

وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا .

واختبار مهارات حل املشكالت . 5-تـــوجـــد عـــالقـــة ارتـــباطـــية ذات داللـــة إحـــصائـــية بـــني درجـــات الـــتالمـــيذ فـــى  االخـــتبار الـــتحصيلى 
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الفصل الرابع
اجراءات البحث وأدواته

تـضمن هـذا الـفصل عـرضـا لـالجـراءات الـتى اتـبعت فـى الـبحث بهـدف الـتعرف عـلى فـاعـلية 
بــعض خــرائــط الــتفكير لــتدريــس مــادة الــعلوم فــى الــتحصيل و إكــساب مــهارات حــل املــشكالت لــدى 

تالميذ الصف الثانى اإلعدادى وذلك على النحو التالى :
1- تحديد الوحدة الدراسية ومبررات اختيارها :

تــــم اخــــتيار وحــــدة { ااملــــادة} مــــن كــــتاب أنــــت والــــعلوم املــــقررة عــــلى تــــالمــــيذ الــــصف الــــثانــــى 
اإلعـــــدادى فـــــى الـــــفصل الـــــدراســـــى األول عـــــام 2008/2009 م كـــــمادة لـــــلبحث وذلـــــك لـــــعدة أســـــباب 

منها :
أ-احـــــتواء الـــــوحـــــدة عـــــلى عـــــدد مـــــن املـــــفاهـــــيم واملـــــبادىء األســـــاســـــية الـــــتى تـــــشكل الـــــبنية 

األساسية لدراسة مقرر العلوم فى السنوات التالية.
ب-احــتواء الــوحــدة عــلى عــدد مــن املــفاهــيم ذات تجــريــد عــالــى مــما قــد يــشكل صــعوبــات فــى 

تعلم التالميذ لها من خالل الطريقة التدريسية املعتادة. 
مـــوضـــوعـــات الـــوحـــدة مـــادة خـــصبة لـــصنع مـــواقـــف مـــشكلة تـــساهـــم فـــى اكـــتساب الـــتالمـــيذ  ج.

ملهارات حل املشكالت. 
2- إعداد كراسة نشاط التلميذ ودليل املعلم :

كــى تــحقق الــباحــثة هــدفــها وهــو اســتخدام بــعض خــرائــط الــتفكير فــى الــتحصيل واكــتساب 
مــهارات حــل املــشكالت لــدى تــالمــيذ الــصف الــثانــى اإلعــدادى فــى مــادة الــعلوم ، كــان عــليها صــياغــة 

وحدة { املادة} وفقا لخرائط التفكير بحيث يشمل :
إعداد كراسة نشاط التلميذ .

إعداد  دليل املعلم . 
(2-1)إعداد كراسة نشاط التلميذ وفقا لخرائط التفكير :

*الهدف من إعداد كراسة نشاط التلميذ: مساعدة تالميذ املجموعة التجريبية على :
تــــعلم مــــوضــــوعــــات الــــوحــــدة بــــطريــــقة تــــدريــــس تــــحاكــــى عــــمل الــــعقل البشــــرى فــــى اســــتقبال 

املعلومات للحصول على أفضل النتائج .
*تم إعداد  محتوى كراسة نشاط التلميذ فى جزئني رئيسيني هما :

- الجزء األول : لوحة إرشادية تتضمن أنماط خرائط التفكير الثمانية .



- الجــــزء الــــثانــــى : ويـــــــحتوى املـــــــهام الـــــــتعليمية املـــــــرتـــــــبطة بخـــــــرائـــــــط 
الــــــــــتفكيرعــــــــــلى أن تــــــــــناســــــــــب مــــــــــحتوى الــــــــــدرس مــــــــــن 
مــــــعلومــــــات ومــــــفاهــــــيم وتــــــتدرج املــــــهام الــــــتعليمية مــــــع 
الـــدروس لـــتكون فـــى الـــنهايـــة كـــراســـة نـــشاط الـــتلميذ 
والـــــتى تـــــحتوى عـــــلى عـــــدد كـــــبير مـــــن األنشـــــطة فـــــى 

صورة مهام ومع نهاية كل درس أسئلة تقويم .

(2-2) إعداد دليل املعلم :
مــن خــالل دراســة األدبــيات والــدراســات املــرتــبطة بخــرائــط الــتفكير ، قــامــت الــباحــثة بــاعــداد 
دلـيل املـعلم كـى يـكون مـرشـدا ومـوجـها لـه فـى كـيفية آداء املـهام فـى كـراسـة نـشاط الـتلميذ مـما ييسـر 

اجراءات التعلم فى الطريق الصحيح ويساهم فى تحقيق األهداف التعليمية املحددة سلفا .
*وقد احتوى الدليل على اآلتى :

- مقدمة للمعلم موضحة صورة عامة عن خرائط التفكير .
- الفلسفة التى يقوم عليها الدليل                          .
- أهمية الدليل بالنسبة للمعلم                             .

- بعض التوجيهات التى يجب على املعلم مراعاتها عند تدريس الوحدة وتنقسم إلى :
- توجيهات لخلق بيئة تفكير .

- توجيهات تدريب الستخدام خرائط التفكير .
- جلسات تدريب الستخدام خرائط التفكير .

- األهداف العامة للوحدة وتنقسم إلى :
*األهداف املعرفية                 *األهداف املهارية              *األهداف الوجدانية

- الوسائل واألنشطة التعليمية التى تساعد على تحقيق األهداف الخاصة بالوحدة .
- الجدول الزمنى الخاص بتدريس موضوعات الوحدة                          .

- خطة لتدريس كل درس من دروس الوحدة وتشتمل على :
*أهداف كل درس مصاغة صياغة سلوكية .
*األفكار الرئيسية للدرس                   .

*خــــطة الــــسير فــــى الــــدرس والــــتى تــــعتمد عــــلى خــــرائــــط الــــتفكير وتــــوجــــيه بــــعض األســــئلة 
لـلتالمـيذ وآداء بـعض املـهام الـواردة بـكراسـة نـشاط الـتلميذ فـى مجـموعـات عـمل صـغيرة 

متعاونة ثم يعرض التالميذ ماتوصلوا إليه من استجابات خاصة باملهمة .
*وقـد تـم عـرض كـراسـة نـشاط الـتلميذ ودلـيل املـعلم بـصورتـيهما األولـية عـلى مجـموعـة مـن 
املـــحكمني مـــن أســـاتـــذة بـــكليات الـــتربـــية املـــتخصصني فـــى مـــجال املـــناهـــج وطـــرائـــق تـــدريـــس الـــعلوم ، 

*بعض املوجهني واملعلمني ذوى الخبرة فى تدريس مادة العلوم باملدارس اإلعدادية . 

وقــــــد أشــــــارت مــــــعظم اآلراء إلــــــى صــــــالحــــــية كــــــال مــــــن كــــــراســــــة نــــــشاط الــــــتلميذ ودلــــــيل املــــــعلم 
خـــصوصـــا فـــيما يـــتعلق بـــعدة أمـــور أســـاســـية مـــنها : وجـــود مـــقدمـــة الـــدلـــيل ، عـــرض أهـــداف تـــدريـــس 

* ملحق (1)
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الـوحـدة والخـطة الـزمـنية لـتدريـس مـوضـوعـاتـها ، الـصياغـة الـجيدة لـألهـداف واألسـئلة الـتى تـقيسها ، 
الــربــط الــواضــح بــني أهــداف الــدروس واألســئلة املســتخدمــة فــى الــتدريــس والــتقويــم كــما كــانــت هــناك 
بـعض املـقترحـات الـبناءة الـتى تـم تـنفيذهـا وكـان لـها األثـر الـواضـح عـلى وضـع كـراسـة نـشاط الـتلميذ 

ودليل املعلم فى صورتيهما النهائية ، وقد ركزت هذه املقترحات على عدة أمور هى :
*الـــتعديـــل فـــى اخـــتيار بـــعض الـــوســـائـــل الـــتعليمية املحـــددة ،  اإلتـــيان  بـــأمـــثلة عـــلى  خـــرائـــط  
الـــتفكير وهـــذا فـــى مـــقدمـــة الـــدلـــيل حـــتى يـــتسنى لـــلمعلم مـــعرفـــة كـــيفية اســـتخدام مـــثل هـــذه 

األنماط .
- وضع كراسة نشاط التلميذ ودليل املعلم فى صورتيهما النهائية :

*وقـد تـم وضـع كـراسـة نـشاط الـتلميذ ودلـيل املـعلم فـى صـورتـيهما الـنهائـية مـرورا بـالخـطوات 

الـسابـقة ومـن ثـم يـمكن الـقول بـأنـه أصـبح صـالـح لـالسـتخدام ملـن يـرغـب مـن مـعلمى الـعلوم فـيما بـعد 
فى تدريس موضوعات وحدة { املادة } . 

