كلـيـــة التربية
قسم املناهـج وطرق التدريس
وتكنولوجيا التعليم

فاعلية استخدام بعض خرائط التفكير لتدريس مادة العلوم فى
التحصيل واكتساب مهارات حل املشكالت لدى تالميذ مرحلة
التعليم األساسى
رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستير فى التربية
تخصص "مناهج وطرق تدريس العلوم "
إعداد
سناء عبد العظيم السيد عبد الرحمن

لجنة اإلشراف
أ.د /فوزى أحمد الحبشى

أ.د /السيد على شهده

أستاذ املناهج وطرق تدريس
العلوم

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم
املتفرغ

كلية التربية – جامعة الزقازيق

كلية التربية – جامعة الزقازيق

1430ﻫ 2009 -م

بسم اهلل الرحمن الرحيم

﴿ا َّل ِذي َن َيذْ ُك ُرو َن اهللَّ ِق َياما ً َو ُق ُعودا ً
َو َع َلىَ ُجنُو ِب ِه ْم َو َيتَفَ َّك ُرو َن ِفي َ
خ ْل ِق
الس َما َو ِ
ات َواأل َ ْر ِ
ض َر َّبنَا َما َ
ت
خ َل ْق َ
َّ
َهذا َب ِ
اب
اطالً ُ
سبْ َحانَ َك فَ ِقنَا َعذَ َ
النَّار﴾
سورة آل عمران اآلية 191

صدق اهلل العظيم

شكر وتقدير
الح ~ ~~مد هلل ع ~ ~~دد خ ~ ~~لقه  ،الح ~ ~~مد هلل م ~ ~~لء خ ~ ~~لقه  ،الح ~ ~~مد هلل ع ~ ~~دد م ~ ~~اف ~ ~~ى ال ~ ~~سماوات
واألرض  ،الح ~~مد هلل م ~~لء م ~~ا ف ~~ى ال ~~سماوات واألرض  ،الح ~~مد هلل ع ~~دد م ~~اأح ~~صى ك ~~تاب ~~ه ،
الح~مد هلل ع~لى م~اأح~صى ك~تاب~ه  ،الح~مد هلل ع~دد ك~ل ش~ىء  ،الح~مد هلل م~لء ك~ل ش~ىء ؛ أم~ا
ب~~عد يس~~رن~~ى أن أت~~وج~~ه ب~~خال~~ص ش~~كرى وت~~قدي~~رى واح~~ترام~~ى إل~~ى األس~~تاذي~~ن الج~~ليلني ال~~ذى
أن~عم اهلل س~بحان~ه وت~عال~ى ع~لى ب~هما وأك~رم~نى ب~أن ت~فضال وأش~رف~ا ع~لى ه~ذا ال~عمل امل~تواض~ع
.
أ.د/ال%سيد ع%لى شه%ده ال~~ذى غ~~مرن~~ى ب~~كري~~م أخ~~الق~~ه وع~~ظيم ص~~فات~~ه وف~~يض ع~~لمه
ف~كم ك~ان ص~بورا ع~طوف~ا ب~ال~باح~ثة م~ثله ف~ى ذل~ك م~ثل األب ال~حنون ف~لوال ت~وج~يهات وارش~ادات
س~يادت~ه ال~رش~يدة ال~تى ق~دم~ها ل~لباح~ثة ع~ند إع~داده~ا ل~لبحث ب~صفة ع~ام~ة وأدوات~ه ب~صفة خ~اص~ة
م~ا خ~رج ع~لى ه~ذا ال~نحو فج~زاه اهلل ع~نى خ~ير الج~زاء وم~تعه ب~موف~ور ال~صحة وال~عاف~ية وج~عل
ذلك فى ميزان حسناته .
أ.د/ف%وزى أح%مد ال%حبشى ال~ذى تعج~ز ك~لمات~ى وت~تحير ع~لى ل~سان~ى ف~إن أس~ميته
ال~~عال~~م الج~~ليل ف~~قد ال أوف~~يه ق~~دره وإن أس~~ميته الخ~~ل األم~~ني ق~~د أك~~ون م~~قصرة ف~~ى ح~~قه ول~~كن
م~~ا أع~~رف~~ه ج~~يدا وأع~~يه ت~~مام~~ا أن~~نى ت~~علمت ع~~لى ي~~دي~~ه ط~~رق ال~~بحث ال~~ترب~~وى وم~~ناه~~جه وك~~يفية
ك~تاب~ة ب~حث ي~تسم ب~امل~نهجية ال~علمية وال~ترب~وي~ة ال~صحيحة فج~زاه اهلل ع~نى خ~ير الج~زاء وم~تعه
بموفور الصحة والعافية وجعل ذلك فى ميزان حسناته .
ك~ما أت~وج~ه ب~خال~ص ش~كرى وع~ميق ت~قدي~رى إل~ى األس~تاذي~ن ال~فاض~لني ال~لذي~ن ت~فضال
باملوافقة على مناقشة الباحثة .
أ.م.د/إب %%راه %%يم مح %%مد ف %%وده ال~ ~~ذى تح~ ~~مل ع~ ~~ناء ال~ ~~سفر وأت~ ~~ى مل~ ~~ناق~ ~~شة ال~ ~~باح~ ~~ثة
وإس~~داء م~~الح~~ظات~~ه الس~~دي~~دة ب~~شأن ال~~بحث وال~~تى س~~وف ت~~ثرى ب~~ال ش~~ك ال~~بحث وت~~جعله ف~~ى

ص~~ورة ج~~يدة ت~~ليق ب~~وض~~عه ف~~ى م~~كتبة ك~~لية ال~~ترب~~ية –ج~~ام~~عة ال~~زق~~ازي~~ق -فج~~زاه اهلل ع~~نى خ~~ير
الجزاء ومتعه بموفور الصحة والعافية وجعل ذلك فى ميزان حسناته .
أ.م.د/ح%جازى ع%بدالح%ميد أح%مد ال~~ذى أع~~طى م~~ن وق~~ته وجه~~ده إلرش~~اد ال~~باح~~ثة
ك~~لما اح~~تاج~~ت ذل~~ك أث~~ناء اع~~داده~~ا ل~~لبحث ك~~ما ت~~فضل ع~~ليها ب~~مناقش~~تها وإس~~داء امل~~زي~~د م~~ن
االرش~~ادات ل~~ها فج~~زاه اهلل ع~~نى خ~~ير الج~~زاء وم~~تعه ب~~موف~~ور ال~~صحة وال~~عاف~~ية وج~~عل ذل~~ك ف~~ى
ميزان حسناته .
ك ~~ما أت ~~وج ~~ه ل ~~كل أس ~~ات ~~ذت ~~ى م ~~نذ ط ~~فول ~~تى وح ~~تى اآلن ب ~~خال ~~ص ش ~~كرى وت ~~قدي ~~رى
م ~~صداق ~~ا ل ~~لحكمة ال ~~قائ ~~لة " :م ~~ن ع ~~لمنى ح ~~رف ~~ا ص ~~ار ل ~~ى ق ~~دوة وم ~~ثال "  ،وع ~~لى رأس ه ~~ؤالء
ال~كثيري~ن م~ن امل~علمني ل~ى ف~ى ح~يات~ى وال%دى ال%عزي%ز  /ع%بد ال%عظيم ال%سيد ع%بد ال%رح%من
م%%علمى األول ف%%ى ه%%ذه ال%%دن%%يا ب%%ارك اهلل ل%%ه ف%%ى ع%%مره وم%%تعه ب%%موف%%ور ال%%صحة
وال%عاف%ية  ،أ.د/إب%راه%يم ع%طيه أس%تاذ امل%ناه%ج وط%رق ت%دري%س ال%ري%اض%يات ب%كلية
ال%ترب%ية – ج%ام%عة ال%زق%ازيق  ،د/ص%الح ش%ري%ف م%درس ع%لم ال%نفس ال%ترب%وى ب%كلية
ال%%ترب%%ية ال%%نوع%%ية – ج%%ام%%عة ال%%زق%%ازيق  ،أ.د /زب%%يدة ق%%رن%%ى م%%درس امل%%ناه%%ج وط%%رق
ت%دري%س ال%علوم ب%كلية ال%ترب%ية – ج%ام%عة امل%نصورة  ،أ /مح%مد أح%مد س%عيد م%درس
ال%لغة ال%فرن%سية ب%مدرس%ة ال%قناي%ات ال%ثان%وي%ة املش%ترك%ة  ،أ/ي%اس%ر ج%ندي%ة م%درس أول
ال%لغة ال%عرب%ية ب%مدرس%ة ج%مال ع%بد ال%ناص%ر ب%ال%زق%ازيق  ،ك%ما ال ي%فوت%نى أن أت%وج%ه
ب %%خال %%ص ال %%شكر واالم %%تنان ل %%كل م %%ن  :أ /ف %%وزي %%ة ه %%يبه م %%دي %%رة م %%درس %%ة د.مح %%مد
ال%%صال%%حى ل%%لتعليم األس%%اس%%ى  ،أ/ع%%الء دي%%اب ن%%اظ%%ر م%%درس%%ة د.مح%%مد ال%%صال%%حى
ل%%لتعليم األس%%اس%%ى ،أ/أي%%من ن%%جيده م%%درس أول م%%ادة ال%%علوم ب%%مدرس%%ة د.مح%%مد
ال%%صال%%حى ل%%لتعليم األس%%اس%%ى  ،أ/رش%%دى األل%%فى م%%دي%%ر م%%درس%%ة اإلع%%دادي%%ة ب%%نني
ب%%ال%%قناي%%ات  ،أ /رج%%اء أب%%و ال%%فتوح وك%%يلة م%%درس%%ة اإلع%%دادي%%ة ب%%نني ب%%ال%%قناي%%ات  ،أ/
س%%ام%%ية ع%%بد ال%%بارى م%%دي%%رة م%%درس%%ة اإلع%%دادي%%ة ب%%نات ب%%ال%%قناي%%ات  ،ك%%ما أت%%وج%%ه
ب%خال%ص ش%كرى ل%تالم%يذ وت%لميذات ال%صف ال%ثان%ى اإلع%دادى ب%مدرس%ة د.مح%مد
الصالحى للتعليم األساسى .
ك%ما أت%وج%ه بعميق ش%كرى وح%بى ل%رف%يقات%ى ف%ى ط%ريق ال%بحث ال%علمى أ/
ران %%يا مح %%مد إب %%راه %%يم  ،أ/م %%نى ص %%الح ع %%بدال %%فتاح  ،أ/ل %%يلى ج %%معه ص %%ال %%ح  ،أ/
س%ام%ية ع%بدال%عزي%ز ،أ/إح%سان ش%كرى ح%جازى ,أ/ه%وي%دا ع%ادل ن%دا ,أ/إي%مان مح%مد
عبدالعظيم ,أ/مروة عبداللطيف أحمد .
ك %% %ما أود أن أب %% %عث ب %% %شكرى وع %% %ظيم ح %% %بى إل %% %ى ال %% %حبيبني ال %% %غائ %% %بني
ال%%حاض%%ري%%ن خ%%ال%%ى  /ص%%اب%%ر ال%%حاوى  ،ع%%مى  /ع%%بداهلل ال%%باز أس%%كنهما اهلل ف%%سيح
ج%%نات%%ه وأن%%عم ع%%ليهما ب%%جوار ال%%هادى امل%%ختار خ%%ات%%م ال%%نبيني وامل%%رس%%لني س%%يدن%%ا
محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
وأخ%%يرا ول%%يس ب%%آخ%%ر أغ%%لى ش%%كر وأط%%يب ت%%حية وأع%%ظم ح%%ب ح%%واه ق%%لبى
ون%%بض ب%%ه إل%%ى أم%%ى ال%%غال%%ية أدام%%ها اهلل وب%%ارك ل%%ها ف%%ى ع%%مره%%ا وأس%%بغ ع%%ليها

س %%تره وع %%اف %%يته وإل %%ى إخ %%وت %%ى األع %%زاء أش %%قائ %%ى ف %%ى دم %%ى وروح %%ى وع %%قلى أ/
س%% %ماح وزوج%% %ها أ /م%% %دح%% %ت  ،م /مح%% %مد  ،أ /ن%% %ادي%% %ة وزوج%% %ها أ/أح%% %مد  ،األخ%% %ت
الصغرى أسماء .
وأخ %%تم ش %%كرى بح %%مد ال %%على ال %%قدي %%ر وال %%صالة والس %%الم ع %%لى امل %%بعوث
رح%%مة ل%%لعامل%%ني  ،اال%%لهم ه%%ذا جه%%دى امل%%تواض%%ع ف%%إن ك%%ان ف%%يه إج%%ادة ف%%من ف%%ضلك
س%%بحان%%ك وك%%رم%%ك ث%%م م%%ن ف%%ضل أس%%ات%%ذت%%ى ال%%كرام املش%%رف%%ني ع%%ليه أم%%ا إن ك%%ان ف%%يه
ت%قصير وذل%ل ف%ال%كمال هلل وح%ده ج%ل ش%أن%ه وحس%بى أن%نى ح%اول%ت واجته%دت ق%در
اإلمكان وقدر إستطاعتى .
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مقدمة
أش~ار ال~فالس~فة ال~قدام~ى إل~ى أن ال~فرد ي~ول~د ول~دي~ه ع~قل يش~به ال~صفحة ال~بيضاء وذل~ك
ب~دوره ي~ؤك~د أن ل~لقائ~مني ع~لى م~ؤس~سات ال~ترب~ية دورا ه~ام~ا ف~ى ت~نمية ع~قول أب~نائ~نا وال~سؤال
ال~~ذى ي~~طرح ن~~فسه ه~~ل ي~~ؤدى ال~~قائ~~مون ع~~لى ال~~ترب~~ية ال~~دور امل~~نوط ب~~هم ؟ ال~~سؤال ب~~شكل آخ~~ر
ه~~ل س~~اه~~م ال~~قائ~~مون ع~~لى ال~~ترب~~ية ف~~ى إك~~ساب امل~~تعلمني امل~~هارات وال~~طرق ال~~تى ت~~ساع~~ده~~م
على تحصيل العلم واملعرفة.
وح ~~يث إن ط ~~بيعة امل ~~عرف ~~ة ال ~~علمية دائ ~~مة االت ~~ساع م ~~ما ي ~~جعل م ~~ن املس ~~تحيل ع ~~لى
امل~تعلمني اس~تيعاب ك~ل ه~ذه امل~عارف ف~ى ح~ني أص~بحت ال~قدرة ع~لى ال~وص~ول إل~ى امل~علوم~ات
وت~~ول~~يده~~ا وم~~عال~~جتها أم~~را أك~~ثر أه~~مية م~~ن مج~~رد ح~~فظ واس~~تظهار ه~~ذه امل~~علوم~~ات ).مح%مد
أبو الفتوح حامد (310 ،2005،

وي ~~تميز ال ~~عصر ال ~~ذى ت ~~عيشه البش ~~ري ~~ة اآلن ب ~~ال ~~تغير الس ~~ري ~~ع وال ~~هوي ~~ات امل ~~تصارع ~~ة
واإلخ ~~تراع ~~ات امل ~~تفردة وامل ~~بتكرة ه ~~ذا ف ~~ضال ع ~~ن ان ~~عدام امل ~~ساف ~~ات وث ~~ورة امل ~~علوم ~~ات وال ~~ثورة
ال ~~تقنية وال ~~تسام ~~ى املس ~~تمر إل ~~ى املس ~~تقبل م ~~ع ت ~~فهم ال ~~حاض ~~ر ل ~~ذل ~~ك ع ~~لينا االع ~~داد ال ~~علمى
امل~دروس للمس~تقبل وأول~ى خ~طوات ه~ذا االع~داد ت~تمثل ف~ى ال~ترب~ية وم~ناه~جها ال~تى ي~جب أن
ت~~تطور مل~~واج~~هة تح~~دي~~ات املس~~تقبل له~~دف إع~~داد ال~~طالب ل~~كى ي~~تدب~~روا أم~~ر مس~~تقبلهم ب~~شكل
أكثر وعيا وفاعلية  ).دونا أتشاير وآخران (17 ،1999،
وإن امل~~تفحص مل~~ناه~~جنا يج~~ده~~ا متخ~~مة ب~~ال~~حقائ~~ق وال~~تفاص~~يل امل~~ملة ال~~تى ت~~خاط~~ب
ال~~ذاك~~رة أك~~ثر م~~ما ت~~خاط~~ب آل~~يات ال~~تفكير ف~~ى اإلن~~سان وت~~دع~~و ل~~لتعود ع~~لى ت~~لقى امل~~علوم~~ات
م~~باش~~رة دون م~~جهودا ف~~ى اك~~تساب ال~~خبرة ك~~ما أص~~بح امل~~تعلم ي~~عتمد ع~~لى ال~~كتاب أك~~ثر م~~ن
اع ~~تماده ع ~~لى ع ~~قله وت ~~فكيره ح ~~تى أن ~~ه ال يجه ~~د ن ~~فسه ف ~~ى ف ~~هم وت ~~فسير امل ~~علوم ~~ات م ~~ما أدى
إل~ى ض~عف خ~يال~ه وخ~مول ذه~نه ف~أص~بحت ذاك~رت~ه مج~رد خ~زي~نة ل~لمعلوم~ات ب~دال م~ن أن ي~عال~ج
هذه املعلومات ويعمل فكره ويوقظ عقله ) .صالح الدين عرفه محمود ( 30 ، 2002 ،
ل ~~ذل ~~ك أص ~~بح االت ~~جاه امل ~~عاص ~~ر ف ~~ى ال ~~ترب ~~ية وال ~~تعليم ال ي ~~ترك ~~ز ع ~~لى ك ~~ثرة امل ~~علوم ~~ات
وامل~عارف ال~تى ي~زود ب~ها امل~تعلم وإن~ما ب~نوع ه~ذه امل~علوم~ات ال~تى ت~قدم ل~ه وق~درت~ه ع~لى اإلف~ادة
م ~~نها ف ~~ى ح ~~يات ~~ه ب ~~معنى آخ ~~ر ي ~~نبغى أن ن ~~علم امل ~~تعلمني ك ~~يف ي ~~صلون إل ~~ى امل ~~علوم ~~ات ال أن

ن~علمهم مج~رد ش~تات م~ن امل~علومــ~ات امل~تفرقــ~ة ال~تى س~رعــ~ان م~ا يـ~تم ن~سيان~هــا م~ن ع~قول~هـم .
)(www.schoolimprovement.com

وح~يث أن م~ادة ال~علوم م~ن امل~واد ال~دراس~ية ال~تى ت~جعل امل~تعلم ي~عمل ع~قله وي~بحث ف~ى
ب~نيته امل~عرف~ية ح~تى ي~تسنى ل~ه ص~نع امل~عرف~ة وم~ع ذل~ك ف~إن ال~طرق ال~تقليدي~ة ف~ى ت~دري~س ه~ذه
امل~~ادة الي~~ساه~~م ف~~ى ت~~حقيق ذل~~ك وب~~ال~~تال~~ى ف~~هناك ض~~رورة الس~~تخدام ط~~رائ~~ق واس~~ترات~~يجيات
ت~دري~سية م~ن ش~أن~ها أن ت~خفف م~ن ص~عوب~ة م~ادة ال~علوم وم~ن ث~م ي~سعى ال~بحث ال~حال~ى إل~ى
اس~تخدام اس~ترات~يجية ت~دري~سية ج~دي~دة رب~ما ت~ساه~م ف~ى ت~يسير وت~بسيط ت~دري~س وت~علم م~ادة
العلوم وهذه االستراتيجية تسمى بخرائط التفكير -2- .
خ~~رائ~~ط ال~~تفكير thinking mapsاب~~تدع~~ها ال~~عال~~م دي~~فيد ه~~يرل~~ى ""David Hyerle
ت ~~أس ~~يسا ع ~~لى م ~~ا ق ~~دم ~~ته األب ~~حاث وال ~~دراس ~~ات واالك ~~تشاف ~~ات الج ~~دي ~~دة ف ~~ى م ~~جال ال ~~دم ~~اغ
البش~~رى ح~~يث أص~~بح ي~~نظر إل~~يه ع~~لى أن~~ه ج~~هاز ح~~يوى م~~عقد وم~~تنام~~ى وم~~تعدد األن~~ظمة وأن~~ه
يتشكل ويعيد تشكيل نفسه بفعل الخبرات الحياتية. ( Hyerle,2000b,31).
ول ~~قد أث ~~بتت ه ~~ذه ال ~~دراس ~~ات أن امل ~~خ البش ~~رى يس ~~تطيع اس ~~تيعاب ) (36000ص ~~ورة
ف~~ى ال~~دق~~يقة وأن م~~ا ي~~تراوح م~~ا ب~~ني 90% - %80م~~ن امل~~علوم~~ات ال~~تى ي~~تلقاه~~ا امل~~خ البش~~رى
ت~~أت~~ى ع~~ن ط~~ري~~ق ال~~عينني ورغ~~م أن ال~~حواس ال~~سمعية والح~~رك~~ية م~~عقدة وم~~تكام~~لة م~~ع امل~~عال~~جة
ال~بصري~ة ف~إن ال~شكل ال~سائ~د ه~و ال~بصرى وق~د ت~بدو ه~ذه ال~هيمنة اب~تعادا ج~ذري~ا ع~ن ال~فكرة
ال ~~قائ ~~لة ب ~~أن ~~نا ن ~~حتاج إل ~~ى إح ~~داث ت ~~وازن ف ~~ى ال ~~تدري ~~س ع ~~بر أش ~~كال م ~~تعددة وم ~~ع ذل ~~ك ف ~~إن
ال~~حقيقة ت~~ؤك~~د أن امل~~خ ق~~د ت~~طور ل~~يميل ب~~صورة إي~~جاب~~ية ب~~ات~~جاه ال~~تصوي~~ر ال~~بصرى مل~~عال~~جة
املعلومات) .كوستا( Wikipedia site , 2005 ) ، (Budd,2003,38)، (49،2003،
وف~~ى األس~~اس ف~~إن ال~~فروق ف~~ى ت~~فكيراألف~~راد وأس~~ال~~يب ال~~تعلم ت~~نتج م~~ن ت~~ناغ~~م ث~~الث
ح ~~واس ه ~~ى ال ~~رؤي ~~ة  visionوال ~~سمع  hearingواإلح ~~ساس  feelingوال ~~تفكير ال ~~ذى ي ~~عتمد
ع~~لى ال~~رؤي~~ة ه~~و ت~~فكير ف~~راغ~~ى  spatial thinkingوي~~كون ش~~ام~~ال ح~~يث أن ج~~ميع امل~~عارف
يح~دث ب~ينها ات~صال ف~ى ال~فراغ وي~شمل ال~ترك~يب  ،الح~دس  ،االس~تدالل  ،االس~تقراء  ،ت~ول~يد
األف ~~كار  ،االب ~~تكار وع ~~ادة ي ~~تأث ~~ر ه ~~ذا ال ~~تفكير ب ~~ال ~~لغة ال ~~بصري ~~ة وي ~~كون م ~~سئول ع ~~نه ال ~~جان ~~ب
األيمن فى املخ(Austega,2003 ).
وع~ليه ف~إن األدوات ال~بصري~ة ت~عمل ك~معينات ل~الس~تثارة امل~رئ~ية ح~يث األف~كار ال~رئ~يسة
ت ~~وض ~~ع ف ~~ى أش ~~كال ه ~~ندس ~~ية وش ~~بكات وخ ~~رائ ~~ط وه ~~ذه ال ~~عملية ل ~~تسجيل األف ~~كار ت ~~ؤدى إل ~~ى
أف ~ ~ ~~ضل ت ~ ~ ~~فكير خ ~ ~ ~~الل ع ~ ~ ~~ملية ال ~ ~ ~~ترك ~ ~ ~~يب  syntheningوإع ~ ~ ~~ادة ال ~ ~ ~~بناء reconstruction
)(www.thinkingfoundation.org

وع ~~لى اع ~~تبار أن امل ~~خ الي ~~عمل ب ~~شكل خ ~~طى  non-linerوإن ~~ما ي ~~عمل ض ~~من أن ~~ماط
وي~~صنع ع~~الق~~ات ض~~من أب~~عاد م~~ختلفة ب~~معنى أن~~ه ي~~قيم خ~~ري~~طة ت~~نظيمية ف~~إن خ~~ري~~طة ال~~تفكير
ه~ى ص~ورة ذه~نية مل~وض~وع م~ا وه~ى وس~يلة يس~تخدم~ها امل~خ ل~تنظيم األف~كار وص~ياغ~تها ب~شكل
ي~~سمح ب~~تدف~~ق األف~~كار وي~~فتح ال~~طري~~ق أم~~ام ال~~تفكير ال~~شعاع~~ى ال~~ذى تنتش~~ر ف~~يه األف~~كار م~~ن
املركز إلى كل االتجاهات).ذوقان عبيدات  ،سهيلة أبو السميد ( 68 -65 ، 2005 ،

وب~ناءا ع~لى م~ا س~بق ف~إن خ~رائ~ط ال~تفكير م~ن أدوات ال~تفكير ال~بصرى وه~ى ت~مثل ل~غة
~-3توي~~ات وامل~~واد ال~~دراس~~ية وت~~عتبرب~~صري~~ة مش~~ترك~~ة ل~~كل م~~ن امل~~تعلمني وامل~~علمني ف~~ى ك~~اف~~ة املس~
أدوات ن~موذج~ية إلدم~اج ال~دروس ال~ساب~قة وال~الح~قة ض~من ال~تقييمات ال~صفية وت~عتبر أس~لوب
ج~~دي~~د ل~~تنظيم امل~~علوم~~ات ت~~قوم ع~~لى اس~~تخدام ج~~داول أو خ~~رائ~~ط م~~عرف~~ية ت~~نتظم م~~ن خ~~الل~~ها
األف~~كار امل~~همة وال~~رئ~~يسة ألى م~~وض~~وع ي~~تم دراس~~ته ب~~حيث تيس~~ر ع~~لى ال~~دارس اس~~ترج~~اع~~ها
وت~ ~~فسيره~ ~~ا وتح~ ~~ليلها ول~ ~~عل ال~ ~~غرض األس~ ~~اس~ ~~ى م~ ~~ن اس~ ~~تخدام ت~ ~~لك الخ~ ~~رائ~ ~~ط ه~ ~~و ت~ ~~بسيط
امل ~~علوم ~~ات وم ~~ساع ~~دة امل ~~تعلمني ع ~~لى ت ~~ذك ~~ره ~~ا وت ~~نظيمها وم ~~عال ~~جتها،( Hyerle,2000a,48).
)(Hyrele,2004,76

وت~~رت~~كز خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ع~~لى م~~هارات ال~~تفكير األس~~اس~~ية وه~~ى ل~~غة تخ~~طيطية م~~تسقة
وأش ~~كال ~~هاع ~~ال ~~ية امل ~~رون ~~ة وسه ~~لة االن ~~تقال وال ~~تعلم ب ~~ال ~~تدري ~~ب وامل ~~مارس ~~ة وق ~~د أك ~~د ال ~~عدي ~~د م ~~ن
امل~رب~ني وال~عام~لني ف~ى ح~قل ال~تعليم ع~لى أن اس~تخدام خ~رائ~ط ال~تفكير ف~ى ال~فصول ال~دراس~ية
ي~جعل ال~تالم~يذ ي~تعلمون ب~صورة أك~ثر ف~اع~لية وأك~ثر ك~فاءة ح~يث إن األه~داف ي~مكن ت~حقيقها
ف ~~ى زم ~~ن أق ~~ل م ~~ع اح ~~تفاظ أك ~~بر ب ~~امل ~~ادة امل ~~تعلمة ) (inc,2004 Thinking maps ) .ذوق%%ان
عبيدات ،سهيلة أبو السميد ( 71 ، 2005 ،

وم ~ ~~ن ت ~ ~~أث ~ ~~يرات اس ~ ~~تعمال خ ~ ~~رائ ~ ~~ط ال ~ ~~تفكير  :تحس ~ ~~ني ال ~ ~~ذاك ~ ~~رة ف ~ ~~ى س ~ ~~رد امل ~ ~~حتوى
ال~ ~~دراس~ ~~ى  ،ال~ ~~فهم ال~ ~~عميق ل~ ~~لمفاه~ ~~يم  ،إدراك ف~ ~~وق م~ ~~عرف~ ~~ى وت~ ~~قييم ذات~ ~~ى ع~ ~~ال~ ~~ى  ،زي~ ~~ادة
ال ~~تحصيل ال ~~دراس ~~ى  ،رف ~~ع ال ~~قدرة ع ~~لى ت ~~وص ~~يل امل ~~فاه ~~يم املج ~~ردة  ،ت ~~قدم ف ~~ى االب ~~داع وف ~~ى
ال~~رؤي~~ة  ،ط~~رح م~~نتجات ن~~هائ~~ية ح~~سنة ال~~تنظيم  ،ت~~حوي~~ل ع~~مليات ال~~تفكير ع~~بر ال~~تخصصات
إلى خارج إطار املدرسة(Hyerle,2004,80) .
وب ~~ال ~~رج ~~وع إل ~~ى ن ~~تائ ~~ج ال ~~دراس ~~ات واألب ~~حاث ذات االرت ~~باط ب ~~ال ~~دم ~~اغ البش ~~رى ف ~~إن
خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ت ~~جعل امل ~~تعلم ق ~~ادر ع ~~لى ت ~~نمية ش ~~بكة ع ~~صبية ل ~~لتفكير ت ~~جعل امل ~~خ ي ~~تعرف
وي~~بنى امل~~عرف~~ة ب~~صورة مس~~تمرة وه~~ى ت~~عزز أي~~ضا ق~~درة ال~~تالم~~يذ ع~~لى ال~~نقل املس~~تقل مل~~هارات
ال~~تفكير أث~~ناء ت~~ناول امل~~ادة امل~~تعلمة خ~~الل ال~~تعلم وال~~تدري~~ب م~~دى ال~~حياةThinking maps ).
( inc,2004

وب ~~ما أن ~~نا دول ~~ة ن ~~ام ~~ية ف ~~نحن ف ~~ى أم ~~س ال ~~حاج ~~ة إل ~~ى ع ~~قول م ~~فكرة وق ~~ادرة ع ~~لى ح ~~ل
امل~~شكالت وم~~واج~~هة األزم~~ات وإدارت~~ها ول~~كى ي~~تم ذل~~ك ي~~جب أن ي~~بنى ال~~فرد ال~~واع~~ى امل~~عرف~~ة
اع~~تمادا ع~~لى خ~~برت~~ه ال~~خاص~~ة وال يس~~تقبلها م~~ن اآلخ~~ري~~ن ب~~صورة س~~لبية).ع%%فت ال%%طناوى،
(11 ،2002

وت ~ ~~عد م ~ ~~هارات م ~ ~~واج ~ ~~هة امل ~ ~~شكالت وال ~ ~~تصدى ل ~ ~~ها وم ~ ~~حاول ~ ~~ة ح ~ ~~لها م ~ ~~ن امل ~ ~~هارات
األس~اس~ية ال~تى ي~نبغى أن ي~تعلمها وي~تقنها اإلن~سان ال~عصرى ل~يواج~ه ب~ها تح~دي~ات املس~تقبل
ومشكالته ).كوثر كوجك( 23 ، 2005 ،
ل ~~ذا أص ~~بحت م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت م ~~طلبا أس ~~اس ~~يا ل ~~لتعلم ح ~~يث ي ~~واج ~~ه ال ~~فرد ف ~~ى
ح ~~يات ~~ه ال ~~يوم ~~ية ال ~~كثير م ~~ن امل ~~شكالت وال ~~تى ت ~~تطلب اس ~~تخدام أس ~~ال ~~يب م ~~تعلمة مل ~~واجه ~~تها
-4-

ف~عندم~ا ي~قوم ال~فرد بح~ل م~شكلة م~ا ف~إن~ه يش~رع ف~ى ت~طبيق م~بادىء وم~فاه~يم ع~لمية ).إب%راه%يم
أحمد الحارثى (101 ،2000 ،

ف~تعليم ح~ل امل~شكالت ب~مثاب~ة ت~دري~ب ع~ملى وإع~داد ع~قلى ل~لمتعلم ع~لى ك~يفية م~واج~هة
م~~شكالت ال~~حياة ب~~طري~~قة إي~~جاب~~ية وه~~و أي~~ضا ي~~ثير ك~~وام~~ن ال~~تفكير وي~~زي~~د م~~ن ن~~شاط ال~~عقل
فه~ذا ال~نوع م~ن ال~تعليم ي~ساع~د امل~تعلمني ع~لى ب~ناء م~عنى مل~ا ي~تعلمون~ه وي~نمى ل~دي~هم ال~ثقة ف~ى
ح~~ل امل~~شكالت ال~~تى ت~~واج~~ههم ف~~هم ي~~عتمدون ع~~لى أن~~فسهم وال ي~~نتظرون أح~~دا ل~~كى ي~~خبره~~م
بح ~~ل امل ~~شكلة ب ~~صورة واض ~~حة وك ~~ذل ~~ك ي ~~شعر امل ~~تعلم أن ال ~~تعليم ه ~~و ص ~~ناع ~~ة امل ~~عنى ول ~~يس
مجرد حفظ معلومات عقيمة  ) .عفت الطناوى ( 13 ، 2002،
لذلك تتضح مزايا تعليم حل املشكالت فيما يلى :
 .1زيادة قدرة املتعلم على فهم املعلومات وتذكرها لفترة طويلة.
 .2زي~~ادة ق~~درة امل~~تعلم ع~~لى ت~~طبيق امل~~علوم~~ات وت~~وظ~~يفها ف~~ى م~~واق~~ف ح~~يات~~ية ج~~دي~~دة خ~~ارج
املدرسة وحل املشكالت العرضية التى تواجهه فى حياته العملية .
 .3إثارة الدافعية للتعلم لدى املتعلم واالستمتاع بالعمل.
 .4تعديل البنية املعرفية ) املفاهيمية ( لدى املتعلم وتعديل الفهم الخطأ لديه.
 .5ت~~نمية االت~~جاه~~ات ال~~علمية وح~~ب االس~~تطالع وامل~~واظ~~بة ع~~لى ال~~عمل م~~ن أج~~ل ح~~ل امل~~شكلة
دون ملل أو يأس .
 .6زيادة قدرة املتعلم على تحمل املسئولية وعلى تحمل الفشل والغموض.
 .7زي~ادة ق~درة امل~تعلم ع~لى االس~تفادة م~ن م~صادر ال~تعلم امل~تنوع~ة وامل~تعددة ب~حيث ال ي~عتمد
ف ~ ~~قط ع ~ ~~لى ال ~ ~~كتاب امل ~ ~~درس ~ ~~ى ك ~ ~~مصدر وح ~ ~~يد ل ~ ~~لمعرف ~ ~~ة) .ح%% %سن حس%% %ني زي%% %تون،
(327،2003
اإلحساس بمشكلة البحث :
ن ~~بع إح ~~ساس ال ~~باح ~~ثة ب ~~تدن ~~ى م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ل ~~دى ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى
اإلع~دادى م~ن خ~الل اآلت~ى - :اط~الع ال~باح~ثة ع~لى ع~دد م~ن ال~بحوث م~ثل  :دراســ~ة)Palma,
 (2001وال ~~تى أوص ~~ت ب ~~ضرورة اس ~~تخدام اس ~~ترات ~~يجيات ت ~~دري ~~سية ق ~~ائ ~~مة ع ~~لى االس ~~تخدام
األف~ضل ل~لتفكير ال~بصرى ل~لمتعلم ح~يث أن ذل~ك ي~ساه~م وب~شكل ك~بير ف~ى إك~ساب امل~تعلمني
م~ ~ ~~هارات ح~ ~ ~~ل امل~ ~ ~~شكالت  ،دراســ~ ~ ~~ة)ب~ ~ ~~هاء ح~ ~ ~~مودة  (2005 ،وال~ ~ ~~تى أث~ ~ ~~بتت أن اس~ ~ ~~تخدام
استراتيجية تدريسية قائمة على
ت~جهيز امل~علوم~ات م~ن ش~أن~ه أن ي~ساع~د ف~ى إك~ساب ط~الب ال~صف األول ال~ثان~وى
م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~فيزي ~~ائ ~~ية  ،دراس ~~ة ) (Gaigher et.al 2007وال ~~تى أوض ~~حت
-5امل~~شكالت وت~~غير م~~فاه~~يمىوج~~ود ع~~الق~~ة ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ب~~ني اك~~تساب م~~هارات ح~~ل
أف~ ~~ضل ل~ ~~لمتعلمني  ،وح~ ~~يث إن ه~ ~~ذه ال~ ~~دراس~ ~~ات ت~ ~~ناول~ ~~ت م~ ~~تغير م~ ~~هارات ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت
ب~ال~بحث وال~تقصى ف~قد س~اع~د ذل~ك ع~لى ت~أك~يد اح~ساس ال~باح~ثة ب~وج~ود امل~شكلة وم~ما زاد
ه ~~ذا ال ~~تأك ~~يد أن ه ~~ذه ال ~~دراس ~~ات ت ~~مت ف ~~ى ك ~~ل امل ~~راح ~~ل ال ~~تعليمية ) م ~~ن ري ~~اض األط ~~فال

وح~تى ال~تعليم ال~جام~عى ( م~ما ي~بره~ن ع~لى أن إك~ساب م~هارات ح~ل امل~شكالت ل~لمتعلمني
يجب أن نوليه باالهتمام الكافى .
 ق~يام ال~باح~ثة بتج~رب~ة اس~تطالع~ية اش~تملت ع~لى اخ~تبار م~ن إع~داد ال~باح~ثة ف~ىم~~هارة واح~~دة م~~ن م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت } تح~~دي~~د امل~~شكلة{ وط~~بق ع~~لى ع~~ينة م~~ن ت~~الم~~يذ
ال~صف ال~ثان~ى اإلع~دادى ق~وام~ها  40ت~لميذا وأظه~رت ن~تائ~ج التج~رب~ة االس~تطالع~ية ض~عف
مهارات حل املشكالت لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى }. {30.33%
 ع ~~دم وج ~~ود دراس ~~ة ع ~~رب ~~ية أو أج ~~نبية ف ~~ى ح ~~دود ع ~~لم ال ~~باح ~~ثة م ~~ن ش ~~أن ~~ها أنت~~وض~~ح ف~~اع~~لية خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى إك~~ساب م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ل~~دى ت~~الم~~يذ ال~~صف
الثانى اإلعدادى.

مشكلة البحث :
ت~~بلورت م~~شكلة ال~~بحث ال~~حال~~ى ف~~ى وج~~ود ت~~دن~~ى واض~~ح ف~~ى ال~~تحصيل وم~~هارات
ح~~ل امل~~شكالت ل~~دى ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى  ،ل~~ذا ف~~إن ال~~بحث ال~~حال~~ى ي~~حاول
اإلجابة عن التساؤل الرئيسى التالى :
م~ا ف~اع~لية اس~تخدام ب~عض خ~رائ~ط ال~تفكير ل~تدري~س م~ادة ال~علوم ف~ى ال~تحصيل
واكتساب مهارات حل املشكالت لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟
و يتفرع من التساؤل الرئيسى السابق التساؤالت التالية :
 -1م~~ا ف~~اع~~لية اس~~تخدام ب~~عض خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ت~~حصيل ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى
اإلعدادى ملادة العلوم؟
 -2م~ا ف~اع~لية اس~تخدام ب~عض خ~رائ~ط ال~تفكير ف~ى اك~تساب م~هارات ح~ل امل~شكالت
لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟
 -3ه~ ~~ل ت~ ~~وج~ ~~د ع~ ~~الق~ ~~ة ارت~ ~~باط~ ~~ية ذات دالل~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~ية ب~ ~~ني درج~ ~~ات ال~ ~~تالم~ ~~يذ ف~ ~~ى
التحصيل ومهارات حل املشكالت؟

أهداف البحث  :يهدف البحث الحالى إلى تحديد:
 -1ف~~اع~~لية اس~~تخدام ب~~عض خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ال~~تحصيل ل~~دى ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى
-6االعدادى.
 -2ف~~اع~~لية اس~~تخدام ب~~عض خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى اك~~تساب م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ل~~دى
تالميذ الصف الثانى االعدادى.
 -3ال~عالق~ة االرت~باط~ية ب~ني ال~تحصيل وم~هارات ح~ل امل~شكالت ل~دى ت~الم~يذ ال~صف ال~ثان~ى
اإلعدادى.
أهمية البحث  :تنبع أهمية البحث الحالى من أنه قد يفيد فى :
 .1ل ~~فت أن ~~ظار امله ~~تمني وامل ~~ختصني ف ~~ى م ~~جال ال ~~ترب ~~ية ال ~~علمية إل ~~ى خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ك ~~أح ~~د
األدوات البصرية الجديدة والتى يمكن استخدامها فى التدريس .

 .2ت ~~قدي ~~م اخ ~~تبار ف ~~ى ح ~~ل امل ~~شكالت ق ~~د ي ~~فيد امل ~~ختصني ف ~~ى م ~~جال ال ~~ترب ~~ية ال ~~علمية ل ~~عمل
اختبارات مماثلة.
 .3ت~قدي~م دل~يل مل~علم م~ادة ال~علوم ب~امل~رح~لة اإلع~دادي~ة وال~ذى ق~د ي~فيده ف~ى ال~تعرف ع~لى خ~رائ~ط
التفكير وكيفية استخدامها فى التدريس.
 .4ت~قدي~م ك~راس~ة ن~شاط ال~تلميذ ال~تى ق~د ت~ساع~د ت~الم~يذ ال~صف ال~ثان~ى اإلع~دادى ف~ى ب~ناء
كل نمط من أنماط خرائط التفكير .
حدود البحث  :يقتصر تطبيق البحث الحالى على :
 -1ع~~ينة م~~ن ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى ب~~إح~~دى امل~~دارس ال~~تاب~~عة إلدارة ال~~قناي~~ات
ال ~~تعليمية ب ~~محاف ~~ظة الش ~~رق ~~ية)م ~~قر س ~~كن وع ~~مل ال ~~باح ~~ثة( وذل ~~ك للس ~~بب ال ~~تال ~~ى  :أن
ع ~~مليات ال ~~تفكير ل ~~دي ~~هم ت ~~تبع امل ~~رح ~~لة التج ~~ري ~~دي ~~ة ط ~~بقا ل ~~تصنيف ب ~~ياج ~~يه ف ~~ى ال ~~نمو
ال ~~عقلى م ~~ما ي ~~ساع ~~ده ~~م ع ~~لى اس ~~تخدام ال ~~تفكير امل ~~نطقى ب ~~صورة ج ~~يدة ف ~~ى ح ~~ل
املشكالت .
 -2وح~~دة ) امل~~ادة( م~~ن ك~~تاب أن~~ت ال~~علوم وامل~~قرر ع~~لى ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى
وذل~~ك ألن ه~~ذه ال~~وح~~دة ت~~حتوى ع~~لى ع~~دد م~~ن امل~~فاه~~يم ) ال~~ذرة  ،مس~~توي~~ات ال~~طاق~~ة ،
ال~ ~~عدد ال~ ~~ذرى  ،ال~ ~~عدد ال~ ~~كتلى  ،امل~ ~~رك~ ~~ب  ،ال~ ~~تكاف~ ~~ؤ ( وه~ ~~ذه امل~ ~~فاه~ ~~يم ت~ ~~ناس~ ~~ب ف~ ~~ى
محتواها خرائط التفكير .
 -3خ ~~مسة أن ~~ماط م ~~ن خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير وه ~~ى )خ ~~ري ~~طة ال ~~درائ ~~رة – خ ~~ري ~~طة ال ~~فقاع ~~ات –
خ~~ري~~طة ال~~فقاع~~ات امل~~زدوج~~ة – خ~~ري~~طة ال~~دع~~ام~~ة – خ~~ري~~طة الشج~~رة ( وذل~~ك ألن ه~~ذه
األنماط من
خ~رائ~ط ال~تفكير ت~صلح ع~ن ب~اق~ى األن~ماط ف~ى ص~ياغ~ة م~وض~وع~ات ال~وح~دة ال~ثان~ية)امل~ادة(
من كتاب )أنت والعلوم( واملقررة على تالميذ الصف الثانى اإلعدادى .

ف%%روض

ال%%بحث :ف%%ى ض%%وء اط%%الع ال%%باح%%ثة وف%%حصها ل%%عدد م%%ن ال%%دراس%%ات

السابقة ذات الصلة بموضوع البحث تم صياغة فروض-7-
البحث على النحو التالى :
 -1ت~~وج~~د ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى  0.05ب~~ني م~~توس~~طات درج~~ات ت~~الم~~يذ
املج ~ ~~موع ~ ~~تني التج ~ ~~ري ~ ~~بية وال ~ ~~ضاب ~ ~~طة ف ~ ~~ى ك ~ ~~ل مس ~ ~~توى م ~ ~~ن مس ~ ~~توي ~ ~~ات االخ ~ ~~تبار
التحصيلى وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية .
-2ت~~وج~~د ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى  0.05ب~~ني م~~توس~~طات درج~~ات ت~~الم~~يذ
املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية ف ~~ى ك ~~ل مس ~~توى م ~~ن مس ~~توي ~~ات االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى وف ~~ى
االختبار ككل قبليا وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا .
-3ت~~وج~~د ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى  0.05ب~~ني م~~توس~~طات درج~~ات ت~~الم~~يذ
املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية وال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى ك ~~ل م ~~هارة م ~~ن م ~~هارات اخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل
املشكالت وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية .

-4ت~~وج~~د ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى  0.05ب~~ني م~~توس~~طات درج~~ات ت~~الم~~يذ
املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ف~~ى ك~~ل م~~هارة م~~ن م~~هارات اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت وف~~ى
االختبار ككل قبليا وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا .
 -5ت~~وج~~د ع~~الق~~ة ارت~~باط~~ية ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ب~~ني درج~~ات ال~~تالم~~يذ ف~~ى االخ~~تبار ال~~تحصيلى
واختبار مهارات حل املشكالت .

إجراءات البحث :
-1االطالع على الدراسات السابقة وأدبيات املجال وذلك لتحديد :
* م ~~اه ~~ية خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير  ،أن ~~ماط خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير  ،ك ~~يفية ب ~~ناء ك ~~ل ن ~~مط م ~~ن ه ~~ذه
األنماط .
 -2إعادة صياغة وحدة ) املادة ( باستخدام خرائط التفكير .
 -3إع ~~داد اخ ~~تبار ت ~~حصيلى ف ~~ى وح ~~دة امل ~~ادة وذل ~~ك م ~~ن خ ~~الل االط ~~الع ع ~~لى امل ~~راج ~~ع
امله~تمة ب~اع~داد االخ~تبارات وك~ذل~ك ع~لى ال~دراس~ات ال~ساب~قة وال~تى اه~تمت ب~بناء م~ثل
هذه االختبارات وقد تم ما يلى :
*اعداد مفردات االختبار .
* تحديد أهداف 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 .
 -4إع ~~داد اخ ~~تبار ح ~~ل امل ~~شكالت وذل ~~ك م ~~ن خ ~~الل االط ~~الع ع ~~لى ال ~~دراس ~~ات ال ~~ساب ~~قة وال ~~تى
اهتمت ببناء مثل هذه االختبارات ومرت عملية اعداد االختبار باملراحل التالية :
* تحديد أهداف االختبار * .اعداد مفردات االختبار -8- .
* إعداد االختبار فى صورته األولية .
* عرض االختبار على مجموعة من املحكمني.
* تجريب االختبار على عينة استطالعية لحساب صدقه وثباته.
* إعداد االختبار فى صورته النهائية .
-5اعداد دليل املعلم .
-6اعداد كراسة نشاط التلميذ .
 -7اختيار مجموعة البحث وتقسيمها إلى مجموعتني مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة .
 -8تطبيق االختبار التحصيلى قبليا على املجموعتني التجريبية والضابطة .
 -9تطبيق اختبار مهارات حل املشكالت قبليا على املجموعتني التجريبية والضابطة .
 -10ت ~~دري ~~س وح ~~دة ) امل ~~ادة( ب ~~ال ~~طري ~~قة امل ~~عتادة ف ~~ى ال ~~تدري ~~س للمج ~~موع ~~ة ال ~~ضاب ~~طة
وتدريس نفس الوحدة واملصاغة باستخدام خرائط التفكير للمجموعة التجريبية.
 -11ت~طبيق االخ~تبار ال~تحصيلى ف~ى وح~دة ) امل~ادة ( ب~عدي~ا ع~لى املج~موع~تني التج~ري~بية
والضابطة.

 -12تطبيق اختبار مهارات حل املشكالت بعديا على املجموعتني التجريبية والضابطة.
 -13معالجة النتائج .
 -14مناقشة النتائج وتفسيرها .
-15التوصيات واملقترحات .

مصطلحات البحث :
مصطلح خرائط التفكير:
ي~~عرف دي~~فيد ه~~يرل~~ى" "David Hyerleخ~~رائ~~ط ال~~تفكير ب~~أن~~ها  ":ل~~غة ب~~صري~~ة ق~~ائ~~مة
ع~ ~~لى م~ ~~هارات ال~ ~~تفكير ب~ ~~حيث يس~ ~~تند ك~ ~~ل ن~ ~~مط م~ ~~ن أن~ ~~ماط الخ~ ~~رائ~ ~~ط ع~ ~~لى م~ ~~هارة ت~ ~~فكيري~ ~~ة
أس~ ~~اس~ ~~ية ق~ ~~د ت~ ~~كون :امل~ ~~قارن~ ~~ة  ،أو ال~ ~~تتاب~ ~~ع  ،أو ال~ ~~تصنيف  ،أو ع~ ~~الق~ ~~ة ال~ ~~كل ب~ ~~أج~ ~~زائ~ ~~ه ".
)(hyerle,2009,143
ي~~عرف~~ها ب~~روك~~س" "Broxب~~أن~~ها ":أدوات ب~~صري~~ة ت~~ساع~~د امل~~علم ف~~ى ت~~قدي~~م امل~~فاه~~يم ل~~لطالب
ورب~~ط امل~~فاه~~يم الج~~دي~~دة ب~~امل~~فاه~~يم امل~~وج~~ودة ف~~ى ب~~نيته امل~~عرف~~ية ح~~يث ت~~ساع~~د ك~~ل خ~~ري~~طة امل~~تعلم ف~~ى
ت~ ~ ~ ~ ~~ول~ ~ ~ ~ ~~يد أف~ ~ ~ ~ ~~كار ج~ ~ ~ ~ ~~دي~ ~ ~ ~ ~~دة وت~ ~ ~ ~ ~~نظيمها وت~ ~ ~ ~ ~~رت~ ~ ~ ~ ~~يبها ب~ ~ ~ ~ ~~شكل دق~ ~ ~ ~ ~~يق"www.wciesc.k12.in.uc/).
(thinking_maps.htm

ي%%عرف%%ها أوك%%سمان" "Oxmanب%%أن%%ها":ن ~~موذج ل ~~عمليات ال ~~تفكير ت ~~ساع ~~د ك ~~ال م ~~ن
امل ~~علم وامل ~~تعلم ف ~~ى ت ~~مثيل وع ~~رض امل ~~عرفــ ~~ة ف ~~ى صــ ~~ورة واض ~~حــة وش ~~مول ~~يــة ع ~~ن م ~~حتــوى
-9الدرس "(Oxman,2003,31).
ال%تعري%ف اإلج%رائ%ى لخ%رائ%ط ال%تفكير  :ت~~عرف ال~~باح~~ثة خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ب~~أن~~ها  ":أدوات
ب ~~صري ~~ة ي ~~قوم ف ~~يها امل ~~تعلم ب ~~عمل ص ~~ورة ذه ~~نية ل ~~لدرس فه ~~ذه األدوات ت ~~ساع ~~د امل ~~تعلم ع ~~لى
التفكير املنطقى واملتكامل حول موضوع معني ".

مصطلح التحصيل :
اال%%تعري%%ف اإلج%%رائ%%ى ل%%لتحصيل  :ت ~~عرف ال ~~باح ~~ثة ال ~~تحصيل ب ~~أن ~~ه  ":اس ~~تيعاب امل ~~تعلم
ل~لمعلوم~ات وامل~فاه~يم امل~تضمنة ف~ى وح~دة امل~ادة وي~قاس ب~ال~درج~ة ال~تى ي~حصل ع~يلها ال~تلميذ
فى االختبار التحصيلى " .

مصطلح مهارات حل املشكالت :
وت~عرف ك~ان~توس~ك " "Kontowskح~ل امل~شكالت ب~أن~ه  :ع~ملية ت~تضمن ف~ئة م~ن الس~لوك~يات
أو االج ~ ~ ~ ~ ~~راءات أو األنش ~ ~ ~ ~ ~~طة امل ~ ~ ~ ~ ~~سئول ~ ~ ~ ~ ~~ة ع ~ ~ ~ ~ ~~ن ت ~ ~ ~ ~ ~~وج ~ ~ ~ ~ ~~يه ال ~ ~ ~ ~ ~~فرد ل ~ ~ ~ ~ ~~لوص ~ ~ ~ ~ ~~ول إل ~ ~ ~ ~ ~~ى الح ~ ~ ~ ~ ~~ل .
)(www.ndsu.nodak.edu
وي ~~عرف ك ~~روي ~~لك ورودن ~~يل" "Krulik&Rudenilح ~~ل امل ~~شكالت ب ~~أن ~~ه  :ع ~~ملية ت ~~تضمن
مج~موع~ة ال~وس~ائ~ل ال~تى ب~واس~طتها يس~تخدم ال~فرد امل~عرف~ة املكتس~بة مس~بقا وامل~هارات وذل~ك ل~تحقيق
ما يتطلبه موقف غير مألوف املشكلة (www.cs.odu.edu).
وي~~عرف ج~~ان~~ييه" " Gagneح~~ل امل~~شكالت ب~~أن~~ه  :ع~~ملية ي~~قوم ب~~ها ال~~فرد امل~~تعلم ب~~اك~~تشاف
ت~~رك~~يب م~~عني ملج~~موع~~ة م~~ن ال~~قواع~~د وال~~قوان~~ني ال~~تى س~~بق ت~~علمها ث~~م إم~~كان~~ية ال~~تطبيق لح~~ل م~~شكالت
أخرى فى مواقف جديدة (www.forum.moe.gov.com).

ال%%تعري%%ف اإلج%%رائ%%ى ل%%لمهارة  :ت ~~عرف ال ~~باح ~~ثة امل ~~هارة ب ~~أن ~~ها  " :آداء مج ~~موع ~~ة م ~~ن
اإلج ~~راءات امل ~~ؤت ~~لفة م ~~عا ً ف ~~ى ت ~~تاب ~~ع مح ~~دد وال ~~تى ع ~~ادة م ~~ا تتخ ~~ذ م ~~ن م ~~عاي ~~ير ال ~~فهم ودق ~~ة اإلن ~~جاز
وسرعته معايير القياس ومدى استيعاب املتعلم لها " .
م%% %ما س%% %بق ي%% %مكن ل%% %لباح%% %ثة اس%% %تخالص ال%% %تعري%% %ف اإلج%% %رائ%% %ى مل%% %هارات ح%% %ل
املشكالت على النحو االتالى :

ال%%تعري%%ف االج%%رائ%%ى مل%%هارات ح%%ل امل%%شكالت  :ت ~~عرف ال ~~باح ~~ثة م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت
ب~أن~ها  ":ات~قان امل~تعلم ملج~موع~ة م~ن االج~راءات والخ~طوات ال~تى ت~تبع ف~ى امل~واق~ف امل~شكلة ف~ى
م~~ادة ال~~علوم به~~دف ال~~وص~~ول إل~~ى الح~~ل وت~~تمثل ه~~ذه امل~~هارات ف~~يما ي~~لى ) :تح~~دي~~د امل~~شكلة ،
أف ~~ضل ال ~~طرق ل ~~لحصول ع ~~لى ب ~~يان ~~ات م ~~تعلقة ب ~~امل ~~شكلة  ،ف ~~رض ال ~~فروض  ،اخ ~~تبار ص ~~حة
الفروض ،
ت~عميم ال~نتائ~ج ف~ى امل~واق~ف الج~دي~دة( وت~قاس ب~ال~درج~ة ال~تى ي~حصل ع~ليها ال~تلميذ ف~ى
-10اختبار مهارات حل املشكالت".
مصطلح مهارة تحديد املشكلة :
ال%%تعري%%ف االج%%رائ%%ى مل%%هارة تح%%دي%%د امل%%شكلة :ت ~~عرف ال ~~باح ~~ثة م ~~هارة تح ~~دي ~~د امل ~~شكلة
بأنها ":صياغة املشكلة صياغة دقيقة فى شكل سؤال أو عبارة تقريرية " .
مصطلح مهارة أفضل الطرق للحصول على بيانات متعلقة باملشكلة :
ال %%تعري %%ف االج %%رائ %%ى مل %%هارة أف %%ضل ال %%طرق ل %%لحصول ع %%لى ب %%يان %%ات م %%تعلقة
ب%امل%شكلة  :ت~عرف ال~باح~ثة م~هارة أف~ضل ال~طرق ل~لحصول ع~لى ب~يان~ات م~تعلقة ب~امل~شكلة
ب ~~أن ~~ها  ":امل ~~صادر وال ~~طرق ال ~~تى يس ~~لكها امل ~~تعلم به ~~دف ال ~~حصول ع ~~لى ب ~~يان ~~ات ق ~~د ت ~~فيد ف ~~ى
الوصول إلى حل للمشكلة ".

مصطلح مهارة فرض الفروض :
ال%تعري%ف االج%رائ%ى مل%هارة ف%رض ال%فروض  :ت~~عرف ال~~باح~~ثة م~~هارة ف~~رض ال~~فروض
ب~أن~ها  " :وض~ع امل~تعلم الق~تراح )تخ~مني ذك~ى( أو ع~دد م~ن ال~بدائ~ل ال~تى رب~ما ي~كون أح~ده~ا ه~و
الحل الصحيح للمشكلة " .

مصطلح مهارة اختبار صحة الفرض :
ال%%تعري%%ف االج%%رائ%%ى مل%%هارة اخ%%تبار ص%%حة ال%%فرض  :ت ~~عرف ال ~~باح ~~ثة م ~~هارة اخ ~~تبار
ص ~~حة ال ~~فرض ب ~~أن ~~ها  ":ات ~~باع امل ~~تعلم ل ~~ألس ~~ال ~~يب ال ~~علمية ل ~~لتحقق م ~~ن ص ~~حة ال ~~بدائ ~~ل ال ~~تى
وض~عها م~ن ق~بل لح~ل امل~شكلة وق~د ي~كون أح~د ه~ذه األس~ال~يب ال~علمية ه~و التج~ري~ب أو امل~الح~ظة
".

مصطلح مهارة تعميم النتائج فى املواقف الجديدة :
ال%تعري%ف االج%رائ%ى مل%هارة ت%عميم ال%نتائ%ج ف%ى امل%واق%ف الج%دي%دة  :ت~عرف ال~باح~ثة
م~هارة ت~عميم ال~نتائ~ج ف~ى امل~واق~ف الج~دي~دة ب~أن~ها  ":اس~تنباط امل~تعلم ل~عدد م~ن ال~نتائ~ج ال~تى
قد تترتب على حدوث املشكلة ثم تعميم هذه النتائج فى مواقف جديدة مشابهة ".
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الفصل الثانى
اإلطار النظرى
• تركيب املخ

• األدوات البصرية

• خرائط التفكير

• مهارات حل املشكالت

الفصل الثانى
اإلطار النظرى
مقدمة
ت~~ناول~~ت ال~~باح~~ثة ف~~ى ه~~ذا ال~~فصل م~~قدم~~ة ع~~ن ت~~رك~~يب امل~~خ وع~~الق~~ته ب~~عملية ال~~تعلم وم~~قدم~~ة ع~~ن
األدوات ال~~بصري~~ة وأن~~واع~~ها ث~~م ش~~رح~~ا لخ~~رائ~~ط ال~~تفكير م~~ن ح~~يث ال~~فلسفة ال~~قائ~~مة ع~~ليها وم~~اه~~يتها
وأن~ماط~ها وخ~صائ~صها وع~الق~تها ب~ال~عمليات امل~عرف~ية وك~يفية ت~نفيذه~ا ف~ى امل~دارس ث~م ش~رح~ا م~فصال
مل ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ت ~~ضمن م ~~قدم ~~ة ع ~~ن ت ~~عري ~~فات امل ~~شكلة وح ~~ل امل ~~شكالت وخ ~~صائ ~~ص ال ~~تعليم
ال ~~قائ ~~م ع ~~لى ح ~~ل امل ~~شكالت وك ~~ذل ~~ك م ~~كون ~~ات ال ~~تدري ~~س ال ~~قائ ~~م ع ~~لى ح ~~ل امل ~~شكالت وح ~~ل امل ~~شكالت
والتفكير ثم ماهية مهارات حل املشكالت ومبررات إكسابها للمتعلمني وأساليب تقويمها .
ي~تسم امل~يدان ال~تعليمى ع~ن غ~يره م~ن امل~يادي~ن األخ~رى ب~حساس~ية ت~أث~ره بمس~تجدات ال~عصر
ال ~~ذى ي ~~تواج ~~د ف ~~يه ب ~~ل وي ~~زي ~~د م ~~ن ح ~~ساس ~~ية ه ~~ذا ال ~~تأث ~~ر ك ~~ل ج ~~دي ~~د ت ~~أت ~~ى ب ~~ه االك ~~تشاف ~~ات واألب ~~حاث
ال~~علمية وال~~تى ت~~خص ب~~التح~~دي~~د امل~~خ البش~~رى وك~~لنا ي~~علم أن ال~~فروق ب~~ني امل~~تعلمني ت~~رج~~ع ف~~ى امل~~قام
األول ال إل~ى اخ~تالف~هم ف~ى ب~نى أم~خاخ~هم ب~ل إل~ى ق~درات~هم ع~لى اس~تخدام وت~وظ~يف ه~ذه األم~خاخ
فى عملية التعليم والتعلم .
ل ~~ذا ف ~~إن ~~ه ل ~~يس غ ~~ري ~~با أن ي ~~تاب ~~ع وع ~~لى ن ~~حو م ~~لفت ل ~~لنظر ال ~~قائ ~~مون ع ~~لى ال ~~تعليم م ~~ثل ه ~~ذه
االك~ ~~تشاف~ ~~ات واألب~ ~~حاث ال~ ~~علمية ال~ ~~تى ت~ ~~خص امل~ ~~خ البش~ ~~رى ح~ ~~تى ي~ ~~تسنى ل~ ~~هم ص~ ~~نع ن~ ~~ظري~ ~~ات~ ~~هم
واب ~~تكاره ~~م اس ~~ترات ~~يجيات وط ~~رائ ~~ق وأس ~~ال ~~يب ت ~~دري ~~سية م ~~ن ش ~~أن ~~ها أن ت ~~جعل ل ~~لمتعلم دورا ف ~~عاال
وإيجابيا فى عملية التعلم وتقلل مثل هذه الفروق بني املتعلمني .
وإن ك~~ان دخ~~ول~~نا أع~~تاب ع~~صر ج~~دي~~د ي~~نم ع~~ن ث~~ورة ع~~لمية وم~~علوم~~ات~~ية وت~~قنية غ~~ير مس~~بوق~~ة
ك ~~شفت ل ~~لقائ ~~مني ع ~~لى ال ~~ترب ~~ية وال ~~تعليم ال ~~نقاب ع ~~ن ال ~~صندوق األس ~~ود }امل ~~خ البش ~~رى{ ك ~~ما أس ~~ماه
ال ~~علماء ف ~~ى ال ~~عصور امل ~~اض ~~ية وزودت ~~هم ب ~~ال ~~كثير م ~~ن امل ~~عرف ~~ة ع ~~ن ه ~~ذا ال ~~كنز اإلل ~~هى وع ~~ن ت ~~رك ~~يبه
وع~الق~ته ب~عملية ال~تعلم ل~ذل~ك نج~د أن ال~تساؤل ال~ذى ي~تبادر إل~ى ال~ذه~ن ه~و  :م~ال~ذى أخ~برت~نا ب~ه ه~ذه
األب~~حاث ال~~علمية الح~~دي~~ثة ع~~ن امل~~خ وع~~الق~~ته ب~~عملية ال~~تعلم ؟ وف~~يما ي~~لى إج~~اب~~ة م~~وج~~زة ت~~وض~~ح ت~~رك~~يب
املخ وعالقته بعملية التعلم :

 -1تركيب املخ:
ينطلق فهمنا لتركيب املخ من مساهمة التقنيات املعاصرة مثل :
 صور الرنني املغناطيسى ).(magenetic resonance imaging (MRI توظيف صور الرنني املغناطيسى أو التصوير بالرنني املغناطيسى ).(functional VIRT طوبوغرافيا االنبعاث البوزوترونى )).(positron emission topograghy -فحص موجات رسم املخ ) .(scans&electron cephagram

وب ~~اس ~~تخدام ت ~~لك ال ~~تقنيات ي ~~مكن رؤي ~~ة امل ~~خ وم ~~الح ~~ظة ج ~~ري ~~ان دم امل ~~خ وت ~~سجيل م ~~جاالت ~~ه
الكه ~~روم ~~غناط ~~يسية وتح ~~ليل م ~~كون ~~ات ~~ه ال ~~كيميائ ~~ية وت ~~ساع ~~د أي ~~ضا ع ~~لى اس ~~تكشاف ك ~~يفية ت ~~حكم م ~~خ
اإلن ~~سان وت ~~عام ~~له م ~~ع ال ~~ذاك ~~رة وال ~~عاط ~~فة واالن ~~تباه وال ~~نمذج ~~ة وال ~~سياق).ﻫ .ب .ن%%يوك%%ويس%%ت،

(54 ، 2008
وي ~~حتوى امل ~~خ ع ~~لى ش ~~بكة م ~~ن امل ~~حاور ال ~~عصبية ي ~~قدر ط ~~ول ~~ها ب ~~أك ~~ثر م ~~ن إث ~~نني وس ~~تني م ~~يل
وت~~حتوى أي~~ضا ع~~لى ت~~فري~~عات للخ~~لية ال~~عصبية ت~~قوم بح~~مل ال~~رس~~ائ~~ل ال~~كيميائ~~ية ب~~ني ب~~الي~~ني ال~~خالي~~ا
 -13وت ~ ~~زداد ال ~ ~~عقد ال ~ ~~عصبيةوت ~ ~~مكنها م ~ ~~ن ت ~ ~~فسير امل ~ ~~ثيرات واس ~ ~~تخراج امل ~ ~~عنى وإب ~ ~~داء االس ~ ~~تجاب ~ ~~ات
 synapsesت~عقيدا ب~نمو ال~طفل ل~تأخ~ذ ش~كل الشج~رة ب~تفرع~ات~ها وت~داخ~الت~ها وخ~الل ال~سنوات ال~ثالث
األول~~ى م~~ن ح~~ياة ال~~طفل ي~~صبح ع~~دد ال~~خالي~~ا ال~~عصبية  neuronsث~~اب~~تا ب~~ينما ت~~زداد ال~~عقد ال~~عصبية
حتى سن العاشرة(Allard,2004,36 ).
وي~كون امل~خ م~ن لح~ظة ال~والدة وح~تى س~ن ال~ثال~ثة ال~كثير م~ن ال~عقد ال~عصبية ال~تى ي~حتاج~ها اإلن~سان
وت ~~صبح ال ~~عقد ج ~~زءا واض ~~حا ب ~~امل ~~خ أم ~~ا ال ~~عقد ال ~~تى التس ~~تخدم ت ~~باع ~~ا ف ~~إن ال ~~خالي ~~ا ال ~~عصبية ب ~~ها
تضمح~~ل وت~~ضمر وت~~سهم ال~~خبرة ب~~دور ف~~عال ف~~ى زي~~ادة ال~~تشاب~~ك ب~~مخ ال~~طفل ال~~صغير وح~~ينما ن~~ري~~د
ن~~جاح ال~~طفل ف~~إن~~نا ن~~حتاج إل~~ى ت~~وف~~ير ف~~رص ت~~علم إي~~جاب~~ية وف~~رص اج~~تماع~~ية ت~~تراب~~ط خ~~الل~~ها ال~~عقد
ال ~~عصبية ب ~~حيث ت ~~صبح ع ~~الم ~~ات ب ~~ارزة ف ~~خبرات ال ~~طفل االج ~~تماع ~~ية وال ~~فيزي ~~قية ت ~~ثير وم ~~ضات ب ~~ني

املحاور العصبية والنهايات الشجرية للخاليا العصبية(Smith,2004,11).
وهناك عدة نظريات تناولت تحليل تركيب املخ ووظائفه فيما يلى أهم ماورد بهذه النظريات :
)(2-1ال%نظري%ة ال%ثالث%ية ل%لمخ :وض~ع ه~ذه ال~نظري~ة ب~ول م~اك ل~ني  – Pual mac leanوه~و
رئ~يس م~عمل ت~طور امل~خ والس~لوك ب~املعه~د ال~قوم~ى ب~ميري~الن~د ب~أم~ري~كا – وامل~خ وف~ق ت~صوره م~قسم إل~ى
ثالثة أمخاخ فوق بعضها البعض كما يوضح الشكل التالى :

شكل)(1
أجزاء املخ وفق النظرية الثالثية
امل~~خ ال~~بدائ~~ى أو األول~~ى وه~~ذا امل~~خ ي~~ختص ب~~تكرار الس~~لوك~~يات ن~~فسها م~~رة ب~~عد م~~رة والي~~تعلم
م~ن األخ~طاء ال~ساب~قة  ،أم~ا امل~خ ال~ثدي~ى ل~ذوى األط~راف ف~هو م~سئول ع~ن م~قاوم~ة اإلح~باط وي~ختص
ب ~~االن ~~فعال إذ ي ~~رب ~~ط ب ~~ني االن ~~فعال والس ~~لوك وي ~~وف ~~ر ال ~~بواع ~~ث االن ~~فعال ~~ية ل ~~عملية ال ~~تعلم ن ~~فسها  ،أم ~~ا
القش ~~رة ال ~~جيري ~~ة وي ~~طلق ع ~~ليها غ ~~طاء ال ~~تفكير وت ~~قسم القش ~~رة إل ~~ى ن ~~صف ك ~~رة أي ~~من وآخ ~~ر أيس ~~ر
وتعرف باملخ األيمن

-14-

وامل ~~خ األيس ~~ر وي ~~تحكم امل ~~خ األي ~~من ف ~~ى الج ~~زء األيس ~~ر م ~~ن ال ~~جسم وال ~~عكس ب ~~النس ~~بة ل ~~لمخ
األيس~~ر وي~~تسم امل~~خ األي~~من ب~~أن~~ه أك~~ثر تج~~ري~~دا وف~~راغ~~ا وف~~نا وم~~وس~~يقية م~~ن امل~~خ األيس~~ر ال~~ذى ي~~وص~~ف

بأنه أكثر تبريرا ولفظية وخطيا(Thomposon,1996,28 ).
)(3-1النظرية الشمولية للمخ :
وت ~~عرف ه ~~ذه ال ~~نظري ~~ة ب ~~نموذج األرب ~~عة أرب ~~اع وف ~~ى ت ~~لك ال ~~نظري ~~ة وض ~~ع ن ~~يد ه ~~يرم ~~ان "Ned
 " Hermanن~تائ~ج أب~حاث ب~ول م~اك ل~ني"  "Pual Macع~ن ن~ظري~ة امل~خ ال~ثالث~ية ون~تائ~ج ن~ظري~ة وظ~ائ~ف
امل~خ األي~من وامل~خ األيس~ر ل~روج~رز س~برى"  "Roger Sperryم~عا وب~نى م~نهما ن~موذج~ا ل~لمخ البش~رى
ب~ ~~زوج~ ~~ني م~ ~~ن ال~ ~~تراك~ ~~يب ي~ ~~ختص ن~ ~~صفان م~ ~~نهما ب~ ~~ال~ ~~نظام ال~ ~~طرف~ ~~ى  cerebral systemوال~ ~~نصفان
اآلخ ~~ران ي ~~ختصان ب ~~ال ~~نظام ال ~~حوف ~~ى  limbic systemوب ~~ذل ~~ك ح ~~اول ال ~~توف ~~يق ب ~~ني ف ~~كرة ال ~~نصفني
ال ~~كروي ~~ني ل ~~لمخ وب ~~ني األح ~~داث األك ~~ثر ت ~~عقيدا وامل ~~تعلقة ب ~~ال ~~جوان ~~ب ال ~~عقلية  /امل ~~عرف ~~ية وال ~~تى تفس ~~ر

التفصيل بني (Leduax,1996,47 ).cerebral& visceral structured emotion
وت ~~تضح أش ~~كال ال ~~تفكير وف ~~ق ه ~~ذا ال ~~نموذج ال ~~شام ~~ل ل ~~لمخ ع ~~ند ن ~~يد ه ~~يرم ~~ان ف ~~ى األج ~~زاء
األربعة للمخ وفق الوارد بالجدول التالى :
جدول)(1
أشكال التفكير وفق النظرية الشمولية للمخ
تحليلى
analytical

الجزء األيسر
العلوى
cerberal

إدارى
administrativ
e

منظم
orgnized

تخطيطى
planned

متحفظ
conservatio
n

تحكم
control

الجزء األيسر
السفلى
limbic

أشكال التخاطب
Takler
models

روحى أو دينى
spiritual

موسيقى
musical

عاطفى
emotional

داخل الفرد
Inter
personal

الجزء األيمن
السفلى
limbic

مفاهيمى
conceptual

كلى
holistic

فنى
artistic

تخليقى
synthesis

تخيلى
imaginative

الجزء األيمن
العلوى
cerberal

رياضى
تقنى
حل املشكالت
mathematic technica
Problem solving
al
l

ول~لوص~ول ب~ال~سعة امل~خية ل~لدرج~ة ال~قصوى ل~عمل االرت~باط~ات ي~جب أن ي~وف~ر امل~علمون ال~بيئة
امل~ليئة ب~التح~دى ف~امل~خ ي~حتاج إل~ى ال~تعلم ول~كن ع~ندم~ا ت~كون ال~خبرات ال~ترب~وي~ة سه~لة ج~دا وف~ى غ~اي~ة
ال ~~صعوب ~~ة ع ~~ندئ ~~ذ ي ~~تعثر ال ~~تعلم ف ~~ال ~~بيئة إذن ب ~~ما ف ~~يها ب ~~يئة ال ~~صف ال ~~دراس ~~ى ليس ~~ت م ~~كان ~~ا م ~~حاي ~~دا
ف ~~مهمة امل ~~علمني م ~~ن خ ~~الل م ~~كون ~~ات ال ~~بيئة ال ~~خصبة ت ~~نمية ع ~~قل امل ~~تعلم أم ~~ا إذا أه ~~ملناه ف ~~إن ~~ه ي ~~موت
ويبه~~ت ول~~ذل~~ك ق~~ام ع~~لماء امل~~خ ب~~وض~~ع ع~~دة ن~~قاط ي~~جب أن ي~~أخ~~ذه~~ا ك~~ل امل~~علمني ف~~ى اع~~تباره~~م وه~~ى
كالتالى :
 .1امل%خ الي%تأث%ر والي%تطور ب%معلوم%ات الم%عنى ل%ها  :ف~امل~علوم~ات ال~تى الم~عنى ل~ها الت~عمل
ع~لى ت~نمية امل~خ وال~بيئة ال~خصبة ه~ى ال~تى ت~منح ال~تالم~يذ ال~فرص~ة ل~لحصول ع~لى م~علوم~ات ذات
معنى أو تعطيهم فرصة صنع املعنى .
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 .2ي%%تطور امل%%خ وف%%قا ل%%نظام م%%تكام%%ل م%%ع م%%رور ال%%وق%%ت  :ف ~~ال ~~طفل ال ~~صغير الي ~~تكلم ف ~~ى
إس~~بوع واليس~~تطيع رب~~ط ح~~ذائ~~ه ف~~ى اإلس~~بوع ال~~تال~~ى م~~باش~~رة ب~~ل ي~~حتاج إل~~ى وق~~ت ل~~لنمو وال~~بيئة
الخصبة هى التى تصوغ جوانب متعددة من التطور والنمو بصورة أسرع من البيئة املجدبة .
 .3ط%%بيعة امل%%خ ه%%ى ال%%رب%%ط ب%%ني ال%%قدي%%م والح%%دي%%ث  :ي ~~بحث امل ~~خ دائ ~~ما ع ~~ن ال ~~رواب ~~ط ب ~~ني
م~~اه~~و ج~~دي~~د وب~~ني م~~اه~~و م~~عروف ل~~دي~~ه ب~~فعل مس~~بق وال~~تعلم ع~~بارة ع~~ن ع~~ملية ت~~أس~~يس امل~~تعلمني
للربط بني ما يدرسونه وماعندهم من معلومات قبلية .
 .4ي%تسم امل%خ وراث%يا ب%أن%ه اج%تماع%ى وت%عاون%ى :ب~~ال~~رغ~~م م~~ن أن ع~~ملية ال~~تعلم ت~~دور ف~~ى
أذه~ ~~ان امل~ ~~تعلمني ب~ ~~شكل ف~ ~~ردى إال أن ال~ ~~تعلم ي~ ~~تقدم وي~ ~~تحسن ح~ ~~ني ت~ ~~مده~ ~~م ال~ ~~بيئة ب~ ~~ال~ ~~فرص
امل~ ~~ناس~ ~~بة ل~ ~~يفكروا ب~ ~~صوت م~ ~~سموع ب~ ~~امل~ ~~ناق~ ~~شة وال~ ~~تعاون ف~ ~~ى ت~ ~~علم ال~ ~~خبرات ).ك %%مال ع %%بد

الحميد زيتون(10 ،2001،
وت ~~أس ~~يسا ع ~~لى م ~~اس ~~بق ت ~~رى ال ~~باح ~~ثة أن ت ~~وظ ~~يف امل ~~تعلم ل ~~قدرات وم ~~لكات م ~~خه الي ~~كفى
ل ~~ضمان ن ~~جاح ~~ه ف ~~ى ع ~~ملية ال ~~تعلم ح ~~يث أن ~~ه ي ~~حتاج أي ~~ضا إل ~~ى ت ~~وظ ~~يف ح ~~واس ~~ه ف ~~ى ع ~~ملية ال ~~تعلم
ف~االع~تماد ع~لى ح~اس~ة ال~سمع ب~اع~تباره~ا أك~ثر ال~حواس ال~تى يس~تخدم~ها امل~تعلم ف~ى ع~ملية ال~تعلم ل~م
ي~~عد ك~~اف~~يا ف~~ى ه~~ذا ال~~عصر امل~~تغير وامل~~تطور ب~~شكل س~~ري~~ع وال~~ذى ي~~خبرن~~ا بمح~~دودي~~ة أرش~~يف امل~~خ
م~قاب~ل ال~كم ال~هائ~ل م~ن امل~علوم~ات  ،م~ما أوج~ب ع~لى امل~تعلمني أن ي~طوروا أن~فسهم ويس~تخدم~ون أك~ثر
م~~ن ح~~اس~~ة ف~~ى ع~~ملية ال~~تعلم ح~~تى ي~~تسنى ل~~هم الخ~~روج م~~ن ث~~قاف~~ة ال~~ذاك~~رة إل~~ى ث~~قاف~~ة ت~~ول~~يد وب~~ناء
املعرفة .
ل~~ذل~~ك ارت~~فعت ال~~نداءات م~~ن ق~~بل ال~~باح~~ثني وال~~قائ~~مني ع~~لى ع~~ملية ال~~تعليم ب~~ضرورة االه~~تمام
ب~~حاس~~ة ال~~بصرع~~ند امل~~تعلمني ح~~يث إن إدراك~~نا ل~~لعال~~م م~~ن ح~~ول~~نا الي~~أت~~ى إال ع~~ن ط~~ري~~ق ال~~بصر وأن
ال ~~تفكير امل ~~ثمر ح ~~قا ف ~~ى أى م ~~يدان م ~~ن م ~~يادي ~~ن امل ~~عرف ~~ة يح ~~دث ف ~~ى م ~~جال امل ~~خيلة أو ك ~~ما ي ~~سمى
باملجال البصرى) .هوارد جاردنر( 329 ، 2004،
أض~~ف إل~~ى ذل~~ك أن األدب~~يات ال~~ترب~~وي~~ة أش~~ارت إل~~ى أن اإلن~~سان ي~~تذك~~ر  %20م~~ما ي~~قرأه ،
 30%م~~ما ي~~سمعه  40% ،م~~ما ي~~راه  50% ،م~~ما يتح~~دث ب~~ه وأن اس~~تخدام أك~~ثر م~~ن ح~~اس~~ة ف~~ى

عملية التعلم أفضل من استخدام حاسة واحدة (www.idonresources.com).
وب~ال~تال~ى ب~دأ ال~باح~ثون وع~لماء ال~ترب~ية ف~ى اب~تكار أدوات ت~ساع~د امل~تعلم ع~لى ال~رب~ط ب~ني امل~خ
ال~ذى م~ن ش~أن~ه ال~قيام ب~عمليات ال~تفكير وح~اس~ة ال~بصر ال~تى ت~ساع~ده ع~لى ال~رؤي~ة ال~شام~لة ل~لمفاه~يم
وامل ~~علوم ~~ات امل ~~عروض ~~ة ب ~~امل ~~حتوى ال ~~دراس ~~ى وأط ~~لقوا ع ~~لى ه ~~ذه األدوات م ~~صطلح األدوات ال ~~بصري ~~ة
. visual tools
-2األدوات البصرية :
األدوات ال~بصري~ة ه~ى ق~نطرة ط~بيعية ب~ني امل~خ وال~عقل واآلداء امل~رت~فع ف~ى امل~هام ال~تى ت~تطلب
أك~~ثر م~~ن م~~عال~~جة خ~~طية ح~~يث إن~~ها ت~~مد امل~~تعلم ب~~أك~~ثر ال~~طرق امل~~باش~~رة وال~~تى ت~~ساع~~ده ع~~لى ع~~رض
ال ~~نماذج ال ~~غنية ل ~~لتفكير ف ~~ى امل ~~حتوى وامل ~~عرف ~~ة امل ~~فاه ~~يمية ب ~~عيدا ع ~~ن ال ~~تمثيالت الخ ~~طية ال ~~شائ ~~عة
ل ~~لمعلوم ~~ات وال ~~تى ت ~~قدم ف ~~ى ال ~~فصول ال ~~دراس ~~ية ف ~~األدوات ال ~~بصري ~~ة ت ~~مثل م ~~عبرا ل ~~تفكير اإلن ~~سان
املبنى على إداركاته املفاهيمية(Hyerle,2009,4).
وث ~~بت أن األدوات ال ~~بصري ~~ة ت ~~مثل ت ~~قدم ~~ا م ~~فاج ~~ئا ف ~~ى امل ~~عرف ~~ة ب ~~صفة ع ~~ام ~~ة وف ~~ى امل ~~يدان
ال~~ترب~~وى ب~~صفة خ~~اص~~ة ب~~اع~~تباره~~ا أدوات تيس~~ر اك~~تساب امل~~تعلم ل~~لمحتوى ال~~دراس~~ى خ~~الل م~~روره
ب ~~عمليات ت ~~فكير ع ~~ليا م ~~بنية ع ~~لى ع ~~دد م ~~ن ال ~~تمثيالت ال ~~بصري ~~ة ال ~~تى م ~~ن ش ~~أن ~~ها أن ت ~~ساع ~~د امل ~~تعلم
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ع~~لى ع~~دم ن~~سيان م~~ا ت~~علمه م~~ن ق~~بل ب~~ل ورب~~ما تيس~~ر ل~~ه ب~~ناء امل~~عرف~~ة وال~~خبرة وال~~كفاءة لخ~~لق أدوات
جديدة لصنع عامله الخاص به(Price,2007,54).
وج ~~وه ~~ر األدوات ال ~~بصري ~~ة ه ~~و ال ~~تمثيل ال ~~لغوى وغ ~~ير ال ~~لغوى ل ~~لمعلوم ~~ات ح ~~يث إن امل ~~عرف ~~ة
تخ~~زن ف~~ى ش~~كلني أس~~اس~~يني ه~~ما  :ش~~كل ل~~غوى  ،ش~~كل ت~~خيلى أو ت~~صورى ي~~شير إل~~ى ت~~مثيل غ~~ير
ل ~~غوى وأن امل ~~تعلم غ ~~ال ~~با م ~~ايس ~~تخدم ال ~~شكلني لتخ ~~زي ~~ن امل ~~عرف ~~ة ف ~~تكام ~~ل ال ~~رس ~~وم أو ال ~~صور ف ~~ى
الخ~~ري~~طة ال~~بصري~~ة ب~~جان~~ب ال~~كلمات يخ~~لق راب~~طة ع~~قلية غ~~نية داخ~~ل امل~~خ م~~ن أج~~ل ت~~ذك~~ر امل~~علوم~~ات
ل~~ذل~~ك ت~~عتبر األدوات ال~~بصري~~ة ذاك~~رة خ~~ارج~~ية ل~~لمخ وم~~رآة ل~~لتأم~~ل ال~~عقلى وال~~تقييم ال~~ذات~~ى ل~~لمتعلم.

)(Saugus,2006,22
وح~صر ال~ترب~وي~ون األدوات ال~بصري~ة ف~ى م~سمى ال~تنظيم وال~ذى ن~عنى ب~ه ت~نظيم امل~علوم~ات
ال~تى ت~قدم ل~لمتعلمني وق~د ي~قلل ه~ذا ك~ثيرا م~ن ف~اع~لية ه~ذه األدوات ح~يث إن~ها ق~ادرة ع~لى ت~جاوز ه~ذه
ال~~عملية وص~~وال إل~~ى ع~~مليات ال~~فهم وال~~ترك~~يب وال~~تقوي~~م وت~~ول~~يد األف~~كار ب~~اإلض~~اف~~ة إل~~ى ت~~واص~~ل أف~~كار
امل ~~تعلمني داخ ~~ل ال ~~فصول ال ~~دراس ~~ية ف ~~ال ~~برغ ~~م م ~~ن ت ~~عدد واخ ~~تالف األدوات ال ~~بصري ~~ة ف ~~إن ~~ها ج ~~ميعا
قادرة على تنمية وتحسني مهارات التفكير العليا (Hyerle,2000a,24 ).
وامل~~برر وراء ذل~~ك أن ك~~ل ه~~ذه األدوات ال~~بصري~~ة ت~~مثيالت ع~~ال~~ية ال~~جودة م~~صممة ع~~لى أن~~ها
أدوات م~ؤث~رة ودي~نام~يكية وت~عاون~ية وم~تمرك~زة ح~ول امل~تعلم ب~ل أن~ها أص~بحت ف~ى ال~سنوات األخ~يرة م~ن
القرن الحالى جزءا من عملية التقييم والتقييم الذاتى للمتعلم.
ف ~ ~~األدوات ال ~ ~~بصري ~ ~~ة ت ~ ~~عرض ن ~ ~~ظرة ال ~ ~~عني الس ~ ~~ري ~ ~~عة ع ~ ~~لى ال ~ ~~نماذج وال ~ ~~عالق ~ ~~ات وت ~ ~~مد امل ~ ~~تعلم
ب ~~مرش ~~دات ل ~~صنع ط ~~ري ~~قه ف ~~ى ال ~~كتب امل ~~ملوءة ب ~~ال ~~نصوص وال ~~تى تح ~~مل ال ~~كثير م ~~ن امل ~~علوم ~~ات ال ~~تى
ت~~حتاج إل~~ى ت~~نظيم وت~~بوي~~ب وف~~هم وت~~رك~~يب وت~~قوي~~م وه~~ذه ال~~عمليات ت~~كشف وب~~كفاءة ال~~نمذج~~ة امل~~تفردة

لكل عقل متعلم( Costa,2000b,40) .
ف~عقول~نا تخ~لق ال~نماذج ب~وع~ى وم~شاع~رن~ا تش~تق م~ن ط~بقات ن~ماذج االت~صال ال~داخ~لى ل~لخبرة
وب~عض ه~ذه ال~نماذج خ~طى واج~رائ~ى ول~كن أس~اس امل~عرف~ة م~ن ال~قاع~دة ه~ى م~عرف~ة ال~حقائ~ق وص~وال
إل~ى ات~خاذ ال~قرار ال~تى ت~كون ول~يدة ع~مليات ت~قوي~مية وت~تكون م~ن ن~ماذج غ~ير خ~طية وه~ذا ي~وض~ح أن

األفكار واملشاعر واألنظمة املساعدة غير خطية ( Hyerle,2004,14).
وث~ ~~مة ارت~ ~~باط واض~ ~~ح ب~ ~~ني األدوات ال~ ~~بصري~ ~~ة وت~ ~~عددي~ ~~ة ال~ ~~ذك~ ~~اءات ح~ ~~يث إن األدوات ت~ ~~عمل
ك ~~مرك ~~بات ل ~~ألف ~~كار وت ~~وف ~~ر أي ~~ضا إط ~~ارات ال ~~تواص ~~ل ل ~~لعقل وامل ~~نظور وال ~~نماذج امل ~~شاع ~~ري ~~ة وال ~~نماذج
ال~~عقلية ب~~ني امل~~تعلمني وتيس~~ر ع~~مليات االس~~تبطان وال~~تقييم ال~~ذات~~ى ح~~يث أن ال~~رم~~وز ال~~بصري~~ة ت~~دع~~م

ب ~~ناء الش ~~بكات ال ~~لغوي ~~ة وامل ~~عال ~~جة امل ~~نطقية وامل ~~بنية ع ~~لى ال ~~نمذج ~~ة ال ~~فراغ ~~ية ل ~~لمعلوم ~~اتHyerle,).
( 2009,31
وب~ ~~اع~ ~~تبار أن امل~ ~~خ ك~ ~~ائ~ ~~ن ب~ ~~اس~ ~~تطاع~ ~~ته أن ي~ ~~كتشف وي~ ~~بنى ال~ ~~نماذج ال~ ~~عقلية ف~ ~~إن األدوات
ال~بصري~ة ه~ى أدوات ن~مذج~ة أس~اس~ية ت~دع~م امل~تعلمني ع~ندم~ا ي~بحثون ه~ذه ال~نماذج خ~الل ك~ل األن~ظمة
ال~رم~زي~ة م~نذ أن ح~ددت ه~ذه األن~ظمة ال~رم~زي~ة ف~ى ال~بنية التخ~طيطية ف~األدوات ال~بصري~ة ه~ى م~ؤس~س
اإلح~ساس وال~تفكير وامل~شاع~ر ع~بر ال~ذك~اءات امل~تعددة وه~ذه ال~ذك~اءات } ال~ذك~اء ال~شخصى  ،ال~ذك~اء
~-17عمل واالس~تجاب~ة(Hyerle,).االج~تماع~ى  ،ال~ذك~اء ال~لغوى  ،ال~ذك~اء ال~ري~اض~ى { ال~تى ه~ى إط~ارات ال
2008,21

وتطبيق األدوات البصرية فى عملية التعليم والتعلم له فوائد عديدة منها :
*العصف الذهنى لألفكار .