3- إعداد أدوات البحث :
أعدت الباحثة األدوات التالية :

(3-1)اختبار تحصيلى .
(3-2)اختبار مهارات حل املشكالت .

(3-1)اختبار تحصيلى :
تـطلب إعـداد االخـتبار الـتحصيلى فـى وحـدة { املـادة } مـن كـتاب أنـت والـعلوم واملـقررة عـلى  
تـــالمـــيذ الـــصف الـــثانـــى اإلعـــدادى الـــفصل الـــدراســـى األول عـــام 2008/2009 م اتـــباع الخـــطوات 

التالية :
(3-1-1) تحديد الهدف من االختبار 

(3-1-2) تحليل محتوى الوحدة 
(3-1-3) اعداد جدول مواصفات االختبار

(3-1-4) صياغة تعليمات االختبار
(3-1-5) اعداد مفردات االختبار 
(3-1-6) الصورة األولية لالختبار

(3-1-7) نظام تقدير الدرجات وتصحيح االختبار
(3-1-8) عرض االختبار على مجموعة من املحكمني

(3-1-9) التجربة االستطالعية لالختبار وذلك بهدف تحديد:
*الزمن املناسب لالختبار  

*حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االختبار
*حساب صدق االختبار
*حساب ثبات االختبار

(3-1-10) الصورة النهائية لالختبار  

* ملحق (2) , (3) 



 
(3-1-1) تحديد الهدف من االختبار :

كــان الهــدف الــعام مــن االخــتبار هــو الــحصول عــلى بــيانــات دقــيقة لــقياس فــاعــلية تــدريــس 
وحــــــدة { املــــــادة }- الــــــفصل الــــــدراســــــى األول –  واملــــــقررة عــــــلى تــــــالمــــــيذ الــــــصف الــــــثانــــــى 
اإلعـدادى بـالنسـبة لـلتحصيل فـى هـذه الـوحـدة بـاسـتخدام خـرائـط الـتفكير ، بـينما الهـدف 
الـخاص مـن االخـتبار هـو قـياس مـدى اكـتساب تـالمـيذ الـصف الـثانـى اإلعـدادى لـلمفاهـيم 
الــعلمية املــتضمنة فــى وحــدة { املــادة } واملــقررة فــى الــفصل الــدراســى األول للمجــموعــتني 

التجريبية والضابطة.
(3-1-2) تحليل محتوى الوحدة :

قـــــامـــــت الـــــباحـــــثة بتحـــــليل مـــــحتوى وحـــــدة { املـــــادة } واملـــــقررة عـــــلى تـــــالمـــــيذ الـــــصف الـــــثانـــــى 
اإلعــدادى بــالــفصل الــدراســى األول فــى ضــوء تــصنيف بــلوم لــلمجال املــعرفــى مــرتــني بــفاصــل زمــنى 
مـقداره {45يـومـا } لـتقليل نسـبة تـذكـر تـنائـج التحـليل األول أثـناء الـقيام بـالتحـليل الـثانـى وقـد كـانـت 
نسـبة االتـفاق بـني التحـليلني {0.94} وهـى نسـبة اتـفاق كـبيرة يـمكن الـوثـوق بـها وتـعكس ثـباتـا مـرتـفعا 
لـــعملية التحـــليل وقـــد الـــتزمـــت الـــباحـــثة بـــثالثـــة مســـتويـــات لـــلجانـــب املـــعرفـــى وهـــى { الـــتذكـــر – الـــفهم- 

التطبيق } وفيما يلى تعريف باملستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم التى يقيسها االختبار.
*الــتذكــر knowledge : هـــو قـــدرة الـــتلميذ عـــلى اســـترجـــاع الـــحقائـــق واملـــفاهـــيم الـــعلمية 

واملبادىء والقوانني واملصطلحات املتضمنة فى وحدة { املادة }.
*الــفهم comprehension :هـــو قـــدرة الـــتلميذ عـــلى إدراك املـــعلومـــات بـــطريـــقة تـــمكنه مـــن 

إعادة صياغتها أو تفسيرها أو الوصول إلى استنتاجات من خاللها . 
*التطبيق application : ويـــــعنى قـــــدرة الـــــتلميذ عـــــلى اســـــتخدام وتـــــوظـــــيف املـــــعلومـــــات 

العلمية التى سبق له دراستها بهذه الوحدة فى مواقف أخرى جديدة.
ولــلتأكــد مــن صــدق هــذا التحــليل قــامــت الــباحــثة بــاالســتعانــة بــأحــد أســاتــذة املــناهــج وطــرائــق 
الــتدريــس لتحــليل هــذه الــوحــدة فــى ضــوء تــصنيف بــلوم وقــد كــانــت نســبة االتــفاق بــينه وبــني 

تحليل الباحثة { 0.91} وهى نسبة كبيرة يمكن الوثوق بها.
(3-1-3) اعداد جدول مواصفات االختبار :

املـــقصود بجـــدول مـــواصـــفات االخـــتبار هـــو عـــبارة عـــن مخـــطط تـــفصيلى ثـــنائـــى الـــبعد أحـــد 
أبـعاده قـائـمة األهـداف { نـواتـج الـتعلم املـرغـوب تـحقيقها } والـبعد الـثانـى هـو عـناصـر املـحتوى الـتى 
يـشملها االخـتبار ، لـذلـك قـامـت الـباحـثة بتحـديـد األوزان النسـبية لـكل مـوضـوع مـن مـوضـوعـات وحـدة 
{ املـادة} فـى ضـوء تحـليل مـحتوى الـوحـدة تـبعا للمسـتويـات املـعرفـية { الـتذكـر – الـفهم – الـتطبيق } 

مستندا إلى املحكات التالية :
*النسبة املئوية لعدد صفحات كل موضوع من موضوعات الوحدة .

*النسبة املئوية لعدد الحصص لكل موضوع من موضوعات الوحدة .
*النسبة املئوية آلراء الخبراء واملتخصصني .

جدول ( 6)
-74--74-األهمية النسبية لكل موضوع من موضوعات وحدة { املادة }
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وقامت الباحثة بتحديد عدد أسئلة االختبار بالنسبة لكل موضوع من موضوعات الوحدة 
وتوزيعها على املستويات الثالثة كما فى الجدول التالى :

جدول (  7 )
                                مواصفات االختبار التحصيلى لوحدة { املادة }

املوضوع
عدد الصفحات عدد الحصص آراء 

الخبراء
األهمية 
النسبية

عدد 
العدداألسئلة النسبة العدد النسبة

الذرة 8 28.57
% 4 20% 20% 22.9% 11

العنصر 
واملركب 4

14.29
% 4 20% 15% 15.949% 7

توزيع 
االلكترونات على 
مستويات الطاقة

5 17.86
% 3 15% 15% 16.428% 9

الصيغ 
الكيميائية 

لبعض املركبات
6 21.43

% 4 20% 20% 20.48% 10

التفاعالت 
الكيميائية 5 17.86

% 5 25% 30% 24.29% 13

املجموع 28 100% 20 100% 100% 99.99% 50

املوضوع
عدد األسئلة موزعة على 

مستويات األهداف
العدد 
الكلى 
لألسئلة

الوزن النسبى 
للمحتوى

تذكر فهم تطبيق

الذرة 5 4 2 11 22.898%

العنصر واملركب 2 3 2 7 15.949%

توزيع االلكترونات على مستويات 
الطاقة 4 3 2 9 16.428%

الصيغ الكيميائية لبعض املركبات  4 3 3 10 20.477%

التفاعالت الكيميائية 5 5 3 13 24.277%

الــــــــــــــــــوزن الـنـســــــــــــــــــبـى ملـســــــــــــــــــتـوى 
األهداف 20 18 12 50 100%



(3-1-4) صياغة  تعليمات االختبار :
وقــد قــامــت الــباحــثة بشــرح مــثال عــلى الســبورة يــوضــح لــلتالمــيذ كــيفية اإلجــابــة عــن مــفردات 

االختبار وتم التأكيد على مايلى :
*أن يكتب التلميذ اسمه وفصله فى املكان املخصص لذلك.

*أال يبدأ التلميذ فى اإلجابة عن أسئلة االختبار قبل أن يؤذن له .
*أن يضع التلميذ عالمة ( √) فى ورقة اإلجابة فى املكان املخصص لذلك .
*أن يجيب التلميذ عن جميع األسئلة وعدم ترك أى سؤال بدون إجابة عنه .

*أال يجيب التلميذ عن أى سؤال من اسئلة االختبار بأكثر من اإلجابة املطلوبة .
     *عند االنتهاء من اإلجابة عن جميع أسئلة االختبار يتم تسليم اوراق اإلجابة 

.
(3-1-5) اعداد مفردات االختبار :

اخــتارت الــباحــثة أســلوب صــياغــة مــفردات االخــتبار فــى شــكل اخــتبار مــوضــوعــى مــن نــوع 
االختيار من متعدد multiple choice items وذلك ألنها أكثر األنواع شيوعا 

وقــامــت الــباحــثة بــاعــداد أســئلة االخــتبار فــى ضــوء الجــدول الــسابــق ( 7 ) وبــطريــقة تــراعــى 
اجراءات تصميم أسئلة االختيار من متعدد والتى نسوق منها مايلى :

- تخصيص كل سؤال ليقيس ناتج تعليمى هام .
- مقدمة كل سؤال مخصصة ملشكلة واضحة ومستقلة .

- صياغة مقدمة كل سؤال بلغة بسيطة وسهلة وفى جملة معبرة ذات معنى .
- وضع أربعة بدائل فى كل سؤال لتقليل نسبة التخمني عند اختيار اإلجابة الصحيحة .

- وضع إجابة واحدة صحيحة بني البدائل بشكل عشوائى .
- تـــــجنب الـــــتلميحات الـــــلفظية الـــــتى تـــــساعـــــد الـــــتلميذ عـــــلى اخـــــتيار اإلجـــــابـــــة الـــــصحيحة 

واستبعاد اإلجابة غير الصحيحة .
- صـياغـة الـبدائـل فـى صـورة جـذابـة مـقبولـة ظـاهـريـا بـما يـحقق الـتجانـس فـيما بـينها مـن 

ناحية وبينها وبني دعامة كل سؤال من ناحية أخرى .
- اســتخدام الــشكل والــتنظيم الــفعال ألســئلة  االخــتبار حــيث وضــع جــذع كــل ســؤال فــى 

سطور مستقلة ووضعت البدائل بشكل منظم فى األسطر التالية.
 (3-1-6) الصورة األولية لالختبار :

قــــامــــت الــــباحــــثة بــــاعــــداد االخــــتبار فــــى صــــورتــــه األولــــية مشــــتمال عــــلى {50 مــــفردة } تــــقيس 
املستويات املعرفية الثالثة { التذكر- الفهم – التطبيق } وتكونت من :

*صفحة العنوان    .
*صفحة التعليمات.

*كراسة املفردات مصاغة بطريقة االختيار من متعدد .
*ورقة اإلجابة وبها :

- مكان مخصص لكتابة بيانات التلميذ بأعلى الورقة .
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- خمس خانات لكل سؤال مكتوب بالخانة األولى رقم السؤال والخانات األربعة  التالية 
ليضع التلميذ بإحداها عالمة ( √) أسفل الحرف األمثل لبديل اإلجابة الصحيحة .

(3-1-7) نظام تقدير الدرجات وتصحيح االختبار :
استخدمت الباحثة املفتاح املثقب فى تصحيح االختبار كما حددت الباحثة درجة واحدة 

لكل مفردة من مفردات االختبار تكون إجابة التلميذ فيها صحيحة .
(3-1-8) عرض االختبار على مجموعة من املحكمني :

قــــامــــت الــــباحــــثة بــــعرض االخــــتبار عــــلى الــــسادة املــــحكمني أعــــضاء هــــيئة الــــتدريــــس بــــقسم 
املـناهـج وطـرائـق تـدريـس الـعلوم وقـد طـلب مـنهم إبـداء الـرأى حـول مـدى صـالحـية االخـتبار فـى ضـوء 

النقاط التالية :
مدى وضوح تعليمات االختبار .-
مدى دقة صياغة مفردات االختبار . -
مدى مالءمة أسلوب مفردات االختبار ملستوى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى . -
مدى ارتباط الصحة العلمية ملفردات االختبار . -
مدى مناسبة كل مفردة للمستوى الذى وضعت لقياسه . -
مدى صحة إجابات أسئلة االختبار عند مطابقتها ملفتاح التصحيح . -
أى إضافات أخرى  . -

وفــــى ضــــوء آراء الــــسادة املــــحكمني قــــامــــت الــــباحــــثة بــــحصر الــــتعديــــالت واملــــقترحــــات وأمــــكن 
التوصل إلى بعض التعديالت التى تم األخذ بها وهى :

* إعادة صياغة بعض الجمل ، تنسيق أطوال بعض البدائل .
* تمثيل بعض املفردات لألهداف التى تقيسها .

أمثلة  على األسئلة التى تم تعديلها فى ضوء آراء السادة املحكمني :
س1 : تم تغيير كلمة أصغروحدة بنائية للمادة بكلمة أصغرجزء من املادة .

س28: تم إضافة كلمة ماعدا الهيليوم .
س29 تم تصحيح رموز املجموعات الذرية لتكون حروفها كبيرة .
س32 : تم تعديل أحد اإلجابات واستبداله بإجابة ذرة واحدة .

س37 : تم تصحيح جذع السؤال واستبدال كلمة تحتوى 6 نيترون بكلمة تحتوى 8 نيترون .
س 49 : تم وزن املعادلة حيث إنها كانت غير موزونة .

(3-1-9) التجربة االستطالعية لالختبار :
قـامـت الـباحـثة بتجـريـب االخـتبار عـلى عـينة اسـتطالعـية مـن تـالمـيذ الـصف الـثانـى اإلعـدادى 
قــــوامــــها {40 } تــــلميذا مــــن مــــدرســــة د.محــــمد الــــصالــــحى لــــلتعليم األســــاســــى  ، – إدارة الــــقنايــــات 
الــتعليمية – مــحافــظة الشــرقــية لــلعام الــدراســى 2007 – 2008م بــخالف عــينة الــبحث ، ثــم قــامــت 
الــباحــثة بــتصحيح أوراق اإلجــابــة بــاســتخدام مــفتاح الــتصحيح املــعد لــذلــك وقــامــت الــباحــثة بــرصــد 
درجــة كــل تــلميذ عــلى كــل مــفردة وكــذلــك درجــته الــكلية وتــم اســتبعاد أوراق اإلجــابــة لــثالث تــالمــيذ قــد 
تــركــوا بــعض مــفردات االخــتبار  دون إجــابــة عــنها وبــذلــك أصــبح عــدد تــالمــيذ التجــربــة االســتطالعــية 

لالختبار التحصيلى { 37 } تلميذا وقامت الباحثة بالتجربة االستطالعية بهدف :
*تحديد الزمن املناسب لالختبار .
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*حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االختبار .
*حساب صدق االختبار .
*حساب ثبات االختبار  .