*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 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺗﯿﺴﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ
اﻷﻗﺮان.
*مرشدات للنقد والدراسة .

*تحسني مهارات الفهم القرائى واستراتيجياته ( Hyerle,2004,24).
وأش ~ ~~ار ك ~ ~~ال م ~ ~~ن م ~ ~~اك ~ ~~تغ ول ~ ~~يمان "  "Mctigh&Lyman1988ف ~ ~~ى م ~ ~~قدم ~ ~~تهم ع ~ ~~ن م ~ ~~ختلف
األدوات ال~~تعلمية وال~~تى أدرج~~وه~~ا ت~~حت م~~صطلح ج~~دي~~د ه~~و الخ~~رائ~~ط امل~~عرف~~ية وال~~ذى أص~~بح ش~~ائ~~ع
االس~~تخدام ل~~وص~~ف أى ن~~وع م~~ن أن~~واع األدوات ال~~بصري~~ة  ،واف~~ترض~~ا أن ك~~ل آداة م~~ن ه~~ذه األدوات
ال ~~بصري ~~ة ت ~~حتاج إل ~~ى أرب ~~ع م ~~تطلبات ح ~~تى ي ~~تسنى ل ~~ها أن ت ~~صبح أدوات ت ~~دري ~~سية  /ت ~~علمية ك ~~ما
يلى :
ال%صدق ال%سيكول%وج%ى  :وال~~ذى ي~~عنى م~~عرف~~ة امل~~علم ال~~حال~~ية ع~~ن ع~~مليات ال~~تدري~~س وال~~تعلم
وبخاصة البنية التخطيطية ونظريات التعلم املتنوعة وأبحاث املخ .
الحسية  :وتعنى كيف تشكل املعرفة ألن األدوات هى تمثيل ملموس ووراء هذه املعرفة .
االرت %%باط ب %%امل %%علمني  :ي ~~جب أن ت ~~رب ~~ط ه ~~ذه األدوات ب ~~ني امل ~~علمني وامل ~~تعلمني ح ~~يث إن امل ~~تعلمني
ق ~~ادري ~~ن ع ~~لى اس ~~تخدام ه ~~ذه األدوات ف ~~ى األس ~~اس ~~يات ال ~~يوم ~~ية ل ~~تعلم امل ~~حتوى وتحس ~~ني ع ~~مليات
التفكير .
االخ%تالف ب%واس%طة ك%ل ن%وع ت%علم  :وال~ذى ي~شير إل~ى ال~عالق~ة امل~وج~ودة ب~ني ن~وع اآلداة وال~طري~ق

األفضل الذى يعلم به املعلم املهارة أو العملية أو املفهوم أو االتجاه ( Hyerle,2009,38) .
ك~ما يج~در اإلش~ارة ه~نا إل~ى مل~اذا اق~ترن م~صطلح األدوات ب~مصطلح ال~بصري~ات ال~تى ت~عبر
ع~~ن ت~~مثيالت ب~~صري~~ة ق~~د ت~~كون ع~~لى ه~~يئة أش~~كال أو ج~~داول أو خ~~رائ~~ط ؟ أت~~ى ه~~ذا امل~~صطلح م~~ن
ال~~فلسفة ال~~بنائ~~ية وال~~تى اس~~تخدم~~ت ت~~عبيرات م~~جازي~~ة ع~~دي~~دة وك~~ان م~~ن أه~~م ه~~ذه ال~~تعبيرات امل~~جازي~~ة
أن امل~~تعلمني ي~~بنون امل~~عرف~~ة م~~ثلما ي~~بنى ال~~نجار ال~~كرس~~ى م~~ثال ب~~أدوات م~~ثل  :الخش~~ب  ،امل~~سام~~ير ،
ال ~~شاك ~~وش وأح ~~د األش ~~ياء األول ~~ى ال ~~تى ي ~~فعلها ال ~~نجار ق ~~بل وص ~~ول ~~ه مل ~~وق ~~ع ال ~~عمل أن ي ~~ضع ح ~~زام
األدوات ال~ذى ي~مسك ب~ال~شاك~وش وامل~نشار وش~ري~ط ال~قياس واألدوات األخ~رى ال~ضروري~ة وه~ذه ه~ى
أس~اس~يات امل~هنة وب~راع~ة االس~تخدام ل~ألدوات ل~بناء امل~نتج ال~نهائ~ى ل~ذل~ك ف~امل~تعلم ي~دخ~ل ال~فصل وه~و
ف~~ى ح~~اج~~ة م~~اس~~ة لح~~زام اآلداة ل~~ألن~~واع امل~~ملوءة ب~~األدوات ال~~بصري~~ة املح~~ددة ج~~يدا وامل~~ناس~~بة وم~~رن~~ة

االستخدام لبناء املعنى وصنع املعرفة(Hyerle,1996,23 ).
وت~أس~يسا ع~لى م~اس~بق م~ن ت~وض~يح مل~اه~ية األدوات ال~بصري~ة وف~وائ~د اس~تخدام~ها ف~ى ع~ملية
التعليم والتعلم يأتى الدور للحديث عن أنواع األدوات البصرية كما يلى :
-18)(1-2أنواع األدوات البصرية :

ت~تعدد أن~واع األدوات ال~بصري~ة ح~تى أن ال~قائ~مني ع~لى ع~ملية ال~تدري~س وال~تعليم ق~د ي~عان~ون
م ~~ن ت ~~داخ ~~ل ك ~~بير ب ~~ني ه ~~ذه األن ~~واع ول ~~فض ه ~~ذا ال ~~خالف وه ~~ذا ال ~~تشاب ~~ك ي ~~مكن ت ~~صنيف األدوات
البصرية بأكثر من طريقة كالتالى :
ك ~~يفية اس ~~تخدام ~~ها  ،م ~~بادىء ب ~~نائ ~~ها  ،درج ~~ة امل ~~رون ~~ة ف ~~ى االس ~~تخدام  ،األس ~~اس ال ~~نظرى
والعملى لها  ،كيفية تناول كل منها داخل الفصل الدراسى .
أنواع األدوات البصرية
املنظمات البيانية

خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ف~ك~ي~ر
وبرمجياتها

االطار املرجعى

املستقلة

لغةخرائط التفكير

املحتوى النوعى

اطار حول كل
خريطة تفكير

التعريف فى السياق)خريطة
الدائرة

القراءة)منظم القصة(

اطار ماوراء
معرفى

االسهامات)خريطة الفقاعات(

الكتابة

اطار
مشاعرى

املقارنة)خريطة الفقاعات
املزدوجة(

الرياضيات

أنماط التعليم

التصنيف،االستقراء،االستنبا
ط)خريطة الشجرة

العلوم

أنظمة
االعتقاد

الكل والجزء،االستدالل
الفراغى)حريطة الدعامة(

العلوم االجتماعية

اطارات لغوية

التتابع)خريطة التدفق(

الفنون

اطارات
الذكاءات
املتعددة

السبب -النتيجة)خريطة
التدفق املتعدد(

الكمبيوتر)خرائط
التدفق(

تأثيرات
املعرفة
السابقة

التشبيه)خريطة الكوبرى(

شبكات العصف
الذهنى

ال ~ ~ ~~عملية ال ~ ~ ~~نوع ~ ~ ~~ية خرائط
العقل

الشبكات
العنقودية

أشكال فن
منظم املوضوع
حل املشكلة
خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ري ~ ~ ~ ~ ~ ~~طةع ~ ~ ~ ~ ~ ~~ظم
ال~ ~ ~~سمكة)الس~ ~ ~~بب-
النتيجة(

وال ~~تصنيف اآلت ~~ى ل ~~ألدوات ال ~~بصري ~~ة ي ~~عتمد ع ~~لى األغ ~~راض ال ~~حسية وال ~~عملية وش ~~كل اآلداة ال ~~ذى
غالبا يكون قائما على وظيفتها (www.thinkingfoundation.org):
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

البصرية لعادات العقل ( Hyerle, 2009,34) :
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عادات العقل املميزة للتفكير
الخرائط املفاهيمية+خرائط
التفكير)للتفكير التأملى(

املنظمات البيانية)للتفكير التحليلى(

شبكات العصف الذهنى )للتفكير
االبداعى(

االصغاء بتفهم وتعاطف

املثابرة

املرونة

التفكير فى التفكير)ماوراء املعرفة( االحصاء مع الدقة

االبتكار،التجديد،التخيل

ت~~طبيق امل~~عرف~~ة ال~~ساب~~قة ف~~ى م~~واق~~ف التفكير والتواصل بوضوح ودقة
جديدة

االستجابة بدهشة ورهبة

اإلقدام على مخاطر مسؤولة

ج ~ ~ ~~مع ال ~ ~ ~~بيان ~ ~ ~~ات ب ~ ~ ~~اس ~ ~ ~~تخدام ك ~ ~ ~~ل ايجاد جو من املرح
الحواس
االستعداد الدائم للتعلم املستمر

شكل)(3
خريطة الشجرة لعادات العقل املميزة للتفكير
وف~~يما ي~~لى ش~~رح م~~ختصر وم~~وج~~ز ع~~ن ك~~ل ن~~وع م~~ن أن~~واع األدوات ال~~بصري~~ة ول~~كن ق~~بل ذل~~ك
ي~~نبغى ت~~وض~~يح أن أى ن~~وع م~~ن أن~~واع األدوات ال~~بصري~~ة ل~~كى يس~~تخدم~~ه امل~~علم ف~~ى ش~~رح امل~~حتوى
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 اﻵداة اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺒﻖ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺜﺎل .
* قم بإمداد املتعلمني باملعرفة اإلجرائية كلما احتاجوا ذلك .
* أعـ~~ط فـ~~رص ل~~لمتعلمني ل~~كى ي~~مارس~~وا ب~~ناء اآلداة ال~~بصري~~ة اع~~تمادا ع~~لى أن~~فسهم دون م~~ساع~~دة
منك(Costa,2000a,47 ).

)(1-1-2شبكات العصف الذهنى : Brainstorming webs
م~نذ أواخ~ر الس~بعينيات ش~اع اس~تخدام ش~بكات ال~عصف ال~ذه~نى وت~عددت أس~ال~يب وأم~ثلة
ه~~ذه الش~~بكات } الخ~~رائ~~ط ال~~دالل~~ية  ،الش~~بكات ال~~عنقودي~~ة  ،خ~~رائ~~ط اله~~روب  ،خ~~رائ~~ط ال~~عقل { ول~~كن
أك~ثر ه~ذه األس~ال~يب ان~تشارا وش~يوع~ا ف~ى االس~تخدام ف~ى ك~اف~ة امل~دارس ت~قري~با ه~و خ~رائ~ط ال~عقل ،
وع ~~ادة م ~~انس ~~تخدم ف ~~ى ك ~~ل ه ~~ذه األس ~~ال ~~يب ال ~~ساب ~~قة ع ~~مليات أو خ ~~طوات م ~~تشاب ~~هة م ~~ثل  :ال ~~بدء م ~~ن
ال~~نقطة امل~~رك~~زي~~ة ف~~ى ال~~صفحة وص~~وال إل~~ى ح~~واف ال~~صفحة ف~~اع~~لني ب~~ذل~~ك رؤي~~ة ش~~ام~~لة ل~~لمفهوم ال~~ذى
ن ~~عرض ~~ه وه ~~ذا يش ~~به إل ~~ى ح ~~د ك ~~بير غ ~~زل ال ~~عنكبوت ش ~~بكته ل ~~صيد ف ~~رائ ~~سه وم ~~عظم ه ~~ذه األس ~~ال ~~يب

ت~~وح~~ى ب~~مزج ف~~ري~~د ل~~الس~~تطالع ال~~عقلى وال~~تعبير ال~~بالغ~~ى ال~~ذى ي~~ساه~~م ف~~ى ب~~ناء امل~~عرف~~ة).اي%%ري%%ك
جنسن (5 ،2001 ،
فش~بكات ال~عصف ال~ذه~نى ه~ى ق~ناط~ر ط~بيعية ب~ني الش~بكة ال~عصبية ل~لمخ وص~نع الخ~رائ~ط
ال ~~واع ~~ى ب ~~واس ~~طة ال ~~عقل ف ~~هى ب ~~مثاب ~~ة ق ~~ناط ~~ر ب ~~ني ال ~~كفاءات اإلش ~~عاع ~~ية ل ~~تفكيرن ~~ا وال ~~شكل الخ ~~طى
ل ~~لمعرف ~~ة امل ~~مثلة ف ~~ى ال ~~فصول ال ~~دراس ~~ية  ،وال ~~قوة ال ~~تراف ~~قية مل ~~خ اإلن ~~سان تيس ~~ر م ~~ن خ ~~الل إش ~~عال ~~ها
ب~واس~طة درج~ة ع~ال~ية م~ن ش~بكة امل~خ م~فتوح~ة ال~نهاي~ة وإن~ه م~فهوم~ا ن~وع~ا م~ا أن ال~عدي~د م~ن الش~بكات
تش ~~به ال ~~صور الح ~~دي ~~ثة ال ~~تى ل ~~دي ~~نا ع ~~ن الش ~~بكات ال ~~عصبية ح ~~يث أص ~~بحت ال ~~خالي ~~ا ال ~~عصبية ك ~~تل
ب ~~نائ ~~ية ل ~~لمخ ال ~~تى ت ~~تواص ~~ل م ~~ع ب ~~عضها ح ~~يث ت ~~رس ~~ل ال ~~لييفات ال ~~عصبية امل ~~علوم ~~ات ل ~~لخالي ~~ا ال ~~عصبية
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األخ~رى وال~زوائ~د ال~شجيري~ة م~تفرع~ة م~ع ج~سم الخ~لية إلرس~ال امل~علوم~ات م~ن خ~لية ع~صبية إل~ى أخ~رى ب~معدل
 10م ~~ليون ب ~~ليون ان ~~تقال ~~ة ف ~~ى ال ~~ثان ~~ية ال ~~واح ~~دة  ،ول ~~ذل ~~ك ف ~~إن ش ~~بكات ال ~~عصف ال ~~ذه ~~نى ه ~~ى أك ~~ثر األن ~~ظمة
امل ~~فتوح ~~ة ل ~~لتفكير ح ~~يث ن ~~طلق ع ~~ليها ال ~~تفكير خ ~~ارج ال ~~صندوق } امل ~~خ{ ف ~~هى ت ~~شجع امل ~~تعلمني ع ~~لى ال ~~تفكير

االبداعى(Hyerle,2004,65 ).
وه ~~ذا ي ~~عنى أن امل ~~تعلمني يخ ~~لقون الش ~~بكات غ ~~ال ~~با ب ~~مشارك ~~ة غ ~~ير رس ~~مية أو ن ~~ظام ت ~~مثيلى ش ~~ائ ~~ع
ف ~~غال ~~با ل ~~غات ال ~~رس ~~م ال ~~خاص ت ~~نمى ف ~~ى ال ~~فصول ال ~~دراس ~~ية ك ~~ل م ~~ا ي ~~رت ~~بط ب ~~ال ~~شخصية  ،وأس ~~لوب ال ~~تعلم
ال~~خاص ب~~كل م~~تعلم  ،الخ~~لفية امل~~عرف~~ية وال~~ثقاف~~ية ل~~كل م~~تعلم ف~~ال~~تفكير اإلش~~عاع~~ى ه~~و األك~~ثر ش~~يوع~~ا وظ~~هورا
فى مثل هذا النوع من األدوات البصرية .
وفيما يلى شرح مختصر ألساليب شبكات العصف الذهنى :

)-1-1-2أ(الشبكات العنقودية : Clustering webs
ت ~~م إل ~~قاء ال ~~ضوء ع ~~لى م ~~ثل ه ~~ذا األس ~~لوب م ~~ن ش ~~بكات ال ~~عصف ال ~~ذه ~~نى ب ~~واس ~~طة ج ~~اب ~~ري ~~ل ري ~~كو
" "Gabrielوال~~تى ب~~نت ارت~~باط~~ا ق~~وي~~ا م~~ا ب~~ني ال~~تفكير ال~~تشارك~~ى واالب~~داع~~ية وال~~رس~~م وط~~الق~~ة ال~~تفكير وأك~~دت
ع~~لى ال~~شكل ال~~عنقودى ال~~ذى يس~~تخدم امل~~تعلم ف~~يه أش~~كال ب~~يضاوي~~ة وك~~لمات وأن م~~ثل ه~~ذا األس~~لوب ي~~صلح
ك~~اس~~ترات~~يجية مل~~ا ق~~بل ال~~كتاب~~ة واق~~ترح~~ت ج~~اب~~ري~~ل ري~~كو ب~~عد الخ~~لق امل~~بدئ~~ى } ال~~عناق~~يد{ أن ي~~راج~~ع امل~~تعلمون

رس~وم~ات~هم ب~مزي~د م~ن ال~ترك~يز ع~لى الش~بكات وص~وال إل~ى م~زي~د م~ن ال~وض~وح ف~ى ال~تفكير وال~كتاب~ةPrice,) .
(2000,77
)-1-1-2ب(خرائط العقل : Mind maps
ب~~نيت ع~~لى ب~~حث م~~تعلق ب~~عرض س~~يطرة ن~~صفى امل~~خ } األي~~من واأليس~~ر{م~~ن أج~~ل ال~~عمليات الخ~~طية
وال~~كلية ع~~لى ال~~توال~~ى ح~~يث اب~~تكره~~ا ت~~ون~~ى ب~~وزان " "Tony Buzanل~~تدع~~يم االب~~داع~~ية وال~~ذاك~~رة وت~~عميق ه~~ذه
االرت ~~باط ~~ات ل ~~لمهام امل ~~بدع ~~ة ل ~~لعمليات امل ~~نطقية  ،فخ ~~رائ ~~ط ال ~~عقل ت ~~متلك أس ~~ال ~~يب رس ~~وم ~~ية ن ~~وع ~~ية وال ~~تى م ~~ن
ش~~أن~~ها أن ت~~دع~~م ال~~ذاك~~رة وال~~عاط~~فة وع~~مق امل~~فاه~~يم م~~ن أج~~ل ال~~وص~~ول إل~~ى ال~~وض~~وح ع~~ن ال~~فكرة أو امل~~فهوم
ف ~~رب ~~ما يس ~~تطيع ح ~~الل ~~و امل ~~شكالت ال ~~تعاون ~~يني أن ي ~~شارك ~~ون ب ~~شكل أك ~~ثر س ~~هول ~~ة ع ~~ن ط ~~ري ~~ق خ ~~رائ ~~طهم .
)(Fitzsimon,2003,43
خ~~رائ~~ط ال~~عقل دائ~~ما ت~~شع م~~ن ال~~صورة امل~~رك~~زي~~ة  ،ك~~ل ك~~لمة وص~~ورة أص~~بحت ف~~ى ن~~فسها ت~~حت م~~رك~~ز
ت~داع~ى ال~خواط~ر ف~الخ~ري~طة ال~عقلية س~لسلة م~ن ال~نماذج امل~تفرع~ة ه~روب~ا م~ن أو ات~جاه~ا إل~ى امل~رك~ز ب~ال~رغ~م م~ن
أن خ~~ري~~طة ال~~عقل ت~~رس~~م ع~~لى ب~~عدى ال~~صفحة إال أن~~ها ت~~مثيل ألب~~عاد م~~تعددة ل~~لواق~~ع ف~~ى ح~~يز امل~~حيط وال~~وق~~ت
وال ~~لون وت ~~كشف خ ~~رائ ~~ط ال ~~عقل األس ~~ال ~~يب ال ~~شخصية ل ~~كل م ~~تعلم وب ~~خاص ~~ة ع ~~ندم ~~ا ي ~~ضيف امل ~~تعلم أل ~~وان ~~ا
أورسومات(www.wikipedia.org).
ب ~~ينما ي ~~رى م ~~عظم ال ~~ترب ~~وي ~~ني أن خ ~~رائ ~~ط ال ~~عقل ه ~~ى م ~~ول ~~د م ~~ن ب ~~داي ~~ة امل ~~وض ~~وع ح ~~تى ال ~~دخ ~~ول ف ~~ى
م~~وض~~وع ج~~دي~~د وأي~~ضا أه~~م ت~~طبيقات ال~~تعلم ت~~وج~~د ع~~ندم~~ا يس~~تخدم امل~~تعلم خ~~رائ~~ط ال~~عقل ع~~لى م~~دى ط~~وي~~ل
ل~لرس~م امل~لموس م~ن م~عرف~تهم ال~ساب~قة ل~كل ش~يىء ي~عرف~ون~ه ع~ن امل~وض~وع وب~عد ذل~ك ي~رب~طون ع~لى ن~حو ج~دي~د
م~~علوم~~ات~~هم املتيس~~رة لخ~~ري~~طتهم ال~~عقلية ح~~يث إن ال~~رس~~م ع~~لى امل~~عرف~~ة ال~~ساب~~قة ه~~و ع~~ادة ال~~عقل األس~~اس~~ية
ل~ ~~تحوي~ ~~ل امل~ ~~علوم~ ~~ات وامل~ ~~هارات ل~ ~~لسياق~ ~~ات الج~ ~~دي~ ~~دة ل~ ~~ذل~ ~~ك ف~ ~~معرف~ ~~ة امل~ ~~تعلم ال~ ~~ساب~ ~~قة } ح~ ~~قائ~ ~~ق وإدراك~ ~~ات
م ~ ~ ~~فاه ~ ~ ~~يمية { ح ~ ~ ~~اس ~ ~ ~~مة ف ~ ~ ~~ى ه ~ ~ ~~ذا ال ~ ~ ~~شأن ب ~ ~ ~~ل وم ~ ~ ~~ن امل ~ ~ ~~مكن أن ت ~ ~ ~~ساع ~ ~ ~~د امل ~ ~ ~~علم ف ~ ~ ~~ى ت ~ ~ ~~قييم امل ~ ~ ~~تعلم.

) (Dcourtney,2002,62
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أض~ ~~ف إل~ ~~ى ذل~ ~~ك أن خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~عقل واألدوات ال~ ~~بصري~ ~~ة األخ~ ~~رى ك~ ~~لهم ج~ ~~ميعا ي~ ~~سمحون
بح~~دوث م~~اي~~سمى ب~~وق~~ت ال~~تفكير  thinking timeال~~ذى ي~~ساع~~د امل~~تعلم ع~~لى ع~~رض م~~ا ي~~عرف~~ه وب~~ذل~~ك
يس ~~تطيع امل ~~علم بس ~~رع ~~ة م ~~راج ~~عة ش ~~بكات امل ~~تعلمني ال ~~تى ص ~~نعوه ~~ا وامل ~~علوم ~~ات الج ~~دي ~~دة ال ~~تى رب ~~ما

ت~~قدم وه~~ى م~~ملوءة ب~~ال~~فجوات ال~~حقائ~~قية وامل~~فاه~~يمية ف~~ى ت~~فكير امل~~تعلمني وه~~كذا ي~~وف~~ر امل~~علم وامل~~تعلم
املزيد من الوقت بفضل األدوات البصرية املستخدمة من قبلهما(Anita,2004,23 ).

)-1-1-2ج(خرائط الهروب : Mindscaping maps
ب ~~ال ~~رغ ~~م م ~~ن ش ~~يوع اس ~~تخدام الش ~~بكات ال ~~عنقودي ~~ة وخ ~~رائ ~~ط ال ~~عقل ف ~~ى امل ~~دارس الع ~~تباره ~~ا
ميس ~~رات ل ~~تدف ~~ق وان ~~فتاح األف ~~كار ب ~~ال ~~عقل إال أن ~~ها ت ~~فتقر إل ~~ى ج ~~عل امل ~~تعلمني يس ~~تخدم ~~ون م ~~هارة
االس~تدالل امل~جازى ب~شكل ك~بير ل~ذل~ك ط~ورت ن~ان~سى م~ارج~لس" "Nancy Marglesاألدوات ال~ساب~قة
آت ~~ية ب ~~آداة أك ~~ثر م ~~تعة ودق ~~ة يس ~~تطيع امل ~~تعلم م ~~ن خ ~~الل ~~ها ب ~~ناء ص ~~ور م ~~جازي ~~ة ل ~~لمعلوم ~~ات امل ~~عقدة
وب~~رؤي~~تها ال~~فري~~دة اس~~تطاع~~ت ت~~شكيل آدات~~ها الج~~دي~~دة ب~~ناءا ع~~لى خ~~رائ~~ط ال~~عقل ال~~تى اب~~تكره~~ا ت~~ون~~ى

ب ~ ~~وزان وأس ~ ~~مت ه ~ ~~ذه اآلداة الج ~ ~~دي ~ ~~دة خ ~ ~~رائ ~ ~~ط اله ~ ~~روبInnovative Learning Group, ).
(2004
أس~اس خ~رائ~ط اله~روب ه~و ف~ى ال~رس~م االس~تعارى التش~بيهى ل~ألف~كار ول~عل امل~فيد ف~ى ه~ذا
األم~ر ه~و أن ت~رى ص~ورة ك~بيرة ل~لفكرة أو امل~فهوم أو امل~نتج وال~ذى ي~ميز ال~فنان ع~ن ال~شخص ال~عادى
ه~~و ام~~تالك~~ه ل~~لصورة ع~~ن ال~~فكرة ف~~ى ع~~قله  ،امل~~تعلم ي~~عرف ال~~صورة امل~~لموس~~ة ف~~ى ح~~يات~~ه ال~~يوم~~ية م~~ثل
ال~~طري~~ق  ،ال~~طبق  ،ال~~طعام ل~~تمثيل ك~~ال م~~ن األس~~اس~~يات امل~~فاه~~يمية وال~~عالق~~ات امل~~تبادل~~ة ال~~تفصيلية
ل~~لفكرة م~~ثل أى تش~~بيه ث~~رى واألك~~ثر أه~~مية أن ت~~كون ال~~صورة ت~~أم~~ال واض~~حا ل~~لفكرة ب~~دال م~~ن ام~~تالك

املعلومات فقط ( 37 Hyerle,2009,).
)(2-1-2املنظمات البيانية : Graphic orgnizers
امل~نظمات ال~بيان~ية ه~ى ت~مثيل ب~صرى ل~لمفاه~يم وامل~عرف~ة وامل~علوم~ات ال~تى تس~تطيع ض~م ك~ال
م~ ~~ن ال~ ~~نص وال~ ~~صور وال~ ~~قيمة ال~ ~~حقة مل~ ~~ثل ه~ ~~ذه امل~ ~~نظمات ه~ ~~ى ف~ ~~ى رؤي~ ~~ة ال~ ~~عقل ل~ ~~لنماذج ال~ ~~بصري~ ~~ة
وال~عالق~ات واش~تقاق رؤى ج~دي~دة م~ن ن~مذج~ة امل~علوم~ات ف~قطع امل~نظمات ال~بيان~ية تش~به إل~ى ح~د ك~بير
ق~طع ل~غز األح~جية وال~قطع ال~غري~بة ع~ندم~ا ت~وض~ع م~عا ت~شكل ص~ورة م~أل~وف~ة ح~يث إن ال~قطع املس~تقلة

التدل على أى معنى ووضعها فقط معا هو الذى يصنع املعنى (Mary,1998,35).
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 ؟
 ،خريطة الفقاعات املزدوجة اآلتية توضح هذه االختالفات كما يلى (40) Hyerle,2009, :
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ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻨﻮعى
أو اﻟﻤﮭﺎم
اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ

أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ

ﺗﺴﺎﻋﺪﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
اﻷﻓﻜﺎر

ﺗﺸﺠﻊ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻰ

شكل)(4
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻧﻤﺎذج
اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ
العصف
وشبكات
البيانية
املنظمات
بني
خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة
ﺷﺒﻜﺎت
ﺑﺼﺮﯾﺔ
اﻟﻌﺼﻒ
الذهنى

ﺗﺸﺠﻊ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
اﻻﺑﺪاﻋﻰ

اﻟﺬھﻨﻰ

وت ~~رى ال ~~باح ~~ثة أن امل ~~نظمات ال ~~بيان ~~ية غ ~~ال ~~با ت ~~تمرك ~~ز ح ~~ول امل ~~علم ول ~~يس امل ~~تعلم ب ~~خالف
ﺗﺴﺎﻋﺪم ~~ن ق ~~بل ال ~~جهات ال ~~رس ~~مية
ﺗﺴﺘﺨﺪم~~رى ب ~~ل ورب ~~ما ت ~~وض ~~ع ه ~~ذه امل ~~نظمات ال ~~بيان ~~ية
ﻋﺎدةخ
األدوات ال ~~بصري ~~ة األ
التعليمية حتى ترشد املتعلمني آلداء املهمة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻛﻨﻤﺎذج
باستخدام مثل هذه املنظمات.
املسئولة عن العملية
اﻷﻓﻜﺎر

ﻧﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل

اق ~~ترح ك ~~اري ~~ن ب ~~روم ~~بلى " "Carine Brombelyوزم ~~الؤه ف ~~ى ك ~~تاب ~~ه ع ~~ن امل ~~نظمات ال ~~بيان ~~ية
ﺗﺒﺪأﺑﺼﻔﺤﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻔﺲ
ﺑﯿﻀﺎء ﺛﻢ
اﻷﻏﺮاض ال~تعرف ع~لى ف~ائ~دة وج~دوى امل~نظمات ك~ما ي~وض~ح ال~شكل
1995س~بع خ~طوات م~ن خ~الل~ها تس~تطيع
اﻟﺘﻮﺳﻊ

التالى(Hyerle,2009,41):
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ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﮭﺎ
ﻏﯿﺮ
واﺿﺤﺔ

شكل)(5
الخطوات السبع للتعرف على فوائد املنظم البيانى

اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﻰ ھﻮ آداة ﻋﻘﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻢ

وه~~ذه ال~~نظرة ال~~تى أوض~~حها ك~~اري~~ن وزم~~الؤه ف~~ى ال~~شكل ال~~ساب~~ق ت~~وض~~ح ح~~اج~~ة امل~~تعلمني
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﯾﺠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻢ
للتح ~~رك ت ~~جاه مس ~~توي ~~ات ال ~~تفكير ال ~~عليا ب ~~اع ~~تباره ~~م م ~~تعلمني مس ~~تقلني  ،وامل ~~تأم ~~ل ل ~~تصنيف ب ~~لوم
اﻟﺒﯿﺎﻧﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ
ل~~أله~~داف امل~~عرف~~ية ي~~رى أن ال~~كفاءات امل~~عرف~~ية لتح~~ليل وت~~رك~~يب امل~~علوم~~ات } ت~~نظيم  ،تح~~طيم  ،إع~~ادة
صياغة { هى خطوات نحو التفكير التقويمى .
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﻊ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﻰ ﻗﺪ
ﻧﻔﺴﮫالي~جب أن ن~رج~ع ذل~ك
اﻟﻤﻨﻈﻢ~عقدة
ﻣﻦ~هام امل
~ى امل
أﻛﺜﺮب~ة ف
ﺗﻜﻮنص~عو
ل~ذل~ك ع~ندم~ا يتعس~ر امل~تعلمون ب~ل ويج~دون
أھﻤﯿﺔ
إل~ى اف~تقاره~م ل~لقدرات ال~عقلية ب~ل ي~جب أن ن~رج~ع ذل~ك إل~ى اف~تقاره~م ل~ألدوات ال~بصري~ة ال~عقلية ال~تى
ت~ساع~ده~م ع~لى ب~ناء ون~مذج~ة امل~علوم~ات وص~وال إل~ى ص~نع امل~عرف~ة وه~ذا م~اي~قودن~ا إل~ى ت~وض~يح ف~وائ~د
استخدام املتعلمني للمنظمات البيانية كما يلى  :اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺻﻨﻊ أو ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﻰ
~صحيح
ﻣﻼزﻣﺔ~ير ال
ﺗﻜﻮنل~فهم غ
 -1ت~عمل ع~لى زي~ادة ف~هم م~اي~تعلمه ال~طالب وت~قليل ع~ملية ا
اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
ل~ ~ ~~لمفاه~ ~ ~~يم وذل~ ~ ~~ك ع~ ~ ~~ن ط~ ~ ~~ري~ ~ ~~ق ت~ ~ ~~قدي~ ~ ~~م ت~ ~ ~~عميمات وإط~ ~ ~~ارات ل~ ~ ~~لمفاه~ ~ ~~يم
الصحيحة .
ﺗﻮﺟﺪ طﺮق ﻛﺜﯿﺮة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﻢ
 -2تعمل على توجيه االنتباه وإثارة االهتمام عند الطالب .
 -3ت ~~ساع ~~د امل ~~تعلم ع ~~لى اس ~~ترج ~~اع وت ~~ذك ~~ر ال ~~عالق ~~ات ب ~~ني األج ~~زاء امل ~~ختلفة
للموضوعات التى تم دراستها  .ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻤﮭﻢ
اﻟﺨﺎص ﺑﮭﻢ

 -4ت~وض~ح ال~عالق~ات ب~ني امل~فاه~يم وامل~بادىء ال~علمية ).ع%بدالس%الم م%صطفى
عبدالسالم ( 128 ، 2001،
-24ﯾﺠﺪون أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﺳﻮف

)(3-1-2املنظمات املتقدمة : Advanced orgnizers

أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ

ق~~دم دي~~فيد أوزوب~~ل"  "David Auzubelف~~ى ع~~ام  1968م ف~~كرة امل~~نظمات امل~~تقدم~~ة ل~~تحقيق
ال~~تعلم ذى امل~~عنى وع~~رف~~ها ب~~أن~~ها م~~ادة ت~~مهيدي~~ة وم~~علوم~~ات أس~~اس~~ية ت~~عرض ع~~لى امل~~تعلم ف~~ى ب~~داي~~ة
ال~درس ال~يوم~ى أو ف~ى ب~داي~ة ت~دري~س م~وض~وع م~عني أو ف~ى ب~داي~ة ت~دري~س وح~دة دراس~ية ك~ام~لة وه~ذه
امل~نظمات ت~كون ع~ام~ة وش~ام~لة وته~دف إل~ى ت~زوي~د امل~تعلم ب~رك~يزة م~عرف~ية ع~ام~ة ي~عتمد ع~ليها ف~ى ت~كوي~ن

امل~~فاه~~يم وامل~~بادىء واألف~~كار ال~~رئ~~يسية ف~~ى أى م~~جال ) .ع%بدالس%الم م%صطفى ع%بدالس%الم ،
( Hyerle,2009,80) ،( 126 ،2001
وأض ~ ~~اف م ~ ~~ارزان ~ ~~و" "Marzanoأن امل ~ ~~نظمات امل ~ ~~تقدم ~ ~~ة اس ~ ~~ترات ~ ~~يجية ت ~ ~~عليمية ت ~ ~~عمل ف ~ ~~ى
ال~~فصول ال~~دراس~~ية والت~~حتاج إل~~ى أن ت~~كون رس~~وم ب~~ل ي~~مكن أن ت~~كون مج~~رد س~~ؤال م~~رش~~د مل~~ساع~~دة
امل~~تعلمني ع~~لى ت~~نظيم األف~~كار ع~~ندم~~ا ي~~قرأون خ~~الل ال~~نص ف~~بعض ه~~ذه امل~~نظمات امل~~تقدم~~ة م~~رش~~دات
أو م ~ ~~طورة ج ~ ~~يدا م ~ ~~ثل امل ~ ~~فهوم الج ~ ~~دي ~ ~~د ال ~ ~~ذى اق ~ ~~ترح ~ ~~ته دون ~ ~~ا أوج ~ ~~لس " "Dona Oglasب ~ ~~عنوان
)  ( Know-What-Learnاملس~تخدم ب~واس~طة امل~تعلمني ع~ندم~ا ي~ضعون ق~ائ~مة ب~ال~ذى ي~ري~دون م~عرف~ته

وتأملهم للذى تعلموه بعد مراجعة رسمهم الكامل (Marzano,1997,65) .
وت~~تعدد أم~~ثلة امل~~نظمات ال~~بيان~~ية امل~~تقدم~~ة ع~~لى س~~بيل امل~~ثال  :أش~~كال ف~~ن  ،م~~نظم ال~~قصة ،
م~نظم امل~وض~وع  ،م~نظم ع~ظم ال~سمكة وي~رج~ع االخ~تالف ب~ني ه~ذه امل~نظمات ف~ى ط~ري~قة ت~قدي~م امل~نظم
وأيضا خطوات بنائه.

)(4-1-2الخرائط املفاهيمية : Conceptual maps

ت~بدو ه~ذه الخ~رائ~ط ف~ى ب~عض األح~يان ك~بعض امل~نظمات ال~بيان~ية ول~كن االخ~تالف ي~رج~ع إل~ى
اخ~تالف ال~غرض وط~ري~قة ال~تقدي~م وك~ذل~ك ال~تطبيق وال~نوات~ج ع~ال~ية ال~دالل~ة اإلح~صائ~ية  ،ح~يث إن ظ~هور
الخ ~~رائ ~~ط امل ~~فاه ~~يمية ك ~~ان م ~~ن أج ~~ل ت ~~دع ~~يم ال ~~تفكير ت ~~لقائ ~~يا داخ ~~ل وخ ~~ارج ص ~~ندوق امل ~~خ وت ~~رك ~~ز ه ~~ذه
األدوات ب ~~شكل ص ~~ري ~~ح ع ~~لى ان ~~تباه امل ~~تعلمني ف ~~ى ال ~~تفكير ح ~~ول ال ~~صندوق ن ~~فسه  ،ط ~~ورت خ ~~رائ ~~ط
امل~~فاه~~يم ب~~واس~~طة ج~~وزي~~ف ن~~وف~~اك وروب~~رت ج~~وي~~ن " "Novac&Gwinب~~اع~~تبار أن~~ها أدوات ب~~نيت ع~~لى
ال~~نمو امل~~فاه~~يمى امل~~تمثل ب~~شكل ب~~صرى واس~~تنباط~~ى واس~~تقرائ~~ى ل~~لمفاه~~يم ح~~يث إن~~ها ت~~مد امل~~تعلم
ب~أك~ثر ال~طرق امل~لموس~ة ل~لعمل م~ع ال~تعقد امل~فاه~يمى وت~الئ~م ك~فاءة م~خه ل~يرى ك~ال م~ن ال~صورة ال~كبيرة
للمفهوم مع التفاصيل فى شكل خطى وكلى ( Hyerle,2009,81).
يس~تخدم م~صطلح خ~رائ~ط امل~فاه~يم غ~ال~با ب~شكل خ~اط~ىء ك~مصطلح ع~ام ألى ن~وع م~ن أن~واع
الخ~رائ~ط امل~عرف~ية ال~دالل~ية ول~كن الخ~طوات ال~تى ت~وض~ح ك~يفية اس~تخدام~ها ه~ى ال~فارق م~ا ب~ينها وب~ني
الخ~رائ~ط ال~دالل~ية األخ~رى ال~تى ت~م ع~رض~ها س~اب~قا وق~د أش~ار ك~ال م~ن ن~وف~اك وج~وي~ن إل~ى أن امل~فاه~يم
ت~رب~ط م~عا ف~ى ال~عقل ف~ى ن~ظام ه~رم~ى ل~لعالق~ات وال~عالق~ات امل~تبادل~ة وامل~علوم~ات الج~دي~دة ت~تمثل ت~حت
م~ظلة امل~فاه~يم األك~ثر ت~عميما ون~فس م~نظوم~ة امل~فاه~يم رب~ما ي~تم وض~عها ف~ى الخ~ري~طة ب~شكل م~ختلف
ومع ذلك تبقى على نحو مفاهيمى صحيحة .
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تساعد خرائط املفاهيم املتعلم فى :
• التعرف على عمليات التفكير األساسية والنوعية باعتبارها نماذج متكررة .
• تدعيم التوسع والتطبيق وتحويل هذه النماذج عبر األنظمة املختلفة

.

• ت~ ~~وج~ ~~يه ب~ ~~ناء ال~ ~~نماذج ال~ ~~عقلية ال~ ~~بسيطة إل~ ~~ى امل~ ~~عقدة ب~ ~~شكل مس~ ~~تقل وف~ ~~ى مج~ ~~موع~ ~~ات ال~ ~~عمل
التعاونية .
• التركيز على تقويم تفكير املتعلم وتفكير زمالئه ونماذج املفاهيم .
• ع ~~كس ك ~~يف أن إط ~~ار امل ~~تعلم امل ~~رج ~~عى ي ~~ؤث ~~ر ع ~~لى ص ~~نع امل ~~عنى ون ~~ماذج ال ~~تفكير وك ~~ذل ~~ك

إدراكاته املفاهيمية ( Novac,1998,34 ).
استخدامات خرائط املفاهيم :
 تستخدم كآداة منهجية فى تخطيط وتنظيم محتوى املنهج . تس~تخدم ك~آداة ت~عليمية ل~توض~يح ال~عالق~ات اله~رم~ية ب~ني امل~فاه~يم امل~تضمنة ف~ى م~وض~وع أو وح~دةأو ف~ى م~قرر دراس~ى وي~مكن اس~تخدام~ها ك~آداة ل~لتدري~س ت~ساع~د امل~تعلمني ع~لى رب~ط امل~فاه~يم
الجديدة باملفاهيم القبلية .
 تس ~~تخدم ك ~~آداة ت ~~قوي ~~مية ف ~~ى ت ~~شخيص ت ~~قوي ~~م ت ~~علم ال ~~طالب ل ~~لموض ~~وع أو ال ~~درس ب ~~دال م ~~ناالختبارات التقليدية املكتوبة ).ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ( 132 ،2001 ،

)(5-1-2خرائط التفكير : Thinking maps
)-5-1-2أ(نبذة تاريخية عن خرائط التفكير :

ت~عتبر خ~رائ~ط ال~تفكير ال~جيل ال~ثال~ث م~ن األدوات ال~بصري~ة وال~ذى ت~م ت~طوي~ره ب~واس~طة دي~فيد
هيرلى" " David Hyerleعندما طرح على نفسه ثالثة أسئلة كالتالى :
س /ك~ ~~يف نس~ ~~تطيع أن ن~ ~~جعل األدوات ال~ ~~بصري~ ~~ة م~ ~~تمرك~ ~~زة ح~ ~~ول امل~ ~~تعلم وم~ ~~تآزرة ب~ ~~طرق
تجعلها جميعا مولدة  ،تحليلية  ،وتنظيمية وتركز على التعلم املفاهيمى ؟
س /م~~اه~~و األس~~اس ال~~نظرى ال~~ذى س~~وف ي~~كون له~~ذا ال~~تنظيم ل~~ألدوات ال~~بصري~~ة أو ب~~شكل
آخر كيف ننظم ونربط األدوات البصرية معا ؟
س /ك ~~يف س ~~يقدم ه ~~ذا ال ~~عمل ف ~~ى ط ~~رق ع ~~ملية ل ~~لمتعلمني وامل ~~علمني امل ~~سئول ~~ني ع ~~ن اإلدارة
املدرسية ؟
ووج~ ~~د د.دي~ ~~فيد إج~ ~~اب~ ~~ة ه~ ~~ذه األس~ ~~ئلة ف~ ~~ى ال~ ~~بحث خ~ ~~الل امل~ ~~جاالت ال~ ~~ترب~ ~~وي~ ~~ة ال~ ~~تى ع~ ~~رف~ ~~ت
ال~ ~~تمثيالت غ~ ~~ير ال~ ~~لغوي~ ~~ة ك~ ~~مفتاح ل~ ~~تعلم ال~ ~~طالب وف~ ~~ى ك~ ~~تاب~ ~~ات ك~ ~~ال م~ ~~ن م~ ~~ارزان~ ~~و  ،ب~ ~~كون~ ~~ج وب~ ~~والك
-26ف~ ~ ~ ~~ى ك~ ~ ~ ~~تاب وول~ ~ ~ ~~ف ون~ ~ ~ ~~يفيلس)  (Marzano&Bolack,2001ت~ ~ ~ ~~عليم ال~ ~ ~ ~~فصل أن ي~ ~ ~ ~~عمل وك~ ~ ~ ~~ذل~ ~ ~ ~~ك
) (Wolf&Nevillis,2004ب~ ~ ~~عنوان ق~ ~ ~~راءة امل~ ~ ~~خ  ،وض~ ~ ~~ع ال~ ~ ~~قراءة ك~ ~ ~~بحث أول ألرم~ ~ ~~بسيتر وآخ~ ~ ~~رون
) (Armbesters et.al,2001ح~يث اس~تنتج ك~ل ه~ؤالء أن ال~تمثيالت غ~ير ال~لغوي~ة ه~ى وس~ائ~ل أس~اس~ية
لتحس~~ني ت~~علم ال~~طالب  ،وم~~نذ أك~~ثر م~~ن خ~~مسة وس~~بعني ع~~ام ل~~لدراس~~ات امل~~عرف~~ية وال~~علوم ال~~عصبية
ي~ؤك~د ال~باح~ثون خ~الل ه~ذه ال~دراس~ات واألب~حاث ع~لى أن ن~ماذج ال~تفكير وال~تمثيالت غ~ير ال~لغوي~ة ه~ى

أساس املعرفة التى ينبغى أن تقدم للمتعلم ومن ثم يتحسن تعلمه (Hyerle,2009,87) .
وأش~ار دي~فيد إل~ى أن ه~ناك أرب~ع خ~برات أس~اس~ية ب~جان~ب م~اس~بق ذك~ره ه~ى ال~تى س~اه~مت
ف~~ى ت~~أس~~يسه لخ~~رائ~~ط ال~~تفكير وت~~طوي~~ره~~ا أول ه~~ذه ال~~خبرات ه~~ى ال~~تى ن~~شأت أث~~ناء ع~~مله ف~~ى ب~~داي~~ة
ح ~~يات ~~ه م ~~درس ~~ا ل ~~لغة اإلنج ~~ليزي ~~ة ب ~~أح ~~د م ~~دارس ك ~~ال ~~يفورن ~~يا ب ~~ال ~~والي ~~ات املتح ~~دة األم ~~ري ~~كية ح ~~يث درس
ل~~طالب~~ه ع~~مليات الخ~~طاب ع~~ن ط~~ري~~ق خ~~رائ~~ط ال~~عقل والح~~ظ ت~~قدم~~هم ف~~ى م~~هارات ال~~كتاب~~ة  ،ث~~ان~~ى ه~~ذه
ال~~خبرات ي~~أت~~ى م~~ن ح~~ضوره ع~~دد م~~ن س~~مينارات د.آرث~~ر ك~~وس~~تا" " Arther costaوال~~تى دارت ح~~ول
ال ~~تيسير امل ~~باش ~~ر مل ~~هارات امل ~~عرف ~~ة األس ~~اس ~~ية وع ~~ادات ال ~~عقل وال ~~تى س ~~ميت ف ~~يما ب ~~عد ب ~~الس ~~لوك ~~يات
ال~ذك~ية  ،وث~ال~ث ه~ذه ال~خبرات ت~كون~ت م~ن إش~راف~ه ع~لى ب~رن~ام~جني م~مول~ني م~ن م~ؤس~سات امل~علم امل~مول
ف~~يدرال~~يا وال~~تى ت~~رك~~ز ع~~لى ج~~لب م~~علمني ج~~دد خ~~الل ال~~ترب~~ية ال~~ري~~فية وك~~ان اله~~دف األس~~اس~~ى له~~ذي~~ن
ال~~برن~~ام~~جني ه~~و ت~~عليم امل~~حتوى ل~~لمعلمني ب~~نسق م~~تكام~~ل م~~ع م~~هارات ال~~تفكير  ،وراب~~ع ه~~ذه ال~~خبرات
وآخ~ره~ا ت~مت أث~ناء إك~مال~ه مل~رح~لة ال~دك~توراة ب~جام~عة ك~ال~يفورن~يا ف~ى م~قاط~عة ب~ري~كلى وت~تلمذه ع~لى ي~د
ع~ال~م ال~دالالت د.ج~ورج الك~سوف"  "Gorge laksofوال~ذى ك~تب ب~حثا ع~ن ت~أث~ير االس~تعارة وال~نماذج
ال~~عقلية واإلط~~ار ع~~لى امل~~عرف~~ة البش~~ري~~ة وب~~األخ~~ص إط~~ارات امل~~صادر وال~~تأث~~ير األع~~مق وامل~~باش~~ر ه~~و
ك ~~يف أن ك ~~ل واح ~~د م ~~نا ك ~~إن ~~سان ي ~~رى وي ~~فكر ف ~~يما ي ~~حيط ب ~~ه وال ~~ذى ك ~~ان ل ~~ه أك ~~بر أث ~~ر ف ~~ى ت ~~أس ~~يس
د.ديفيد لخرائط التفكير ( Hyerle,2009, 140 ).

)-5-1-2ب(ماهية خرائط التفكير :
خ~رائ~ط ال~تفكير ه~ى ت~مثيالت غ~ير ل~غوي~ة ل~ذل~ك ه~ى م~نظمات ب~يان~ية ب~ال~رغ~م م~ن اخ~تالف~ها ع~ن
امل~نظمات ال~بيان~ية ف~ى أن~ها ت~مثيالت ب~صري~ة ل~لتفكير وت~ساع~د امل~تعلمني ف~ى رؤي~ة أى م~هارات ال~تفكير
ال~ ~ ~~تى ي~ ~ ~~مكن اس~ ~ ~~تخدام~ ~ ~~ها لح~ ~ ~~ل امل~ ~ ~~شكالت أم~ ~ ~~ا امل~ ~ ~~نظمات ال~ ~ ~~بيان~ ~ ~~ية التيس~ ~ ~~ر تحس~ ~ ~~ني ال~ ~ ~~تفكير
االس~~ترات~~يجى ول~~كنها ت~~حسن أك~~ثر ال~~نشاط وب~~دون الخ~~رائ~~ط رب~~ما ي~~أت~~ى امل~~تعلمون ب~~إج~~اب~~ة ص~~حيحة
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ول ~~كن ب ~~دون أن ي ~~متلكوا ف ~~كرة واض ~~حة ع ~~ن م ~~ا ال ~~عملية ال ~~تفكيري ~~ة ال ~~تى اس ~~تخدم ~~وه ~~ا إلي ~~جاد ه ~~ذه
اإلج~اب~ة  ،وأض~اف دي~فيد أن~ه اك~تشف وج~ود  400ن~وع م~ن امل~نظمات ال~بيان~ية تس~تخدم ف~ى ال~تدري~س
وال~تعلم ع~لى مس~توى ال~عال~م وب~ال~فحص ال~دق~يق له~ذه امل~نظمات وج~د أن~ها ت~مثل ج~ميعا ث~مان~ية ع~مليات

ت~فكيري~ة أس~اس~ية ه~ى ال~جوه~ر واألس~اس ال~ذى ب~نيت ع~ليه خ~رائ~ط ال~تفكير Hyerle,2000a,57) .
(
تأسيسا على ما سبق ما أوجه الشبه واالختالف بني املنظمات البيانية وخرائط التفكير؟ الشكل

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

شكل)(6
خريطة فقاعات مزدوجة للمقارنة بني خرائط التفكير واملنظمات البيانية
ت~~عتبرخ~~رائ~~ط ال~~تفكير ل~~غة ب~~صري~~ة ل~~تدع~~يم ق~~درات امل~~تعلمني ف~~ى ت~~نظيم امل~~علوم~~ات وال~~تواص~~ل
م~~عها وت~~مكنهم أي~~ضا م~~ن اك~~تشاف وج~~هات ن~~ظر م~~تعددة وت~~طوي~~ر اس~~ترات~~يجيات م~~اوراء امل~~عرف~~ة م~~ن
أج ~~ل التخ ~~طيط  ،ال ~~توج ~~يه وال ~~تأم ~~ل ح ~~يث إن ~~ها آداة ق ~~وي ~~ة ف ~~ى ت ~~قييم امل ~~تعلم ل ~~نفسه ب ~~ل وت ~~وض ~~ح ن ~~موه
النوعى فى اكتسابه للمفاهيم العلمية (Hyerle,2004,96 ).
وأش~~ار م~~ارزان~~و إل~~ى أن ه~~ناك ت~~سع م~~مارس~~ات ت~~عليمية ل~~ها ق~~وة ت~~أث~~ير ع~~لى ت~~حصيل وت~~علم
ال ~~طالب ف ~~ى ال ~~فصول ال ~~دراس ~~ية وت ~~م ال ~~توص ~~ل إل ~~ى ه ~~ذه امل ~~مارس ~~ات ب ~~ناءا ع ~~لى تح ~~ليله مل ~~ا ي ~~زي ~~د ع ~~ن
مائة بحث فى تعليم الفصل الدراسى وهذه املمارسات هى :
• تعريف املتشابهات واالختالفات .
• تعزيز الجهد واملد بالتعرف .
• الواجب واملمارسة .
-28• التمثيالت غير اللفظية .

• التعلم التعاونى .
• وضع األهداف واإلمداد بالتغذية الراجعة .
• توليد واختبار الفروض .
• التقييم الذاتى للمتعلم .
• تنشيط املعرفة السابقة (Marzano,2001,58) .
وأوض~ح م~ارزان~و أن اس~تخدام خ~رائ~ط ال~تفكير ي~حقق ال~كثير م~ن ه~ذه امل~مارس~ات م~ما ي~حقق
رفع ملستوى تحصيل الطالب بل وتحسني مهارات التفكير العليا وحل املشكالت واتخاذ القرار .
ت~رت~كز خ~رائ~ط ال~تفكير ع~لى ث~مان~ية م~هارات أس~اس~ية ل~لتفكير ه~ى  :ال~تعري~ف ف~ى ال~سياق ،
ال~وص~ف  ،امل~قارن~ة  ،ع~رض ال~كل وأج~زائ~ه  ،ت~تاب~ع األح~داث أو ال~ظواه~ر  ،ال~تفكير ب~التش~بيه  ،ت~وض~يح
أسباب وآثار حدوث بعض الظواهر  ،التصنيف .
وت%رى ال%باح%ثة أن%ه ي%مكن وص%ف خ%رائ%ط ال%تفكير ف%ى خ%ري%طة ال%دائ%رة ال%تال%ية ك%ما
يلى:
مواقع على االنترنت
ومراجع تربوية

أبحاث عن التعلم

متمركزة حول التعلم

الجيل الثالث من
على ثمانية
مبنية
البصرية
األدوات
مهارات تفكير أساسية

لغة بصرية شائعة
االستخدام

خرائط
التفكير

نماذج بصرية
يمكن استخدامها
كأدوات تقيمية
أشكالها عالية املرونة
واالتساق والتكامل
نتائج الطالب فى
ونمائية وتأملية

التحصيل
ومتغيرات أخرى

لغة تحويلية ملجتمعات
التعلم
تستخدم مع كل املواد
الدراسية وكل مراحل
التعليم املختلفة
يمكن استخدامها من
أجل تعميق التفكير

تنمى التفكير فى
التفكير أوما وراء
أبحاث متعلقة
باملخ البشرى

شكل)(7
خريطة الدائرة لوصف خرائط التفكير
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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
.
)-5-1-2ج(أنماط خرائط التفكير :
ح%%دد دي%%فيد ه%%يرل%%ى ث%%مان%%ية أن%%ماط م%%ن خ%%رائ%%ط ال%%تفكير ك%%ما ي%%وض%%حها ال%%شكل
التالى :

شكل)(8
لوحة تركيبية ألنماط خرائط التفكير
 -1خ%ري%طة ال%دائ%رة  : Circle mapته~دف إل~ى ت~نمية ال~تفكير ال~حوارى ال~قائ~م ع~لى ال~حوار

-30-

وتس~تخدم ف~ى امل~ساع~دة ع~لى إي~ضاح ف~كرة م~عينة وت~مثل األف~كار ال~نات~جة م~ن ال~عصف ال~ذه~نى
ل ~~لتعرف ع ~~لى امل ~~عرف ~~ة ال ~~ساب ~~قة وال ~~حال ~~ية ع ~~ن امل ~~وض ~~وع ح ~~يث ت ~~مثل ف ~~ى م ~~رك ~~ز ال ~~دائ ~~رة ك ~~لمات

أرق ~~ام  ،ص ~~ور  ،رم ~~وز  ،أش ~~خاص  ،أو ف ~~كرة ي ~~حاول تح ~~دي ~~ده ~~ا أو ف ~~همها أو ت ~~عري ~~فها خ ~~ارج
الدائرة ويتم كتابة أو رسم أى معلومات عن الشيىء املمثل فى داخل سياق معني .
املفهوم

التعريف فى السياق شكل)(9
خريطة الدائرة
اإلطار

 -2خ%ري%طة ال%فقاع%ات  :Bubble mapته~~دف إل~~ى ت~~نمية ال~~تفكير ال~~تقوي~~مى وتس~~تخدم ف~~ى
وص ~~ف ال ~~خصائ ~~ص وامل ~~ميزات ل ~~ألش ~~ياء أو األش ~~خاص وتس ~~تخدم ل ~~تنمية ق ~~درات امل ~~تعلمني
ف~~ى تح~~دي~~د وص~~ياغ~~ة ال~~وص~~ف وال~~خصائ~~ص ف~~ى ك~~لمات ح~~يث ي~~كتب ف~~ى ال~~دائ~~رة امل~~رك~~زي~~ة
ال~ ~~كلمة أو ال~ ~~شيىء امل~ ~~راد وص~ ~~فه وي~ ~~كتب خ~ ~~ارج ه~ ~~ذه ال~ ~~دائ~ ~~رة ص~ ~~فات وخ~ ~~صائ~ ~~ص ه~ ~~ذا
الشيىء أو الشخص فى دوائر تتصل بالدائرة املركزية كما بالشكل التالى :

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

اﻟﺸﯿﻰء اﻟﻤﺮاد
وﺻﻔﮫ

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

شكل)(10
خريطة الفقاعات

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

~-31ضا إل~~ى ت~~نمية ال~~تفكير -3خ%ري%طة ال%فقاع%ات امل%زدوج%ة  : Double bubble mapته~~دف أي~
ال~~تقوي~~مى وتس~~تخدم ل~~عقد امل~~قارن~~ات وت~~وض~~يح أوج~~ه الش~~به واالخ~~تالف ب~~ني ش~~يئني أو م~~فهوم~~ني
ح~يث ي~كتب ك~ل م~نهما ف~ى دائ~رت~ني م~رك~زي~تني وخ~ارج ك~ل دائ~رة ت~كتب خ~صائ~ص ك~ل م~نهما ف~ى
دوائ ~~ر ت ~~تصل ب ~~ال ~~دائ ~~رت ~~ني امل ~~رك ~~زي ~~تني ف ~~ال ~~خصائ ~~ص امل ~~تشاب ~~هة ت ~~وص ~~ل ب ~~ال ~~دائ ~~رت ~~ني امل ~~رك ~~زي ~~تني
والخصائص املختلفة توصل بالدائرة املركزية الخاصة بها كما بالشكل التالى :

االختالفات

املتشابهات

شكل)(11
خريطة الفقاعات املزدوجة

 -4خ%ري%طة الشج%رة  : Tree mapته~~دف إل~~ى ت~~نمية ال~~تفكير اله~~رم~~ى املتس~~لسل وتس~~تخدم
ل ~~لتصنيف ح ~~يث ي ~~تم ت ~~صنيف األش ~~ياء واألف ~~كار ف ~~ى ف ~~ئات أو مج ~~موع ~~ات ف ~~هى ته ~~دف إل ~~ى
م ~~ساع ~~دة ال ~~طالب ع ~~لى أن يس ~~توع ~~بوا امل ~~حتوى وي ~~فهموا ب ~~نيته امل ~~عرف ~~ية وي ~~تم تح ~~دي ~~د اس ~~م
املج~موع~ة ف~ى الخ~ط األع~لى و ت~كتب املج~موع~ات ال~فرع~ية ت~حته وت~حت ك~ل م~نها تح~دد أس~ماء
أو مج ~~موع ~~ات ف ~~رع ~~ية ت ~~نتمى إل ~~يها وق ~~د ت ~~نقسم املج ~~موع ~~ة إل ~~ى ع ~~دة مج ~~موع ~~ات ف ~~رع ~~ية ك ~~ما
بالشكل التالى :

املفهوم الرئيسى

اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
شكل)(12
خريطة الشجرة

 -5خ%ري%طة ال%دع%ام%ة  : Brace mapته~دف إل~ى ت~نمية ال~تفكير اله~رم~ى املتس~لسل وتس~تخدم ف~ى
ف~~هم وتح~~ليل ع~~الق~~ات الج~~زء ب~~ال~~كل ح~~يث ي~~تم ك~~تاب~~ة اس~~م ال~~شيىء أو امل~~وض~~وع أو امل~~فهوم ع~~لى
ال ~~يمني وع ~~لى الخ ~~طوط ج ~~هة ال ~~يسار ت ~~كتب األج ~~زاء ال ~~رئ ~~يسية له ~~ذا ال ~~شىء وع ~~لى ي ~~سار ت ~~لك
-32كما بالشكل التالى :األجزاء الرئيسية ترسم خطوط تمثل املكونات الفرعية لألجزاء الرئيسية
أجزاؤه
املفهوم

شكل)(13
خريطة الدعامة
 -6خ%%ري%%طة ال%%تدفق  : Flow mapته ~~دف إل ~~ى ت ~~نمية ال ~~تفكير ال ~~دي ~~نام ~~يكى امل ~~نظم وتس ~~تخدم
ف ~~ى ال ~~تتاب ~~ع ) األرق ~~ام -األح ~~داث – الخ ~~طوات – ال ~~عمليات ....إل ~~خ ( وي ~~مكن اس ~~تخدام ~~ها
ب ~~صورة واض ~~حة ف ~~ى ش ~~رح األح ~~داث واس ~~تدع ~~ائ ~~ها م ~~ن ال ~~ذاك ~~رة ب ~~شكل م ~~نظم ح ~~يث يح ~~دد
مس~~تطيل خ~~ارج~~ى ي~~كتب ب~~داخ~~له اس~~م الح~~دث أو ال~~عملية ث~~م ت~~نساب م~~نه ع~~دة مس~~تطيالت
تمثل األحداث من البداية حتى النهاية كما بالشكل التالى :

خطوة 1

شكل)(14
خريطة التدفق

خطوة 2

-7خ%ري%طة ال%تدفق امل%تعدد  : Multi flow mapته~~دف إل~~ى ت~~نمية ال~~تفكير ال~~دي~~نام~~يكى
امل ~~نظم وتس ~~تخدم ف ~~ى ت ~~وض ~~يح ع ~~الق ~~ة الس ~~بب ب ~~ال ~~نتيجة ح ~~يث ت ~~ساع ~~د امل ~~تعلمني ف ~~ى تح ~~ليل

خطوة 3

امل~وق~ف أو الح~دث ب~ال~نظر إل~ى ع~الق~ات األس~باب ب~ال~نتائ~ج امل~ترت~بة ع~ليه ف~هى ت~ساع~د ال~طالب
ف~~ى تح~~ليل امل~~واق~~ف م~~ن خ~~الل ت~~لك األس~~باب وع~~الق~~ات~~ها ب~~ال~~نتائ~~ج ح~~يث ي~~تم ك~~تاب~~ة امل~~وق~~ف أو
الح ~~دث داخ ~~ل مس ~~تطيل وي ~~تم ك ~~تاب ~~ة األس ~~باب ف ~~ى مس ~~تطيالت ع ~~لى ي ~~مني ال ~~ظاه ~~رة وك ~~تاب ~~ة
النتائج فى مستطيالت على يسارها كما بالشكل التالى :
األسباب

النتائج

شكل)(15
خريطة التدفق املتعدد

الظاهرة

 -8خ%ري%طة ال%كوب%رى  : Bridge mapته~~دف إل~~ى ت~~نمية ال~~تفكير امل~~جازى االس~~تعارى ح~~يث
~-33ى ط~رف وت~كتب أع~لىتس~تخدم ف~ى ت~وض~يح امل~تشاب~هات ب~ني ش~يئني ح~يث ت~كتب ال~عالق~ة ف
وأسفل القنطرة كما بالشكل التالى :

املتشابهات

العالقة

شكل)(16
خريطة الكوبرى

التناظرات

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

شكل)(17
أنماط خرائط التفكير ومهارات التفكير
)-5-1-2د(مميزات خرائط التفكير :
توضح خريطة الفقاعات التالية خمسة مميزات لخرائط التفكير :
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ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻗﺪﻣﺖ
ﻛﻠﻐﺔ ﺑﺼﺮﯾﺔ

ﻧﻤﺎﺋﯿﺔ

ﻣﺘﺴﻘﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﮭﺎرات
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻟﺨﺮاﺋﻂ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ

ﻣﻤﯿﺰات
ﺧﺮاﺋﻂ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ

ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺼﻔﯿﺔ

ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺄﻣﻠﯿﺔ
شكل)(18

ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻣﺮﻧﺔ
خريطة فقاعات لوصف
مميزات خرائط التفكير اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﻼل اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﯾﻤﻜﻦ
واﻟﺴﻨﻮاتم~ ~~ع
ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎح~ ~~ول وص~ ~~ف امل~ ~~فهوم ي~ ~~مكن أن يخ~ ~~لق
رﺑﻄﮭﺎ~ى األف~ ~~كار
*م %%تسقة : consistentح~ ~~يث إن ال~ ~~تدف~ ~~ق ف~ ~

الصناديق واألسهم فقط صورة واضحة وهى التى تعرض فى املراحل تحت الفرعية .
*م%رن%ة : flexibleح~~يث إن ال~~رس~~م امل~~بدئ~~ى ي~~مكن أن ي~~توس~~ع وي~~نمو س~~واء ف~~ى ف~~ى ال~~رس~~م ال~~دائ~~رى
للمفهوم أو فى توضيح التدفقات املتعددة واملتصلة به .
*ن%مائ%ية  :developmentalألن~ها تس~تخدم ف~ى أى م~رح~لة دراس~ية وي~مكن أن ت~تدرج م~ن األبس~ط
إلى التطبيقات املعقدة .
*متكاملة : integrativeألنها تستخدم خالل األنظمة ولحل املشكالت .
*ت%%أم%%لية : reflectiveألن امل ~~تعلم يس ~~تخدم ~~ها ل ~~تقييم ك ~~يفية ت ~~فكيره وم ~~شارك ~~ته ل ~~زم ~~الئ ~~ه وم ~~قارن ~~ة

تمثيالته البصرية معهم أو مع املعلم (www.mapthemind.com ).
وه ~~ذه امل ~~ميزات لخ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير تس ~~تخدم إم ~~ا ع ~~لى ن ~~حو ف ~~ردى أوم ~~عا ك ~~لغة ت ~~قود م ~~باش ~~رة
وف~ورا مل~زي~د م~ن مس~توي~ات ال~تفكير ال~عليا م~ثل ح~ل امل~شكالت ال~ذى ي~تضمن ال~تقوي~م وال~تفكير امل~نظم
وال~~تفكير ب~~التش~~بيه ويس~~تطيع امل~~تعلمون ال~~تعام~~ل م~~ع ه~~ذه ال~~لغة ال~~تفكيري~~ة ع~~لى ال~~ورق أو م~~ن خ~~الل
ال~برم~جيات ال~خاص~ة بخ~رائ~ط ال~تفكير ل~بناء ش~بكات ال~نماذج ال~عقلية ل~لمفاه~يم الخ~طية وغ~ير الخ~طية
ح~يث يح~دد امل~تعلمون وامل~علمون األس~ئلة وامل~هارات امل~عرف~ية ال~تى ي~حتاج~ون~ها لح~ل امل~شكلة أو إلك~مال
امل~همة أو ل~إلج~اب~ة ع~ن ال~سؤال أو ل~كتاب~ة م~قال ك~ما يح~ددون أي~ضا أى خ~رائ~ط ال~تفكير س~وف ي~كون

-35نافعا أو مفيدا لحل املشكلة أكثر من غيرها(Hyerle,2009,122 ).

والج~دول ال~تال~ى ي~وض~ح ك~ل خ~ري~طة م~ن خ~رائ~ط ال~تفكير ال~ثمان~ية وع~ملية ال~تفكير ال~تى ته~دف

كل خريطة إلى تحقيقها واألسئلة التى تعبر عن كل منها (Hyerle,2009,123) :
جدول)(2
األسئلة والعمليات التفكيرية املرتبطة بكل نمط من أنماط خرائط التفكير
شكل الخريطة

األسئلة التى تعبر
عن نوع كل خريطة

عمليات التفكير

نوع الخريطة

ك~ ~ ~ ~~يف تح~ ~ ~ ~~دد أو ت~ ~ ~ ~~عرف التعريف/التحديد

خريطة الدائرة

ك ~ ~ ~ ~ ~ ~ي~~ف ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ص~~ف ه ~ ~ ~ ~ ~ ~~ذا الصفات/الخصائص

خريطة الفقاعات

م~ ~ ~ ~ ~ ~~اأوج~ ~ ~ ~ ~ ~~ه ال~ ~ ~ ~ ~ ~~تشاب~ ~ ~ ~ ~ ~~ه املقارنة/املقابلة

خ%% % %ري%% % %طة ال%% % %فقاع%% % %ات
املزدوجة

م ~ ~ ~~ااألف ~ ~ ~~كار األس ~ ~ ~~اس ~ ~ ~~ية التصنيف

خريطة الشجرة

ه ~~ذه ال ~~فكرة أو ال ~~شىء ؟
م~~اامل~~حتوى؟م~~اه~~و إط~~ارك
املرجعى؟
ال~ ~ ~ ~ ~~شىء؟أى ال~ ~ ~ ~ ~~صفات/
ال~خصائ~ص ت~كون أف~ضل
فى وصف هذا الشىء؟
واالخ ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~~الف ل ~ ~ ~ه ~ ~ ~ ~ ~ ~~ذه
األش ~~ياء؟أى ه ~~ذه األوج ~~ه
لها قيمة أكبر وملاذا؟
واألف ~ ~ ~ ~ ~ ~ك ~~ار امل ~ ~ ~ ~ ~ ~~دع ~ ~ ~ ~ ~ ~م ~~ة
وال ~ ~ ~~تفاص ~ ~ ~~يل ف ~ ~ ~~ى ه ~ ~ ~~ذه
املعلومات؟

م ~ ~ ~ ~ ~~ااألج ~ ~ ~ ~ ~~زاء امل ~ ~ ~ ~ ~~كون ~ ~ ~ ~ ~~ة ال ~ ~ ~ ~~عالق ~ ~ ~ ~~ة ب ~ ~ ~ ~~ني ال ~ ~ ~ ~~كل خريطة الدعامة
واألج ~ ~~زاء ال ~ ~~فرع ~ ~~ية ل ~ ~~بنية وأجزاؤه
هذا املوضوع ككل؟

م ~ ~~اذا ح ~ ~~دث؟م ~ ~~اتس ~ ~~لسل التتابع /التسلسل

خريط التدفق

م~ااألس~باب وال~نتائ~ج له~ذا السبب /النتيجة

خ%% % % % %ري % % % % %ط%ة ال % % % % %ت%دفق
املتعدد

األح~ ~ ~ ~~داث؟م~ ~ ~ ~~اامل~ ~ ~ ~~راح~ ~ ~ ~~ل
الفرعية؟

الح ~~دث؟م ~~ال ~~ذى ي ~~مكن أن
يحدث الحقا؟

م~ ~ ~ ~ ~ ~~اال~ ~ ~ ~ ~ ~~تشاب~ ~ ~ ~ ~ ~~ه ال~ ~ ~ ~ ~ ~~ذى املتشابهات  /الكنايات خريطة الكوبرى
اس~~تخدم؟م~~ادالل~~ة ال~~كناي~~ة
أو االستعارة؟

)-5-1-2ھ(خرائط التفكير والعمليات املعرفية :
-36أن ه ~~ناك عش ~~ر ع ~~ملياتنش ~~رت دوري ~~ة ال ~~راب ~~طة األم ~~ري ~~كية ل ~~علم ال ~~نفس التج ~~ري ~~بى
م~عرف~ية ب~دون ن~موه~ا وت~طوره~ا وت~حسنها التح~دث ع~ملية ال~تعلم وه~ذه ال~عمليات امل~عرف~ية ه~ى :

امل~عرف~ة ،اك~تساب امل~عرف~ة  ،ال~ذاك~رة  ،ال~تخيل  ،ت~كوي~ن امل~فهوم  ،ح~ل امل~شكالت  ،ات~خاذ ال~قرار
 ،ال~~تفكير ال~~ناق~~د  ،ال~~قراءة  ،امل~~عال~~جة ال~~لغوي~~ة وب~~ما أن ت~~كوي~~ن امل~~فهوم  ،ال~~تفكير ال~~ناق~~د  ،ح~~ل
امل~~شكالت ت~~مثل ع~~مليات ت~~فكير ع~~ليا وإن أى ص~~عوب~~ات ت~~واج~~ه امل~~تعلم ف~~ى اك~~تساب م~~ثل ه~~ذه
ال ~~عمليات يس ~~بب ل ~~ه ن ~~وع ~~ا م ~~ن اإلع ~~اق ~~ة ف ~~ى ع ~~ملية ال ~~تعلم ل ~~ذا ف ~~إن ~~ه ك ~~ان م ~~ن امل ~~لفت ل ~~لنظر أن
ت~~ساع~~د خ~~رائ~~ط ال~~تفكير امل~~تعلمني ع~~لى تحس~~ني م~~هارات~~هم امل~~عرف~~ية وم~~اوراء امل~~عرف~~ية وب~~ال~~تال~~ى
تحسن العمليات سالفة الذكر لديهم ( Hyerle,2009,148-15).
)-5-1-2و(تطبيق خرائط التفكير :
أش~ار دي~فيد إل~ى أن ت~طبيق خ~رائ~ط ال~تفكير ف~ى امل~دارس وال~والي~ات ال~تى ع~ملت ب~ها م~ؤس~سة
ال~~تفكير  thinking foundationع~~لى م~~اي~~زي~~د ع~~ن  15س~~نة م~~ن ال~~تنفيذ ت~~ضمن ه~~ذا ال~~تطبيق خ~~مسة
مستويات لكل مدرسة شاملة املعلم واملتعلم واإلدارة املدرسية وهذه املستويات هى :
 -1م ~~قدم ~~ة ع ~~ن خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ت ~~عطى ل ~~هم ت ~~عري ~~ف ع ~~ن م ~~اه ~~يتها وك ~~يفية ب ~~ناء ك ~~ل ن ~~وع م ~~نها
واستخدامها فى التدريس وتعزيز االستخدام األساسى لكل املشاركني .
 -2ال~نقل األف~قى لخ~رائ~ط ال~تفكير ك~لغة خ~الل األن~ظمة وال~تواص~ل ب~واس~طة امل~علمني وم~سئول~و اإلدارة
املدرسية .
 -3ال~~تكام~~ل ال~~رأس~~ى لخ~~رائ~~ط ال~~تفكير وب~~رم~~جيات~~ها خ~~الل ال~~عمل ال~~تعاون~~ى ل~~لطالب وواج~~بات~~هم
باإلضافة إلى االستراتيجيات التعليمية والبرامج األخرى .
 -4ال~سيطرة االج~رائ~ية لخ~رائ~ط ال~تفكير ل~كى ي~كون ك~ل امل~شارك~ني خ~براء ف~ى ه~ذه ال~لغة وق~ادري~ن
ع ~~لى -ن ~~حو مس ~~تقل وت ~~شارك ~~ى -اس ~~تخدام م ~~ثل ه ~~ذه األدوات م ~~ن أج ~~ل ال ~~تطبيق ف ~~ى أى
موقف من مواقف الحياة .
 -5التدريس وتدعيم االستخدام األساسى لخرائط التفكير لكل املشاركني .

والجدول التالى يوضح هذه املستويات لتطبيق خرائط التفكير -37- :
)(Hyerle,2009,124:126
جدول)(3
مستويات تطبيق خرائط التفكير فى املدارس
املستوى
الخامس

املستوى
الرابع

املستوى
الثالث

املستوى
الثانى

املستوى
األول

فئات
التطبيق
املستهدفة

 االس ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~خ~داماملس ~ ~ ~ ~~تقل ل ~ ~ ~ ~~لغة
خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير
خ ~ ~~الل ال ~ ~~تعام ~ ~~ل
م~ ~ ~ ~ ~ ~~ع األن~ ~ ~ ~ ~ ~~ظمة
املختلفة
 ي ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دمخ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير
م ~ ~ ~ ~ ~ ~~ن أج ~ ~ ~ ~ ~ ~~ل
م~ ~ ~~اوراءامل~ ~ ~~عرف~ ~ ~~ة
والتقييم الذاتى
 ي~~نتقى خ~~رائ~~طال~ ~ ~ ~~تفكير ال~ ~ ~ ~~تى
ق ~ ~ ~ ~~ام ب ~ ~ ~ ~~صنعها
ل ~ ~ ~~وض ~ ~ ~~عها ف ~ ~ ~~ى
ملف االنجاز
 ي ~ ~ ~ ~ ~ ~ط ~ ~ ~ ~ب~ ~ ~ ~~قالخ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~~ط ف ~ ~ ~~ى
م ~~واق ~~ف ج ~~دي ~~دة
أع~لى م~ن امل~هام
األكاديمية .

 ي ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دمخ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير
ف ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى ع ~ ~ ~ ~ ~ ~م~ ~ ~~ل
امل ~ج ~ ~ ~ ~ ~ ~م ~~وع ~ ~ ~ ~ ~ ~~ات
ال~تعاون~ية ل~يوس~ع
وي ~~راج ~~ع وي ~~رك ~~ب
األفكار
 ح ~~ل امل ~~شكالتع ~ ~ ~ ~ ~ ~ل~ ~~ى ن ~ ~ ~ ~ ~ ~ح~ ~~و
تشاركى
 ي ~~طبق خ ~~رائ ~~طال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ف~ك~ي~ر ف ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~~واج ~ ~ ~ ~ ~ ~ب ~ ~ ~ ~ ~~ات
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ن~ ~ ~ ~ ~ ~~زل ~ ~ ~ ~ ~ ~ي~ ~ ~ ~ ~ ~~ة
واملش~ ~ ~ ~ ~ ~~روع~ ~ ~ ~ ~ ~~ات
وغ~ ~~يره م~ ~~ن أج~ ~~ل
أغ ~~راض م ~~تنوع ~~ة
وخ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~الل
ت ~ ~ ~ ~~كنول ~ ~ ~ ~~وج ~ ~ ~ ~~يات
م ~~تنوع ~~ة ت ~~تضمن
ب ~ ~ ~ ~ ~ ~~رم ~ ~ ~ ~ ~ ~ج ~ ~ ~ي ~ ~ ~~ات
خرائط التفكير

 ي ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~خ ~~دمع ~ ~ ~ ~ ~ ~م ~ ~ ~ ~ل ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~~ات
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ف ~ ~ ~ك ~ ~ ~ي ~ ~ ~~ر
املختلفة
 ي ~ ~~كون دق ~ ~~يقومس ~ ~ ~~تقل ف ~ ~ ~~ى
اخ~~تيار خ~~رائ~~ط
ال ~ ~ ~ ~~تفكير م ~ ~ ~ ~~ن
أج ~ ~~ل ت ~ ~~واص ~ ~~ل
األف ~ ~ ~ ~~كار ف ~ ~ ~ ~~ى
ك ~ ~ ~ ~ ~ ~~ل امل ~ ~ ~ ~ ~ ~~واد
الدراسية
 ي~طبق خ~رائ~طع ~~دي ~~دة لتح ~~ليل
وف ~ ~ ~ ~ ~ ~ه ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~م
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ع ~ل~~وم ~ ~ ~ ~ ~ ~~ات
امل~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~وج~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ودة
ب ~ ~ ~ ~ ~ ~~امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ح ~ت ~~وى
الدراسى.

 ي~ ~~طبق ع~ ~~لىن ~ ~~حو ص ~ ~~حيح
وي ~ ~ ~ ~ ~ ~ب~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ن ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ث ~م ~~ان ~ ~ ~ ~ ~ ~ي ~~ة
خ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~~ط م ~ ~ ~~ع
ت ~ ~ ~~وج ~ ~ ~~يه م ~ ~ ~~ن
املعلم
 ي~تعرف ع~لىال~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
ع ~ ~ ~ ~ ~ ~ن~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~دم ~ ~ ~ ~ ~ ~~ا
ي~~طبقها امل~~علم
ف ~ ~~ى م ~ ~~واق ~ ~~ف
جديدة
 ي~ح ~ ~ ~ ~ ~ ~~دد أىخ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ف~ ~ ~ك~ ~ ~ي ~ ~~ر
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ن ~~اس ~ ~ ~ ~ ~ ~ب ~~ة
ل~ ~ ~~الس~ ~ ~~تجاب~ ~ ~~ة
ع~ ~~لى ال~ ~~سؤال
أو املهمة.

 ي~~كون واع~~ى املتعلمب~~ما ق~~د ي~~عرق~~ل
ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ن ~ ~ ~ ~ ~ف ~ ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~ ~~ذ
الخرائط

 االس ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~خ~دامامليس ~ ~ ~~ر ل ~ ~ ~~تعليم
وتقييم الخرائط
 ي ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دمخ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير
م~~ن أج~~ل م~~اوراء
امل~~عرف~~ة وال~~تقييم
والتأمل الذاتى
 االن ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ق~ ~ ~~اءال~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ذات~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى
مل~ ~ج ~ ~ ~ ~ ~ ~م ~~وع ~ ~ ~ ~ ~ ~~ات
خرائط التفكير
 ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~ ~ب~ ~ي~ ~ق ~~اتج ~ ~~دي ~ ~~دة ل ~ ~~فرص
ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ع~ل~ي~م~ي~~ة وراء
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ه ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ام
األكاديمية .

 ي ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دمخ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير
ف ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ع ~م ~~ل
ال ~ ~ ~~تعاون ~ ~ ~~ى م ~ ~ ~~ن
أج ~ ~ ~ ~ ~~ل ال ~ ~ ~ ~ ~~تعليم
والتقييم
 ي ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دمخ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير
ف~ ~ ~~ى وم~ ~ ~~ن أج~ ~ ~~ل
تخ~ ~ ~~طيط امل~ ~ ~~نهج
وال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ع ~ ~ ~ ~ ~ ~ل~ ~ ~ ~ ~ ~~م
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ع ~ ~ ~~اون ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى
وال ~ ~ ~~تقييم خ ~ ~ ~~الل
ت ~ ~~قنيات م ~ ~~تنوع ~ ~~ة
م ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ض~ ~ ~ ~م~ ~ ~ ~ن ~ ~ ~~ة
اس ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ ~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~~دام
خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير
م ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ع
اس~ ~ ~ ~~ترات~ ~ ~ ~~يجيات
تعليمية أخرى
 ح ~~ل امل ~~شكالتع ~ ~ ~ ~ ~ ~ل~ ~~ى ن ~ ~ ~ ~ ~ ~ح~ ~~و
ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ش ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ارك ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى
وتخطيط املنهج.

 ي ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~خ ~~دمخ~رائ~ط ال~تفكير
ل ~ ~ ~ ~ ~ ~ل~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~س ~ ~ ~~اؤل
امل~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رش~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~د
واالستجابات
 ي ~ ~ ~ ~ ~ ~ش~ ~ج ~~عع ~ ~ ~ ~ ~ ~م ~ ~ ~ ~ل ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~~ات
ال ~ ~ ~ ~~تفكير م ~ ~ ~ ~~ن
أج ~ ~ ~ ~ ~~ل ال ~ ~ ~ ~ ~~نقل
خالل األنظمة
 ي ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~خ ~~دمخ~رائ~ط ال~تفكير
ك ~ ~ ~ ~ ~ ~س ~ ~ ~ ~ق~ ~ ~ ~~االت
ل~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ح~ ~ ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~~ني
ق~ ~ ~~درات ت~ ~ ~~فكير
الطالب.

 ي ~ ~ ~ ~ ~ ~ق ~ ~ ~ ~~دمب ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~وض ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~وح
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ث ~م ~~ان ~ ~ ~ ~ ~ ~ي ~~ة
خ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
للطالب
 ي ~ ~ ~ ~ ~ ~ن ~ ~م ~ ~~ذجوي ~ ~ ~ ~ ~ ~ط ~ ~ ~ ~ ~ ~ب~ ~ ~ ~ ~ ~~ق
ال~ ~ ~~عدي~ ~ ~~د م~ ~ ~~ن
ال~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
ل ~ ~ ~ ~ ~ ~ع ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رض
وت ~ ~ ~ ~ ~ ~ق ~ ~ ~ ~ ~~دي ~ ~ ~ ~ ~ ~~م
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ح ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~~وى
وم ~ ~ ~ ~ ~~فاه ~ ~ ~ ~ ~~يمه
العلمية.

 ي ~~حضر ي ~~وم املعلمواح~ ~~د ل~ ~~لتدرب
ع ~ ~~لى خ ~ ~~رائ ~ ~~ط
التفكير
 ي ~ ~~بنى خ ~ ~~طةل ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ق ~ ~ ~~دي ~ ~ ~ ~ ~ ~~م
ال ~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
ب ~ ~ ~ ~ ~ ~ش~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ك ~ ~ ~ ~ ~ ~~ل
نظامى
 ي ~ ~ ~ج ~ ~ ~ ~ ~ ~~رىم ~ ~~قاب ~ ~~الت م ~ ~~ع
زم ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~الئ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ه
مل~راج~عة خ~طط
التنفيذ
 ي ~~ناق ~~ش م ~~عط ~~الب ~~ه الخ ~~طة
ل~~تنفيذ خ~~رائ~~ط
التفكير.

 االس ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~خ~دامامليس~ر للخ~رائ~ط
ف ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى ح ~ ~ ~ ~ ~ ~~ل
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ش ~ ~ ~ ~ ~ك~ ~ ~ ~ ~~الت
وال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ ~~دري ~ ~ ~ ~ ~ ~~ب
واالشراف
ي ~ ~ ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ ~خ ~ ~ ~ ~~دم
خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير
م~~ن أج~~ل م~~اوراء
امل ~~عرف ~~ة وال ~~تأم ~~ل
والتقييم الذاتى
 ت ~ ~ ~ ~ ~ ~~زوي ~ ~ ~ ~ ~ ~~دامل~~درس~~ة ب~~وث~~ائ~~ق
ل ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ط ~ ~ب ~ ~ي ~ ~ق ~ ~~ات
الخ ~~رائ ~~ط خ ~~الل
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ص~ ~ ~ ~ ~ ~ف ~ ~ ~ ~ ~~وف
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~~دراس ~ ~ ~ ~ ~ ~ي~ ~ ~ ~ ~~ة
املختلفة
 ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~ ~ب~ ~ي~ ~ق ~~اتج~دي~دة ل~واج~بات
إدارية أخرى

 ي ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دمخ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير
م~~ن أج~~ل ال~~تعليم
والتقييم
 يس ~ ~ ~ ~~تخدم ~ ~ ~ ~~هاأي ~ ~~ضا ف ~ ~~ى ح ~ ~~ل
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ش~ ~ ~ ~ ~ ~ك ~ ~ ~ ~ ~~الت
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ع ~ ~ ~~اون ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى
وتخطيط املنهج
 ي ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دمخ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير
ف ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ع ~ل ~~م
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ع ~ ~ ~~اون ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى
وال ~ ~ ~~تقييم خ ~ ~ ~~الل
ت ~ ~ ~~نوع ال ~ ~ ~~تقنيات
امل ~ ~ ~ ~~تضمنة ف ~ ~ ~ ~~ى
ب ~ ~ ~ ~ ~ ~~رم ~ ~ ~ ~ ~ ~ج ~ ~ ~ي ~ ~ ~~ات
خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير
وم ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~راع ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~اة
اس ~~تخدام ~~ها م ~~ع
اس~ ~ ~ ~~ترات~ ~ ~ ~~يجيات
أخرى.

 ي ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~خ ~~دمخ~رائ~ط ال~تفكير
ل ~ ~ ~ ~ ~ ~ل~ ~ ~ت ~ ~~دري ~ ~ ~ ~ ~ ~~ب
واالشراف
 ي ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~خ ~~دمخ~رائ~ط ال~تفكير
ل ~ ~ل ~ ~ت ~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~ط ~ ~ي~ ~~ط
ط~ ~ ~~وي~ ~ ~~ل امل~ ~ ~~دى
وت ~ ~ ~ ~ ~ح ~ ~ ~ ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~~ني
املدرسة
 ي ~ ~ ~ ~ ~ ~ش~ ~ ~ج ~ ~~عوي ~ ~ ~ ~ ~ ~ن ~ ~ ~ ~ ~ ~م~ ~ ~ ~ ~ ~~ذج
ع ~ ~ ~ ~ ~ ~م ~ ~ ~ ~ل ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~~ات
ال ~~تفكير ل ~~نقلها
خ~~الل م~~ؤس~~سة
التعلم

 ي~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~خ~~دمخ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ف~ ~ ~ك~ ~ ~ي ~ ~~ر
ل ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ي ~ ~ ~س ~ ~ ~ي~ ~ ~~ر
وت~ ~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~ ~ ~ي ~ ~~ط
ل ~ ~ ~ ~ ~ ~ق ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~اءات
م ~ج ~ ~ ~ ~ ~ ~م ~~وع ~ ~ ~ ~ ~ ~~ة
العمل
 ن ~ ~ ~ ~ ~ ~م~ذج ~ ~ ~ ~ ~ ~~ةخ~رائ~ط ع~دي~دة
ل~~تقدي~~م وت~~ول~~يد
امل~علوم~ات ع~ن
امل ~ ~~وض ~ ~~وع ~ ~~ات
ووج ~ ~ ~ ~ ~ ~ه ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ات
النظر

 ل ~ ~~دي ~ ~~ه خ ~ ~~طة املديرم~~طورة ب~~شكل
واض~ح ل~تدع~يم
ت ~~نفيذ خ ~~رائ ~~ط
التفكير
 ي ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~خ~~دمخ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ف ~ ~ ~ك ~ ~ ~ي~ ~ ~~ر
ل ~ ~ ~ ~ ~~ألج ~ ~ ~ ~ ~~ندات
األس ~~اس ~~ية أو
ل ~ ~ ~ ~ ~ ~ع ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رض
البيانات
-

االس ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دامامليس~ر م~ن أج~ل
ال~ ~ ~~تواص~ ~ ~~ل ب~ ~ ~~ني
ك ~ ~ ~ ~ ~ ~~ل أع ~ ~ ~ ~ ~ ~ض~اء
م~ ~ ~~جتمع ال~ ~ ~~تعلم
واآلباء.
 اس ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~خ ~~دامت ~ ~ ~ ~ ~~كنول ~ ~ ~ ~ ~~وج ~ ~ ~ ~ ~~يا
خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير
ل ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~س ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~~ر
م ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~~وي ~ ~ ~ ~ ~ ~~ات
ال~ ~ ~~تفكير ال~ ~ ~~عليا
خالل املدرسة.
 ت ~ ~ ~~قييم ت ~ ~ ~~نفيذامل ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~درس ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ة
ل ~ ~ ~ ~ل ~ ~ ~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
مس~تخدم~ني ف~ى
ذل ~ ~ ~ ~ ~ ~~ك ن ~ ~ ~ ~ ~ ~م~اذج
لخ~رائ~ط ال~تفكير
 ،ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ن ~ ~ ~ ~م ~ ~ ~ ~~و
وال ~ ~ ~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~ ~ ~ ~~وات
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~ ~ ~ ~~ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ي~ ~ ~ ~ ~ ~~ة
الس ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ ~خ ~ ~ ~ ~~ادم
أف ~~ضل لخ ~~رائ ~~ط
التفكير.