(3-1-9 -1) تحديد الزمن املناسب لالختبار :
تــم حــساب الــزمــن الــالزم لــإلجــابــة عــن أســئلة االخــتبار وذلــك عــن طــريــق الــتسجيل الــتتابــعى 
لـلزمـن الـذى يسـتغرقـه كـل تـلميذ وبـعد أن أجـاب جـميع الـتالمـيذ عـلى االخـتبار تـم تـقديـر الـزمـن الـالزم 
عـلى أسـاس حـساب مـتوسـط الـزمـن الـذى اسـتغرقـه جـميع الـتالمـيذ وقـد بـلغ مـتوسـط زمـن اإلجـابـة عـن 

مفردات االختبار {75 } دقيقة  .
(3-1-9 -2) حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االختبار:

قـــامـــت الـــباحـــثة بـــحساب مـــعامـــالت الـــسهولـــة والـــصعوبـــة والـــتمييز الـــخاص بـــكل مـــفردة مـــن 
مـفردات االخـتبار وحـيث أن مـعامـل الـسهولـة املـرغـوب هـو { 0.5} أو مـايـقترب مـن هـذا املسـتوى ، أمـا 
مــعامــل الــصعوبــة املــرغــوب هــو الــذى اليــقل عــن {0.2}فــقد تــراوحــت مــعامــالت الــسهولــة بــني {0.47 ، 
0.58}  ومــعامــالت الــصعوبــة  بــني {0.42 ، 0.53}وهــى مــعامــالت مــقبولــة إحــصائــيا وتــكون املــفردة 
مــقبولــة والتــحتاج إلــى إعــادة صــياغــة عــندمــا يــتراوح مــعامــل الــتمييز لــها مــن {0.20 ، 0.29} ولــقد 
وجـــد أن قـــيمة مـــعامـــل الـــتمييز {0.25} وهـــذا يـــدل عـــلى أن مـــعامـــل الـــتمييز مـــعتدل وأن االخـــتبار ذو 

معامالت سهولة وصعوبة متوسطة لكل منهما .
(3-1-9 -3) حساب صدق االختبار:

يــقصد بــصدق االخــتبار : أن يــقيس االخــتبار مــا وضــع لــقياســه ، وقــد اســتخدمــت الــباحــثة 
الطرق اآلتية لحساب صدق االختبار :

(3-1-9 – 3 -أ) الصدق الظاهرى :
يـتمثل الـصدق الـظاهـرى لـالخـتبار فـى صـدق املـحكمني حـيث عـرض االخـتبار عـلى مجـموعـة 
مــن املــحكمني مــن أســاتــذة املــناهــج وطــرائــق الــتدريــس ومجــموعــة مــن مــوجــهى  ومــعلمى  مــادة الــعلوم 
لـلتأكـد مـن مـدى مـالءمـة مـفردات االخـتبار لـتالمـيذ الـصف الـثانـى اإلعـدادى ومـدى تـمثيل كـل مـفردة 
للهــدف الــذى وضــعت لــقياســه وقــد تــم تــعديــل بــعض املــفردات بــناءا عــلى آرائــهم وقــد اتــفق املــحكمني 

على صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسه .

(3-1-9 – 3 -ب) الصدق الذاتى :
يـعرف الـصدق الـذاتـى بـأنـه : صــدق الــدرجــات التجــريــبية لــالخــتبار بــالنســبة لــلدرجــات 
الـــــــحقيقية الـــــــتى تخـــــــلصت مـــــــن شـــــــوائـــــــب أخـــــــطاء الـــــــقياس تـــــــم حـــــــساب الـــــــصدق الـــــــذاتـــــــى بـــــــحساب 

الجذرالتربيعى ملعامل ثبات االختبار . 
وكـان مـعامـل الـصدق الـذاتـى {0.96} وهـذه الـقيمة تـدل عـلى أن االخـتبار عـلى درجـة عـالـية 

من الصدق بما يتفق مع آراء املحكمني .
(3-1-9 – 4)حساب ثبات االختبار:

يـقصد بـثبات االخـتبار بـأنـه يـعطى نـفس الـنتائـج إذا مـا أعـيد تـطبيقه عـلى نـفس األفـراد فـى 
نــــفس الــــظروف ، وتــــم حــــساب ثــــبات االخــــتبار بــــطريــــقة التجــــزئــــة الــــنصفية لــــدرجــــات االخــــتبار وذلــــك 
بــإيــجاد مــعامــل االرتــباط بــني درجــات املــفردات الــفرديــة ودرجــات املــفردات الــزوجــية لــالخــتبار لــحساب 
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االرتـباط بـني الـدرجـات الـخام ثـم إيـجاد مـعامـل ثـبات االخـتبار بـاسـتخدام مـعادلـة سـبيرمـان وبـروان ، 
ولــقد وجــد أن مــعامــل االرتــباط بــني نــصفى االخــتبار{ 0.86} وبــذلــك يــكون مــعامــل ثــبات االخــتبار = 

0.92مما يدل على أن االختبار على درجة عالية من الثبات .
·(3-1-10) الصورة النهائية لالختبار  :

قـامـت الـباحـثة بـوضـع االخـتبار فـى صـورتـه الـنهائـية مـرورا بـالخـطوات الـسابـقة وبـذلـك أصـبح 
االخـــتبار فـــى صـــورتـــه الـــنهائـــية مـــكون مـــن {50} مـــفردة مـــن نـــوع االخـــتيار مـــن مـــتعدد مـــوزعـــة عـــلى 
مـوضـوعـات وحـدة {املـادة} لـلصف الـثانـى اإلعـدادى تـغطى املسـتويـات املـعرفـية الـثالثـة { تـذكـر- فـهم- 
تـطبيق } ولـكل سـؤال أربـعة بـدائـل ويـتم تـصحيح االخـتبار بـإعـطاء اإلجـابـة الـصحيحة درجـة {واحـد} 
واإلجــــابــــة غــــير الــــصحيحة درجــــة {صــــفر} ويــــوضــــح الجــــدول الــــتالــــى تــــوزيــــع مــــفردات االخــــتبار عــــلى 

املستويات املعرفية الثالث .
جدول ( 8  )

أرقام املفردات التى تقيس املستويات املعرفية الثالث

(3-2 )اختبار مهارات حل املشكالت:
مــــر إعــــداد اخــــتبار مــــهارات حــــل املــــشكالت لــــتالمــــيذ الــــصف الــــثانــــى اإلعــــدادى بــــالخــــطوات 

التالية الهدف من االختبار : 
يهــــدف االخــــتبار إلــــى الــــوقــــوف عــــلى مــــهارات حــــل املــــشكالت لــــدى تــــالمــــيذ الــــصف الــــثانــــى 

اإلعدادى 
(3-2 -1)تحديد أبعاد االختبار :

وقد تضمن االختبار خمسة أبعاد رئيسية تمثل مهارات حل املشكالت وهى :  
*مـهارة تحـديـد املـشكلة ويـقصد بـها:صـياغـة املـشكلة صـياغـة دقـيقة فـى شـكل سـؤال أو عـبارة 

تقريرية .
*مـــهارة أفـــضل الـــطرق لـــلحصول عـــلى الـــبيانـــات املـــتعلقة بـــاملـــشكلة ويـــقصد بـــها : 
املـصادر والـطرق الـتى يسـلكها املـتعلم بهـدف الـحصول عـلى بـيانـات قـد تـفيد فـى الـوصـول إلـى 

حل للمشكلة.

املستويات 
املعرفية

عدد 
املفردات

أرقام املفردات

التذكر 20  ،33 ،31 ،29 ، 27 ،22 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،6 ،5 ،4 ،1
 46 ،42 ،40 ،39 ،34

الفهم 18  ،44 ،38 ،35 ،32 ،30 ،28 ،26 ،25 ،20 ،17 ،16 ،9 ،8 ،7 ،3
47 ،46 ،45

التطبيق 12 50 ،49 ،48 ،41 ،37 ،36 ،24 ،23 ،21 ،19 ،18 ،2

•  ملحق ( 4 ) .
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*مـــهارة فـــرض الـــفروض ويـــقصد بـــها : وضــــع املــــتعلم القــــتراح (تخــــمني ذكــــى) أو عــــدد مــــن 
البدائل التى ربما يكون أحدها هو الحل الصحيح للمشكلة .

*مـهارة اخـتبار صـحة الـفرض ويـقصد بـها : اتــباع املــتعلم لــألســالــيب الــعلمية لــلتحقق مــن 
صــحة الــبدائــل الــتى وضــعها مــن قــبل لحــل املــشكلة وقــد يــكون أحــد هــذه األســالــيب الــعلمية هــو 

التجريب أو املالحظة .
*مـهارة اسـتخالص الـنتائـج وتـعميمها ويـقصد بـها : اســتنباط املــتعلم لــعدد مــن الــنتائــج 

التى قد تترتب على حدوث املشكلة ثم تعميم هذه النتائج فى مواقف مشابهة وجديدة .

 (3-2 -2) تعليمات االختبار :
أعــدت الــباحــثة تــعليمات االخــتبار قــبل تجــربــته املــبدئــية وذلــك حــتى تــتمكن الــباحــثة مــن دقــة 
هـــذه الـــتعليمات بـــناء عـــلى التجـــربـــة املـــبدئـــية وقـــد حـــرصـــت الـــباحـــثة عـــند صـــياغـــة هـــذه الـــتعليمات أن 

يراعى فيها مايلى :
سهولة ودقة األلفاظ املستخدمة وخلوها من التعقيد .-
أن تكون هذه التعليمات موجزة وتحدد الغرض من االختبار . -

   كما حرصت الباحثة على شرح هذه التعليمات وتفسيرها للتالميذ عند تطبيق االختبار .
 (3-2 -3) صياغة مفردات االختبار :

قــامــت الــباحــثة قــبل وضــع االخــتبار فــى صــورتــه األولــية بــدراســة وتــفحص عــدد مــن اخــتبارت 
مـهارات حـل املـشكالت الـتى أجـريـت فـى مـادة الـعلوم مـثل دراسـة ( بـهاء حـمودة ، 2005) ، دراسـة 
( مــرفــت حــسن ، 2007) ، دراســة (Gaigher et.al,2007 )، وبــناءا عــلى ذلــك اعــتمدت الــباحــثة فــى 
صـياغـة مـفردات االخـتبار عـلى أسـئلة االخـتيار مـن مـتعدد حـيث تـكون كـل سـؤال مـن مـقدمـة وأربـعة 
بــــدائــــل ويــــتميز هــــذا الــــنوع مــــن األســــئلة بــــعدة مــــميزات مــــنها أنــــه سهــــل الــــتصحيح ويــــقل فــــيه عــــامــــل 

التخمني كما يتميز بمعدالت صدق وثبات عالية .

وقد راعت الباحثة عند صياغة مفردات االختبار عدة اعتبارات منها :
أن تعكس مفردات االختبار طبيعة كل مهارة من مهارات االختبار بصورة تمثل عينة من -

السلوك املراد قياسه .
وضوح ودقة  األلفاظ املستخدمة فى صياغة املفردات وخلوها من التعقيد وكذلك وضوح -

وسهولة التعليمات . 
تــزويــد كــل مــهارة مــن مــهارات االخــتبار بــمثال تــوضــيحى لــلتلميذ يــبني الــطريــقة الــتى يــجيب بــها -

على مفردات االختبار . 
أن يــكون عــدد املــفردات فــى الــصورة األولــية لــكل بــعد مــن أبــعاد االخــتبار كــافــيا تحســبا ملــا قــد -

يحدث أثناء عمليات تحديد مؤشرات صالحية االختبار واجراءاته اإلحصائية . 
عـدم وضـع اإلجـابـات الـصحيحة بـنظام مـعني يـمكن أن يسـتنتج مـنه الـتلميذ اإلجـابـة الـصحيحة -

دون دراسة ملفردات االختبار . 
أن تكون البدائل متساوية فى الطول قدر اإلمكان ومرتبطة بمقدمة السؤال . -
أن تتجانس االستجابات غير الصحيحة .-
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(3-2 -4)الضبط اإلحصائى لالختبار :
لــــــلتحقق مــــــن صــــــالحــــــية االخــــــتبار لــــــالســــــتخدام والــــــتطبيق عــــــلى تــــــالمــــــيذ الــــــصف الــــــثانــــــى 
اإلعــــدادى ، قــــامــــت الــــباحــــثة بــــعرض اخــــتبار مــــهارات حــــل املــــشكالت عــــلى  مجــــموعــــة مــــن الــــسادة 
املـــحكمني* ، ثـــم قـــامـــت بتجـــربـــته اســـتطالعـــيا عـــلى مجـــموعـــة مـــن تـــالمـــيذ الـــصف الـــثانـــى اإلعـــدادى 
بـمدرسـة د.محـمد الـصالـحى لـلتعليم األسـاسـى بـإدارة الـقنايـات الـتعليمية – مـحافـظة الشـرقـية- وبـلغ 
عــددهــم {37} تــلميذا وتــلميذة وذلــك بهــدف الــحصول عــلى بــيانــات تــتعلق بــالــخصائــص اإلحــصائــية 

التالية :
صدق االختبار :

واستعانت الباحثة بالطريقة اآلتية للتأكد من صدق االختبار :
(3-2 -4 -1) صدق املحتوى : 

عــرضــت الــصورة األولــية لــالخــتبار عــلى مجــموعــة مــن الــسادة املــحكمني فــى مــجال املــناهــج 
*وطرائق تدريس العلوم ومجال علم النفس التربوى للتعرف على آرائهم من حيث :

- مدى سالمة الصياغة اللفظية واتساق البدائل .
- مدى مالءمة الصياغة اللفظية لالختبار ملستوى التالميذ .

- مدى مالءمة املفردات للهدف الذى وضعت من أجله .
- مدى سالمة تعليمات االختبار .

وفـى ضـوء آراء املـحكمني تـم تـعديـل بـعض مـفردات االخـتبار ، وقـد اعـتبر ذلـك مـؤشـرا لـصدق 
االختبار ككل منطقيا .

(3-2 -4 -2) ثبات االختبار :
وقـــــد تـــــم حـــــساب ثـــــبات األبـــــعاد الـــــفرعـــــية الخـــــتبار مـــــهارات حـــــل املـــــشكالت والـــــدرجـــــة الـــــكلية 
لــــالخــــتبار بــــاســــتخدام طــــريــــقة كــــيودر وريــــتشارد ســــون KR-20 وقــــد وجــــد أن قــــيمة هــــذه املــــعامــــالت 
تــراوحــت مــابــني {0.70 ، 0.85} وهــى قــيم دالــة عــند مســتوى 0.01 وتــشير إلــى إمــكانــية اســتخدام 

االختبار بمهاراته الفرعية بموثوقية مقبولة وهذا مايوضحه الجدول التالى :

جدول(9)
معامالت الثبات للمهارات الفرعية الختبار مهارات حل املشكالت 

(3-2 -5 )تحليل مفردات االختبار للحصول على :

(3-2 - 5 -1)مـــــعامـــــالت الـــــسهولـــــة والـــــصعوبـــــة والـــــتمييز لـــــكل 
مفردة :

املهارة األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة االختبار ككل

معامل 
الثبات

0.73 0.70 0.82 0.75 0.72 0.85

* ملحق(1)
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وقـــد تـــم حـــساب هـــذه املـــعامـــالت ملـــفردات االخـــتبار عـــن طـــريـــق املـــعادالت املـــخصصة لـــذلـــك 
( فــؤاد الــبهى ، 1989، 542 ، 623 :625 ) ، وقــد وجــد أن مــعامــالت الــسهولــة ملــفردات االخــتبار 
تـــــراوحـــــت مـــــا بـــــني {0.23 ، 0.73} ومـــــعامـــــالت الـــــصعوبـــــة تـــــراوحـــــت مـــــا بـــــني {0.27 ، 0.77 } وأن 
مـعامـالت الـتمييز تـراوحـت مـا بـني {0.2 ، 0.9 } ، وبـذلـك أصـبح جـميع مـفردات االخـتبار تـقع داخـل 
الـــنطاق املحـــدد وأنـــها ليســـت شـــديـــدة الـــصعوبـــة وليســـت شـــديـــدة الـــسهولـــة وقـــادرة عـــلى الـــتمييز بـــني 

مستويات التالميذ الضعاف واملتوسطني واألقوياء .