 ت ~ ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~خ~ ~~دمخ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير
ف~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى ك~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ل
املس~توي~ات س~واء
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~خ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~اص ~ ~ ~ ~ ~ ~~ة
ب ~ ~ ~ ~ ~ ~~ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~الب أو
اآلب~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~اء أو
االج ~ ~ ~ ~ ~~تماع ~ ~ ~ ~ ~~ات
لح ~ ~~ل امل ~ ~~شكالت
ع ~ ~ ~ ~ ~ ~ل~ ~~ى ن ~ ~ ~ ~ ~ ~ح~ ~~و
تشاركى.
 ت~~كام~~ل خ~~رائ~~طال ~ ~ ~~تفكير ك ~ ~ ~~آداة
ت~ ~ ~ ~ ~~واص~ ~ ~ ~ ~~ل م~ ~ ~ ~ ~~ع
إط~ ~ ~~ارات ال~ ~ ~~عمل
األخ ~ ~ ~~رى خ ~ ~ ~~الل
ت ~ ~~قنيات م ~ ~~تنوع ~ ~~ة
ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ ~ ~ض ~ ~ ~ ~ ~م ~ ~ ~ ~ ~~ن
ب ~ ~ ~ ~ ~ ~~رم ~ ~ ~ ~ ~ ~ج ~ ~ ~ي ~ ~ ~~ات
خرائط التفكير.

 امل ~ ~ ~ ~ ~~شارك ~ ~ ~ ~ ~~ةوامل ~ ~ ~ ~ ~ ~ن~~اق ~ ~ ~ ~ ~ ~ش~~ة
وت ~ ~ ~ ~ج ~ ~ ~ ~ ~ ~م ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~~ع
ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~ ~ ~ب~ ~ ~ي~ ~ ~ق ~ ~~ات
ال ~ ~ ~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
ول ~ ~ ~ ~ ~ ~ق ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~ ~ ~ ~ ~ ~~ات
ال ~~فيدي ~~و خ ~~الل
ك ~ ~~ل ال ~ ~~صفوف
فى املدرسة
 ت ~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~خ ~~دمخ~رائ~ط ال~تفكير
م ~ ~ ~ ~ ~ ~~ن أج ~ ~ ~ ~ ~ ~~ل
تح ~~ليل ب ~~يان ~~ات
امل~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~درس~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ة
وال~ ~ت~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~ ~ي ~~ط
الفعلى

 ع ~ ~ ~ ~ ~ ~~روضل ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ط ~ب ~ي ~ق ~~ات
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ع ~ ~ ~ل ~ ~ ~م ~ ~ ~~ني
والنظار
 اآلب~~اء ل~~دي~~هموع~ ~ ~~ى ب~ ~ ~~تنفيذ
ال~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
وال ~ ~ ~ ~ ~ ~ف ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رص
امل ~ ~ ~~عطاة ل ~ ~ ~~هم
ل~ ~ ~ ~~لتعبير ع~ ~ ~ ~~ن
آرائ ~ ~~هم ت ~ ~~جاه
اس ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ ~خ ~ ~~دام
خ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
التفكير.

 ف ~ ~ ~ ~ ~ ~~ري ~ ~ ~ ~ ~ ~~ق امل%% % % % %رس%% % % % %ةال ~ ~ ~ ~ ~ ~ق~ ~ ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~ ~~ادة ككل
ي ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ض ~ ~ ~م ~ ~ ~~ن
م~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~درب~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ون
وم ~ ~ ~ ~ ~~تدرب ~ ~ ~ ~ ~~ون
ل~ ~~إلرش~ ~~اد ف~ ~~ى
ك ~ ~ ~~يفية ت ~ ~ ~~نفيذ
وت ~ ~ ~ ~ ~ ~ط~ ~ ~ ~ب~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~~ق
خ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
التفكير .
 ك ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~لامل ~ ~ ~ ~ ~ ~ص ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ادر
وال ~ ~ ~~برم ~ ~ ~~جيات
امل ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ع ~ ~ ~ل ~ ~ ~ق~ ~ ~~ة
ب ~ ~ ~ ~خ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رائ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ط
ال ~~تفكير ي ~~جب
ال~~تدري~~ب ع~~لى
ك ~ ~ ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~ ~ف ~ ~ ~ ~ ~ي ~ ~ ~ ~ ~~ة
اس~ ~ ~~تخدام~ ~ ~~ها
وال~ ~ ~ ~ ~ ~~وص~ ~ ~ ~ ~ ~~ول
إليها أيضا
 ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ع ~ ~~رضامل ~ ~~درس ~ ~~ة ف ~ ~~ى
ح~ ~ ~~فل س~ ~ ~~نوى
م~ ~~اب~ ~~ذل خ~ ~~الل
ال ~ ~ ~ ~~عام وك ~ ~ ~ ~~ما
ي ~ ~ ~ ~ ~ ~ت ~ ~ ~ض ~ ~ ~م ~ ~ ~~ن
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ع~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~رض
ن~ ~ ~ ~ ~~ماذج م~ ~ ~ ~ ~~ن
أع ~ ~ ~ ~ ~ ~م~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ال
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ط ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~الب
واملعلمني

 -3مهارات حل املشكالت :
إن ك~ ~~ثرة امل~ ~~شكالت ال~ ~~تى ي~ ~~واج~ ~~هها اإلن~ ~~سان ف~ ~~ى م~ ~~سيرة ح~ ~~يات~ ~~ه واخ~ ~~تالف~ ~~ها ف~ ~~ى ط~ ~~بيعتها
وع~ناص~ره~ا واألط~راف امل~شارك~ة ف~يها ف~رض~ت ع~ليه ال~حاج~ة إل~ى ال~تكيف وال~تواف~ق واس~تعادة ال~توازن
ل ~~لتصدى مل ~~ثل ه ~~ذه امل ~~شكالت وال ~~سعى إلي ~~جاد ح ~~لول ل ~~ها ب ~~ما ي ~~تناس ~~ب م ~~ع اح ~~تياج ~~ات ~~ه وط ~~موح ~~ه.

) محمد محمود الحيلة ( 288 ، 2001 ،
وت~رى ال~باح~ثة أن ت~كيف اإلن~سان وت~واف~قه واس~تعادة ال~توازن ل~لتصدى ل~لمشكالت الي~تأت~ى إال
م~~ن خ~~الل ت~~مكنه م~~ن امل~~عارف وامل~~هارات ال~~تى ت~~ساع~~ده ل~~لوص~~ول إل~~ى ح~~لول ل~~لمشكالت وم~~ن ث~~م ي~~برز
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دور ال~~قائ~~مني ع~~لى ال~~ترب~~ية ف~~ى ض~~رورة إك~~ساب ط~~الب~~هم م~~ثل ه~~ذه امل~~عارف وامل~~هارات ب~~ل وت~~دري~~بهم
على مهارات حل املشكالت .
وإن أول م~ا ي~واج~هنا ف~ى أى م~شكلة ه~و أن~ها غ~ال~با م~ا ت~مثل ن~وع~ا م~ن ال~غموض وع~دم االن~تظام
أو م~~ا ي~~مكن ت~~سميته خ~~ليطا م~~ن ع~~دم ال~~وض~~وح وخ~~ليطا م~~ن األف~~كار امل~~شوش~~ة وإن ك~~ان ت~~نظيم ه~~ذا
الخليط من األفكار اليتأتى إال من خالل :
* جمع الحقائق املتصلة باملشكلة .
.
*تحديد املشكلة تحديدا دقيقا
.
*اختيار الحل املالئم
*اخ~تيار ف~عال~ية الح~ل امل~الئ~م وت~قدي~م م~بررات م~قبول~ة أو رف~ض الح~ل ال~نهائ~ى ل~لمشكلة ف~ى ض~وء ال~نقد

املوضوعى له  ) .أحمد النجدى  ،وآخران (182 ، 2003 ،
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 .
ف~~امل~~شكلة ه~~ى ك~~ل م~~وق~~ف ط~~ارىء ي~~عترض ح~~اج~~ة أو أك~~ثر م~~ن ح~~اج~~ات ال~~فرد وي~~تطلب ح~~ال .

) مجدى عزيز إبراهيم ( 662 ، 2000 ،
وتظه ~~ر امل ~~شكلة ع ~~ندم ~~ا ي ~~واج ~~ه ال ~~فرد م ~~وق ~~ف روت ~~ينى ول ~~يس ل ~~دي ~~ه م ~~علوم ~~ات أو م ~~هارات أو
خ~~وارزم~~ية أو ط~~ري~~قة أو اس~~ترات~~يجية ج~~اه~~زة  ،وي~~رى م~~كنتوش وج~~اري~~ت " " Mcintosh & Jarrett
أن امل ~~شكلة ل ~~ها ج ~~ان ~~ب ن ~~فسى ف ~~ما ت ~~كون ألح ~~د امل ~~تعلمني م ~~شكلة رب ~~ما ت ~~كون ت ~~مري ~~نا مل ~~تعلم آخ ~~ر .

)مجدى عزيز إبراهيم أ (313 ، 2004 ،
ب~~ينما ي~~رى ج~~ون دي~~وى أن امل~~شكالت ت~~ثير ف~~ى ن~~فس اإلن~~سان ن~~وع~~ا م~~ن ع~~دم االرت~~ياح ي~~دف~~عه
إل~~ى ال~~تفكير ف~~ى ح~~لها إال أن ال~~تفكير وح~~ده الي~~كفى أح~~يان~~ا ل~~لوص~~ول إل~~ى امل~~عرف~~ة إذ ي~~تم ال~~وص~~ول

إل~~ى امل~~عرف~~ة ال~~حقيقية ع~~ن ط~~ري~~ق ال~~تفكير والتج~~ري~~ب م~~عا  ).مج%دى ع%زي%ز إب%راه%يم ، 2000 ،
( 662
وت ~~توق ~~ف ع ~~ملية ال ~~تعرف ع ~~لى امل ~~شكلة وال ~~تمثيل امل ~~عرف ~~ى أو ال ~~عقلى ل ~~ها ع ~~لى ال ~~تفاع ~~ل ب ~~ني
امل ~~علوم ~~ات امل ~~عطاة ف ~~ى م ~~نت امل ~~شكلة وامل ~~عارف وال ~~خبرات ال ~~ساب ~~قة ل ~~لفرد وت ~~عتمد درج ~~ة ال ~~كفاءة ف ~~ى
م~عال~جة امل~شكلة ب~صورة أس~اس~ية ع~لى ق~درة ال~فرد ع~لى إدراك ال~عالق~ات ب~ني م~كون~ات~ها واس~تخالص

ال~نقاط ال~رئ~يسية ف~يها وإث~ارة ال~تساؤالت امل~الئ~مة ل~ها وص~ياغ~ة ت~نبؤات ب~ال~نتائ~ج امل~حتملة  ).ف%تحى
عبدالرحمن جروان ( 100 ، 2004 ،

)(1-3تعريفات املشكلة :
ي~ ~~عرف فه~ ~~ر وف~ ~~يليبس)  (Feher&Phillips,1972امل~ ~~شكلة ب~ ~~أن~ ~~ها  :م~ ~~وق~ ~~ف ال ي~ ~~وج~ ~~د إج~ ~~راء
ج ~~اه ~~ز لح ~~له ب ~~معنى أن امل ~~شكلة م ~~وق ~~ف ي ~~تطلب ال ~~وص ~~ول إل ~~ى ه ~~دف إال أن ال ~~طري ~~ق لله ~~دف غ ~~ير
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م~~عروف ل~~لمتعلم وع~~لى امل~~تعلم أن ي~~فكر ل~~لوص~~ول ل~~تحقيق ه~~ذا اله~~دف ) .مج%دى ع%زي%ز إب%راه%يم
أ (313 ، 2004 ،
ي~عرف ت~شى وج~لسير 1986امل~شكلة ب~أن~ها  :م~وق~ف ي~حاول ف~يه ال~فرد ال~وص~ول إل~ى اله~دف أو

بعض األهداف من خالل اعتماده على عمليات تجهيز ملعلومات املشكلة ( Best,1999,420) .
ي ~~عرف ب ~~يوسكيس ~~ت وج ~~يرب ~~ينج ""Buskist&Gerbirgامل ~~شكلة ب ~~أن ~~ها  :م ~~وق ~~ف ل ~~ه ه ~~دف
الي~مكن ال~وص~ول إل~يه ب~طري~قة م~باش~رة وه~و ي~تطلب ال~تفكير ل~لوص~ول إل~يه ويس~تلزم م~ن ي~واج~ه امل~شكلة

أن يعالج املعلومات كى يصل إلى الهدف ( Buskist&Gerbirg,1990,308).
ي~~عرف ب~~ران~~سفورد وأش~~تني  1993امل~~شكلة ب~~أن~~ها  :أن امل~~شكلة ت~~وج~~د ف~~ى ح~~ال~~ة وج~~ود خ~~لل أو
ت~~ضارب ب~~ني ال~~حال~~ة امل~~بدئ~~ية ل~~لمشكلة واله~~دف امل~~راد ال~~وص~~ول إل~~يه والي~~وج~~د ل~~دى م~~ن ي~~واج~~ه امل~~شكلة

حل متاح ) ( Bransford&Stein,1993,7
وبالرغم من تعدد تعريفات املشكلة إال أنها تشترك جميعا فيما بينها بالسمات اآلتية :
*موقف يشكل تحديا للشخص ويحتاج إلى حل .
*يس~تطيع ال~شخص أن يج~د ح~ال أو ط~ري~قا واض~حا ل~لوص~ول إل~ى الح~ل ب~االم~كان~ات امل~تواف~رة ل~دي~ه .

) محمد محمود الحيلة ( 289 ، 2001 ،
وت~~رى ال~~باح~~ثة أن~~ه ب~~غض ال~~نظر ع~~ن م~~حتوى امل~~شكلة وت~~عقده~~ا ف~~إن ك~~ل امل~~شكالت تش~~ترك ف~~ى
ب ~~عض ال ~~عناص ~~ر ف ~~امل ~~شكلة ت ~~تكون م ~~ن ح ~~ال ~~ة م ~~بدئ ~~ية ت ~~عتمد ع ~~لى مس ~~توى م ~~عني م ~~ن امل ~~عرف ~~ة وه ~~دف
ي ~~حاول م ~~ن ي ~~واج ~~ه امل ~~شكلة ت ~~حقيقه وال ~~طري ~~ق ب ~~ني ال ~~حال ~~ة امل ~~بدئ ~~ية واله ~~دف الي ~~كون م ~~باش ~~را أى أن
املتعلم الينجز الهدف بشكل آلى أو فورى .
)(2-3عناصر املشكلة :
ي~~تفق م~~عظم ع~~لماء ال~~نفس ع~~لى أن امل~~شكلة ع~~بارة ع~~ن م~~وق~~ف أو ح~~ال~~ة تتح~~دد ب~~ثالث~~ة ع~~ناص~~ر
هى:
*املعطيات  :وتمثل الحالة الراهنة عند الشروع فى العمل لحل املشكلة .
.
*األهداف  :وتمثل الحالة املنشودة املطلوب بلوغها لحل املشكلة
* ال%عقبات  :وت~شير إل~ى وج~ود ص~عوب~ات ت~فصل ب~ني ال~حال~ة ال~راه~نة وال~حال~ة امل~نشودة وأن الح~ل أو

الخ~~طوات ال~~الزم~~ة مل~~واج~~هة ه~~ذه ال~~صعوب~~ات غ~~ير ج~~اه~~زة ل~~لوه~~لة األول~~ى ) .ف%%تحى ع%%بدال%%رح%%من
جروان ( 106، 2004،
وأوض~ ~~حت دراس~ ~~ة )م~ ~~صطفى ع~ ~~بدال~ ~~سميع مح~ ~~مد  ،س~ ~~ميرة ال~ ~~سيد ع~ ~~بد ال~ ~~عال ، 1996 ،
 ( 164أن ه~ناك ع~ددا م~ن الش~روط ال~عام~ة ل~لمشكلة ال~تى ي~جب أن ي~تعام~ل م~عها امل~تعلم ب~صفة ع~ام~ة
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 (
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*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 (

تتضمن املشكلة أربعة مكونات أساسية هى :
*هدف املشكلة
*الحالة املبدئية للمشكلة
* القيود على الحل (Reynold& Flag,1983,232).
*عمليات التجهيز
)(3-3حل املشكالت:
إن أك~~ثر ال~~سمات امل~~ميزة ل~~إلن~~سان ع~~ن س~~ائ~~ر املخ~~لوق~~ات ه~~و أن~~ه ف~~ري~~د ف~~ى ق~~درت~~ه ع~~لى ح~~ل
امل~~شكالت وي~~مكن أن ت~~عود نس~~بة ك~~بيرة م~~ن ت~~قدم البش~~ري~~ة إل~~ى ه~~ذه ال~~قدرة امل~~نفردة ل~~إلن~~سان ع~~لى
ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت  ،وح~ ~~ل امل~ ~~شكالت الي~ ~~مثل ف~ ~~قط ن~ ~~شاط~ ~~ا ح~ ~~رج~ ~~ا ف~ ~~ى ت~ ~~قدم اإلن~ ~~سان أو ح~ ~~تى ف~ ~~ى
اس ~~تمراري ~~ة ال ~~حياة ذات ~~ها ب ~~ل ه ~~و أي ~~ضا ن ~~شاط ف ~~ى غ ~~اي ~~ة اإلث ~~ارة ح ~~يث إن ال ~~كثير م ~~ن أنش ~~طة وق ~~ت
ال~فراغ م~ثل األل~عاب وامل~باري~ات واألح~اج~ى وامل~ساب~قات ه~ى ف~ى واق~ع األم~ر اخ~تبارات م~متعة ال~قدرة

على حل املشكالت  ) .أحمد النجدى  ،وآخران( 183 ، 2003 ،
وي~~بدأ ح~~ل امل~~شكلة ع~~ندم~~ا ي~~حس ال~~شخص ب~~وج~~ود ع~~ائ~~ق ي~~حول ب~~ينه وب~~ني ب~~لوغ ه~~دف م~~عني
وي ~~نتهى ع ~~ند ب ~~لوغ اله ~~دف امل ~~نشود وب ~~ذل ~~ك ف ~~إن ح ~~ل امل ~~شكالت ه ~~و س ~~لوك م ~~وج ~~ه ل ~~بلوغ اله ~~دف .

) محمد محمود الحيلة ( 289 ، 2001 ،
وي ~~رى ك ~~اري ~~ن وص ~~ند " "Carine&Suandأن ح ~~ل امل ~~شكالت ي ~~شير إل ~~ى ج ~~ميع ال ~~نشاط ~~ات
ال ~~قبلية وال ~~عملية)التج ~~ري ~~بية ( ال ~~تى يس ~~تخدم ~~ها ال ~~فرد امل ~~تعلم ف ~~ى م ~~حاول ~~ته لح ~~ل امل ~~شكالت وه ~~ذا
ال~تعري~ف ي~تضمن ق~يام ال~فرد امل~تعلم بمج~موع~ة خ~طوات ع~ملية م~نظمة ول~كن ل~يس ب~ال~ضرورة ان~تقال~ه
م~~ن خ~~طوة إث~~ر خ~~طوة ب~~ل ف~~ى ب~~عض األح~~يان ي~~نتقل امل~~تعلم م~~ن خ~~طوة إل~~ى أخ~~رى  ،أم~~ام~~ا  ،وخ~~لفا

ف~~يغير وي~~بدل ويج~~رب ف~~ى م~~عال~~جة امل~~شكالت ل~~لوص~~ول إل~~ى ح~~لها  ) .مح%%مد مح%%مود ال%%حيلة ،
( 291 ، 2001
وي~شير أن~درس~ون " "Andersonإل~ى أن ح~ل امل~شكلة ي~وص~ف ك~ثيرا ب~مصطلح ح~يز امل~شكلة
 problem spaceوه~و ي~تكون م~ن ح~االت م~تعددة وال~حال~ة  stateه~ى ت~مثيل ل~لمشكلة ع~ند درج~ة م~عينة
م~ن الح~ل وي~تم ب~حث ال~فرد ف~ى م~جال امل~شكلة ع~ن ط~ري~ق ح~االت ث~الث ه~ى  :ال~حال~ة امل~بدئ~ية initial
 stateوت~تضمن اك~تشاف امل~شكلة وتح~دي~ده~ا ب~شكل واض~ح  ،ال~حال~ة امل~توس~طة intermediate state
وت~تضمن وض~ع الح~لول وال~فرض~يات وال~بدائ~ل امل~تواف~رة  ،ح~ال~ة اله~دف  goal stateوت~تضمن ال~وص~ول

إلى الهدف والتخلص من املشكلة ) .جون آر-أندرسون(328 ، 2007 ،
وأوض~ح أل~ن ن~وي~ل وه~رب~ت س~يمون " " Niweal&Simonأن ال~حاالت امل~ختلفة ال~تى يس~تطيع
القائم على حل املشكلة إنجازها يشار إليها على أنها تحديد حيز املشكلة
 defining problem spaceأو ح ~~يز ال ~~حال ~~ة  state spaceوي ~~مكن اع ~~تباره ~~ا وم ~~شغالت ح ~~ل
املشكلة  operatorsكتغيير حالة من حيز آلخر(Robert,1996,15) .
)-3-3أ( طبيعة حل املشكلة :
-43ي~عود االه~تمام بح~ل امل~شكالت ف~ى م~جال ع~لم ال~نفس إل~ى ال~عقد ال~ثان~ى م~ن ال~قرن العش~ري~ن
ع~~ندم~~ا ب~~دأ ث~~ورن~~دي~~ك " "Thorndikeت~~جارب~~ه امل~~بكرة ع~~لى ال~~قطط ث~~م أع~~قبه ك~~وه~~لر"  " Kohlerب~~اج~~راء
ت~جارب~ه ع~لى ال~شمبان~زى وك~ان االت~جاه ال~سائ~د آن~ذاك ي~نظر إل~ى ح~ل امل~شكالت ع~لى أن~ه ع~ملية ت~علم
عن طريق التجربة والخطأ  ).فتحى عبدالرحمن جروان (95 ، 2004 ،
وح~ل امل~شكلة س~لوك ي~تضمن تح~دي~د االس~تجاب~ة ال~صحيحة ف~ى م~وق~ف ف~ري~د أو ج~دي~د ل~ذل~ك
ي~بدو أن ك~ل األنش~طة امل~عرف~ية ه~ى ف~ى األس~اس ح~ل ل~لمشكالت م~ن ح~يث ط~بيعتها وال~حجة ال~رئ~يسية

ه~ى أن امل~عرف~ة اإلن~سان~ية غ~ال~با م~ا ت~كون غ~رض~ية  purposiveم~وج~هة ل~تحقيق أه~داف وإلزال~ة ال~عوائ~ق

ال~~قائ~~مة أم~~ام األه~~داف).مج%%دى ع%%زي%%ز ) ، ( 318، 2004 ،ج%%ون آر-أن%%درس%%ون، 2007 ،
(325
وأش~ار ك~وه~ن " "Kohenإل~ى أن ح~ل امل~شكالت ع~ملية ت~فكيري~ة م~رك~بة ع~ليا ت~قع ض~من أرب~ع

ع ~~مليات ت ~~فكيري ~~ة م ~~رك ~~بة ع ~~ليا ك ~~ما ي ~~وض ~~ح الج ~~دول ال ~~تال ~~ى ) :ص%%الح ال%%دي%%ن ع%%رف%%ه مح%%مود ،
( 218 ، 2002
جدول)(4
عمليات التفكير املركبة
التفكير
االبداعى

التفكير النقدى

اتخاذ القرار

حل املشكالت

العملية

خلق أفكار أو
بنيات جديدة

فهم معانى
معينة

اختيار أفضل
البدائل

حل صعوبة
معروفة

املهام

التصنيف
العالقات

التحويالت
التسبيب

املهارات

استجابة

حلول
تعميمات ممكنة

النواتج

التمييزات

العالقات
التحويالت
التسبيب

معانى جديدة أسباب معقولة
دليل نظرى
منتجات جيدة
)-3-3ب(مفهوم حل املشكالت:

ي ~~حتل ح ~~ل امل ~~شكالت م ~~وق ~~عا ب ~~ارزا ف ~~ى ال ~~تعلم إذ ي ~~ضعه ج ~~ان ~~ييه " "Gagneف ~~ى ق ~~مة ال ~~تعلم
اله~رم~ى ب~اع~تباره أع~لى ص~ور ال~تعلم وأك~ثره~ا ت~عقيدا وي~عتمد ع~لى ت~مكن ال~فرد م~ن امل~هارات امل~عرف~ية
األدن ~~ى وي ~~تفق م ~~عه أوزوب ~~ل " " Ausubelف ~~ى ال ~~نظر لح ~~ل امل ~~شكلة ع ~~لى أن ~~ه أع ~~لى ص ~~ور ال ~~نشاط
املعرفى وأكثرها تعقيدا  ).أحمد النجدى  ،وآخران( 185 ، 2003 ،
وت~عرف ك~ان~توس~ك " "Kontowskح~ل امل~شكالت ب~أن~ه  :ع~ملية ت~تضمن ف~ئة م~ن الس~لوك~يات أو
االجراءات أو األنشطة املسئولة عن توجيه الفرد للوصول إلى الحل (Robert,1996,15) .
وي~عرف ك~روي~لك ورودن~يل " "Krulik&Rudenilح~ل امل~شكالت ب~أن~ه  :ع~ملية ت~تضمن مج~موع~ة
-44ال~وس~ائ~ل ال~تى ب~واس~طتها يس~تخدم ال~فرد امل~عرف~ة املكتس~بة مس~بقا وامل~هارات وذل~ك ل~تحقيق م~ا ي~تطلبه

موقف غير مألوف املشكلة (www.cs.odu.edu).
وي ~~عرف ج ~~ان ~~ييه " "Gagneح ~~ل امل ~~شكالت ب ~~أن ~~ه  :ع ~~ملية ي ~~قوم ب ~~ها ال ~~فرد امل ~~تعلم ب ~~اك ~~تشاف
ت~~رك~~يب م~~عني ملج~~موع~~ة م~~ن ال~~قواع~~د وال~~قوان~~ني ال~~تى س~~بق ت~~علمها ث~~م إم~~كان~~ية ال~~تطبيق لح~~ل م~~شكالت
أخرى فى مواقف جديدة (www.forum.moe.gov.com).
ي~~عرف ك~~ال م~~ن أح~~مد النج~~دى  ،وآخ~~ران ح~~ل امل~~شكالت إج~~رائ~~يا ب~~أن~~ه  :ع~~ملية ع~~قلية ت~~تطلب
م~~ن ال~~طال~~ب ال~~قيام بمج~~موع~~ة م~~ن االج~~راءات والس~~لوك~~يات أو الخ~~طوات م~~ثل تح~~دي~~د ج~~وان~~ب امل~~شكلة
ف ~~ى ص ~~ورة م ~~عطى وم ~~طلوب واس ~~تخدام امل ~~علوم ~~ات ال ~~ساب ~~قة ورب ~~طها م ~~ع امل ~~علوم ~~ات ف ~~ى امل ~~شكلة
وم~~ناق~~شة ال~~بره~~ان ب~~ال~~طري~~قة التح~~ليلية وك~~تاب~~ته ب~~ال~~طري~~قة امل~~نطقية  ).أح%مد النج%دى  ،وآخ%ران،

( 186، 2003

وي ~~عرف أن ~~درس ~~ون ح ~~ل امل ~~شكالت ب ~~أن ~~ه  :س ~~لوك م ~~وج ~~ه اله ~~دف وال ~~ذى ي ~~تضمن غ ~~ال ~~با وض ~~ع
أه ~~داف ف ~~رع ~~ية ت ~~مكن م ~~ن ت ~~طبيق امل ~~شغالت وي ~~مكن أن تكتس ~~ب امل ~~شغالت ع ~~ن ط ~~ري ~~ق االك ~~تشاف ،
ال~تشاب~ه ال~وظ~يفى م~ع م~ثال لح~ل امل~شكلة  ،ال~تعليمات امل~باش~رة  ).ج%ون آر-أن%درس%ون، 2007 ،

(333

وي ~~عرف ح ~~ل امل ~~شكالت اص ~~طالح ~~يا ب ~~أن ~~ه  :ال ~~قدرة ع ~~لى ال ~~تنسيق ب ~~ني امل ~~بادىء وال ~~قواع ~~د
امل ~~تعلمة س ~~اب ~~قا واس ~~تخدام ~~ها م ~~ن أج ~~ل ت ~~حقيق اله ~~دف أو ب ~~معنى آخ ~~ر ح ~~ل امل ~~شكالت ه ~~ى ال ~~عملية
ال ~~تى ب ~~واس ~~طتها يس ~~تخدم ال ~~فرد امل ~~عرف ~~ة وامل ~~هارات املكتس ~~بة س ~~اب ~~قا م ~~ن أج ~~ل ت ~~حقيق امل ~~طلوب ف ~~ى
م~وق~ف غ~ير م~أل~وف ل~دي~ه وه~ى ع~ملية ت~فكيري~ة م~رك~بة يس~تخدم ف~يها ال~فرد م~ا ل~دي~ه م~ن م~عارف س~اب~قة
وم~~هارات م~~ن أج~~ل ال~~قيام ب~~مهمة غ~~ير م~~أل~~وف~~ة أو م~~عال~~جة م~~وق~~ف ج~~دي~~د وت~~حقيق ه~~دف الي~~وج~~د ح~~ل
ج~اه~ز ل~تحقيقه أم~ا ع~ندم~ا ي~طلق ال~تعبير ع~لى أح~د أن~واع ال~تفكير امل~رك~ب ف~إن~ه ي~شير إل~ى اس~ترات~يجية
أو س~~لسلة م~~ن ال~~عمليات ال~~عقلية والخ~~طوات امل~~تتاب~~عة لح~~ل م~~شكلة ذات م~~تطلبات م~~عرف~~ية  ).ح%سن
شحاته  ،زينب النجار ( 171، 2003 ،
وي ~~رى روب ~~رت س ~~ول ~~سو" " Robert Solsoأن ح ~~ل امل ~~شكلة ه ~~و ال ~~تفكير امل ~~وج ~~ه ن ~~حو م ~~شكلة
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 (314 ، 2004،
ويس ~~تخدم ت ~~عبير ح ~~ل امل ~~شكالت ف ~~ى م ~~راج ~~ع ع ~~لم ال ~~نفس ب ~~معنى  :الس ~~لوك ~~يات وال ~~عمليات
ال~~فكري~~ة امل~~وج~~هة آلداء م~~همة ذات م~~تطلبات ع~~قلية م~~عرف~~ية وق~~د ت~~كون امل~~همة ح~~ل م~~سأل~~ة ح~~ساب~~ية أو
ك ~~تاب ~~ة ق ~~صيدة ش ~~عري ~~ة أو ال ~~بحث ع ~~ن وظ ~~يفة أو ت ~~صميم تج ~~رب ~~ة ع ~~لمية).ف%%تحى ع%%بدال%%رح%%من

جروان( 95 ، 2004 ،
وي~~عرف ي~~حيى مح~~مد ن~~بهان ح~~ل امل~~شكالت ب~~أن~~ه  :مج~~موع~~ة ال~~عمليات ال~~تى ي~~قوم ب~~ها ال~~فرد
مس ~~تخدم ~~ا امل ~~علوم ~~ات وامل ~~عارف ال ~~تى س ~~بق ل ~~ه ت ~~علمها وامل ~~هارات ال ~~تى اكتس ~~بها ف ~~ى ال ~~تغلب ع ~~لى
م~~وق~~ف ب~~شكل ج~~دي~~د وغ~~ير م~~أل~~وف ل~~ه ف~~ى ال~~سيطرة ع~~ليه وال~~وص~~ول إل~~ى ح~~ل ل~~ه  ).ي%حيى مح%مد

نبهان ( 199 ، 2008 ،
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وت~~عرف امل~~وس~~وع~~ة ال~~عامل~~ية ل~~علم ال~~نفس ح~~ل امل~~شكالت ب~~أن~~ه  :ع~~ملية م~~عقدة ت~~تضمن م~~هارات
م ~~عرف ~~ية وخ ~~برة س ~~اب ~~قة وم ~~عرف ~~ة ع ~~ام ~~ة وب ~~عبارة أخ ~~رى أن األف ~~راد ي ~~عتمدون ع ~~لى ال ~~تفكير امل ~~نطقى
واالس ~ ~ ~~تدالل ~ ~ ~~ى وال ~ ~ ~~ذاك ~ ~ ~~رة ع ~ ~ ~~ند ح ~ ~ ~~ل امل ~ ~ ~~شكلة (International Encycholopedia Of .
)Psychology,1996,285
وي~ ~~شير ه~ ~~ون~ ~~ت " "Huntب~ ~~أن ح~ ~~ل امل~ ~~شكلة ي~ ~~تضمن م~ ~~عال~ ~~جة ل~ ~~لتمثيل ال~ ~~داخ~ ~~لى ل~ ~~ألش~ ~~ياء
ال~خارج~ية ف~نحن نح~ل امل~شكلة ع~ن ط~ري~ق ب~ناء ت~مثيل داخ~لى مل~علوم~ات امل~شكلة ي~تم م~عال~جته ب~االن~تقال
من الحالة املبدئية إلى انجاز هدف املشكلة (Sternberg,1994,216 ).
وم~حاول~ة ح~ل امل~شكلة ت~بدأ ب~تمثيل امل~شكلة واس~تدع~اء امل~علوم~ات ال~الزم~ة للح~ل م~ن امل~عطيات
وت ~~فسير ال ~~خبرات ال ~~ساب ~~قة ف ~~ى الح ~~ل وف ~~ى ال ~~نهاي ~~ة ت ~~نفذ ال ~~عمليات ال ~~عقلية مل ~~عال ~~جة أج ~~زاء امل ~~شكلة
ع ~ ~~قليا وه ~ ~~ذه ه ~ ~~ى ال ~ ~~عناص ~ ~~ر األرب ~ ~~عة األس ~ ~~اس ~ ~~ية ف ~ ~~ى ح ~ ~~ل امل ~ ~~شكالت Hampson&Morris, ).
)(1996,232

ت~أس~يسا ع~لى م~اس~بق ت~رى ال~باح~ثة أن~ه ي~مكن ت~عري~ف ح~ل امل~شكالت اج~رائ~يا ب~أن~ه  ":ع~ميلة
ع ~~قلية ت ~~تطلب م ~~ن امل ~~تعلم اس ~~تخدام ال ~~حقائ ~~ق وال ~~قوان ~~ني وامل ~~بادىء وامل ~~هارات ال ~~تى س ~~بق أن ت ~~علمها
للوصول لحل للموقف املشكل الذى هو بصدده "
)-3-3ج(شروط تعلم حل املشكالت :
*ي~~نبغى ع~~لى امل~~تعلم أن ي~~تعرف ع~~لى ال~~سمات ال~~هام~~ة ل~~الس~~تجاب~~ة ال~~تى ت~~ؤدى إل~~ى ح~~ل امل~~شكلة ق~~بل
أن يصل فعال لهذا الحل .
*يتذكر املتعلم كل القوانني التى تتعلق بهذه املشكلة ويستخدمها .
*ي~تم تج~ميع ه~ذه ال~قواع~د وص~ياغ~تها ف~ى ق~اع~دة ج~دي~دة وه~نا ي~عترف ج~ان~ييه ب~أن~ه الي~عرف ال~كثير ع~ن
طبيعة هذا التجميع وكيفية حدوثه .
وم~ع أن ع~ملية ح~ل امل~شكلة ق~د تس~تغرق وق~تا ط~وي~ال إال أن ج~ان~ييه ي~عتقد أن امل~تعلم ق~د ي~صل أح~يان~ا
إلى الحل الصحيح طفرة واحدة  ).فخر الدين القال وآخران ( 135 ، 2006 ،
)-3-3د(خصائص التعليم القائم على حل املشكالت:
• يتميز هذا النوع من التعليم بالخصائص اآلتية :
 -1وج%ود سؤال أو م%شكلة ت%وج%ه ال%تعلم  : Driving question or problemف~~بدال م~~ن
ت~نظيم ال~دروس ح~ول م~بادىء أك~ادي~مية م~عينة وم~هارات ي~نظم ال~تعلم ال~قائ~م ع~لى امل~شكالت
وال~تعليم ح~ول أس~ئلة وم~شكالت ه~ام~ة اج~تماع~يا وذات م~غزى ش~خصى ل~لتالم~يذ وه~ذا ال~نوع
م ~~ن ال ~~تعليم ي ~~تناول م ~~واق ~~ف ح ~~يات ~~ية ح ~~قيقية أص ~~يلة الت ~~ناس ~~بها اإلج ~~اب ~~ات ال ~~بسيطة وال ~~تى
ي ~~تواف ~~ر ل ~~ها ح ~~لول م ~~ناس ~~بة أو ب ~~دائ ~~ل ل ~~ه م ~~حور م ~~تعدد ال ~~تخصصات ع ~~لى ال ~~رغ ~~م م ~~ن أن
ال~دارس ال~قائ~م ع~لى م~شكلة ق~د ي~تمرك~ز ف~ى م~ادة دراس~ية م~عينة ) ع~لوم  ،ري~اض~يات  ،م~واد
اج~تماع~ية ( إال أن امل~شكلة ال~فعلية ق~يد ال~بحث ي~تم اخ~تياره~ا ألن ح~لها ي~تطلب م~ن ال~تالم~يذ
االندماج فى كثير من املواد الدراسية .
 -2ب %%حث أص %%يل ح %%قيقى  : Authentic investigationإن ال~ ~~تعليم ال~ ~~قائ~ ~~م ع~ ~~لى امل~ ~~شكلة
ي ~~تطلب أن ي ~~واص ~~ل ال ~~تالم ~~يذ وي ~~قوم ~~وا ب ~~بحوث أص ~~يلة ل ~~لبحث ع ~~ن ح ~~لول واق ~~عية مل ~~شكالت
واق~~عية وي~~نبغى أن يح~~للوا امل~~شكلة ويح~~ددوه~~ا وي~~ضعوا ف~~روض~~ا وي~~قوم~~وا ب~~تنبؤات ويج~~معوا
م ~~علوم ~~ات ويح ~~للوه ~~ا وي ~~قوم ~~وا ب ~~تجارب ويس ~~تنبطوا وي ~~توص ~~لوا إل ~~ى ن ~~تائ ~~ج وت ~~توق ~~ف ط ~~رق
البحث املعنية املستخدمة بطبيعة الحال على املشكلة قيد الدراسة
-46 -3ان %% %تاج م %% %نتجات وع %% %مل م %% %عارض  : Production of facts and exhibitsوي ~ ~ ~~تطلب
ال~~تعليم ال~~قائ~~م ع~~لى امل~~شكلة أن ي~~صنع ال~~تالم~~يذ أش~~ياء وي~~نتجوا ن~~وات~~ج وي~~عرض~~وه~~ا كش~~رح
الح~لول ال~تى ت~وص~لوا إل~يها وت~صوي~ره~ا وق~د ي~كون ال~نات~ج ح~وارا أو ج~داال وي~مكن أن ي~كون
ت~~قري~~را أو ن~~موذج~~ا ف~~يزي~~قيا أو ش~~ري~~ط ف~~يدي~~و أو ب~~رن~~ام~~ج ك~~مبيوت~~ر وامل~~نتجات وامل~~عارض ك~~ما
س~نصنعها ف~يما ب~عد ي~ضع خ~ططها ال~تالم~يذ ل~يبره~نوا ل~آلخ~ري~ن وي~عرض~وا ع~ليهم م~ا ت~علموه
ول ~ ~~كى ي ~ ~~قدم ~ ~~وا ب ~ ~~دائ ~ ~~ل ج ~ ~~دي ~ ~~دة ع ~ ~~ن ال ~ ~~تقري ~ ~~ر امل ~ ~~كتوب ال ~ ~~تقليدى أو ال ~ ~~بحث وال ~ ~~تضاف ~ ~~ر
 collaborationح ~~يث إن ال ~~تعلم املس ~~تند إل ~~ى ح ~~ل امل ~~شكالت ي ~~تسم ب ~~أن ي ~~عمل ال ~~تالم ~~يذ
الواحد مع اآلخرين  ) .جابر عبدالحميد جابر (135، 1999 ،
)-3-3ھ(مكونات التعليم املعتمد على حل املشكالت:
ي~~تأل~~ف ال~~تعليم امل~~عتمد ع~~لى ح~~ل امل~~شكالت ع~~ادة م~~ن خ~~مس م~~راح~~ل أس~~اس~~ية ت~~بدأ ب~~توج~~يه
امل~علم ل~لتالم~يذ ن~حو امل~وق~ف امل~شكل وت~نتهى ب~عرض ع~مل ال~تلميذ وان~تاج~ه وتح~ليله  ،والج~دول ال~تال~ى

يوضح هذه املراحل ).جابر عبدالحميد جابر (136، 1999 ،
جدول)(5
مكونات التعليم املعتمد على حل املشكالت

سلوك املدرس

املرحلة

ي~ ~ ~~راج~ ~ ~~ع امل~ ~ ~~درس أه~ ~ ~~داف ال~ ~ ~~درس وي~ ~ ~~صف اآلل~ ~ ~~يات الخطوة ):(1
املتطلبة
وجه التالميذ نحو املشكلة
ي ~ ~~ثير داف ~ ~~عية ال ~ ~~تالم ~ ~~يذ ل ~ ~~يندم ~ ~~جوا ف ~ ~~ى ن ~ ~~شاط ح ~ ~~ل
املشكلة
ي~شجع امل~درس ال~تالم~يذ ع~لى ج~مع امل~علوم~ات امل~ناس~بة الخطوة ):(2
واج~راء ال~تجارب وال~سعى ل~بلوغ ال~تفسيرات وال~توص~ل ساعد البحث املستقل والبحث الجماعى
إلى الحلول
ي ~~ساع ~~د امل ~~درس ال ~~تالم ~~يذ ف ~~ى تخ ~~طيط ه ~~ذه ال ~~نوات ~~ج الخطوة ):(3
واع ~ ~~داده ~ ~~ا ك ~ ~~تقاري ~ ~~ر وش ~ ~~رائ ~ ~~ط ال ~ ~~فيدي ~ ~~و وال ~ ~~نماذج التوصل لنواتج وعرضها
ويساعدهم على اقتسام عملهم مع اآلخرين
ي~ ~ ~~ساع~ ~ ~~د امل~ ~ ~~درس ال~ ~ ~~تالم~ ~ ~~يذ ع~ ~ ~~لى ت~ ~ ~~أم~ ~ ~~ل ب~ ~ ~~حوث~ ~ ~~هم الخطوة):(4
تحليل عملية حل املشكلة وتقويمها
واستقصاءاتهم والعمليات التى استخدموها
ي~~ساع~~د امل~~درس ال~~تالم~~يذ ع~~لى ت~~عري~~ف وتح~~دي~~د م~~هام الخطوة)(5
نظم التالميذ للدرس
الدرس التى تتصل باملشكلة
)-3-3و(مصادر الخطأ فى حل املشكالت :
أورد ال~باح~ثان وي~مبى ول~وك~هيد"  "Whimbey&Lockhyedق~ائ~مة ب~مصادر الخ~طأ ال~تى ق~د
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 (111، 2004،
)-3-3س(املبتدىء والخبير فى حل املشكالت:
-47امل ~~شكالت وم ~~اي ~~ميز ك ~~الق ~~بل أن ن ~~تطرق للح ~~دي ~~ث ع ~~ن ال ~~فروق ب ~~ني امل ~~بتدىء وال ~~خبير ف ~~ى ح ~~ل
م~نهما ع~ن اآلخ~ر الب~د أن ن~تساءل أوال ع~ن ك~يف يخ~زن امل~تعلمون امل~عرف~ة وي~تعام~لون م~عها ؟ وإج~اب~ة
التساؤل السابق سوف تعرض فى األسطر القليلة التالية على النحو اآلتى :
ال ~~ذاك ~~رة ك ~~ما ن ~~علم ي ~~مكن أن ت ~~قسم إل ~~ى ن ~~وع ~~ني ه ~~ما  :ذاك ~~رة امل ~~دى ال ~~قصير أو م ~~ان ~~سميها
ب~ال~ذاك~رة ال~عام~لة وال~تى تح~دد ك~م امل~عال~جة ال~عقلية ال~تى ي~مكن أن ت~تقدم ف~ى أى وق~ت  ،ذاك~رة امل~دى
ال ~~طوي ~~ل ح ~~يث ي ~~نظم امل ~~تعلمون م ~~حتوى م ~~عرف ~~تهم وذاك ~~رة امل ~~دى ال ~~قصير م ~~رت ~~بطة ب ~~ال ~~قدرة ع ~~لى ح ~~ل
امل ~~شكالت الج ~~دي ~~دة وغ ~~ير ال ~~عادي ~~ة ب ~~ينما ذاك ~~رة امل ~~دى ال ~~طوي ~~ل م ~~رت ~~بطة ب ~~ال ~~ذك ~~اء امل ~~تبلور أو اإلت ~~يان
ب~ال~خبرة ال~ساب~قة لح~ل امل~شكلة ال~حال~ية ،وع~ندم~ا ي~تعلم امل~تعلمون م~هارة ج~دي~دة ف~هم ي~عتمدون وب~ثقل
ع~لى ذاك~رت~هم ال~عام~لة ل~تمثيل امل~همة ورب~ما ي~حتاج~ون أن يتح~دث~ون م~ع أن~فسهم خ~الل امل~همة وب~ينما
املهارة تتحرك خالل ذاكرة املدى الطويل تصبح سلسة وأخيرا أتوماتيكية(Carol,2003,46 ).
وه~~ذا م~~اي~~وض~~ح مل~~اذا ي~~بحث امل~~تعلمون ع~~ندم~~ا ي~~واج~~هون م~~شكلة م~~ا ف~~ى ذواك~~ره~~م؟ وي~~فحصون
األس~لوب امل~تعلم م~ن ق~بل ل~تنظيم وت~فسير امل~علوم~ات ف~ى م~ثل ه~ذا امل~وق~ف ل~كى يح~لوا امل~شكلة وب~زي~ادة
ال~~وق~~ت يس~~تطيع امل~~تعلمون أن ي~~بنون ن~~ماذج~~هم ال~~عقلية ال~~تى ت~~رش~~ده~~م إل~~ى ح~~ل امل~~شكالت وب~~كفاءة
ل ~~ذل ~~ك ف ~~إن ~~هم ل ~~م ي ~~عد ي ~~عتمدون ع ~~لى م ~~داخ ~~ل أو أس ~~ال ~~يب الخ ~~طأ وامل ~~حاول ~~ة ف ~~ى ال ~~وص ~~ول إل ~~ى الح ~~ل