(3-2 - 5 -2)تحــديــد االســتجابــات غــير الــوظــيفية : أشـــارت الـــنتائـــج 
إلى أن جميع االستجابات وظيفية ومحتملة الصحة بالنسبة للتالميذ

(3-2 - 5 -3)تحديد الزمن املناسب لالختبار : 
تــم حــساب الــزمــن الــالزم لــإلجــابــة عــن أســئلة االخــتبار وذلــك عــن طــريــق الــتسجيل الــتتابــعى 
لـلزمـن الـذى يسـتغرقـه كـل تـلميذ وبـعد أن أجـاب جـميع الـتالمـيذ عـلى االخـتبار تـم تـقديـر الـزمـن الـالزم 

على أساس حساب متوسط الزمن الذى استغرقه جميع التالميذ ووجد أنه {60} دقيقة . 
(3-2 - 5 -4)طريقة التصحيح : 

تـرصـد درجـة واحـدة لـإلجـابـة الـصحيحة وصـفر لـإلجـابـة غـير الـصحيحة وذلـك لجـميع مـفردات 
االخـــتبار وبـــذلـــك تـــصبح الـــدرجـــة الـــعظمى الخـــتبار مـــهارات حـــل املـــشكالت لـــتالمـــيذ الـــصف الـــثانـــى 

اإلعدادى {25} درجة وقد تم عمل مفتاح مثقب لتصحيح االختبار .
(3-2 - 5 -5)الـــصورة الـــنهائـــية الخـــتبار مـــهارات حـــل املـــشكالت : قـــــامـــــت الـــــباحـــــثة 
بـوضـع االخـتبار فـى صـورتـه الـنهائـية مـرورا بـالخـطوات الـسابـقة وبـذلـك أصـبح االخـتبار فـى صـورتـه 
الــنهائــية مــكون مــن {25} مــفردة مــن نــوع االخــتيار مــن مــتعدد مــوزعــة عــلى املــهارات الخــمس ســالــفة 

الذكر بحيث تتضمن كل مهارة خمسة أسئلة ولكل سؤال أربعة بدائل . 
4-اجراءات ماقبل تنفيذ تجربة البحث :
(4-1)تحديد الهدف من تجربة البحث :

تهـدف تجـربـة الـبحث إلـى الـحصول عـلى بـيانـات دقـيقة تـوضـح مـاإذا كـانـت هـناك فـروقـا بـني 
آداء املجـــــموعـــــة التجـــــريـــــبية ( الـــــتى درســـــت بـــــاســـــتخدام بـــــعض خـــــرائـــــط الـــــتفكير ) وآداء املجـــــموعـــــة 

الضابطة ( التى درست باستخدام الطريقة املعتادة ) على أدوات البحث وهى :
اخـــتبار تـــحصيل فـــى وحـــدة {املـــادة } املـــقررة عـــلى تـــالمـــيذ الـــصف الـــثانـــى اإلعـــدادى – الـــفصل -

الدراسى األول – .
اختبار مهارات حل املشكالت . -

(4-2)تحديد متغيرات البحث:
-املـتغير املسـتقل : وهـو طـريـقة الـتدريـس حـيث تـدرس املجـموعـة التجـريـبية بـاسـتخدام بـعض خـرائـط 

التفكير ، بينما تدرس املجموعة الضابطة باستخدام الطريقة املعتادة .
-املتغيرات التابعة وهى : 

اخـــتبار تـــحصيل فـــى وحـــدة {املـــادة } املـــقررة عـــلى تـــالمـــيذ الـــصف الـــثانـــى اإلعـــدادى – الـــفصل -
الدراسى األول – .

اختبار مهارات حل املشكالت . -
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(4-3)تحديد منهج البحث :
(4-3-1)املنهج الوصفى :

وذلـك ملـسح أدبـيات املـجال إلعـداد اإلطـار الـنظرى وتحـديـد الـدراسـات الـسابـقة ذات الـصلة ، 
باإلضافة إلى  تحليل وتفسير نتائج تطبيق أدوات البحث.

(4-3-1)املنهج شبه التجريبى : 
وذلك بهدف إجراء تجربة البحث باعتباره أنسب مناهج البحث .

(4-4)اختيار عينة البحث :
تم اختيار عينتني للبحث وهما :

عـينة اسـتطالعـية : { ســبق الحــديــث عــنها فــى هــذا الــفصل } وكــان اخــتيارهــا 
بهــدف ضــبط أدوات الــبحث ، عــينة إلجــراء تجــربــة الــبحث تــم 

اختيار عينة البحث من مدارس:
مـدرسـة د.محـمد الـصالـحى لـلتعليم األسـاسـى ، مـدرسـة الـقنايـات اإلعـداديـة بـنات ، مـدرسـة 
الــــقنايــــات اإلعــــداديــــة بــــنني – إدارة الــــقنايــــات الــــتعليمية – مــــحافــــظة الشــــرقــــية والــــتى تــــعمل الــــباحــــثة 
بـإحـداهـا وهـى عـبارة عـن أربـعة فـصول مـن فـصول الـصف الـثانـى اإلعـدادى وتـم تـقسيم الـعينة إلـى 

مجموعتني :
*مجـــموعـــة ضـــابـــطة:مـــــكونـــــة مـــــن {75} تـــــلميذا عـــــبارة عـــــن فـــــصلني دراســـــيني 
كــامــلني (2/1)، (2/1) بــمدرســة الــقنايــات اإلعــداديــة بــنات ، 
مــدرســة الــقنايــات اإلعــداديــة بــنني وقــد درســت هــذه املجــموعــة 
وحــــدة {املــــادة} املــــقررة عــــليهم – الــــفصل الــــدراســــى األول – 

بالطريقة املعتادة .
*مجــموعــة تجــريــبية :مـــكونـــة مـــن {75} تـــلميذا عـــبارة عـــن فـــصلني دراســـيني 
كـامـلني (2/1) ، (2/2) بـمدرسـة د.محـمد الـصالـحى لـلتعليم 
األســـــــــــاســـــــــــى – إدارة الـــــــــــقنايـــــــــــات الـــــــــــتعليمية – مـــــــــــحافـــــــــــظة 
الشــــــــرقــــــــية ، وقــــــــد درســــــــت هــــــــذه املجــــــــموعــــــــة نــــــــفس الــــــــوحــــــــدة 
بـــــاســـــتخدام بـــــعض خـــــرائـــــط الـــــتفكير ، وقـــــد تـــــم تحـــــديـــــد عـــــدد 
الـتالمـيذ فـى املجـموعـتني بـعد اسـتبعاد الـحاالت الـغائـبة أثـناء 
اجــــــراء تجــــــربــــــة الــــــبحث وأثــــــناء تــــــطبيق أدوات الــــــبحث قــــــبليا 

وبعديا .
جدول ( 10)
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عدد تالمیذ المجموعتین التجریبیة والضابطة

(4-5)تكافؤ مجموعتى البحث :
تم التحقق من تكافؤ تالميذ مجموعتى البحث من خالل املتغيرات اآلتية :

(4-5-1)العمر الزمنى : 
فـــى مســـتوى عـــمرى واحـــد تـــقريـــبا حـــيث تـــراوحـــت أعـــمار تـــالمـــيذ مجـــموعـــتى الـــبحث مـــابـــني 

13-14 سنة
(4-5-2)املستوى االجتماعى واالقتصادى : 

حـــيث إن عـــينة الـــبحث تـــنتمى إلـــى مـــديـــنة واحـــدة مـــما يـــشير إلـــى أن املســـتوى االجـــتماعـــى 
واالقتصادى متقارب ومتكافىء إلى حد كبير  

(4-5-3)الجنس : 
تم ضبط عامل الجنس باختيار عينة البحث من اإلناث والذكور ومن ثم فالعينة مختلطة. 

5- اجراءات تنفيذ تجربة البحث :
(5-1) تطبيق أدوات البحث قبليا :

تــــــم تــــــطبيق األدوات املســــــتخدمــــــة عــــــلى عــــــينة الــــــبحث بــــــصورة قــــــبلية لــــــكل مــــــن املجــــــموعــــــتني 
التجــريــبية والــضابــطة فــى بــدايــة الــفصل الــدراســى األول مــن الــعام الــدراســى 2008 / 2009 م ، 
وذلــك بهــدف تحــديــد الــدرجــة الــقبلية الــكلية لــكل تــلميذ فــى الــتطبيق الــقبلى ألدوات الــبحث ، وقــامــت 
الــباحــثة بــقراءة وتــوضــيح وشــرح الــتعليمات الــخاصــة لــكل آداة لــلتالمــيذ قــبل وأثــناء الــتطبيق ،  وقــد 
اســــتغرقــــت مــــدة الــــتطبيق الــــقبلى لــــألدوات كــــلها (16 ) حــــصة بــــواقــــع 8 حــــصص لــــكل مــــن اخــــتبار 

التحصيل واختبار مهارات حل املشكالت لكل من املجموعتني التجريبية والضابطة .
(5-1 -2)االختبار التحصيلى : 

ويوضح جدول(11) نتائج التطبيق القبلى لالختبار التحصيلى على مجموعتى البحث كما يلى:

املجموعة الفصل املدرسة عدد التالميذ العدد 
املستبعد

العدد 
الفعلى

الضابطة 2/1
2/1

     االعدادية 
بنات

االعدادية 
بنني

    
40تلمي

ذة
 39
تلميذا

4
0

36
39

التجريبية 2/1
2/2

د.محمد الصالحى 
للتعليم األساسى

37تلميذا
43تلميذة

1
4

36
39

حجم 
العينة 
الكلى

159 9 150
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جدول(11)
املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة(ت)للمقارنة بني درجات تالميذ 

املجموعتني الضابطة والتجريبية فى القياس القبلى لالختبار التحصيلى

*ومـن نـتائـج الجـدول الـسابـق يـتضح عـدم وجـود فـروق دالـة إحـصائـيا بـني املجـموعـتني الـضابـطة 
والتجـــريـــبية فـــى املـــتغير الـــتابـــع { االخـــتبار الـــتحصيلى} قـــبلى وبـــذلـــك يـــتحقق الـــتجانـــس بـــني 

املجموعتني.

(5-1 -3)اختبار مهارات حل املشكالت :  
كــــــما يــــــبني جــــــدول(12) نــــــتائــــــج الــــــتطبيق الــــــقبلى الخــــــتبار مــــــهارات حــــــل املــــــشكالت عــــــلى 

مجموعتى البحث كما يلى :

جدول(12)
املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة(ت)للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعتني 

الضابطة والتجريبة فى القياس القبلى الختبار مهارات حل املشكالت

املجموعة عدد العينة املتوسط االنحراف 
املعيارى

قيمة (ت) درجة 
الحرية

الداللة عند 
الطرفني

الضابطة 75 13.800 3.788 0.039 149 0.969
التجريبية 75 13.77 4.56 0.039 149 0.969

املجموعة
عدد 
العينة

املتوس
ط

االنحراف 
املعيارى

قيمة 
(ت)

درجة 
الحرية

الداللة 
عند 

الطرفني

الضابطة  75 9.17 3.4
1

0.644 149 0.521

التجريبية  75 8.82 3.1
8

0.644 149 0.521
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وبـــــذلـــــك يـــــتضح أن قـــــيم (ت) غـــــير دالـــــة مـــــما يـــــعنى عـــــدم وجـــــود فـــــروق دالـــــة إحـــــصائـــــيا بـــــني 
املجـموعـتني الـضابـطة والتجـريـبية فـى املـتغير الـتابـع  قـبلى اخـتبار مـهارات حـل املـشكالت وبـذلـك تـم 

التحقق من التجانس بني املجموعتني .
(5-2)تدريس الوحدة ملجموعة البحث : 

قـام أ/ مـصطفى عـلى الـلبلوب بـالـتدريـس للمجـموعـة التجـريـبية  وهـى فـصلى (2/1) (2/2 ) 
مــــن تــــالمــــيذ الــــصف الــــثانــــى اإلعــــدادى  بــــمدرســــة د.محــــمد الــــصالــــحى لــــلتعليم األســــاســــى – إدارة 
الـقنايـات الـتعليمية- مـحافـظة الشـرقـية حـيث درسـت بـاسـتخدام بـعض خـرائـط الـتفكير بـعد أن عـرفـته 
الـباحـثة بـماهـية خـرائـط الـتفكير وأنـماطـها ووظـيفة كـل نـمط وكـيفية الـتدريـس بـاسـتخدامـها كـما تـلقت 
املجـموعـة التجـريـبية مـن قـبل الـباحـثة جـلسات تـدريـب عـلى خـرائـط الـتفكير وفـى نـهايـة هـذه الجـلسات 
طــلبت الــباحــثة مــن الــتالمــيذ بــناء عــدد مــن خــرائــط الــتفكير الــثمانــية دون الــتقيد بــمادة دراســية مــعينة 
بـــل تـــركـــت الـــباحـــثة مـــطلق الحـــريـــة لـــلتالمـــيذ الخـــتيار املـــفاهـــيم الـــتى يـــرغـــبون فـــى تـــعريـــفها ووصـــفها 
بـاسـتخدام خـرائـط الـتفكير وقـد احـتفظت الـباحـثة بمجـموعـة مـن هـذه األعـمال الـتى قـام بـها الـتالمـيذ 
وهـذا مـا يـوضـحه مـلحق ( 6  ) بـنهايـة الـبحث الـحالـى وقـد حـرصـت الـباحـثة عـلى حـضور الـحصص 
الـدراسـية الـخاصـة بـتدريـس وحـدة املـادة مـن كـتاب أنـت والـعلوم املـقررة عـلى تـالمـيذ الـصف الـثانـى 
اإلعــــــــدادى – الــــــــفصل الــــــــدراســــــــى األول- لــــــــعام 2008م / 2009م حــــــــتى يــــــــتسنى لــــــــها أن تــــــــكون 
بـمساعـدة أ/ مـصطفى مـدرس مـادة الـعلوم كـلما احـتاج ذلـك أثـناء حـل املـهام بـكراسـة نـشاط الـتلميذ 
أو أثـــناء بـــناء خـــرائـــط الـــتفكير مـــن قـــبله وقـــبل تـــالمـــيذ املجـــموعـــة التجـــريـــبية بـــينما درســـت املجـــموعـــة 
الــضابــطة وهــى فــصلى (2/1) ،(2/1) واملجــموعــة مــن تــالمــيذ الــصف الــثانــى اإلعــدادى بــمدرســتى 
اإلعـداديـة بـنني{ قـام بـالـتدريـس أ/ محـمد فـاروق} ، اإلعـداديـة بـنات { قـام بـالـتدريـس أ/ هـالـة عـويـس} 

– إدارة القنايات التعليمية- محافظة الشرقية ودرست بالطريقة املعتادة . 
(5-3)التطبيق البعدى ألدوات البحث :