ول ~~كنهم يس ~~تطيعون خ ~~لق امل ~~تشاب ~~هات واالس ~~تنتاج ~~ات وال ~~دالالت ال ~~تى ت ~~دع ~~م ت ~~علمهم الج ~~دي ~~د لح ~~ل
املشكالت (Davison&Sternberg,2003,50) .
وت~~أس~~يسا ع~~لى م~~ا س~~بق نج~~د أن ال~~فروق ب~~ني امل~~بتدىء وال~~خبير ف~~ى ح~~ل امل~~شكالت ت~~رج~~ع ف~~ى
امل~~قام األول إل~~ى ق~~درة ك~~ال م~~نهما ع~~لى ال~~تنظيم ال~~جيد ل~~لمعرف~~ة ورؤي~~ته ل~~لنماذج بس~~رع~~ة وك~~ذل~~ك ق~~درت~~ه
ع ~~لى اس ~~تدع ~~اء امل ~~علوم ~~ات ودراس ~~ته ل ~~لمشكلة ف ~~ى ض ~~وء م ~~ا ت ~~علمه م ~~ن م ~~فاه ~~يم وم ~~بادىء س ~~اب ~~قة أو
ب~~عبارة أخ~~رى ال~~خبير ف~~ى ح~~ل امل~~شكالت يس~~تطيع أن ي~~تذك~~ر م~~ن ج~~دي~~د امل~~علوم~~ات ال~~تى ل~~ها ع~~الق~~ة
وث~ ~~يقة ب~ ~~امل~ ~~همة أو امل~ ~~شكلة وأي~ ~~ضا ال~ ~~خبراء ف~ ~~ى ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت ي~ ~~متلكون م~ ~~هارات ق~ ~~وي~ ~~ة ف~ ~~ى ح~ ~~ل
امل~شكالت وه~م ي~عرف~ون م~اال~ذى ي~عرف~ون~ه وم~اال~ذى الي~عرف~ون~ه ب~ال~ضبط ل~ذل~ك يخ~ططون وي~توج~هون إل~ى
تنفيذ العديد من االستراتيجيات العقلية فى حل املشكالت (www.khajma.com) .
أض~ف إل~ى ذل~ك ت~عود ال~خبير ف~ى ح~ل امل~شكالت ع~ن امل~بتدىء اس~تخدام~ه م~اوراء امل~عرف~ة ح~يث
أن ال~~تفكير وم~~ناق~~شة ال~~تفكير ينج~~م ع~~نه امل~~زي~~د م~~ن ال~~تفكير ال~~ذى م~~ن ش~~أن~~ه تحس~~ني ك~~فاءت~~ه ف~~ى ح~~ل
امل ~~شكالت وع ~~ندم ~~ا ي ~~فكر ال ~~طالب ب ~~صوت وي ~~ناق ~~شون وي ~~تواص ~~لون ف ~~ى ع ~~مليات ت ~~فكيره ~~م ل ~~بعضهم
ال~بعض ك~ل ذل~ك م~ن ش~أن~ه أن ي~جعل ال~عمليات امل~تضمنة ف~ى ح~ل امل~شكلة واض~حة ل~هم  ).ت%وم%اس
أنجلو ،باترشيا كروس(Hyerle,2009,xii) ، ( 210، 2005،
وف ~~يما ي ~~لى ب ~~عض ال ~~خصائ ~~ص ال ~~عام ~~ة وال ~~نوع ~~ية ال ~~تى ت ~~ميز ال ~~خبير ف ~~ى ح ~~ل امل ~~شكالت ع ~~ن
املبتدىء كما يلى :
خصائص عامة للخبير فى حل املشكالت :
 -1االت~~جاه~~ات اإلي~~جاب~~ية ن~~حو امل~~واق~~ف ال~~صعبة أو امل~~شكالت وال~~ثقة ال~~كبيرة ب~~ام~~كان~~ية ال~~تغلب
عليها .
.
 -2الحرص على الدقة والعمل على فهم الحقائق والعالقات التى تنطوى عليها املشكلة
.
 -3تجزئة املشكلة والعمل على تحليل املشكالت واألفكار إلى مكونات أكثر بساطة
 -4ال~~تأم~~ل ف~~ى ح~~ل امل~~شكلة وت~~جنب التخ~~مني والتس~~رع ف~~ى إع~~طاء االس~~تنتاج~~ات ق~~بل اس~~تكمال
الخطوات الالزمة للوصول إلى إجابات دقيقة .
~-48تعددة  ).ي%حيى -5يظه~ر األش~خاص امل~تميزون ف~ى ح~ل امل~شكالت ن~شاط~ا وف~اع~لية ب~أش~كال م
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خصائص نوعية تميز الخبير فى حل املشكالت على مستوى التخصص:
*يتمتع الخبير بقاعدة معرفية قوية فى مجال تخصصه .
*ي~تصف ال~خبير ب~معرف~ة واس~عة ب~اس~ترات~يجيات ح~ل امل~شكالت ال~عام~ة وال~خاص~ة ك~ما ي~جيد اخ~تيار
املناسب منها حسب متطلبات املشكلة  ).فتحى عبدالرحمن جروان (105 ، 2004،
)-3-3ح( التفكير وحل املشكلة وتكوين املفهوم :
تس~~تند ك~~ل ع~~مليات ح~~ل امل~~شكلة وت~~كوي~~ن امل~~فهوم ت~~قري~~با إل~~ى ش~~كل م~~ا م~~ن أش~~كال ال~~تفكير
وم~~ع ذل~~ك ي~~نبغى أال ت~~عتبر ه~~ذه امل~~فاه~~يم ال~~ثالث~~ة م~~فاه~~يم م~~تماث~~لة ت~~مام~~ا وب~~عام~~ة ت~~مثل ه~~ذه ال~~ثالث~~ية
ث ~~الث ط ~~رق ل ~~تفسير م ~~فهوم ج ~~دي ~~د أك ~~ثر غ ~~موض ~~ا ون ~~عنى ب ~~ه ال ~~عقل ل ~~ذل ~~ك ف ~~إن ~~ها ت ~~تداخ ~~ل ف ~~يما ب ~~ينها
وتتشابك بروابط قوية ).مجدى عزيز إبراهيم أ( 315، 2004 ،
أض~~ف إل~~ى ذل~~ك أن ح~~ل امل~~شكلة ي~~تضمن ن~~وع~~ا م~~ن ال~~تفكير ال~~ناق~~د ال~~ذى ي~~عمل ع~~لى ت~~قييم
ص~حة ال~فروض امل~طروح~ة وم~دى م~الءم~ة الح~لول امل~قترح~ة ون~وع~ا ال~تفكير ي~ختلفان م~ن ح~يث اله~دف إذ
أن ال~~تفكير ال~~ناق~~د الي~~عنى إي~~جاد ح~~لول ل~~لموق~~ف امل~~شكل ب~~ل ي~~عنى ت~~فضيل رأى ع~~لى آخ~~ر واخ~~تيار
الحل األكثر مالءمة ألهداف الطلب  ).نايفة قطامى ( 254 ، 2004 ،
)-3-3ك(مميزات التفكير الجيد فى حل املشكالت :
 ال~~قاب~~لية ع~~لى ال~~شعور ب~~وج~~ود م~~شكلة م~~عقدة وي~~تطلب ذل~~ك أن ي~~كون ال~~تلميذ ق~~ادرا ع~~لى ال~~تمييزبني الرأى والحقيقة واألشياء واألحداث .

 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 . -إه~ ~~مال ال~ ~~فروض والح~ ~~لول غ~ ~~ير امل~ ~~الئ~ ~~مة ل~ ~~لمشكلة أو غ~ ~~ير امل~ ~~رت~ ~~بطة ب~ ~~ها  ).ص %%الح ال %%دي %%ن

محمود عرفه (113 ، 2006 ،
)-3-3ل(عوامل تزيد من وعى التالميذ فى التفكير فى حل املشكالت :
*ت~~علم ال~~تالم~~يذ ال~~تراب~~طات ال~~لغوي~~ة وامل~~فاه~~يم وامل~~بادىء وامل~~علوم~~ات ال~~ضروري~~ة ال~~تى ت~~كون ب~~مثاب~~ة
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 .
*م~~راع~~ة ال~~فروق ف~~ى ال~~قدرة ع~~لى ح~~ل امل~~شكالت  ).ص%الح ال%دي%ن مح%مود ع%رف%ه، 2006 ،

( 385

)-3-3م(خطوات حل املشكالت :
 خطوات حل املشكالت عند فتحى عبد الرحمن جروان :*دراس ~~ة وف ~~هم ع ~~ناص ~~ر امل ~~شكلة وامل ~~علوم ~~ات ال ~~واردة ف ~~يها وامل ~~علوم ~~ات ال ~~ناق ~~صة وتح ~~دي ~~د
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.
-49*وضع خطة لحل املشكلة.
*ت~نفيذ الخ~طة وت~قوي~م ال~نتائ~ج ف~ى ض~وء األه~داف امل~رغ~وب~ة) .ف%تحى ع%بد ال%رح%من ج%روان ،
(101 ،2004
 خطوات حل املشكالت عند مجدى عزيز :*التعرف على املشكلة وتحديدها
*الحلول املمكنة
*اخ~~تبار الح~~لول واخ~~تيار الح~~ل ال~~صحيح).مج%دى ع%زي%ز )،(318 ، 2000،مج%دى ع%زي%ز 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 (190، 2003،
 خطوات حل املشكالت عند روسمان :وض ~~ع روس ~~مان س ~~بع خ ~~طوات ت ~~سير ف ~~يها ع ~~ملية ح ~~ل امل ~~شكالت االب ~~تكاري ~~ة وأط ~~لق ع ~~ليها
العملية االبتكارية وهى :
*الشعور باملشكلة .
*تحديد املشكلة .
*تحليل املشكلة .

*جمع البيانات املرتبطة باملشكلة .
*اقتراح الحلول .
*دراسة الحلول املقترحة دراسة ناقدة .
*الحلول االبداعية  ) .محمد حمد الطيطى (164، 2004،
 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 (298، 2001،
 خطوات حل املشكالت عند يحيى نبهان :*تحديد املشكلة واستيعاب طبيعتها ومكوناتها .
*الربط بني عناصر ومكونات املشكلة وخبرات املتعلم السابقة .
-50.
*تعداد الحلول البديلة واملمكنة
.
*التخطيط إليجاد الحلول
.
*تجريب الحل واختياره
.
*تعميم نتائجه
*نقل الخبرة والتعلم إلى مواقف جديدة  ) .يحيى محمد نبهان (205 ، 2008،
وت~رى ال~باح~ثة م~ن خ~الل م~اس~بق أن ك~ل ال~باح~ثني ال~ذي~ن ت~ناول~وا خ~طوات ح~ل امل~شكالت ع~لى
ال ~~رغ ~~م م ~~ن اخ ~~تالف ~~هم ف ~~ى ع ~~دد ه ~~ذه الخ ~~طوات وأي ~~ضا ف ~~ى ت ~~سمية ب ~~عض ه ~~ذه الخ ~~طوات إال أن ~~هم
جميعا يشتركون فى خمسة خطوات عامة لحل املشكالت كما يلى :
 -1تحديد املشكلة .
 -2جمع املعلومات حول املشكلة .
 -3وضع الفروض .
 -4اختبار صحة الفروض .
 -5استخالص وتعميم النتائج .
)(4-3مهارات حل املشكالت :
إن ح~~ل امل~~شكالت ك~~مهارة ت~~تعدى ق~~درة ال~~شخص ع~~لى ت~~طبيق امل~~فاه~~يم وامل~~بادىء وال~~قوان~~ني
ال~~تى اكتس~~بها س~~اب~~قا ف~~ى ح~~ل امل~~شكالت إل~~ى ع~~ملية ت~~شكل ح~~لول واق~~تراح ح~~لول ج~~دي~~دة م~~ن ح~~يث
ال~طري~قة والخ~طوات ورب~ما ع~ناص~ر الح~ل وت~ختلف امل~هارات والخ~طوات املس~تخدم~ة ف~ى ح~ل امل~شكالت
ع~ن املس~تخدم~ة ف~ى ح~ل امل~سائ~ل ال~ري~اض~ية ح~يث إن ح~ل امل~سأل~ة ال~ري~اض~ية ي~تضمن ن~تائ~ج ص~حيحة
إذا ت~م ت~طبيق ال~قوان~ني ال~صحيحة أم~ا امل~هارات امل~تبعة ف~ى ح~ل امل~شكالت ت~شكل م~سودة للح~ل وت~وج~ه
ال~شخص إل~ى الح~ل ال~صحيح ول~كنها الت~ضمن ال~وص~ول إل~يه  ).مح%مد مح%مود ال%حيلة، 2001 ،
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وت ~~عد م ~~هارة ح ~~ل امل ~~شكلة إح ~~دى امل ~~هارات ال ~~قاب ~~لة ل ~~لتطور وال ~~نمو ل ~~دى امل ~~تعلم ح ~~يث ت ~~تطلب
ه~ذه امل~هارة مج~موع~ة م~ن امل~علوم~ات وال~خبرات ال~تى ي~نبغى ت~واف~ره~ا ف~يه ب~اإلض~اف~ة إل~ى أن~ها تس~تدع~ى
التدريب على عمليات ذهنية ومعالجات تسهم فى ارتقاء حلوله ومهاراته .
ك ~ ~~ما أن امل ~ ~~هارة ف ~ ~~ى ح ~ ~~ل امل ~ ~~شكلة ق ~ ~~د ت ~ ~~عكس االس ~ ~~تعدادات ال ~ ~~ذه ~ ~~نية ل ~ ~~نجاح آداء ال ~ ~~فرد
ب~~اإلض~~اف~~ة إل~~ى أن م~~هارة ح~~ل امل~~شكلة ذا ق~~يمة ف~~ى م~~عال~~جة ال~~خبرات ال~~تعليمية وال~~حيات~~ية وم~~ن ه~~نا

تظه ~~ر أه ~~مية ت ~~عميمها وت ~~دري ~~ب امل ~~تعلمني ع ~~ليها ح ~~يث إن ~~ها ت ~~سهم ف ~~ى ت ~~فعيل دور امل ~~تعلم وزي ~~ادة
حيويته  ).عبداهلل على محمد ( 26 ، 2006 ،
وي~شيرم~اك~نتوش وآخ~رون إل~ى أن م~هارات ح~ل امل~شكلة ت~قع ع~لى امل~تعلم إلت~خاذ ال~عدي~د م~ن
ال ~~قرارات لح ~~ل ه ~~ذه امل ~~شكلة ك ~~ما ي ~~تطلب أن ت ~~كون امل ~~شكلة م ~~رت ~~بطة ب ~~ال ~~تعلم ال ~~ساب ~~ق ل ~~لمتعلم ك ~~ما
ي~ساع~د ال~تعلم م~ن خ~الل ح~ل امل~شكلة ع~لى ت~نمية ال~فهم ل~دى امل~تعلم ب~شكل أك~ثر م~رون~ة ب~حيث ي~مكنهم
من التكيف مع املواقف الجديدة (Davison&Sterenberg,2003,70) .
واملهارات التى يكتسبها املتعلم نتيجة استخدامه مهارات حل املشكالت منها :
*البناء
*التخطيط
*التنفيذ
*التصميم
*التقييم لحل املشكلة (Nixon et.al,2003,87 ) .
-51م~ ~~ن خ~ ~~الل تح~ ~~دي~ ~~د ط~ ~~بيعةوأوض~ ~~ح ل~ ~~ينش وأب~ ~~ر"  "Lyunch&Huberم~ ~~هارات ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت
امل~ ~~شكلة  ،امل~ ~~علوم~ ~~ات وث~ ~~يقة ال~ ~~صلة ب~ ~~ها  ،ت~ ~~عرف ب~ ~~نية إط~ ~~ار امل~ ~~شكلة وح~ ~~لها  ،وإع~ ~~ادة ال~ ~~نظر ف~ ~~ى
املشكلة( Lyunch&Huber,2000,43) .
)-4-3أ( مبررات إكساب املتعلمني مهارات حل املشكالت ما يلى :
*إن امل ~~عرف ~~ة م ~~تنوع ~~ة ل ~~ذل ~~ك الب ~~د م ~~ن ت ~~دري ~~ب امل ~~تعلمني ع ~~لى أس ~~ال ~~يب م ~~ختلفة مل ~~عال ~~جة م ~~جاالت
وأنواع املعرفة املختلفة .
*إن م~هارة ال~تدري~ب ع~لى ال~تفكير إح~دى امل~هارات ال~الزم~ة ال~تى ي~نبغى أن يتس~لح ب~ها األف~راد
ملعالجة مشكالتهم وتحسني ظروف حياتهم .
*إن م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت م~~ن امل~~هارات ال~~ضروري~~ة مل~~جاالت م~~ختلفة س~~واء ك~~ان~~ت ح~~يات~~ية أو
أكاديمية .
*إن م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ت ~~ساع ~~د امل ~~تعلم ع ~~لى ات ~~خاذ ق ~~رارات ه ~~ام ~~ة ف ~~ى ح ~~يات ~~ه وت ~~جعله
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 . م ~~وق ~~فا اف ~~تراض ~~يا أو واق ~~عيا ي ~~مكن اع ~~تباره ف ~~رص ~~ة ق ~~يمة ل ~~لتعلم أو ال ~~تكيف أو اب ~~داع ح ~~لجديد لم يكن معروفا من قبل .
 ال ~~حال ~~ة ال ~~تى تظه ~~ر ب ~~مثاب ~~ة ع ~~ائ ~~ق ي ~~حول دون ت ~~حقيق غ ~~رض م ~~ا ف ~~ى ذه ~~ن امل ~~تعلم م ~~رت ~~بطباملوقف الذى ظهر فيه العائق .
 م~وق~فا ج~دي~دا ي~واج~هه ال~فرد ع~ندم~ا ي~حكم س~لوك~ه داف~ع ت~حقيق ه~دف مح~دد واليس~تطيع ب~لوغ~هبما يتوافر لديه من إمكانيات .
 م~~وق~~فا ي~~ثير ال~~حيرة وال~~قلق وال~~توت~~ر ل~~دى امل~~تعلم ف~~يسعى ب~~ما ل~~دي~~ه م~~ن م~~عرف~~ة ل~~لوص~~ول إل~~ىحالة التوازن والذى يتحقق بحصول املتعلم على املعرفة أو املهارة الالزمة .
*م~واج~هة امل~شكلة ب~شكل م~باش~ر أوغ~ير م~باش~ر ي~تطلب م~ن امل~تعلم ح~ل امل~وق~ف ب~طري~قة ب~ناءة.
)يحيى محمد نبهان ( 203 ، 2008 ،
)-4-3ب( تقويم مهارات حل املشكالت :

 -1اس%ترات%يجيات ال%تقييم ال%تقليدي%ة  :وه~ى ت~شمل امل~الح~ظات وامل~قاب~الت ال~فردي~ة وال~قوائ~م
وامل ~~حكات واخ ~~تبارات ال ~~ورق ~~ة وال ~~قلم وه ~~ى تس ~~تخدم ع ~~لى ن ~~حو ش ~~ائ ~~ع ل ~~تقييم آداء امل ~~تعلم
ون ~~ظرا ألن امل ~~تعلم ي ~~أخ ~~ذ وق ~~تا ط ~~وي ~~ال ل ~~كى ي ~~نمى م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ف ~~الب ~~د أن ي ~~كون
التقييم أيضا على فترات طويلة إلى حد ما (Robert,1996,22 ).
 .2أس%لوب التح%دث ب%صوت م%سموع  :وف~يه ي~طلب م~ن امل~تعلم التح~دث ش~فهيا ع~ن ك~ل م~اي~فكر
ف~يه وم~ايخ~طر ب~بال~ه ع~ند م~حاوالت~ه للح~ل أث~ناء ال~تفكير ف~ى ح~ل امل~شكلة ث~م ت~سجيلها ع~لى ش~ري~ط
-52~تعلم ف~~ى أث~~ناء ح~~ل امل~~شكلة
ك~~اس~~يت وذل~~ك لتح~~ليلها ل~~لتوص~~ل إل~~ى ال~~عمليات ال~~تى اس~~تخدم~~ها امل~
والتعرف على ترتيب ظهورها بنظام البروتوكول (Robert,1996,23 ).
 .3أس%لوب وي%ب  : webb,1979اس~تخدم وي~ب ن~ظام ل~تقوي~م آداء ح~ل امل~شكلة م~أخ~وذا م~ن ن~ظام
كلباتريك  1986لوضع الدرجات النقطية كما يلى (Sternberg,1994,40 ):
اآلداء
اليفهم املتعلم املشكلة واليحاول الحل
يفهم املشكلة وماهو مطلوب
ليس لديه خطة مناسبة

الدرجة
صفر

الطريقة

1
صفر

لديه خطة جيدة ولم يستخدمها بشكل جيد

1

لديه خطة جيدة واستخدمها بشكل جيد

2

هناك حلول ولكنها بعيدة عن املطلوب

الخ %% % %طوا
ت

صفر

يحل بعض مكونات املشكلة ويصل إلجابات جزئية صحيحة

1

يحل املشكلة حال صحيحا

2

الخطة

الحل

 -4أسلوب وود : wood
اق~~ترح وود ه~~ذا ال~~نموذج ل~~قياس آداء) م~~هارات ( ح~~ل امل~~شكلة ح~~يث ي~~تم ق~~ياس ق~~درة امل~~تعلم
من خالل الحل بشكل عام دون تجزئته كما يلى (Sternberg,1994,40 ):
اآلداء

ال %%درج
ة

اليؤدى املتعلم أية محاوالت للحل

صفر

ه ~~ناك م ~~ن األدل ~~ة م ~~اي ~~وض ~~ح أن امل ~~تعلم ي ~~فهم امل ~~شكلة ل ~~كن الي ~~قوم ب ~~تنفيذ خ ~~طة 1
الحل
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

• املحور األول  :دراسات حول استخدام
خرائط التفكير فى التدريس
• املحور الثانى  :دراسات حول تنمية
مهارات حل املشكالت
• فروض البحث

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
ت~ناول~ت ال~باح~ثة ف~ى ه~ذا ال~فصل مج~موع~ة م~ن ال~دراس~ات ذات االرت~باط ب~ال~بحث ال~حال~ى وق~د
ت~م ت~قسيم ه~ذه ال~دراس~ات ف~ى م~حوري~ن ه~ما  :امل~حور األول خ~اص ب~ال~دراس~ات ال~تى اه~تمت بخ~رائ~ط
التفكير  ،واملحور الثانى خاص بالدراسات التى اهتمت بتنمية مهارات حل املشكالت .
املحور األول  :دراسات اهتمت بخرائط التفكير :
أج~ ~~ري~ ~~ت دراس~ ~~ة) ( Josph et.al,1995ف~ ~~ى م~ ~~درس~ ~~ة ش~ ~~اد ب~ ~~ورن اإلب~ ~~تدائ~ ~~ية chad bourn
 elementaryف~~ى ش~~مال والي~~ة ك~~ارول~~ينا  Carolinaب~~أم~~ري~~كا ح~~يث ب~~دأت ب~~تطبيق خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى
امل~~درس~~ة م~~ن ع~~ام  1992إل~~ى  1994م وأظه~~رت ن~~تائ~~ج ال~~تطبيق ف~~ى امل~~درس~~ة ف~~ى ع~~ام 1992م إل~~ى
 1993م ت ~~قدم ت ~~الم ~~يذ ف ~~ى ال ~~صف ال ~~راب ~~ع اإلب ~~تدائ ~~ى ف ~~ى م ~~هارات ال ~~كتاب ~~ة ب ~~مقدار  %35ووص ~~ل
التقدم فى عام  1994فى نفس املهارات إلى  %51وفى أوائل عام  1995وصلت إلى . %61
وت ~~مت دراس ~~ة ف ~~ى م ~~دارس م ~~قاط ~~عة ب ~~رون ~~سوي ~~ك  Brunswick countyف ~~ى والي ~~ة ك ~~ارول ~~ينا
 Carolinaوع~~دده~~ا  15م~~درس~~ة مل~~راح~~ل ال~~تعليم امل~~ختلفة وت~~ضم ح~~وال~~ى 10.000ت~~لميذ وق~~د أظه~~رت
ن ~~تائ ~~ج ال ~~تطبيق ف ~~ى امل ~~درس ~~ة ال ~~ثان ~~وي ~~ة ف ~~ى ت ~~علم م ~~قررات ال ~~بيول ~~وج ~~ى ت ~~قدم ~~ا م ~~لحوظ ~~ا ع ~~بر س ~~نوات
ال~ ~~تطبيق م~ ~~ن ع~ ~~ام  1995م إل~ ~~ى  2000م ف~ ~~ى ت~ ~~حصيل امل~ ~~ادة ال~ ~~علمية ب~ ~~زي~ ~~ادة ق~ ~~دره~ ~~ا .%17.8
) (www.thinkingfoundation.org
أم~~ا دراس~~ة) (Negron,elsy,1996ف~~قد ه~~دف~~ت إل~~ى ال~~تعرف ع~~لى اح~~تياج~~ات ال~~تالم~~يذ ذوى

األع~~راق امل~~ختلفة ف~~ى م~~قرر ال~~دراس~~ات االج~~تماع~~ية م~~ن خ~~الل ط~~رق ال~~تعاون وت~~وص~~لت ال~~دراس~~ة إل~~ى
أن اس ~~تخدام اس ~~ترات ~~يجيات ت ~~تضمن خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير أدت إل ~~ى س ~~هول ~~ة ال ~~تعلم وذل ~~ك ألن خ ~~رائ ~~ط
ال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ف~ ~ك~ ~ي ~~ر ت ~ ~ ~ ~ ~ ~ع~ ~ت~ ~ب ~~ر آداه ف ~ ~ ~ ~ ~ ~ع ~~ال ~ ~ ~ ~ ~ ~~ة ف ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى االت ~ ~ ~ ~ ~ ~ص ~~ال وال ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~ف ~~اع ~ ~ ~ ~ ~ ~~ل االج ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~ ~م ~~اع ~ ~ ~ ~ ~ ~~ى .
)( www.thinkingfoundation.org
وق %%د ه %%دف %%ت دراس %%ة ) (Ball,1999إل ~~ى ت ~~عرف م ~~دى اس ~~تخدام ط ~~الب ال ~~كلية امل ~~توس ~~طة

لخ~رائ~ط ال~تفكير ف~ى ت~علم م~هارات ال~قراءة  ،م~هارات ال~تفكير وق~د أظه~رت ال~نتائ~ج أن خ~رائ~ط ال~تفكير
س ~~اه ~~مت ب ~~شكل ذى دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ف ~~ى ت ~~نمية م ~~هارات ال ~~تفكير وم ~~هارات ال ~~قراءة وأن  %80إل ~~ى
 %90من الطالب أجمعوا على أن خرائط التفكير آداة فعالة تساعد فى تنظيم املعلومات .
وأج~ري~ت دراس~ة ف~ى م~دارس  newsome parkاإلب~تدائ~ية ف~ى والي~ة  virginiaوال~تى ت~م ف~يها
ت~~دري~~س م~~ادة ال~~علوم ف~~ى ال~~صف ال~~ثال~~ث اإلب~~تدائ~~ى وال~~صف ال~~خام~~س اإلب~~تدائ~~ى ب~~اس~~تخدام أن~~ماط
خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ال ~~ثمان ~~ية وأظه ~~رت ال ~~نتائ ~~ج زي ~~ادة ف ~~ى ت ~~حصيل ال ~~علوم ع ~~بر س ~~نوات ال ~~تطبيق ) م ~~ن
1999م إل ~~ى  2001م ( ب ~~زي ~~ادة ق ~~دره ~~ا  %14ل ~~تالم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثال ~~ث  21% ،ل ~~تالم ~~يذ ال ~~صف
الخامس )(www.thinkingfoundation.org
وأج ~~ري ~~ت دراس ~~ة ) ( jeffrely,2001ف ~~ى م ~~درس ~~ة أت ~~الن ~~تس م ~~ارج ~~ري ~~ت اإلب ~~تدائ ~~ية atlanta's
 margret fain elementaryف~ى والي~ة ج~ورج~يا  Georgiaح~يث أظه~رت ن~تائ~ج ت~طبيق خ~رائ~ط ال~تفكير
ف~~ى ه~~ذه امل~~درس~~ة زي~~ادة ف~~ى ت~~حصيل م~~ادة ال~~ري~~اض~~يات وم~~عدالت ال~~قراءة م~~ن  %29إل~~ى  %69أى
أن زيادة تحصيل التالميذ وصلت إلى  %40وذلك فى عام  1996م -55-.

أم%%ا دراس%%ة )  (Yvette,2002ال ~~تى أج ~~ري ~~ت ع ~~لى م ~~دارس  Indianaم ~~نذ ع ~~ام ) 1999م(
الث ~~بات ت ~~أث ~~ير خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ع ~~لى ت ~~حصيل ال ~~تالم ~~يذ ح ~~يث ق ~~دم م ~~علمى ري ~~اض األط ~~فال ن ~~ماذج
ل ~~تحصيل ال ~~علوم خ ~~الل اس ~~تخدام ث ~~مان ~~ية أن ~~ماط م ~~ن خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير وف ~~ى امل ~~درس ~~ة امل ~~توس ~~طة أك ~~د
م ~~علمى ال ~~علوم ض ~~رورة اس ~~تخدام ت ~~لك الخ ~~رائ ~~ط ف ~~ى ت ~~عليم ال ~~كيمياء ن ~~ظرا ل ~~فاع ~~ليتها ف ~~ى م ~~ساع ~~دة
التالميذ على بناء املعرفة والتواصل واالبداع فى التوصل للمعنى .
ه%%دف%%ت دراس%%ة ) ( Bob frady,2004إل ~~ى م ~~ساع ~~دة ط ~~الب ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى م ~~ن م ~~دارس
ك ~ ~~ون ~ ~~كورد م ~ ~~اس ~ ~~اشس ~ ~~تس  concord Massachusettsف ~ ~~ى ت ~ ~~علم وح ~ ~~دة ال ~ ~~صخور وامل ~ ~~عادن وط ~ ~~رق
ال~توص~ل ل~بعض االك~تشاف~ات ال~علمية وذل~ك ع~ن ط~ري~ق اس~تخدام ث~الث~ة م~ن أن~ماط خ~رائ~ط ال~تفكير ه~ى
 :خ~ري~طة ال~دائ~رة  ،خ~ري~طة ال~فقاع~ات  ،خ~ري~طة ال~فقاع~ات امل~زدوج~ة وأظه~رت ال~نتائ~ج زي~ادة ف~ى ق~درة
ال~تالم~يذ ع~لى اس~تبصار ال~عالق~ات ال~علمية وتحس~ني ع~ملية اك~تساب امل~عرف~ة ح~يث إن خ~رائ~ط ال~تفكير
ترتكز على عملية العصف الذهنى لألفكار ( www.thinkingfoundation.org ).
وأك%%دت دراس%%ة ) (Holzman,2004ع ~~لى أن خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ي ~~مكن اس ~~تخدام ~~ها ك ~~آداة
لتنمية التفكير وتوصلت هذه الدراسة إلى :
*أن ال~ ~~طالب أص~ ~~بحوا ع~ ~~لى وع~ ~~ى ب~ ~~أن~ ~~واع ال~ ~~تفكير وال~ ~~تى ي~ ~~مكن ت~ ~~طبيقها ف~ ~~ى
املحتوى الدراسى أو املهام التى يكلفون بها .
*تمكن الطالب من عرض أفكارهم بسهولة وبساطة .
*أص~~بح ل~~دى ال~~طالب رؤي~~ة لتح~~دي~~د ال~~طري~~قة ال~~تى ي~~عرض ب~~ها امل~~ؤل~~ف امل~~علوم~~ات
فى املحتوى املقدم لهم .
وه%%دف%%ت دراس%%ة) (Hickie,2006إل ~~ى ال ~~تعرف ع ~~لى ال ~~عالق ~~ة م ~~اب ~~ني ال ~~تحصيل وخ ~~رائ ~~ط
ال ~ ~~تفكير ف ~ ~~ى ال ~ ~~صف ال ~ ~~خام ~ ~~س ف ~ ~~ى ث ~ ~~الث م ~ ~~دارس ب ~ ~~تنزان ~ ~~يا ف ~ ~~ى م ~ ~~ادت ~ ~~ى ) ال ~ ~~لغة االنج ~ ~~ليزي ~ ~~ة-
ال~~ري~~اض~~يات( وق~~د اس~~تمر ال~~تدري~~س بخ~~رائ~~ط ال~~تفكيرع~~ام~~ني م~~تكام~~لني وأس~~فرت ال~~نتائ~~ج ع~~ن ف~~اع~~لية
خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير ف~ ~~ى رف~ ~~ع مس~ ~~توى ال~ ~~تحصيل ل~ ~~دى ط~ ~~الب ال~ ~~صف ال~ ~~خام~ ~~س ف~ ~~ى م~ ~~ادت~ ~~ى ال~ ~~لغة
االنجليزية)مهارة القراءة( والرياضيات.
أم%ا دراس%ة) س%نية مح%مد ع%بدال%رح%من  ( 2006 ،ف~~قد ه~~دف~~ت إل~~ى ق~~ياس أث~~ر خ~~رائ~~ط
ال ~~تفكير ع ~~لى ت ~~حصيل امل ~~فاه ~~يم ال ~~علمية وت ~~عزي ~~ز اس ~~ترات ~~يجيات ت ~~نظيم ال ~~ذات ل ~~تعلم ال ~~علوم ل ~~تالم ~~يذ
ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى اإلع ~~دادى  ،واس ~~تخدم ~~ت ال ~~باح ~~ثة األدوات ال ~~تال ~~ية  :اخ ~~تبار ت ~~حصيلى ف ~~ى وح ~~دة
الكه~رب~ية االس~تات~يكية  ،م~قياس اس~ترات~يجيات ت~نظيم ال~ذات ل~تعلم ال~علوم  ،وب~لغت ع~ينة ال~دراس~ة 72
ت~لميذا ب~واق~ع مج~موع~تني أح~ده~ما تج~ري~بية ع~دده~ا  36واألخ~رى ض~اب~طة ع~دده~ا  ، 36وت~وص~لت ه~ذه
ال ~~دراس ~~ة إل ~~ى  :وج ~~ود ف ~~روق دال ~~ة إح ~~صائ ~~يا ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية
وال~~ضاب~~طة ع~~ند مس~~توى 0.05ف~~ى االخ~~تبار ال~~تحصيلى ل~~صال~~ح املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية  ،وج~~ود ف~~روق
دال ~~ة إح ~~صائ ~~يا ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية وال ~~ضاب ~~طة ع ~~ند مس ~~توى
0.05ف~ى م~قياس اس~ترات~يجيات ت~نظيم ال~ذات ل~تعلم ال~علوم ل~صال~ح املج~موع~ة التج~ري~بية  ،ع~دم وج~ود
ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~ية ع~ند مس~توى 0.05ب~ني م~توس~طى درج~ات أف~راد ع~ينة ال~دراس~ة التج~ري~بية
~-56فسه امل~~عاد ت~~طبيقه ب~~عد ف~~ترةع~~لى االخ~~تبار ال~~تحصيلى ال~~بعدى ف~~ى ال~~علوم واالخ~~تبار ال~~تحصيلى ن~
زمنية مدتها أربعة أسابيع من التطبيق األول .

وه%دف%ت دراس%ة)ع%لياء ع%لى ع%يسى  ،م%ها ع%بد الس%الم الخ%ميسى  ( 2007 ،إل~~ى
ق~~ياس ف~~اع~~لية اس~~تخدام خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ت~~نمية ال~~تحصيل وال~~تفكير االب~~تكارى ف~~ى م~~ادة ال~~علوم
ل ~ ~~دى ت ~ ~~الم ~ ~~يذ ال ~ ~~صف ال ~ ~~سادس اإلب ~ ~~تدائ ~ ~~ى  ،واس ~ ~~تخدم ~ ~~ت ال ~ ~~باح ~ ~~ثتان األدوات ال ~ ~~تال ~ ~~ية  :اخ ~ ~~تبار
ت~~حصيلى ف~~ى وح~~دة الكه~~رب~~ية  ،اخ~~تبار اب~~تكارى  ،وب~~لغت ع~~ينة ال~~دراس~~ة  90ت~~لميذا وت~~لميذة ب~~واق~~ع
مج ~~موع ~~تني أح ~~ده ~~ما تج ~~ري ~~بية ب ~~لغ ع ~~دده ~~ا  45ت ~~لميذا وت ~~لميذة ومج ~~موع ~~ة ض ~~اب ~~طة ب ~~لغ ع ~~دده ~~ا 45
ت ~~لميذا وت ~~لميذة  ،وت ~~وص ~~لت ه ~~ذه ال ~~دراس ~~ة إل ~~ى م ~~اي ~~لى  :وج ~~ود ف ~~روق ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ع ~~ند
مس~ ~~توى 0.01ب~ ~~ني م~ ~~توس~ ~~طات درج~ ~~ات ت~ ~~الم~ ~~يذ املج~ ~~موع~ ~~ة التج~ ~~ري~ ~~بية وال~ ~~ضاب~ ~~طة ف~ ~~ى االخ~ ~~تبار
ال~~تحصيلى ال~~بعدى ف~~ى ال~~علوم ل~~صال~~ح املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية  ،وج~~ود ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند
مس~توى 0.01ب~ني م~توس~طات درج~ات ت~الم~يذ املج~موع~تني التج~ري~بية وال~ضاب~طة ف~ى اخ~تبار ال~تفكير
االبتكارى لصالح املجموعة التجريبية .
أم%ا دراس%ة)خ%ال%د ص%الح ال%باز  (2007،ف~قد ه~دف~ت إل~ى ال~تعرف ع~لى ف~عال~ية اس~تخدام
خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ال~~تحصيل وت~~نمية ال~~ذك~~اءات امل~~تعددة ل~~طالب ال~~صف ال~~ثان~~ى ال~~ثان~~وى ف~~ى م~~ادة
ال~كيمياء  ،تح~دي~د أن~واع ال~ذك~اءات امل~تعددة ال~تى ي~مكن ت~نميتها م~ن خ~الل ت~دري~س االت~زان ال~كيميائ~ى
ب ~~اس ~~تخدام خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير  ،واس ~~تخدم ال ~~باح ~~ث األدوات ال ~~تال ~~ية  :اخ ~~تبار ت ~~حصيلى ف ~~ى وح ~~دة
االت~زان ال~كيميائ~ى  ،م~قياس ل~لذك~اءات امل~تعددة  ،وب~لغت ع~ينة ال~دراس~ة  68ط~ال~با ب~واق~ع مج~موع~تني
أح~~ده~~ما تج~~ري~~بية وع~~دده~~ا  35ط~~ال~~با واألخ~~رى ض~~اب~~طة ع~~دده~~ا  33ط~~ال~~با  ،وت~~وص~~لت ه~~ذه ال~~دراس~~ة
إل~ ~~ى  :وج~ ~~ود ف~ ~~روق دال~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~ية ع~ ~~ند مس~ ~~توى 0.01ب~ ~~ني م~ ~~توس~ ~~طى درج~ ~~ات املج~ ~~موع~ ~~تني ف~ ~~ى
االخ~تبار ال~تحصيلى ل~صال~ح املج~موع~ة التج~ري~بية  ،وج~ود ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~يا ب~ني م~توس~طى
درج~ات املج~موع~تني ع~ند مس~توى 0.01ع~لى م~قياس ال~ذك~اءات امل~تعددة ف~ى ال~تطبيق ال~بعدى ل~صال~ح
املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية  ،أس ~~همت خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ف ~~ى ت ~~نمية ال ~~ذك ~~اءات ال ~~تال ~~ية ل ~~دى ط ~~الب املج ~~موع ~~ة
التجريبية  :الذكاء الرياضى  ،الذكاء املكانى )الفراغى(  ،الذكاء الشخصى .
وأج %%رت )مل %%ياء مح %%مد أي %%من  (2008،دراس~ ~~ة ب~ ~~غرض ال~ ~~كشف ع~ ~~ن ف~ ~~اع~ ~~لية اس~ ~~تخدام
خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ف ~~ى ت ~~نمية ال ~~تحصيل امل ~~عرف ~~ى واالت ~~جاه ن ~~حو م ~~ادة ال ~~تاري ~~خ ل ~~دى ت ~~لميذات ال ~~صف
ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى  ،واس~~تخدم~~ت ال~~باح~~ثة األدوات ال~~تال~~ية اخ~~تبار ت~~حصيلى ف~~ى وح~~دت~~ى ال~~فتوح~~ات
اإلس~الم~ية ف~ى ع~صر الخ~لفاء ال~راش~دي~ن وال~دول~ة ال~عرب~ية اإلس~الم~ية ف~ى ع~صر األم~وي~ني وال~عباس~يني ،
م~~قياس االت~~جاه ن~~حو م~~ادة ال~~تاري~~خ  ،وب~~لغت ع~~ينة ال~~دراس~~ة  80ت~~لميذة ب~~واق~~ع مج~~موع~~تني أح~~ده~~ما
تج~~ري~~بية ع~~دده~~ا  40ت~~لميذ واألخ~~رى ض~~اب~~طة ع~~دده~~ا  40ت~~لميذة  ،وت~~وص~~لت ال~~دراس~~ة إل~~ى  :وج~~ود
ف~روق دال~ة إح~صائ~يا ب~ني م~توس~طى درج~ات املج~موع~تني ف~ى االخ~تبار ال~تحصيلى ل~صال~ح املج~موع~ة
التج~ري~بية  ،وج~ود ف~روق دال~ة إح~صائ~يا ب~ني م~توس~طى درج~ات املج~موع~تني ف~ى م~قياس االت~جاه ن~حو
مادة التاريخ لصالح املجموعة التجريبية.
أم%ا دراس%ة)م%نير م%وس%ى ص%ادق  (2008 ،ف~قد ه~دف~ت إل~ى ال~تعرف ع~لى أث~ر ال~تدري~س
-57ات~~خاذ ال~~قرار  ،ال~~تعرفب~~اس~~تخدام خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ال~~تحصيل وال~~تفكير االب~~تكارى وال~~قدرة ع~~لى
ع ~~لى ال ~~عالق ~~ة ب ~~ني ال ~~نمو ال ~~عقلى وت ~~حصيل ال ~~تالم ~~يذ وق ~~درت ~~هم ع ~~لى ال ~~تفكير االب ~~تكارى وال ~~قدرة ع ~~لى
ات~~خاذ ال~~قرار  ،ال~~كشف ع~~ن أث~~ر ال~~تفاع~~ل ب~~ني خ~~رائ~~ط ال~~تفكير وال~~نمو ال~~عقلى ف~~ى ال~~تحصيل وت~~نمية
ال ~~تفكير االب ~~تكارى وال ~~قدرة ع ~~لى ات ~~خاذ ال ~~قرار ل ~~دى ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثال ~~ث اإلع ~~دادى  ،واس ~~تخدم
ال ~~باح ~~ث األدوات ال ~~تال ~~ية  :اخ ~~تبار ت ~~حصيلى ف ~~ى وح ~~دة ال ~~تعدي ~~ن وال ~~صناع ~~ات ال ~~كيميائ ~~ية  ،اخ ~~تبار

ال ~~تفكير االب ~~تكارى  ،اخ ~~تبار ات ~~خاذ ال ~~قرار  ،اخ ~~تبار م ~~راح ~~ل ب ~~ياج ~~يه ل ~~لنمو ال ~~عقلى  ،وب ~~لغت ع ~~ينة
ال~دراس~ة  76ت~لميذا ب~واق~ع مج~موع~تني أح~ده~ما تج~ري~بية ع~دده~ا  38ت~لميذا واألخ~رى ض~اب~طة ع~دده~ا
 38ت ~~لميذا  ،وت ~~وص ~~لت ال ~~دراس ~~ة إل ~~ى  :وج ~~ود ف ~~روق دال ~~ة إح ~~صائ ~~يا ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ
املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ع~~ند مس~~توى 0.05ف~~ى االخ~~تبار ال~~تحصيلى ال~~بعدى ومس~~توي~~ات~~ه
امل ~~ختلفة ل ~~صال ~~ح املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية وف ~~قا الخ ~~تالف م ~~راح ~~ل ن ~~موه ~~م ال ~~عقلى  ،وج ~~ود ف ~~روق دال ~~ة
إح ~~صائ ~~يا ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية وال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى اخ ~~تبار ال ~~تفكير
االب~ ~~تكارى ع~ ~~ند مس~ ~~توى 0.05ل~ ~~صال~ ~~ح املج~ ~~موع~ ~~ة التج~ ~~ري~ ~~بية  ،وج~ ~~ود ف~ ~~روق دال~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~يا ب~ ~~ني
م~~توس~~طات درج~~ات ت~~الم~~يذ املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ع~~ند مس~~توى 0.05ف~~ى اخ~~تبار ال~~قدرة
ع ~~لى ات ~~خاذ ال ~~قرار ل ~~صال ~~ح املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية  ،ع ~~دم وج ~~ود ت ~~فاع ~~ل ب ~~ني خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير وال ~~نمو
العقلى فى التأثير على التحصيل الدراسى وكذلك التفكير االبتكارى والقدرة على اتخاذ القرار .
وأج%%رت)اب%%تهال مح%%مد ع%%بدال%%هادى (2008،دراس ~~ة ب ~~غرض ق ~~ياس ف ~~عال ~~ية اس ~~تخدام
خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ت~~نمية ب~~عض ع~~ادات ال~~عقل وال~~تحصيل ل~~دى ت~~لميذات ال~~صف األول اإلع~~دادى ،
واس ~~تخدم ~~ت ال ~~باح ~~ثة األدوات ال ~~تال ~~ية  :اخ ~~تبار ت ~~حصيلى ف ~~ى وح ~~دة م ~~وارد ال ~~بيئة  ،م ~~قياس ع ~~ادات
ال ~~عقل ف ~~ى ع ~~ادت ~~ى ال ~~تفكير ب ~~مرون ~~ة وال ~~تفكير ف ~~ى ج ~~و م ~~ن امل ~~رح  ،وب ~~لغت ع ~~ينة ال ~~دراس ~~ة  64ت ~~لميذة
ب ~~واق ~~ع مج ~~موع ~~تني أح ~~ده ~~ما تج ~~ري ~~بية ع ~~دده ~~ا  33واألخ ~~رى ض ~~اب ~~طة ع ~~دده ~~ا  ، 31وت ~~وص ~~لت ه ~~ذه
ال ~~دراس ~~ة إل ~~ى  :وج ~~ود ف ~~روق ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~يا ب ~~ني م ~~توس ~~طى درج ~~ات املج ~~موع ~~تني ع ~~ند مس ~~توى
0.01ع~لى م~قياس ع~ادات ال~عقل ل~صال~ح املج~موع~ة التج~ري~بية  ،وج~ود ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~يا ب~ني
م~توس~طى درج~ات املج~موع~ة التج~ري~بية ع~ند مس~توى 0.01ع~لى م~قياس ع~ادات ال~عقل امل~طبق ق~بليا
وب ~ ~~عدي ~ ~~ا ل ~ ~~صال ~ ~~ح ال ~ ~~تطبيق ال ~ ~~بعدى  ،وج ~ ~~ود ف ~ ~~روق ذات دالل ~ ~~ة إح ~ ~~صائ ~ ~~يا ب ~ ~~ني م ~ ~~توس ~ ~~طى درج ~ ~~ات
املج~موع~تني ع~ند مس~توى 0.01ف~ى االخ~تبار ال~تحصيلى ل~صال~ح املج~موع~ة التج~ري~بية  ،وج~ود ف~روق
ذات دالل~~ة إح~~صائ~~يا ب~~ني م~~توس~~طى درج~~ات املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ع~~ند مس~~توى 0.01ف~~ى االخ~~تبار
ال~تحصيلى وامل~طبق ق~بليا وب~عدي~ا ل~صال~ح ال~تطبيق ال~بعدى  ،وج~ود ع~الق~ة ارت~باط~ية م~وج~بة وق~وي~ة ب~ني
درج~~ات ال~~تطبيق ال~~بعدى ل~~تلميذات ع~~ينة ال~~دراس~~ة ف~~ى ال~~تحصيل وع~~ادت~~ى ال~~تفكير ب~~مرون~~ة وال~~تفكير
بمرح .
تعليق على دراسات املحور األول :
ب~عد اس~تعراض ال~دراس~ات ال~ساب~قة وال~تى اه~تمت ب~اس~تخدام بخ~رائ~ط ال~تفكير ف~ى ال~تدري~س
تجد الباحثة مايلى :
ت ~~نوع ك ~~بير ف ~~ى ال ~~دراس ~~ات ال ~~تى اس ~~تخدم ~~ت خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ف ~~ى ال ~~تدري ~~س ف ~~ى امل ~~راح ~~ل
التعليمية املختلفة كاآلتى :
-58فى مرحلة رياض األطفال  :نجد دراسة) (Yvette,2002
ف~ى امل~رح~لة اإلب~تدائ~ية  :نج~د ال~دراس~ة ال~تى أج~ري~ت ف~ى م~درس~ة ش~اد ب~ورن اإلب~تدائ~ية chad
 bourn elementaryف ~~ى ش ~~مال والي ~~ة ك ~~ارول ~~ينا  Carolinaب ~~أم ~~ري ~~كا  ،وال ~~دراس ~~ة ال ~~تى أج ~~ري ~~ت ف ~~ى
م ~~درس ~~ة أت ~~الن ~~تس م ~~ارج ~~ري ~~ت اإلب ~~تدائ ~~ية  atlanta's margret fain elementaryف ~~ى والي ~~ة ج ~~ورج ~~يا
 ، Georgiaوال~~دراس~~ة ال~~تى أج~~ري~~ت ف~~ى م~~دارس  newsome parkاإلب~~تدائ~~ية ف~~ى والي~~ة ، virginia
دراسة) ، (Hickie,2006دراسة)علياء على عيسى  ،مها عبدالسالم الخميسى . ( 2007 ،

ف %%ى امل %%رح %%لة اإلع %%دادي %%ة  :نج ~ ~~د دراس ~ ~~ة ) ، ( Bob frady,2004دراس ~ ~~ة) س ~ ~~نية مح ~ ~~مد
ع ~ ~~بدال ~ ~~رح ~ ~~من  ، ( 2006 ،دراس ~ ~~ة)مل ~ ~~ياء مح ~ ~~مد أي ~ ~~من  ، (2008،دراس ~ ~~ة)م ~ ~~نير م ~ ~~وس ~ ~~ى ص ~ ~~ادق ،
 ، ( 2008دراسة)ابتهال محمد عبدالهادى. (2008،
ف%%ى امل%%رح%%لة ال%%ثان%%وي%%ة  :نج ~~د ال ~~دراس ~~ة ال ~~تى أج ~~ري ~~ت ف ~~ى م ~~دارس م ~~قاط ~~عة ب ~~رون ~~سوي ~~ك
 Brunswick countyفى والية كارولينا  ، Carolinaدراسة)خالد صالح الباز . (2007،
فى املرحلة الجامعية  :نجد دراسة ) . (Ball,1999
وه~ذا ي~وض~ح أن اس~تخدام خ~رائ~ط ال~تفكير ف~ى ال~تدري~س ق~د الق~ى اه~تمام~ا ف~ى ك~ل امل~راح~ل
ال~تعليمية واملس~توي~ات ال~عمري~ة امل~ختلفة وه~ذا ب~دوره ي~ؤك~د ع~لى أن خ~رائ~ط ال~تفكير ل~غة ب~صري~ة ت~صلح
ل~~كل ال~~فئات ال~~عمري~~ة ول~~كل امل~~واد ال~~تعليمية م~~ثل ال~~ري~~اض~~يات وال~~علوم وال~~لغة اإلنج~~ليزي~~ة وال~~دراس~~ات
االج~~تماع~~ية  ،وق~~د الح~~ظت ال~~باح~~ثة أي~~ضا أن ه~~ذه ال~~دراس~~ات ب~~عضها اس~~تخدم ك~~ل خ~~رائ~~ط ال~~تفكير
ال~ثمان~ية ت~قري~با وال~قليل م~ن ه~ذه ال~دراس~ات ق~د اك~تفى ب~ثالث~ة أن~ماط م~ن خ~رائ~ط ال~تفكير م~ثل دراس~ة
) ( Bob frady,2004وال ~~تى اس ~~تخدم ~~ت األن ~~ماط ال ~~تال ~~ية م ~~ن خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير  :خ ~~ري ~~طة ال ~~دائ ~~رة ،
خريطة الفقاعات  ،خريطة الفقاعات املزدوجة .
وت~نوع~ت ال~دراس~ات م~ن ح~يث ن~وع~ية امل~تغير ال~تاب~ع ال~ذى اس~تخدم~ت خ~رائ~ط ال~تفكير ل~تنميته
ول~~قياس ف~~اع~~ليتها ع~~ليه وق~~د الح~~ظت ال~~باح~~ثة أن ال~~دراس~~ات األج~~نبية ق~~د اس~~تخدم~~ت خ~~رائ~~ط ال~~تفكير
مل~~عرف~~ة م~~دى ف~~اع~~ليتها ع~~لى م~~تغير واح~~د وه~~و ال~~تحصيل ب~~رغ~~م ال~~تنوع ف~~ى االس~~تخدام ب~~النس~~بة ل~~كل
امل ~~واد ال ~~تعليمية ت ~~قري ~~با وال ~~تطبيق ف ~~ى امل ~~دارس ل ~~سنوات ط ~~وي ~~لة ق ~~د ت ~~تجاوز الخ ~~مس س ~~نوات  ،أم ~~ا
ب~~النس~~بة ل~~لدراس~~ات ال~~عرب~~ية ف~~قد اخ~~تلفت ع~~ن ال~~دراس~~ات األج~~نبية ف~~ى أن~~ها ق~~د ات~~سمت ب~~تنوع ك~~بير
ف ~~ى ع ~~دد امل ~~تغيرات ال ~~تاب ~~عة ال ~~تى اس ~~تخدم ~~ت خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير ل ~~تنميتها م ~~ثل  :ال ~~تفكير االب ~~تكارى ،
ات ~~خاذ ال ~~قرار  ،ع ~~ادات ال ~~عقل  ،ال ~~ذك ~~اءات امل ~~تعددة  ،اس ~~ترات ~~يجيات ت ~~نظيم ال ~~ذات  ،االت ~~جاه ن ~~حو
املادة  ،باإلضافة إلى متغير التحصيل .
وق~~د أف~~ادت ال~~باح~~ثة م~~ن دراس~~ة )اب~~تهال مح~~مد ع~~بدال~~هادى  ، (2008 ،دراس~~ة)مل~~ياء مح~~مد
أي ~~من  (2008،ف ~~ى إع ~~داد ك ~~راس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ ودل ~~يل امل ~~علم وأف ~~ادت أي ~~ضا م ~~ن دراس ~~ة)Bob
 ( frady,2004ف ~~ى ال ~~تعرف ع ~~لى ك ~~يفية ب ~~ناء أن ~~ماط خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير وك ~~ذل ~~ك ك ~~يفية اس ~~تخدام ~~ها ف ~~ى
التدريس .
املحور الثانى  :دراسات اهتمت بتنمية مهارات حل املشكالت :
س ~~تدالل ال ~~تى يس ~~تخدم ~~ها
ه %%دف %%ت دراس %%ة)( Niaz,1996إل ~~ى ف ~~حص اس ~~ترات ~~يجيات اال
-59ال~طالب ف~ى ح~ل امل~شكالت ال~كيميائ~ية امل~تعلقة ب~موض~وع امل~ول وق~وان~ني ال~غازات وع~الق~ة ذل~ك ب~ال~سعة
ال~عقلية وأس~لوب ال~تعلم ،وب~لغ حج~م ع~ينة ال~دراس~ة  109ط~ال~با م~ن ط~الب ال~فرق~ة ال~ثان~ية ش~عبة ك~يمياء
ب~جام~عة ف~نزوي~ال  ،وأظه~رت ن~تائ~ج ه~ذه ال~دراس~ة اس~تخدام ال~طالب ك~ل م~ن االس~تدالل ال~شكلى وغ~ير
ال ~~شكلى وك ~~ذل ~~ك االس ~~تدالل االس ~~تقرائ ~~ى ال ~~فرض ~~ى ف ~~ى ح ~~ل امل ~~شكالت  ،ك ~~ما أوض ~~حت ن ~~تائ ~~ج ه ~~ذه
ال ~~دراس ~~ة ت ~~فوق ال ~~طالب ذوى ال ~~سعة ال ~~عقلية امل ~~رت ~~فعة ف ~~ى ح ~~ل امل ~~شكالت ع ~~ن ال ~~طالب ذوى ال ~~سعة
العقلية املنخفضة .
أم %%ا دراس %%ة) ( Lee et.al,1996ف ~ ~~قد ه ~ ~~دف ~ ~~ت إل ~ ~~ى ف ~ ~~حص االس ~ ~~ترات ~ ~~يجيات املس ~ ~~تخدم ~ ~~ة
ب~واس~طة امل~علمني وال~طالب لح~ل امل~شكالت امل~تعلقة ب~ال~كيمياء االل~كترون~ية  ،وب~لغت ع~ينة ال~دراس~ة 10

م ~~علمني و  33ط ~~ال ~~با م ~~ن ط ~~الب ~~هم ب ~~امل ~~درس ~~ة ال ~~ثان ~~وي ~~ة م ~~ختلفى األع ~~مار ) 18 ، 16 ، 12س ~~نة( ،
وت ~~وص ~~لت ال ~~دراس ~~ة إل ~~ى ال ~~نتائ ~~ج ال ~~تال ~~ية  :أن ك ~~ال م ~~ن امل ~~علمني وال ~~طالب يس ~~تخدم ~~ون س ~~بع خ ~~طوات
أث ~~ناء ح ~~ل امل ~~شكالت س ~~واء ك ~~ان ح ~~ل امل ~~شكلة ش ~~فهيا ) ال ~~تفكير ب ~~صوت ع ~~ال ( أو م ~~كتوب ~~ا وي ~~مكن
اعتبار هذه الخطوات استراتيجية عامة للحل وتتمثل في التالى :
 -1فهم عبارة املشكلة .
 -2ترجمة أجزاء عبارة املشكلة للحصول على املعنى .
.
 -3وضع األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية
.
 -4انتقاء املعلومات من خالل الترجمة
 -5استرجاع القوانني والحقائق واملبادىء من الذاكرة .
 -6تحقيق األهداف الرئيسية والفرعية من خالل الربط بني الخطوتني . 5 ، 4
 -7فحص ممرات الوصول للحل .
واس%%تهدف%%ت دراس%%ة )رض%%ا ال%%سيد مح%%مود  (1998،ب ~~يان م ~~دى ف ~~عال ~~ية ح ~~ل امل ~~شكلة
ال~~كيميائ~~ية  ،ت~~عدي~~ل أن~~ماط ال~~تفضيل امل~~عرف~~ى ف~~ى ال~~كيمياء ب~~اس~~تخدام خ~~رائ~~ط امل~~فاه~~يم ل~~دى ط~~الب
ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى ال ~~ثان ~~وى  ،وت ~~كون ~~ت ع ~~ينة ال ~~دراس ~~ة م ~~ن مج ~~موع ~~تني تج ~~ري ~~بيتني ومج ~~موع ~~ة ض ~~اب ~~طة ،
واس ~~تخدم ال ~~باح ~~ث األدوات ال ~~تال ~~ية  :اخ ~~تبار آداء م ~~شكالت ال ~~كيمياء ال ~~عضوي ~~ة  ،اخ ~~تبار أن ~~ماط
ال~تفضيل امل~عرف~ى ف~ى ال~كيمياء  ،اخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكلة ال~كيميائ~ية  ،م~عيار تح~ليل ب~روت~وك~والت
ال~طالب ف~ى ح~ل م~شكالت ال~كيميياء ال~عضوي~ة وأظه~رت ال~نتائ~ج م~اي~لى  -1 :وج~ود ف~روق ذات دالل~ة
إح ~~صائ ~~ية ب ~~ني م ~~توس ~~ط درج ~~ات املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية األول ~~ى وم ~~توس ~~ط درج ~~ات املج ~~موع ~~ة ال ~~ضاب ~~طة
ل~صال~ح املج~موع~ة التج~ري~بية األول~ى ف~ى اخ~تبار آداء ح~ل امل~شكالت واخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت
ال~~كيميائ~~ية  -2 ،وج~~ود ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ب~~ني م~~توس~~ط درج~~ات املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ال~~ثان~~ية
وم ~~توس ~~ط درج ~~ات املج ~~موع ~~ة ال ~~ضاب ~~طة ل ~~صال ~~ح املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية ال ~~ثان ~~ية ف ~~ى اخ ~~تبار آداء ح ~~ل
امل ~~شكالت واخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~كيميائ ~~ية  -3 ،وج ~~ود ف ~~روق ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ب ~~ني
م~~توس~~طات درج~~ات املج~~موع~~تني التج~~ري~~بيتني األول~~ى وال~~ثان~~ية وم~~توس~~ط درج~~ات املج~~موع~~ة ال~~ضاب~~طة
ل ~~صال ~~ح املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بيتني األول ~~ى وال ~~ثان ~~ية ف ~~ى اخ ~~تبار ال ~~تفضيل امل ~~عرف ~~ى ون ~~مط ال ~~تساؤالت
ال~~ناق~~دة  -4 ،وج~~ود ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ب~~ني املج~~موع~~ات ال~~ثالث ف~~ى ت~~نفيذ ال~~عمليات امل~~عرف~~ية
امل ~~تضمنة ف ~~ى ك ~~ل م ~~رح ~~لة م ~~ن م ~~راح ~~ل ح ~~ل امل ~~شكالت األرب ~~ع }ف ~~هم امل ~~شكلة – وض ~~ع خ ~~طة الح ~~ل –
-60ت~~نفيذ خ~~طة الح~~ل – ت~~قوي~~م الح~~ل { ل~~صال~~ح املج~~موع~~تني التج~~ري~~بيتني  ،ي~~تصف ال~~برن~~ام~~ج ال~~تدري~~بى
ب ~~ال ~~فعال ~~ية ف ~~ى ت ~~نمية آداء ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~كيميائ ~~ية  ،م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكلة ال ~~كيميائ ~~ية  ،ف ~~ى ن ~~مط
التساؤالت الناقدة لدى أفراد مجتمع الدراسة.
وأج%%ري%%ت دراس%%ة) ( Adigwe,1998ب ~~غرض تح ~~دي ~~د اآلث ~~ار االرت ~~باط ~~ية ل ~~كل م ~~ن ال ~~نماذج
ال~~ثالث~~ة ل~~لمداخ~~ل ال~~تعليمية لح~~ل امل~~شكالت ع~~لى ق~~درة ال~~طالب ع~~لى ح~~ل امل~~شكالت وات~~جاه~~ات~~هم ن~~حو
ح~~ل امل~~شكالت  ،وب~~لغ حج~~م ال~~عينة  400ط~~ال~~با ت~~تراوح أع~~ماره~~م م~~اب~~ني  25 -16س~~نة ت~~م اخ~~تياره~~م
م ~~ن أرب ~~ع م ~~دارس ث ~~ان ~~وي ~~ة ع ~~ليا ف ~~ى والي ~~تى ن ~~يجيرا وال ~~دل ~~تا ب ~~واق ~~ع  100ط ~~ال ~~ب ل ~~كل مج ~~موع ~~ة )50
ط~ال~ب  50 ،ط~ال~بة (  ،وت~وص~لت ه~ذه ال~دراس~ة إل~ى  :وج~ود دالل~ة إح~صائ~ية ع~ند مس~توى 0.01ع~لى
ح ~~ل امل ~~شكالت ب ~~اس ~~تخدام امل ~~داخ ~~ل ال ~~تعليمية لح ~~ل امل ~~شكالت  ،ع ~~دم وج ~~ود دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ع ~~ند
مس~~توى  0.01مل~~تغير ال~~جنس ع~~لى ح~~ل امل~~شكالت ب~~اس~~تخدام امل~~داخ~~ل ال~~تعليمية لح~~ل امل~~شكالت ،

وج~~ود دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى 0.01ل~~لتفاع~~ل ب~~ني م~~تغير ال~~جنس وامل~~عال~~جة ع~~لى ق~~درة ال~~طالب
ع~لى ح~ل امل~شكالت  ،وج~ود دالل~ة إح~صائ~ية ع~ند مس~توى 0.01ل~لتفاع~ل ب~ني م~تغير ال~جنس وامل~عال~جة
على اتجاه الطالب نحو حل املشكالت .
وس %%عت دراس %%ة) (Chang,1999إل ~~ى ف ~~حص آث ~~ار ال ~~نموذج ال ~~تعليمى امل ~~بنى ع ~~لى ح ~~ل
امل~ ~~شكالت ع~ ~~لى ال~ ~~تحصيل وال~ ~~تصورات ال~ ~~بدي~ ~~لة ل~ ~~طالب ع~ ~~لوم األرض ال~ ~~صف ال~ ~~تاس~ ~~ع ب~ ~~امل~ ~~درس~ ~~ة
امل~~توس~~طة ال~~تاي~~وان~~ية وب~~لغ حج~~م ع~~ينة ال~~دراس~~ة  172ط~~ال~~با ب~~واق~~ع  86ط~~ال~~با ب~~املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ،
 86ط~ال~با ب~املج~موع~ة ال~ضاب~طة  ،وت~وص~لت ال~دراس~ة إل~ى ال~نتائ~ج ال~تال~ية  :وج~ود ف~روق دال~ة إح~صائ~يا
ع~~ند مس~~توى 0.01ب~~ني درج~~ات ط~~الب املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى االخ~~تبار ال~~تحصيلى
ال~~بعدى ل~~صال~~ح املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية  ،وج~~ود ف~~روق دال~~ة إح~~صائ~~يا ع~~ند مس~~توى 0.01ب~~ني درج~~ات
ط~~الب املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى اخ~~تبار ال~~تصورات ال~~بدي~~لة ال~~بعدى ل~~صال~~ح املج~~موع~~ة
التجريبية .
وه%دف%ت دراس%ة)ح%نان ح%مدى أح%مد  ( 1999،إل~ى ال~تعرف ع~لى ف~اع~لية اس~ترات~يجيتى
ك ~~ل م ~~ن ال ~~تعلم ال ~~تعاون ~~ى وال ~~فردى ع ~~لى اك ~~تساب ال ~~طالب امل ~~علمني ش ~~عبة ال ~~علوم ل ~~لمهارات امل ~~عملية
م~هارات ح~ل امل~شكالت وت~نمية االت~جاه~ات ن~حو ال~عمل امل~عملى  ،واس~تخدم~ت ال~باح~ثة األدوات ال~تال~ية
 :م~~قياس م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت امل~~عملية  ،م~~قياس االت~~جاه ن~~حو ال~~عمل امل~~عملى  ،وأب~~رز ن~~تائ~~ج ه~~ذه
ال ~~دراس ~~ة م ~~اي ~~لى  :ت ~~وج ~~د ف ~~روق دال ~~ة إح ~~صائ ~~يا ع ~~ند مس ~~توى  0.05ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات ط ~~الب
ال~فرق~ة ال~ثال~ثة ش~عبة ط~بيعة وك~يمياء وال~ذي~ن درس~وا ب~اس~تخدام اس~ترات~يجية ال~تعلم ال~تعاون~ى وأق~ران~هم
ال ~~ذي ~~ن درس ~~وا ب ~~اس ~~تخدام اس ~~ترات ~~يجية ال ~~تعلم ال ~~فردى ف ~~ى م ~~قياس م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت امل ~~عملية
لصالح الذين درسوا باستخدام استراتيجية التعلم التعاونى .
أم%%ا دراس%%ة )إي%%هاب ج%%ودة أح%%مد  ( 2001،ف ~~قد س ~~عت لتح ~~دي ~~د ال ~~عالق ~~ة ب ~~ني اك ~~تساب
امل ~~فاه ~~يم وال ~~قدرة ع ~~لى ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~كيميائ ~~ية وإل ~~ى أى م ~~دى ي ~~ختلف ش ~~كل ال ~~عالق ~~ة ب ~~اخ ~~تالف
اس~ترات~يجية ال~تدري~س املس~تخدم~ة } م~دخ~ل تح~ليل امل~همة  ،ن~موذج ال~ذاك~رة  ،ال~طري~قة ال~تقليدي~ة { ل~دى
األدوات ال~~تال~~ية  :اخ~~تبار
ط~~الب ال~~صف األول ال~~ثان~~وى ذوى ص~~عوب~~ات ال~~تعلم  ،واس~~تخدم ال~~باح~~ث
-61ت~~حصيلى ف~~ى امل~~فاه~~يم ال~~كيميائ~~ية امل~~تضمنة ف~~ى وح~~دة ال~~طاق~~ة ال~~كيميائ~~ية ف~~ى املس~~توي~~ات امل~~عرف~~ية
)ال ~~تذك ~~ر – ال ~~فهم – ال ~~تطبيق ( ،اخ ~~تبار ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~كيميائ ~~ية ب ~~وح ~~دة ال ~~طاق ~~ة ال ~~كيميائ ~~ية ،
واش~تملت ع~ينة ال~دراس~ة ع~لى  75ط~ال~با ذوى ص~عوب~ات ت~علم ب~ال~صف األول ال~ثان~وى وق~سم ال~باح~ث
ال ~~عينة إل ~~ى مج ~~موع ~~تني تج ~~ري ~~بيتني ه ~~ما  24} :ط ~~ال ~~با اس ~~تخدم م ~~عهم م ~~دخ ~~ل تح ~~ليل امل ~~همة 26 ،
ط ~~ال ~~با اس ~~تخدم م ~~عهم ن ~~موذج ال ~~ذاك ~~رة{ ومج ~~موع ~~ة ض ~~اب ~~طة } 25ط ~~ال ~~با اس ~~تخدم م ~~عهم ال ~~طري ~~قة
ال ~~تقليدي ~~ة{  ،وأس ~~فرت ن ~~تائ ~~ج ال ~~دراس ~~ة ع ~~ن  :وج ~~ود ف ~~روق دال ~~ة إح ~~صائ ~~يا ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات
املج~~موع~~ات ال~~ثالث ف~~ى اخ~~تبار ح~~ل امل~~شكالت ذات الخ~~طوة ال~~واح~~دة وذات الخ~~طوت~~ني وذات ال~~ثالث
خ~~طوات وف~~ى ح~~ل امل~~شكالت ال~~كيميائ~~ية ك~~كل ل~~صال~~ح املج~~موع~~تني التج~~ري~~بيتني  ،الت~~وج~~د ف~~روق دال~~ة
إح ~~صائ ~~يا ب ~~ني م ~~توس ~~ط درج ~~ات املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بيتني ف ~~ى اخ ~~تبار ح ~~ل امل ~~شكالت ذات الخ ~~طوة
ال~~واح~~دة وذات الخ~~طوت~~ني وذات ال~~ثالث خ~~طوات وف~~ى ح~~ل امل~~شكالت ال~~كيميائ~~ية ك~~كل  ،وج~~ود ع~~الق~~ة
م~وج~بة ب~ني اك~تساب امل~فاه~يم وال~قدرة ع~لى ح~ل امل~شكالت ال~كيميائ~ية ل~دى ك~ل م~ن ط~الب املج~موع~تني
التج ~~ري ~~بيتني واملج ~~موع ~~ة ال ~~ضاب ~~طة وه ~~ذه ال ~~عالق ~~ة دال ~~ة إح ~~صائ ~~يا ف ~~يما ع ~~دا ال ~~عالق ~~ة ب ~~ني اك ~~تساب
املفاهيم والقدرة على حل املشكالت الكيميائية لدى طالب املجموعة الضابطة .

ه%دف%ت دراس%ة) ( Palma,2001إل~ى ال~تعرف ع~لى اس~تخدام أح~د االس~ترات~يجيات الج~دي~دة
) ش~بكات ال~تفكير ال~بصرى ( ع~لى إك~ساب ط~الب ال~صف ال~تاس~ع ش~عبة ع~لوم األرض م~هارات ح~ل
امل~شكالت وك~ذل~ك ال~تغير امل~فاه~يمى ف~ى ب~نيتهم امل~عرف~ية  ،وب~لغت ع~ينة ال~دراس~ة  56ط~ال~با م~ن ط~الب
ال~صف ال~تاس~ع  ،وأظه~رت ن~تائ~ج ه~ذه ال~دراس~ة م~اي~لى  :ارت~فاع مس~توى ت~نظيم امل~عرف~ة ف~ى ال~ذاك~رة
وت~غير م~فاه~يمى أف~ضل ع~ند ط~الب ال~صف ال~تاس~ع  ،وأوض~حت ن~تائ~ج ال~دراس~ة أي~ضا ن~تيجتني غ~ير
م ~~توق ~~عتني ع ~~لى ح ~~د ت ~~عبير ال ~~قائ ~~م ب ~~ال ~~بحث وه ~~ما  :ت ~~فوق اإلن ~~اث ع ~~لى ال ~~ذك ~~ور ف ~~ى م ~~هارات ح ~~ل
املشكالت  ،وكذلك تفوقهم فى التغير املفاهيمى لألفضل .
دراس%%ة) :(Weiman,2001ه ~~دف ~~ت ه ~~ذه ال ~~دراس ~~ة إل ~~ى ت ~~فحص وتح ~~ليل م ~~داخ ~~ل ال ~~تدري ~~س
ال~فعال~ة لح~ل امل~شكالت ال~علمية وت~م ذل~ك بتح~ليل م~قاالت ال~بحوث التج~ري~بية ف~ى ال~فترة م~اب~ني -1985
 1995م وك~~ان م~~عيار ه~~ذا التح~~ليل ي~~عتمد ع~~لى ت~~وف~~ر أو ع~~دم ت~~وف~~ر ال~~كفاءات امل~~عرف~~ية امل~~تطلبة لح~~ل
امل~شكالت ال~علمية وامل~كون~ة م~ن ق~اع~دة امل~عرف~ة وق~اع~دة امل~هارات  ،وأي~ضا اش~تمل التح~ليل ع~لى تح~ليل
ظ ~~روف ال ~~تعلم م ~~ثل  :وج ~~ود أو ع ~~دم وج ~~ود ال ~~تغذي ~~ة ال ~~راج ~~عة ووج ~~ود أو ع ~~دم وج ~~ود ع ~~مل للمج ~~موع ~~ات
ال~تعاون~ية  ،وح~لل ال~قائ~م ب~ال~بحث ح~وال~ى  22م~قاال ت~ضمنت  40تج~رب~ة  ،وأظه~رت ن~تائ~ج التح~ليل أن
م ~~داخ ~~ل ال ~~تدري ~~س ال ~~فعال ~~ة ه ~~ى ال ~~تى رك ~~زت ع ~~لى ال ~~ترك ~~يب ووظ ~~يفة ق ~~اع ~~دة امل ~~عرف ~~ة ح ~~يث رك ~~زت ع ~~لى
االس~ترات~يجية وم~مارس~ة ح~ل امل~شكالت أخ~ذت األث~ر ال~قليل وأن اس~تخدام ال~تغذي~ة ال~راج~عة ه~و م~عيار
ح~~اس~~م إلك~~ساب ال~~طالب م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت أم~~ا ع~~مل املج~~موع~~ات ال~~تعاون~~ية ل~~م ي~~قد إل~~ى ن~~وات~~ج
إي ~~جاب ~~ية إال ف ~~ى وج ~~ود م ~~تغيرات أخ ~~رى م ~~ثل ال ~~تغذي ~~ة ال ~~راج ~~عة وإم ~~داد ال ~~طالب ب ~~مزي ~~د م ~~ن اإلرش ~~اد
واملساعدة العلمية .
دراس %%ة) :(Gurrea,2002ه ~ ~~دف ~ ~~ت ال ~ ~~دراس ~ ~~ة إل ~ ~~ى ف ~ ~~حص آث ~ ~~ار ال ~ ~~تعلم امل ~ ~~بنى ع ~ ~~لى ح ~ ~~ل
-62س~~ة  24ط~~ال~~با ص~~نفواامل~~شكالت م~~ع ال~~طالب ال~~ذي~~ن ل~~دي~~هم ص~~عوب~~ات ت~~علم  ،وب~~لغ حج~~م ع~~ينة ال~~درا
ك ~~طالب ذوى ص ~~عوب ~~ات ت ~~علم ب ~~واق ~~ع  12مج ~~موع ~~ة ت ~~تكون ك ~~ل مج ~~موع ~~ة م ~~ن زوج م ~~ن ال ~~طالب وت ~~م
ت~دري~س م~ادة األح~ياء ل~هم ع~ن ط~ري~ق ب~يئات ت~علم ك~مبيوت~ري~ة م~ختلفة ) ب~يئة ت~علم ك~مبيوت~رى ت~تضمن
م ~~حاك ~~اة ل ~~عال ~~م األح ~~ياء امل ~~ائ ~~ية  ،ب ~~يئة ت ~~علم ت ~~تضمن م ~~حاك ~~اة ألح ~~د املس ~~تشفيات ( وأث ~~ر ذل ~~ك ع ~~لى
م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ف~~ى ح~~ني درس~~ت املج~~موع~~ة ال~~ضاب~~طة ب~~طري~~قة ال~~ورق~~ة وال~~قلم ول~~كن أي~~ضا م~~ن
خ~~الل ب~~رن~~ام~~ج ك~~مبيوت~~رى م~~صمم خ~~صيصا ل~~ذل~~ك  ،وأش~~ارت ن~~تائ~~ج ه~~ذه ال~~دراس~~ة إل~~ى ت~~مكن ال~~طالب
ال ~~ذي ~~ن ع ~~ملوا ف ~~ى أزواج وب ~~غض ال ~~نظر ع ~~ن ب ~~يئة ال ~~تعلم م ~~ن ح ~~ل ث ~~الث م ~~شكالت م ~~عقدة ع ~~ن ال ~~جهاز
ال~~هضمى  ،وك~~ذل~~ك أش~~ار ال~~قائ~~م ب~~ال~~بحث إل~~ى أن ع~~مل ال~~طالب ف~~ى مج~~موع~~ات س~~اع~~ده~~م ع~~لى كس~~ب
ال ~~نظام ~~ية ف ~~ى ح ~~ل امل ~~شكالت وال ~~داف ~~عية للح ~~ل وأي ~~ضا ت ~~حسن م ~~هارات ~~هم ف ~~ى ح ~~ل امل ~~شكالت وك ~~ذل ~~ك
ق~درات~هم االس~تدالل~ية  ،ك~ما أوض~ح ال~باح~ث أي~ضا أن ال~طالب ف~ى ك~ل ب~يئات ال~تعلم س~ال~فة ال~ذك~ر ق~د
اح~~تاج~~وا إل~~ى ن~~وع م~~ن امل~~ساع~~دة ل~~لوص~~ول إل~~ى الح~~ل وه~~ذه امل~~ساع~~دة ك~~ان~~ت ت~~قدم م~~ن ق~~بله ح~~يث أن
دوره انحصر فى تقديم املساعدة العلمية والتوجيه لبعض املجموعات .
دراس%ة) : (Darrel,2002ه~دف~ت ال~دراس~ة إل~ى اإلج~اب~ة ع~ن ال~تساؤل  :ه~ل ح~دود اآلداء ف~ى
ح~~ل امل~~شكالت م~~رت~~بط ب~~امل~~عرف~~ة ال~~ساب~~قة ع~~ن امل~~جال ال~~ذى ت~~قع ف~~يه امل~~شكلة وك~~ذل~~ك ب~~ال~~قدرة ال~~فراغ~~ية
ل~~لمتعلم أم ال ؟  ،وب~~لغت ع~~ينة ال~~دراس~~ة  18ط~~ال~~با م~~ن ط~~الب ال~~جام~~عة ب~~لغت نس~~بة اإلن~~اث ف~~ى ه~~ذه
ال~عينة %83.3وأظه~رت ن~تائ~ج ه~ذه ال~دراس~ة أن ع~دم وج~ود م~عرف~ة س~اب~قة ل~لطالب ب~علم ال~فضاء ل~م
ي~مكنهم م~ن ت~حسن آدائ~هم ف~ى ح~ل امل~شكالت امل~رت~بطة به~ذا امل~جال وك~ذل~ك ت~وف~ر ال~قدرة ال~فراغ~ية ع~ند

ب ~~عض ال ~~طالب وان ~~عدام ~~ها ع ~~ند ال ~~بعض اآلخ ~~ر س ~~بب ن ~~وع ~~ا م ~~ن املح ~~دودي ~~ة ف ~~ى ال ~~وص ~~ول إل ~~ى ح ~~لول
للمشكالت .
وأج%%ري%%ت دراس%%ة) (Mary,2002ل~~لتعرف ع~~لى أث~~ر اس~~تخدام ال~~تعلم م~~ن خ~~الل ال~~كمبيوت~~ر
وش~~بكة االن~~ترن~~ت ع~~لى إك~~ساب ط~~الب ال~~صف ال~~تاس~~ع وال~~صف ال~~عاش~~ر ب~~يول~~وج~~ى ال~~قدرة ع~~لى ح~~ل
امل~~شكالت وت~~نمية م~~هارات ال~~تأم~~ل م~~اوراء امل~~عرف~~ى  ،وأظه~~رت ال~~نتائ~~ج اك~~تساب ال~~طالب م~~هارات ح~~ل
امل~شكالت ون~مو م~هارات~هم امل~اوراء م~عرف~ية ب~فضل ت~دري~بهم ع~لى م~شكالت م~صممة ب~واس~طة ال~كمبيوت~ر
وش~~بكة االن~~ترن~~ت وأوص~~ت ال~~دراس~~ة ب~~ضرورة اس~~تغالل ب~~يئات ال~~تعلم ال~~قائ~~مة ع~~لى امل~~واق~~ع االل~~كترون~~ية
لتحسني آداء الطالب فى مهارات حل املشكالت .
وه%دف%ت دراس%ة) مح%مد أح%مد مح%مد ( 2002 ،إل~ى ب~يان االس~ترات~يجيات ال~تى ي~وظ~فها
ال~~طلبة وت~~عكس مس~~توى آداء ال~~طلبة ذوى األس~~لوب امل~~عرف~~ى ال~~تروى  /االن~~دف~~اع ف~~ى م~~جال م~~هارات
ح~ل امل~شكالت ب~مرح~لتيها :ال~عرض واس~ترات~يجيات الح~ل  ،واش~تملت ع~ينة ال~دراس~ة ع~لى  66ط~ال~ب }
 34ط~ ~~ال~ ~~با ذوى األس~ ~~لوب امل~ ~~عرف~ ~~ى "االن~ ~~دف~ ~~اع"  32 ،ط~ ~~ال~ ~~با ذوى األس~ ~~لوب امل~ ~~عرف~ ~~ى "ال~ ~~تروى" {
وأظه~ ~~رت ال~ ~~نتائ~ ~~ج أن~ ~~ه  :الت~ ~~وج~ ~~د ف~ ~~روق ذات دالل~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~ية ب~ ~~ني املج~ ~~موع~ ~~تني م~ ~~ن ح~ ~~يث ت~ ~~وظ~ ~~يف
اس ~~ترات ~~يجيات آداء تح ~~ليلية ع ~~لمية  ،ك ~~ان ~~ت م ~~توس ~~طات مس ~~توى ال ~~دق ~~ة وال ~~وق ~~ت ال ~~الزم لح ~~ل امل ~~شكلة
ل ~~لطلبة ذوى األس ~~لوب امل ~~عرف ~~ى "االن ~~دف ~~اع" أع ~~لى م ~~ن م ~~توس ~~طات ال ~~طلبة ذوى األس ~~لوب امل ~~عرف ~~ى
"ال~تروى" وك~ان~ت ال~فروق~ات ف~يما ب~ينها ذات دالل~ة إح~صائ~ية  ،ي~تميز آداء ال~طلبة امل~تروي~ني ب~امل~يل إل~ى
ال~عشوائ~ية ف~ى ت~وظ~يف اس~ترات~يجيات آداء امل~همات أم~ا ال~طلبة امل~ندف~عني ي~تميزون ب~ال~ترك~يز وال~تخيل
وتوظيف استراتيجيات آداء املهمات .
-63~لى امل~ ~~هارات األس~ ~~اس~ ~~ية لح~ ~~ل
وأج %%رت) س %%مرس %%عد ي %%وس %%ف (2003دراس~ ~~ة ل~ ~~لتعرف ع~ ~
امل~~شكالت وإع~~داد ب~~رن~~ام~~ج ق~~ائ~~م ع~~لى اس~~تخدام ال~~لعب ل~~تدري~~ب أط~~فال ال~~روض~~ة ع~~لى ت~~لك امل~~هارات
وال~تعرف ع~لى م~دى ف~اع~لية ال~برن~ام~ج امل~قترح ف~ى ت~دري~ب أط~فال ال~روض~ة ع~لى م~هارات ح~ل امل~شكالت
وع ~~لى م ~~دى اخ ~~تالف ت ~~أث ~~يره ب ~~اخ ~~تالف ال ~~نوع)ذك ~~ر-أن ~~ثى(  ،اس ~~تخدم ~~ت ال ~~باح ~~ثة امل ~~نهج التج ~~ري ~~بى
)مج ~~موع ~~ة ض ~~اب ~~طة ومج ~~موع ~~ة تج ~~ري ~~بية( وت ~~كون ~~ت ع ~~ينة ال ~~دراس ~~ة م ~~ن  60ط ~~فال وط ~~فلة م ~~ن أط ~~فال
املس~~توى ال~~ثان~~ى م~~ن ري~~اض األط~~فال م~~من ت~~ترواح أع~~ماره~~م م~~ا ب~~ني  6-5س~~نوات واس~~تخدم اخ~~تبار
ذك~اء األط~فال م~ن  9-3س~نوات واخ~تبار لح~ل امل~شكالت وب~رن~ام~ج ل~تدري~ب األط~فال ع~لى م~هارات ح~ل
امل~شكالت وت~وص~لت ال~دراس~ة إل~ى أن ب~رن~ام~ج ال~لعب ك~ان ل~ه ت~أث~يرا ع~لى ح~ل امل~شكالت وأن م~مارس~ة
األط ~~فال ألنش ~~طة ال ~~لعب ق ~~د أس ~~همت ف ~~ى ت ~~دري ~~ب وت ~~عزي ~~ز ن ~~مو م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ل ~~دى أط ~~فال
الروضة وأن تأثير متغير الجنس على حل املشكالت ال يتضح بشكل كبير فى مرحلة الروضة.
أم%ا دراس%ة )ال%سعيد مح%مود ال%سعيد  (2004،ف~قد ه~دف~ت إل~ى ق~ياس ف~عال~ية ال~برن~ام~ج
اإلث~~رائ~~ى امل~~قترح ال~~قائ~~م ع~~لى م~~دخ~~ل ح~~ل امل~~شكالت م~~فتوح~~ة ال~~نهاي~~ة ف~~ى ت~~نمية االت~~جاه ن~~حو ال~~تعلم
ال ~~ذات ~~ى  ،واس ~~تخدم ال ~~باح ~~ث األدوات ال ~~تال ~~ية  :اخ ~~تبار ح ~~ل امل ~~شكالت م ~~فتوح ~~ة ال ~~نهاي ~~ة ف ~~ى GSP
ت~~كنول~~وج~~يا ب~~رم~~جيات ال~~هندس~~ة ال~~دي~~نام~~يكية ل~~لصف ال~~ساب~~ع  ،م~~قياس االت~~جاه ن~~حو ال~~تعلم ال~~ذات~~ى ،
اخ ~~تبار ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~ري ~~اض ~~ية م ~~فتوح ~~ة ال ~~نهاي ~~ة ف ~~ى ال ~~هندس ~~ة اإلق ~~ليدي ~~ة ل ~~لطالب امل ~~وه ~~وب ~~ني ف ~~ى
ال~~ري~~اض~~يات ب~~ال~~صف ال~~تاس~~ع  ،وت~~كون~~ت ع~~ينة ال~~دراس~~ة م~~ن مج~~موع~~تني تج~~ري~~بيتني }  14ط~~ال~~ب م~~ن
ط~~الب ال~~صف ال~~ساب~~ع كمج~~موع~~ة تج~~ري~~بية أول~~ى  14} ،ط~~ال~~ب م~~ن ط~~الب ال~~صف ال~~تاس~~ع كمج~~موع~~ة
تج ~~ري ~~بية ث ~~ان ~~ية { ،وأس ~~فرت ال ~~نتائ ~~ج ع ~~ن ف ~~عال ~~ية ال ~~برن ~~ام ~~ج امل ~~قترح بج ~~زأي ~~ه ف ~~ى ت ~~نمية ق ~~درة ال ~~تالم ~~يذ