تـــم تـــطبيق األدوات املســـتخدمـــة فـــى الـــبحث {االخـــتبار الـــتحصيلى – اخـــتبار مـــهارات حـــل 
املــشكالت } عــلى عــينة  الــبحث بــصورة بــعديــة لــكل مــن املجــموعــة التجــريــبية والــضابــطة وذلــك بهــدف 
تحـديـد الـدرجـة الـبعديـة لـكل تـلميذ فـى الـتطبيق الـبعدى ألدوات الـبحث ، وقـد اسـتغرقـت مـدة الـتطبيق 

البعدى لألدوات :
*االخـتبار الـتحصيلى بـواقـع {75} دقـيقة لـكل مجـموعـة مـن املجـموعـتني التجـريـبية والـضابـطة كـل 

على حدة .
*اخـــتبار مـــهارات حـــل املـــشكالت بـــواقـــع {60} دقـــيقة  لـــكل مجـــموعـــة مـــن املجـــموعـــتني التجـــريـــبية 

والضابطة كل على حدة .
(5-4)تصحيح األدوات وتقدير الدرجات :

تم تصحيح  أوراق اإلجابة وكان تقدير الدرجات كما يلى :
*االخــــتبار الــــتحصيلى : تــــم إعــــطاء اإلجــــابــــة الــــصحيحة درجــــة واحــــدة واإلجــــابــــة غــــير الــــصحيحة 

صفر وكانت الدرجة الكلية لالختبار {50} درجة .
  *اخـــــتبار مـــــهارات حـــــل املـــــشكالت : تـــــم إعـــــطاء اإلجـــــابـــــة الـــــصحيحة درجـــــة واحـــــدة واإلجـــــابـــــة غـــــير 

الصحيحة صفر وكانت الدرجة الكلية لالختبار {25} درجة .
(5-5)األسلوب اإلحصائى املستخدم فى معالجة البيانات :
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تم التحقق من صحة الفروض املتضمنة ملشكلة البحث باستخدام األساليب 
اإلحصائية املناسبة كما سوف يأتى ذكر ذلك تفصيال فى الفصل الالحق .

 

الفصل الخامس 
نتائج البحث وتفسيرها
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أوال : األساليب اإلحصائية املستخدمة فى البحث 
الحالى 

ثانيا : اختبار صحة الفروض ومناقشة النتائج

الفصل الخامس 
نتائج البحث وتفسيرها

هـدف هـذا الـفصل إلـى تحـليل الـبيانـات الـتى تـوصـل إلـيها الـبحث الـحالـى ومـعالـجتها 
إحــصائــيا وكــانــت وحــدة تحــليل الــبيانــات هــى درجــات تــالمــيذ الــصف الــثانــى اإلعــدادى فــى 
تـطبيق االخـتبار الـتحصيلى واخـتبار مـهارات حـل املـشكالت قـبليا وبـعديـا حـيث إنـه لـم تظهـر 
فــروق  ذات داللــة إحــصائــية بــني املجــموعــتني التجــريــبية والــضابــطة فــى تــطبيق أدوات الــبحث 

قبليا (االختبار التحصيلى واختبار مهارات حل املشكالت ) 
وبــذلــك قــد اعــتبرت هــذه  املــتغيرات مــضبوطــة قــبليا ولــذلــك يــمكن الــقول بــأن أى فــروق 
بـــني املجـــموعـــتني التجـــريـــبية والـــضابـــطة فـــى تـــطبيق أدوات الـــبحث بـــعديـــا يـــرجـــع إلـــى املـــتغير 

املستقل ( خرائط التفكير ) 
أوال : األساليب اإلحصائية املستخدمة فى البحث الحالى :

(1) اخــــتبار (ت) لــــداللــــة فــــروق املــــتوســــطات ملــــتوســــطني مــــرتــــبطني .  (فــــؤاد الــــبهى ،1979 ، 
 (469

ويمكن حساب قيمة(ت) من خالل املعادلة التالية :  



ت=              م ف 

مج ح2ف 
ن(ن-1)
حيث يدل الرمز :

م ف : متوسط الفروق (الفرق بني املتوسطني)
مج ح2ف : مجموع مربعات انحرافات الفروق عن متوسطات تلك الفروق 

ن : عدد أفراد العينة 
ن-1 : درجات الحرية 

(2) حجم التأثير :
ولقياس حجم التأثير تم استخدام املعادلة التالية :(رشدى فام منصور،1997، 57)                                  

 2t
d=                                

                                                df
حيث يدل الرمز:

Df : درجات الحرية 
t   : قيمة(ت) لداللة الفروق بني املتوسطات 

ويتحدد حجم التأثير كاآلتى :
إذا كانت قيمة(d) = 0.2 كان حجم التأثير صغيرا.           

 إذا كانت قيمة(d) = 0.5 كان حجم التأثير  متوسطا .
إذا كانت قيمة(d) = 0.8 كان حجم التأثير كبيرا .

ثانيا : اختبار صحة فروض ومناقشة النتائج :
*لإلجابة عن التساؤل الفرعى األول للبحث والذى ينص على : "ما فاعلية 

استخدام  بعض خرائط التفكير فى تحصيل تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ملادة العلوم؟ 
" كان على الباحثة اختبار صحة الفرض األول والفرض الثانى كما يلى :

الفرض األول :
ينص الفرض األول فى البحث الحالى على  :    
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" تـــــوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائـــــية عـــــند مســـــتوى 0.05 بـــــني مـــــتوســـــطات درجـــــات 
تـالمـيذ املجـموعـتني التجـريـبية والـضابـطة فـى كـل مسـتوى مـن مسـتويـات االخـتبار الـتحصيلى 

وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية " .
*وتــم الــتحقق مــن صــحة الــفرض بــحساب مــتوســطى درجــات الــتالمــيذ(عــينة الــبحث) 

قبليا وبعديا وحساب االنحراف املعيارى وقيمة(ت) وحجم التأثير .
ويـوضـح جـدول(13) نـتائـج تـطبيق االخـتبار الـتحصيلى بـعديـا عـلى مجـموعـتى الـبحث 

كما يلى :

جدول (  13 )
املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة(ت) للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعتني 

التجريبية والضابطة فى القياس البعدى لالختبار التحصيلى

نـــالحـــظ مـــن الجـــدول الـــسابـــق (13) أن الـــنتائـــج الـــسابـــقة تـــعبرعـــن وجـــود فـــروق ذات 
داللـــة إحـــصائـــية عـــند مســـتوى 0.01 بـــني مـــتوســـطات درجـــات تـــالمـــيذ املجـــموعـــتني التجـــريـــبية 
والــضابــطة فــى كــل مســتوى مــن مســتويــات االخــتبار الــتحصيلى وفــى االخــتبار كــكل لــصالــح 
املجــموعــة التجــريــبية وهــذا يــدل عــلى تــفوق تــالمــيذ املجــموعــة التجــريــبية عــن تــالمــيذ املجــموعــة 
الـــضابـــطة فـــى االخـــتبار الـــتحصيلى كـــكل وفـــى كـــل مـــن مســـتويـــاتـــه الـــثالثـــة(الـــتذكـــر- الـــفهم- 

البعد التطبيق عدد 
العينة

املتوس
ط 

الحسا
بى

االنح
راف 
املعيا
رى

قيمة(
ت)

df داللة 
الطرف
ني

قيمة(
(d

التذكر الضابطة
التجريبية

75
75

15.04
16.97

3.86
2.99

3.42 149 0.00
1

0.00
1

0.56

الفهم الضابطة
التجريبية

75
75

6.86
13.50

4.04
4

3.21

11.12 149 0.01
0.01

1.82

التطبيق الضابطة
التجريبية

75
75

2.17
7.80

2.55
2.73

12.9 149 0.01
0.01

2.11

التحصي
ل

الضابطة
التجريبية

75
75

23.94
37.88

5.73
5.01

15.7 149 0.01
0.01

2.57
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