امل~~وه~~وب~~ني ب~~امل~~رح~~لة اإلع~~دادي~~ة ع~~لى ح~~ل امل~~شكالت ال~~ري~~اض~~ية م~~فتوح~~ة ال~~نهاي~~ة  ،ك~~ما ك~~ان ل~~لبرن~~ام~~ج
أثر دال فى تحسني اتجاه هؤالء التالميذ نحو التعلم الذاتى .
وأج%ري%ت دراس%ة) (Aznar,2005ب~غرض ب~ناء وح~دة ع~ن ال~وراث~ة واإلن~سان ق~ائ~مة ع~لى ع~دد
م~ن امل~شكالت م~فتوح~ة ال~نهاي~ة وم~غلقة ال~نهاي~ة ل~طالب ال~صف ال~ثان~ى ال~ثان~وى وف~حصت ال~دراس~ة آث~ار
ت~~دري~~س ه~~ذه ال~~وح~~دة ع~~لى ت~~علم ال~~طالب م~~ن ح~~يث ت~~غير م~~فاه~~يمهم ال~~وراث~~ية وك~~ذل~~ك االج~~راءات ال~~تى
ي ~~تبعون ~~ها ف ~~ى ال ~~وص ~~ول لح ~~ل امل ~~شكالت ب ~~اإلض ~~اف ~~ة إل ~~ى ات ~~جاه ~~ات ~~هم ن ~~حو ال ~~وح ~~دة  ،وت ~~كون ~~ت ع ~~ينة
ال ~~دراس ~~ة م ~~ن  49ط ~~ال ~~با م ~~قسمني إل ~~ى  19ط ~~ال ~~با ب ~~املج ~~موع ~~ة ال ~~ضاب ~~طة و 30ط ~~ال ~~با ب ~~املج ~~موع ~~ة
التج ~~ري ~~بية  ،ون ~~وق ~~ش ح ~~ل امل ~~شكالت م ~~ن خ ~~الل م ~~قدرة ال ~~طالب ع ~~لى  :تح ~~ليل امل ~~شكلة  ،ص ~~ياغ ~~ة
ال~~فروض  ،ت~~صميم خ~~طة الح~~ل  ،اس~~تخدام خ~~طة الح~~ل ف~~ى ال~~وص~~ول إل~~ى ح~~لول ل~~لمشكلة  ،وأش~~ارت
ن~~تائ~~ج ه~~ذه ال~~دراس~~ة إل~~ى ت~~حسن آداء ال~~طالب ف~~ى ح~~ل امل~~شكالت ب~~نوع~~يها امل~~فتوح وامل~~غلق ال~~نهاي~~ة
دون الحاجة إلى تدريب مسبق على طرق الوصول إلى حلول للمشكالت.
وس%عت دراس%ة) (Uglo,2005إل~ى ال~تعرف ع~لى أث~ر اس~تخدام ال~تعليم ب~مساع~دة ال~كمبيوت~ر
ع~~لى م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ال~~فيزي~~ائ~~ية امل~~تعلقة ب~~وح~~دة ال~~قوى ل~~دى ط~~الب ال~~صف ال~~ثان~~ى ال~~ثان~~وى ،
وب~~لغ حج~~م ع~~ينة ال~~دراس~~ة  36ط~~ال~~با ب~~واق~~ع  11ط~~ال~~با ب~~املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية و 25ط~~ال~~با ب~~املج~~موع~~ة
~-64ة التج ~~ري ~~بية ف ~~ى م ~~هارت ~~ىال ~~ضاب ~~طة  ،وأظه ~~رت ن ~~تائ ~~ج ه ~~ذه ال ~~دراس ~~ة ت ~~حسن أداء ط ~~الب املج ~~موع ~
االك ~~تشاف والتخ ~~طيط ع ~~ن م ~~هارة ال ~~تقوي ~~م ف ~~ى ح ~~ل امل ~~شكالت وك ~~ذل ~~ك اس ~~تخدام ~~هم ك ~~ال م ~~ن امل ~~عرف ~~ة
التصريحية واإلجرائية فى حل املشكالت .
ك%%ما أش%%ارت دراس%%ة) (Dianne,2005إل ~~ى أن ال ~~تعلم امل ~~بنى ع ~~لى االس ~~تقصاء م ~~ع ط ~~الب
ال~جام~عة ط~ور م~هارات ح~ل امل~شكالت واالس~تدالل امل~نطقى وال~تفكير ال~تأم~لى ل~دي~هم  ،ح~يث ب~لغ حج~م
ع ~~ينة ه ~~ذه ال ~~دراس ~~ة  3ط ~~الب ج ~~ام ~~عيني ق ~~ام ~~وا ب ~~عمل مش ~~روع م ~~صغر ع ~~ن ال ~~كيمياء الح ~~راري ~~ة ح ~~يث
اس ~~تخدم ه ~~ؤالء ال ~~طالب ع ~~ددا م ~~ن األس ~~ئلة ال ~~تأم ~~لية ال ~~تى م ~~ن ش ~~أن ~~ها أن س ~~اع ~~دت ع ~~لى ت ~~طوي ~~ر
م~هارات~هم االس~تدالل~ية وح~ل امل~شكالت وت~م ع~رض املش~روع ع~لى ه~يئة ع~رض ت~قدي~مى ت~ضمن ع~رض~ا
إلكترونيا مكتوبا على شرائح العرض وعرضا شفهيا من قبل الطالب الثالثة.
وه%دف%ت دراس%ة )خ%ال%د ح%سن الش%ري%ف  (2005إل~ى م~عرف~ة ت~أث~ير ال~نمذج~ة ال~تأم~لية ع~لى
ت~~علم س~~لوك ح~~ل امل~~شكالت ال~~ري~~اض~~ية ل~~تالم~~يذ امل~~رح~~لة االع~~دادي~~ة ف~~ى ض~~وء أس~~ال~~يب ال~~تعلم وت~~كون~~ت
ع~ينة ال~دراس~ة م~ن  127ت~لميذا ب~ال~صف ال~ثان~ى االع~دادى ب~اإلس~كندري~ة واس~تخدم ال~باح~ث اس~تبيان
ال~تعلم ل~هان~لو وه~وف~سيل وأن~توس~تل ،ال~نموذج ال~تأم~لى امل~قترح،ص~حيفة ال~تأم~ل ،اخ~تبار ح~ل امل~شكالت
ال~ري~اض~ية وأس~فرت ال~نتائ~ج ع~ن ال~فاع~لية ال~خارج~ية ل~لنموذج ال~تأم~لى امل~قترح ف~ى ت~علم ح~ل امل~شكالت
ال ~~ري ~~اض ~~ية وت ~~عميق داف ~~عية ه ~~ؤالء ال ~~تالم ~~يذ ن ~~حو ال ~~تعلم  ،وج ~~ود ارت ~~باط ط ~~ردى ب ~~ني درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ
املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ف~~ى اخ~~تبار امل~~شكالت ال~~ري~~اض~~ية ودرج~~ات~~هم ف~~ى ص~~حيفة ال~~تأم~~ل  ،ع~~دم وج~~ود
ف ~~روق ذات دالل ~~ة اح ~~صائ ~~ية ب ~~ني ال ~~ذك ~~ور واالن ~~اث ف ~~ى م ~~توس ~~طات درج ~~ات اخ ~~تبار ح ~~ل امل ~~شكالت
الرياضية أو تبعا الختالف أسلوبهم فى التعلم.
وأج%رت)ف%اي%زه أح%مد مح%مد  ( 2005،دراس~ة ل~لتعرف ع~لى ف~عال~ية ن~موذج وي~تلى ال~بنائ~ى
ف ~~ى ت ~~دري ~~س وح ~~دة ال ~~كسور ف ~~ى ت ~~نمية م ~~هارة ح ~~ل امل ~~شكالت  ،ال ~~تعرف ع ~~لى ف ~~عال ~~ية ن ~~موذج وي ~~تلى
ال~~بنائ~~ى ف~~ى ت~~دري~~س وح~~دة ال~~كسور ف~~ى ت~~نمية ال~~تفكير االب~~داع~~ى واس~~تخدم~~ت ال~~باح~~ثة اخ~~تبار ف~~ى
وح~دة ال~كسور ل~قياس م~هارة ح~ل امل~شكالت ،اخ~تبار ف~ى ال~تفكير االب~داع~ى ف~ى ال~ري~اض~يات  ،وت~كون~ت

ع ~~ينة ال ~~دراس ~~ة م ~~ن  96ت ~~لميذا وت ~~لميذة م ~~ن ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~راب ~~ع االب ~~تدائ ~~ى ق ~~سمت إل ~~ى مج ~~موع ~~ة
تج~ري~بية ومج~موع~ة ض~اب~طة ك~ل م~نهما  48ت~لميذا وت~لميذة  ،وأش~ارت ن~تائ~ج ه~ذه ال~دراس~ة إل~ى  :وج~ود
ف~روق دال~ة إح~صائ~يا م~اب~ني م~توس~ط درج~ات املج~موع~تني التج~ري~بية وال~ضاب~طة ف~ى اخ~تبار م~هارة ح~ل
املشكلة الرياضية لصالح املجموعة التجريبية .
وأوض%%حت دراس%%ة)غ%%سان مح%%مد امل%%نصور  (2005،أن ع ~~ينة ال ~~دراس ~~ة وال ~~تى ت ~~كون ~~ت
م~ن  100ت~لميذا م~ن ت~الم~يذ ال~صف ال~سادس األس~اس~ى }  50ت~لميذا وت~لميذة كمج~موع~ة تج~ري~بية ،
 50ت ~~لميذا وت ~~لميذة كمج ~~موع ~~ة ض ~~اب ~~طة{ وال ~~ذي ~~ن ت ~~لقوا ت ~~دري ~~با ع ~~لى م ~~هارات ال ~~تفكير امل ~~رت ~~بطة بح ~~ل
امل~ ~~شكالت ق~ ~~د ت~ ~~حسن آداءه~ ~~م ف~ ~~ى اخ~ ~~تبارات ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت واخ~ ~~تبار م~ ~~هارات ال~ ~~تفكير وأن ه~ ~~ذا
ال~~تحسن ذا دالل~~ة إح~~صائ~~ية  ،ك~~ما أس~~فرت ال~~نتائ~~ج ع~~ن وج~~ود ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ب~~ني اآلداء
ال ~~قبلى واآلداء ال ~~بعدى ف ~~ى املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية ب ~~اخ ~~تبارات ح ~~ل امل ~~شكالت وف ~~ى ك ~~ل خ ~~طوة م ~~ن
خطوات حل املشكالت وباختبار مهارات التفكير تعزى إلى متغير الجنس)لصالح الذكور(.
-65~تعرف ع ~~لى ف ~~عال ~~ية اس ~~تخدام
أم%%ا دراس%%ة)ب%%هاء ح%%مودة  : ( 2005 ،ف ~~قد ه ~~دف ~~ت إل ~~ى ال ~
اس~~ترات~~يجية م~~قترح~~ة ق~~ائ~~مة ع~~لى ت~~جهيز امل~~علوم~~ات ف~~ى ت~~نمية ال~~تحصيل امل~~عرف~~ى وال~~قدرة ع~~لى ح~~ل
امل~شكالت ل~دى ط~الب ال~صف األول ال~ثان~وى  ،واس~تخدم ال~باح~ث األدوات ال~تال~ية  :اخ~تبار ت~حصيلى
ف ~~ى وح ~~دة ال ~~طاق ~~ة الح ~~راري ~~ة  ،اخ ~~تبار ال ~~قدرة ع ~~لى ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~فيزي ~~ائ ~~ية  ،واس ~~تخدم ال ~~باح ~~ث
امل~~نهج التج~~ري~~بى ذو املج~~موع~~ات امل~~تكاف~~ئة } مج~~موع~~ة تج~~ري~~بية وأخ~~رى ض~~اب~~طة {  ،وأظه~~رت ن~~تائ~~ج
ه~ذه ال~دراس~ة  :وج~ود ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~ية ب~ني م~توس~طى درج~ات ط~الب املج~موع~تني ال~ضاب~طة
والتج ~~ري ~~بية ف ~~ى ال ~~تطبيق ال ~~بعدى الخ ~~تبار ال ~~قدرة ع ~~لى ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~فيزي ~~ائ ~~ية ل ~~صال ~~ح املج ~~موع ~~ة
التج~ري~بية  ،وج~ود ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~ية ب~ني م~توس~طى درج~ات املج~موع~ة التج~ري~بية ف~ى ت~طبيق
اختبار القدرة على املشكالت الفيزيائية لصالح التطبيق البعدى .
وأج%%ري%%ت دراس%%ة)ع%%بداهلل ع%%لى مح%%مد  (2006،ل ~~لتعرف ع ~~لى ال ~~عالق ~~ة االرت ~~باط ~~ية ب ~~ني
ال~ ~~ذك~ ~~اءات امل~ ~~تعددة وم~ ~~هارات ال~ ~~تدري~ ~~س االب~ ~~داع~ ~~ى مل~ ~~علمى ال~ ~~علوم وم~ ~~هارات ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت ل~ ~~دى
ط~الب~هم  ،وت~كون~ت ع~ينة ال~دراس~ة م~ن  30م~علما م~ن ال~ذي~ن ي~قوم~ون ب~ال~تدري~س ل~طالب ال~صف ال~ثان~ى
امل~توس~ط وط~الب ال~دب~لوم ال~عام ال~عام~لني ف~ى ال~تدري~س خ~الل ف~ترة ال~ترب~ية امل~يدان~ية  ،مج~موع~ة تج~ري~بية
م~~ن ط~~الب ال~~صف ال~~ثان~~ى امل~~توس~~ط ب~~لغ ع~~دده~~م  220ط~~ال~~با  ،مج~~موع~~ة ض~~اب~~طة م~~ن ط~~الب ال~~صف
ال ~~ثان ~~ى امل ~~توس ~~ط ب ~~لغ ع ~~دده ~~م  220ط ~~ال ~~با  ،واس ~~تخدم ال ~~باح ~~ث األدوات ال ~~تال ~~ية  :م ~~قياس م ~~هارات
ال ~~تدري ~~س االب ~~داع ~~ى  ،م ~~قياس م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكلة  ،م ~~قياس ال ~~ذك ~~اءات امل ~~تعددة مل ~~علمى ال ~~علوم ،
وأس ~~فرت ال ~~نتائ ~~ج ع ~~ن  :وج ~~ود ع ~~الق ~~ة ارت ~~باط ~~ية م ~~وج ~~بة ب ~~ني ال ~~ذك ~~اءات امل ~~تعددة وم ~~هارات ال ~~تدري ~~س
االبداعى ملعلمى العلوم ومهارات حل املشكالت لدى طالبهم .
وه %%دف %%ت دراس %%ة) (Gaigher et.al, 2007إل~ ~~ى م~ ~~عرف~ ~~ة أث~ ~~ر اس~ ~~ترات~ ~~يجية ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت
ال~~ترك~~يبية ع~~لى م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت وال~~تغير امل~~فاه~~يمى ف~~ى م~~ادة ال~~فيزي~~اء ورك~~زت ال~~دراس~~ة ع~~لى
ت~~طور ال~~تغير امل~~فاه~~يمى ع~~ن ط~~ري~~ق اس~~تخدام آداة ج~~دي~~دة ع~~رف~~ت ب~~اس~~م خ~~ري~~طة الح~~لول وامل~~حتوى
امل ~~فاه ~~يمى وال ~~تى ق ~~دم ~~ت ل ~~قياس ال ~~تغير امل ~~فاه ~~يمى وال ~~ذى ت ~~م م ~~الح ~~ظته م ~~ن خ ~~الل ح ~~لول ال ~~طالب
امل~ ~~كتوب~ ~~ة ع~ ~~ن امل~ ~~شكالت امل~ ~~طروح~ ~~ة ع~ ~~ليهم وأث~ ~~بتت ال~ ~~دراس~ ~~ة ج~ ~~دوى اس~ ~~تخدام اس~ ~~ترات~ ~~يجية ح~ ~~ل
امل~ ~~شكالت ال~ ~~ترك~ ~~يبية ع~ ~~لى اك~ ~~ساب ال~ ~~طالب ع~ ~~ينة ال~ ~~دراس~ ~~ة م~ ~~هارات ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت وأي~ ~~ضا ت~ ~~غير
مفاهيمى أفضل لبعض املفاهيم الفيزيائية.

وس%% %عت دراس%% %ة) (Salih&Erdat 2007إل ~ ~~ى تح ~ ~~دي ~ ~~د ال ~ ~~عالق ~ ~~ات م ~ ~~اب ~ ~~ني ال ~ ~~طالب ذوى
األس~~لوب امل~~عرف~~ى)املس~~تقلني/االع~~تمادي~~ني( وال~~تغيرامل~~فاه~~يمى ل~~دي~~هم وم~~هارات~~هم ع~~لى ح~~ل امل~~شكالت
ال~~فيزي~~ائ~~ية وت~~كون~~ت ع~~ينة ال~~دراس~~ة م~~ن  213ط~~ال~~با وط~~ال~~بة م~~نهم  111إن~~اث و 102ذك~~ور وت~~راوح~~ت
أع~ماره~م م~اب~ني  21-17س~نة وأش~ارت ال~نتائ~ج إل~ى ع~دم وج~ود ف~روق ذات دالل~ة اح~صائ~ية ب~ني ال~تغير
امل~فاه~يمى ل~لطالب وأس~لوب~هم امل~عرف~ى  ،وج~ود ف~روق ذات دالل~ة اح~صائ~ية م~اب~ني درج~ات ال~طالب ف~ى
اخ~تبار ح~ل امل~شكالت ال~فيزي~ائ~ية وأس~لوب~هم امل~عرف~ى  ،ع~دم وج~ود ف~روق ذات دالل~ة اح~صائ~ية م~اب~ني
درجات الذكور و اإلناث فى اختبار حل املشكالت الفيزيائية.
وأج%ري%ت دراس%ة)إب%راه%يم مح%مد ع%بداهلل  (2007،ب~~غرض ب~~ناء وح~~دة ال~~كثاف~~ة ل~~لصف
-66ال~ثان~ى اإلع~دادى ف~ى ض~وء م~دخ~ل ت~كام~ل ال~علوم وال~ري~اض~يات وال~تكنول~وج~يا ودراس~ة ف~اع~لية ت~دري~س
ال~~وح~~دة ف~~ى ت~~نمية ح~~ل امل~~شكالت ال~~ري~~اض~~ية  ،واش~~تملت ع~~ينة ال~~دراس~~ة ع~~لى  63م~~ن ت~~الم~~يذ ال~~صف
ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى ق~~سمت إل~~ى مج~~موع~~تني أح~~ده~~ما تج~~ري~~بية وع~~دده~~ا  30ت~~لميذا واألخ~~رى ض~~اب~~طة
وع~دده~ا  33ت~لميذا  ،واس~تخدم ال~باح~ث اخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت ال~ري~اض~ية  ،وأس~فرت ن~تائ~ج
ال ~~دراس ~~ة ع ~~ن  :وج ~~ود ف ~~روق ذا دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ع ~~ند مس ~~توى 0.01ب ~~ني م ~~توس ~~ط درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ
املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ال~~ري~~اض~~ية ل~~صال~~ح املج~~موع~~ة
التج ~~ري ~~بية  ،وج ~~ود ف ~~روق ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ع ~~ند مس ~~توى 0.01ب ~~ني م ~~توس ~~ط درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ
املج~موع~ة التج~ري~بية ف~ى ت~طبيق اخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت ق~بليا وب~عدي~ا ل~صال~ح ال~تطبيق ال~بعدى
.
واس%تهدف%ت دراس%ة)إي%هاب أح%مد مح%مد  (2007،ت~عرف ف~عال~ية وح~دة إث~رائ~ية م~قترح~ة
ف ~ ~~ى ال ~ ~~تحصيل وت ~ ~~نمية ق ~ ~~درة ال ~ ~~طالب امل ~ ~~تفوق ~ ~~ني ب ~ ~~ال ~ ~~صف األول ال ~ ~~ثان ~ ~~وى ع ~ ~~لى ح ~ ~~ل امل ~ ~~شكالت
ال~كيميائ~ية  ،واس~تخدم ال~باح~ث اخ~تبار ت~حصيلى ف~ى وح~دة "امل~حال~يل وال~قواع~د واألم~الح" اإلث~رائ~ية
امل ~~قترح ~~ة  ،اخ ~~تبار ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~كيميائ ~~ية )ال ~~كيفية  /ال ~~كمية(  ،وت ~~وص ~~لت ال ~~دراس ~~ة إل ~~ى  :وج ~~ود
ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند مس~~توى 0.01ب~~ني م~~توس~~طى درج~~ات ك~~ل م~~ن املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية
وط ~~الب املج ~~موع ~~ة ال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى اخ ~~تبار ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~كيميائ ~~ية ل ~~صال ~~ح املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية ،
وج~ ~~ود ف~ ~~روق ذات دالل~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~ية ع~ ~~ند مس~ ~~توى 0.01ب~ ~~ني م~ ~~توس~ ~~طى درج~ ~~ات ط~ ~~الب املج~ ~~موع~ ~~ة
التجريبية فى تطبيق اختبار حل املشكالت الكيميائية قبليا وبعديا لصالح التطبيق البعدى .
أم%ا دراس%ة )م%رف%ت ح%سن مح%مد  (2007،ف~~قد ه~~دف~~ت إل~~ى ت~~قوي~~م امل~~واق~~ع ال~~بيئية ع~~لى
ش ~~بكة امل ~~علوم ~~ات ال ~~دول ~~ية ف ~~ى ت ~~ناول ال ~~قضاي ~~ا وامل ~~شكالت ال ~~بيئية وأث ~~ر ذل ~~ك ف ~~ى ت ~~نمية م ~~هارات ح ~~ل
امل~شكالت ل~دى ت~الم~يذ امل~رح~لة اإلع~دادي~ة  ،إع~داد دل~يل ت~صفح ي~رش~د ف~ى ت~نفيذ ب~رن~ام~ج ت~صفح امل~وق~ع
ال~بيئى  ،ت~قدي~م م~وق~ع ب~يئى يس~توف~ى امل~عاي~ير ال~ترب~وي~ة ب~ما ي~حقق ت~نمية م~هارات ح~ل امل~شكالت ل~دى
م~تصفحى امل~وق~ع م~ن ال~تالم~يذ ،واس~تخدم~ت ال~باح~ثة األدوات اآلت~ية  :اس~تمارة ت~قوي~م امل~واق~ع ال~بيئية
ف ~~ى ض ~~وء امل ~~عاي ~~ير ال ~~ترب ~~وي ~~ة ال ~~واج ~~ب ت ~~واف ~~ره ~~ا ف ~~ى امل ~~واق ~~ع ال ~~بيئية ع ~~لى االن ~~ترن ~~ت  ،دل ~~يل ت ~~صفح
الس~~تطالع امل~~وق~~ع ال~~بيئى ع~~لى ش~~بكة االن~~ترن~~ت  ،اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ال~~بيئية ل~~دى ت~~الم~~يذ
امل~رح~لة اإلع~دادي~ة  ،واس~تخدم~ت ال~باح~ثة امل~نهج ش~به التج~ري~بى ذو املج~موع~ات امل~تكاف~ئة }مج~موع~تني
تج ~~ري ~~بيتني ومج ~~موع ~~ة ض ~~اب ~~طة{  ،وت ~~وص ~~لت ه ~~ذه ال ~~دراس ~~ة إل ~~ى م ~~اي ~~لى  :ت ~~وج ~~د ف ~~روق ذات دالل ~~ة
إح ~~صائ ~~ية ب ~~ني م ~~توس ~~طى درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية) (1واملج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية ) (2ف ~~ى
ال~~تطبيق ال~~بعدى الخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ال~~بيئية ل~~صال~~ح املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية  ،ت~~وج~~د ف~~روق
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ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ب~~ني م~~توس~~طات درج~~ات ت~~الم~~يذ املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ) (1واملج~~موع~~ة التج~~ري~~بية
) (2واملج ~~موع ~~ة ال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى ال ~~تطبيق ال ~~بعدى الخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ال ~~بيئية ل ~~صال ~~ح
املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية) ، (2)(1ت ~~وج ~~د ف ~~روق ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ب ~~ني م ~~توس ~~طى درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ
املج~موع~ة التج~ري~بية ) (1ف~ى اخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت ال~بيئية ق~بل ت~صفح امل~واق~ع ال~بيئية وب~عده
ل~صال~ح ال~تطبيق ال~بعدى  ،ت~وج~د ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~ية ب~ني م~توس~طى درج~ات ت~الم~يذ املج~موع~ة
التج~~ري~~بية ) (2ف~~ى اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ال~~بيئية ق~~بل ت~~صفح امل~~واق~~ع ال~~بيئية وب~~عده ل~~صال~~ح
التطبيق البعدى
وه%%دف%%ت دراس%%ة)خ%%ال%%د ص%%الح ع%%لى ال%%باز  ( 2008 ،إل ~~ى دراس ~~ة ف ~~عال ~~ية اس ~~تخدام
م~~قاي~~يس ت~~قدي~~ر اآلداء ف~~ى ت~~دري~~س وح~~دة ال~~كيمياء ال~~عضوي~~ة ع~~لى ال~~تحصيل امل~~عرف~~ى وال~~قدرة ع~~لى
ح~~ل امل~~شكالت ال~~كيميائ~~ية وال~~قدرة ع~~لى ال~~عمل ال~~تعاون~~ى أث~~ناء دراس~~ة ال~~كيمياء  ،واس~~تخدم ال~~باح~~ث
اخ~~تبار ت~~حصيل ف~~ى وح~~دة ال~~كيمياء ال~~عضوي~~ة  ،ب~~روت~~وك~~والت م~~هام ح~~ل امل~~شكالت  ،م~~قياس ت~~قدي~~ر
آداءات ح~ل امل~شكلة  ،م~قياس ت~قدي~ر آداءات ال~عمل ال~تعاون~ى  ،وت~كون~ت ع~ينة ال~دراس~ة م~ن  66ط~ال~با
م~~ن ط~~الب ال~~صف ال~~ثان~~ى ال~~ثان~~وى ق~~سمت إل~~ى مج~~موع~~تني أح~~ده~~ما تج~~ري~~بية وع~~دده~~ا  32ط~~ال~~با ،
واألخ~~رى ض~~اب~~طة وع~~دده~~ا  34ط~~ال~~با  ،وأس~~فرت ن~~تائ~~ج ه~~ذه ال~~دراس~~ة ع~~ن  :وج~~ود ف~~روق ذات دالل~~ة
إح~ ~~صائ~ ~~ية ع~ ~~ند مس~ ~~توى 0.01ب~ ~~ني مس~ ~~توي~ ~~ات آداء املج~ ~~موع~ ~~تني التج~ ~~ري~ ~~بية وال~ ~~ضاب~ ~~طة ف~ ~~ى ح~ ~~ل
م~~شكالت ال~~كيمياء ال~~عضوي~~ة ل~~صال~~ح املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية  ،وج~~ود ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ع~~ند
مس~~توى 0.01ب~~ني م~~توس~~طى درج~~ات ط~~الب املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ف~~ى مس~~توي~~ات آداء ح~~ل م~~شكالت
ال ~~كيميائ ~~ية ق ~~بليا وب ~~عدي ~~ا ل ~~صال ~~ح ال ~~تطبيق ال ~~بعدى  ،ب ~~اإلض ~~اف ~~ة إل ~~ى وج ~~ود ف ~~رق دال إح ~~صائ ~~يا ب ~~ني
مس~~توي~~ات آداء ك~~ل م~~ن املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى م~~قياس ت~~قدي~~ر آداء ال~~عمل ال~~تعاون~~ى
أثناء دراسة الكيمياء فى التطبيق البعدى لصالح املجموعة التجريبية .
تعليق على دراسات املحور الثانى :
ب%% %النس%% %بة ل%% %لدراس%% %ات ال%% %تى اه%% %تمت ب%% %تنمية م%% %هارات ح%% %ل امل%% %شكالت الح%% %ظت
الباحثة اآلتى :
ه~ناك ت~نوع ك~بير ف~ى ال~دراس~ات ال~تى رك~زت ع~لى ت~نمية م~هارات ح~ل امل~شكالت ف~قد ات~سعت
لتشمل جميع املراحل التعليمية كما يلى :
فى مرحلة رياض األطفال  :دراسة) سمرسعد يوسف (2003
ف%ى امل%رح%لة اإلب%تدائ%ية  :دراس~ة)غ~سان مح~مد امل~نصور  ، (2005،دراس~ة)ف~اي~زه أح~مد مح~مد ،
( 2005
ف%ى امل%رح%لة اإلع%دادي%ة  :دراس~ة )م~رف~ت ح~سن مح~مد  ، (2007،دراس~ة)إب~راه~يم مح~مد ع~بداهلل ،
(2007
ف%ى امل%رح%لة ال%ثان%وي%ة  :دراس~ة) ، (Uglo,2005دراس~ة)، (Aznar,2005
دراس ~ ~ ~ ~ ~ ~~ة) ، ( G a i g h e r e t . a l 2 0 0 7
دراس ~~ة) ، (Salih&Erdat 2007دراس ~~ة)إي ~~هاب
أح ~~مد مح ~~مد  ، (2007،دراس ~~ة)خ ~~ال ~~د ص ~~الح
على الباز ( 2008 ،
ف%% %ى امل%% %رح%% %لة ال%% %جام%% %عية  :دراس ~ ~~ة) ، ( Niaz,1996دراس ~ ~~ة)Adigwe,
 ، ( 1998دراسة). (Darrel,2002

ت ~~نوع ~~ت ال ~~دراس ~~ات م ~~ن ح ~~يث ن ~~وع ~~ية امل ~~تغير املس ~~تقل املس ~~تخدم ف ~~ى ت ~~نمية م ~~هارات ح ~~ل
امل~~شكالت  ،فنج~~د أن ب~~عض ال~~دراس~~ات رك~~زت ع~~لى ف~~اع~~لية اس~~تخدام ال~~كمبيوت~~ر ل~~تحقيق ذل~~ك م~~ثل :
دراس~ ~~ة ) , ( Mary,2002دراس~ ~~ة ) ال~ ~~سعيد مح~ ~~مود ال~ ~~سعيد  ، ( 2004،دراس~ ~~ة ) م~ ~~رف~ ~~ت ح~ ~~سن
مح~~مد  ، ( 2007،ك~~ما اه~~تمت ب~~عض ال~~دراس~~ات ب~~األس~~ال~~يب وال~~نماذج وامل~~داخ~~ل ال~~تدري~~سية م~~ثل :
دراس~ ~~ة) , ( Palma,2001دراس~ ~~ة)ف~ ~~اي~ ~~زه أح~ ~~مد مح~ ~~مد  ، ( 2005،دراس~ ~~ة)ع~ ~~بداهلل ع~ ~~لى مح~ ~~مد ،
 ، (2006دراسة)خالد صالح على الباز .( 2008 ،
-68وق ~~د أف ~~ادت ال ~~باح ~~ثة م ~~ن دراس ~~ة)ب ~~هاء ح ~~مودة  ، ( 2005 ،دراس ~~ة )م ~~رف ~~ت ح ~~سن مح ~~مد ،
 (2007فى إعداد اختبار مهارات حل املشكالت .
وف%ى ض%وء م%ا ت%م اس%تعراض%ه م%ن دراس%ات س%اب%قة ذات ص%لة ب%موض%وع ال%بحث
فيمكن للباحثة صياغة فروض البحث الحالى على النحو التالى :
 .1ت ~ ~~وج ~ ~~د ف ~ ~~روق ذات دالل ~ ~~ة إح ~ ~~صائ ~ ~~ية ع ~ ~~ند مس ~ ~~توى  0.05ب ~ ~~ني م ~ ~~توس ~ ~~طات درج ~ ~~ات ت ~ ~~الم ~ ~~يذ
املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية وال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى ك ~~ل مس ~~توى م ~~ن مس ~~توي ~~ات االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى وف ~~ى
االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية.
-2ت~وج~د ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~ية ع~ند مس~توى  0.05ب~ني م~توس~طات درج~ات ت~الم~يذ املج~موع~ة
التج~ري~بية ف~ى ك~ل مس~توى م~ن مس~توي~ات االخ~تبار ال~تحصيلى وف~ى االخ~تبار ك~كل ق~بليا وب~عدي~ا
لصالح تطبيق االختبار بعديا.
-3ت~ ~~وج~ ~~د ف~ ~~روق ذات دالل~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~ية ع~ ~~ند مس~ ~~توى  0.05ب~ ~~ني م~ ~~توس~ ~~طات درج~ ~~ات ت~ ~~الم~ ~~يذ
املج~موع~تني التج~ري~بية وال~ضاب~طة ف~ى ك~ل م~هارة م~ن م~هارات اخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت
وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية .
-4ت~وج~د ف~روق ذات دالل~ة إح~صائ~ية ع~ند مس~توى  0.05ب~ني م~توس~طات درج~ات ت~الم~يذ املج~موع~ة
التج~~ري~~بية ف~~ى ك~~ل م~~هارة م~~ن م~~هارات اخ~~تبار م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت وف~~ى االخ~~تبار ك~~كل ق~~بليا
وبعديا لصالح تطبيق االختبار بعديا .
-5ت ~~وج ~~د ع ~~الق ~~ة ارت ~~باط ~~ية ذات دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ب ~~ني درج ~~ات ال ~~تالم ~~يذ ف ~~ى االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى
واختبار مهارات حل املشكالت .
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الفصل الرابع
اجراءات البحث وأدواته

• تحديد الوحدة الدراسية ومبررات
اختيارها
• اعداد كراسة نشاط التلميذ ودليل املعلم
• اعداد أدوات البحث وتتمثل فى آداتني
هما :
 اختبار تحصيلى اختبار مهارات حل املشكالت• اجراءات ماقبل تنفيذ تجربة البحث
• اجراءات تنفيذ تجربة البحث
• األسلوب اإلحصائى املستخدم

الفصل الرابع
اجراءات البحث وأدواته
ت~ضمن ه~ذا ال~فصل ع~رض~ا ل~الج~راءات ال~تى ات~بعت ف~ى ال~بحث به~دف ال~تعرف ع~لى ف~اع~لية
ب~~عض خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ل~~تدري~~س م~~ادة ال~~علوم ف~~ى ال~~تحصيل و إك~~ساب م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ل~~دى
تالميذ الصف الثانى اإلعدادى وذلك على النحو التالى :

 -1تحديد الوحدة الدراسية ومبررات اختيارها :
ت ~~م اخ ~~تيار وح ~~دة } اامل ~~ادة{ م ~~ن ك ~~تاب أن ~~ت وال ~~علوم امل ~~قررة ع ~~لى ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى
اإلع~ ~~دادى ف~ ~~ى ال~ ~~فصل ال~ ~~دراس~ ~~ى األول ع~ ~~ام  2008/2009م ك~ ~~مادة ل~ ~~لبحث وذل~ ~~ك ل~ ~~عدة أس~ ~~باب
منها :
أ-اح~ ~~تواء ال~ ~~وح~ ~~دة ع~ ~~لى ع~ ~~دد م~ ~~ن امل~ ~~فاه~ ~~يم وامل~ ~~بادىء األس~ ~~اس~ ~~ية ال~ ~~تى ت~ ~~شكل ال~ ~~بنية
األساسية لدراسة مقرر العلوم فى السنوات التالية.
ب-اح~~تواء ال~~وح~~دة ع~~لى ع~~دد م~~ن امل~~فاه~~يم ذات تج~~ري~~د ع~~ال~~ى م~~ما ق~~د ي~~شكل ص~~عوب~~ات ف~~ى
تعلم التالميذ لها من خالل الطريقة التدريسية املعتادة.
ج .م ~~وض ~~وع ~~ات ال ~~وح ~~دة م ~~ادة خ ~~صبة ل ~~صنع م ~~واق ~~ف م ~~شكلة ت ~~ساه ~~م ف ~~ى اك ~~تساب ال ~~تالم ~~يذ
ملهارات حل املشكالت.

 -2إعداد كراسة نشاط التلميذ ودليل املعلم :
ك~~ى ت~~حقق ال~~باح~~ثة ه~~دف~~ها وه~~و اس~~تخدام ب~~عض خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ف~~ى ال~~تحصيل واك~~تساب
م~~هارات ح~~ل امل~~شكالت ل~~دى ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى ف~~ى م~~ادة ال~~علوم  ،ك~~ان ع~~ليها ص~~ياغ~~ة
وحدة } املادة{ وفقا لخرائط التفكير بحيث يشمل :
إعداد كراسة نشاط التلميذ .
إعداد دليل املعلم .

)(1-2إعداد كراسة نشاط التلميذ وفقا لخرائط التفكير :
*الهدف من إعداد كراسة نشاط التلميذ :مساعدة تالميذ املجموعة التجريبية على :
ت ~~علم م ~~وض ~~وع ~~ات ال ~~وح ~~دة ب ~~طري ~~قة ت ~~دري ~~س ت ~~حاك ~~ى ع ~~مل ال ~~عقل البش ~~رى ف ~~ى اس ~~تقبال
املعلومات للحصول على أفضل النتائج .
*تم إعداد محتوى كراسة نشاط التلميذ فى جزئني رئيسيني هما :
 -الجزء األول  :لوحة إرشادية تتضمن أنماط خرائط التفكير الثمانية .

 الج%% %زء ال%% %ثان%% %ى  :وي ~ ~~حتوى امل ~ ~~هام ال ~ ~~تعليمية امل ~ ~~رت ~ ~~بطة بخ ~ ~~رائ ~ ~~طال ~ ~ ~~تفكيرع ~ ~ ~~لى أن ت ~ ~ ~~ناس ~ ~ ~~ب م ~ ~ ~~حتوى ال ~ ~ ~~درس م ~ ~ ~~ن
م ~ ~~علوم ~ ~~ات وم ~ ~~فاه ~ ~~يم وت ~ ~~تدرج امل ~ ~~هام ال ~ ~~تعليمية م ~ ~~ع
ال ~~دروس ل ~~تكون ف ~~ى ال ~~نهاي ~~ة ك ~~راس ~~ة ن ~~شاط ال ~~تلميذ
وال~ ~~تى ت~ ~~حتوى ع~ ~~لى ع~ ~~دد ك~ ~~بير م~ ~~ن األنش~ ~~طة ف~ ~~ى
صورة مهام ومع نهاية كل درس أسئلة تقويم .

) (2-2إعداد دليل املعلم :
م~~ن خ~~الل دراس~~ة األدب~~يات وال~~دراس~~ات امل~~رت~~بطة بخ~~رائ~~ط ال~~تفكير  ،ق~~ام~~ت ال~~باح~~ثة ب~~اع~~داد
-71دل~يل امل~علم ك~ى ي~كون م~رش~دا وم~وج~ها ل~ه ف~ى ك~يفية آداء امل~هام ف~ى ك~راس~ة ن~شاط ال~تلميذ م~ما ييس~ر
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 الوجدانية
*األهداف املهارية
*األهداف املعرفية
 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
*خ ~~طة ال ~~سير ف ~~ى ال ~~درس وال ~~تى ت ~~عتمد ع ~~لى خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير وت ~~وج ~~يه ب ~~عض األس ~~ئلة
ل~لتالم~يذ وآداء ب~عض امل~هام ال~واردة ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ ف~ى مج~موع~ات ع~مل ص~غيرة
متعاونة ثم يعرض التالميذ ماتوصلوا إليه من استجابات خاصة باملهمة .
*وق%د ت%م ع%رض ك%راس%ة ن~شاط ال~تلميذ ودل~يل امل~علم ب~صورت~يهما األول~ية ع~لى مج~موع~ة م~ن
امل ~~حكمني م ~~ن أس ~~ات ~~ذة ب ~~كليات ال ~~ترب ~~ية امل ~~تخصصني ف ~~ى م ~~جال امل ~~ناه ~~ج وط ~~رائ ~~ق ت ~~دري ~~س ال ~~علوم ،
*.

بعض املوجهني واملعلمني ذوى الخبرة فى تدريس مادة العلوم باملدارس اإلعدادية
وق ~ ~~د أش ~ ~~ارت م ~ ~~عظم اآلراء إل ~ ~~ى ص ~ ~~الح ~ ~~ية ك ~ ~~ال م ~ ~~ن ك ~ ~~راس ~ ~~ة ن ~ ~~شاط ال ~ ~~تلميذ ودل ~ ~~يل امل ~ ~~علم
خ ~~صوص ~~ا ف ~~يما ي ~~تعلق ب ~~عدة أم ~~ور أس ~~اس ~~ية م ~~نها  :وج ~~ود م ~~قدم ~~ة ال ~~دل ~~يل  ،ع ~~رض أه ~~داف ت ~~دري ~~س

* ﻣﻠﺤﻖ )(1
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ال~وح~دة والخ~طة ال~زم~نية ل~تدري~س م~وض~وع~ات~ها  ،ال~صياغ~ة ال~جيدة ل~أله~داف واألس~ئلة ال~تى ت~قيسها ،
ال~~رب~~ط ال~~واض~~ح ب~~ني أه~~داف ال~~دروس واألس~~ئلة املس~~تخدم~~ة ف~~ى ال~~تدري~~س وال~~تقوي~~م ك~~ما ك~~ان~~ت ه~~ناك
ب~عض امل~قترح~ات ال~بناءة ال~تى ت~م ت~نفيذه~ا وك~ان ل~ها األث~ر ال~واض~ح ع~لى وض~ع ك~راس~ة ن~شاط ال~تلميذ
ودليل املعلم فى صورتيهما النهائية  ،وقد ركزت هذه املقترحات على عدة أمور هى :
*ال ~~تعدي ~~ل ف ~~ى اخ ~~تيار ب ~~عض ال ~~وس ~~ائ ~~ل ال ~~تعليمية املح ~~ددة  ،اإلت ~~يان ب ~~أم ~~ثلة ع ~~لى خ ~~رائ ~~ط
ال ~~تفكير وه ~~ذا ف ~~ى م ~~قدم ~~ة ال ~~دل ~~يل ح ~~تى ي ~~تسنى ل ~~لمعلم م ~~عرف ~~ة ك ~~يفية اس ~~تخدام م ~~ثل ه ~~ذه
األنماط .
 وضع كراسة نشاط التلميذ ودليل املعلم فى صورتيهما النهائية :وق~د ت~م وض~ع ك~راس~ة ن~شاط ال~تلميذ ودل~يل امل~علم ف~ى ص~ورت~يهما ال~نهائ~ية* م~رورا ب~الخ~طوات
ال~ساب~قة وم~ن ث~م ي~مكن ال~قول ب~أن~ه أص~بح ص~ال~ح ل~الس~تخدام مل~ن ي~رغ~ب م~ن م~علمى ال~علوم ف~يما ب~عد
فى تدريس موضوعات وحدة } املادة { .

 -3إعداد أدوات البحث :
أعدت الباحثة األدوات التالية :
)(1-3اختبار تحصيلى .
)(2-3اختبار مهارات حل املشكالت .
)(1-3اختبار تحصيلى :
ت~طلب إع~داد االخ~تبار ال~تحصيلى ف~ى وح~دة } امل~ادة { م~ن ك~تاب أن~ت وال~علوم وامل~قررة ع~لى
ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى اإلع ~~دادى ال ~~فصل ال ~~دراس ~~ى األول ع ~~ام  2008/2009م ات ~~باع الخ ~~طوات
التالية :
) (1-1-3تحديد الهدف من االختبار
) (2-1-3تحليل محتوى الوحدة
) (3-1-3اعداد جدول مواصفات االختبار
) (4-1-3صياغة تعليمات االختبار
) (5-1-3اعداد مفردات االختبار
) (6-1-3الصورة األولية لالختبار
) (7-1-3نظام تقدير الدرجات وتصحيح االختبار
) (8-1-3عرض االختبار على مجموعة من املحكمني
) (9-1-3التجربة االستطالعية لالختبار وذلك بهدف تحديد:
*الزمن املناسب لالختبار
*حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االختبار
*حساب صدق االختبار
*حساب ثبات االختبار
) (10-1-3الصورة النهائية لالختبار

* ﻣﻠﺤﻖ )(3) , (2

) (1-1-3تحديد الهدف من االختبار :
ك~~ان اله~~دف ال~~عام م~~ن االخ~~تبار ه~~و ال~~حصول ع~~لى ب~~يان~~ات دق~~يقة ل~~قياس ف~~اع~~لية ت~~دري~~س
~~ -73يذ ال ~ ~~صف ال ~ ~~ثان ~ ~~ىوح ~ ~~دة } امل ~ ~~ادة { -ال ~ ~~فصل ال ~ ~~دراس ~ ~~ى األول – وامل ~ ~~قررة ع ~ ~~لى ت ~ ~~الم ~
اإلع~دادى ب~النس~بة ل~لتحصيل ف~ى ه~ذه ال~وح~دة ب~اس~تخدام خ~رائ~ط ال~تفكير  ،ب~ينما اله~دف
ال~خاص م~ن االخ~تبار ه~و ق~ياس م~دى اك~تساب ت~الم~يذ ال~صف ال~ثان~ى اإلع~دادى ل~لمفاه~يم
ال~~علمية امل~~تضمنة ف~~ى وح~~دة } امل~~ادة { وامل~~قررة ف~~ى ال~~فصل ال~~دراس~~ى األول للمج~~موع~~تني
التجريبية والضابطة.

) (2-1-3تحليل محتوى الوحدة :
ق~ ~~ام~ ~~ت ال~ ~~باح~ ~~ثة بتح~ ~~ليل م~ ~~حتوى وح~ ~~دة } امل~ ~~ادة { وامل~ ~~قررة ع~ ~~لى ت~ ~~الم~ ~~يذ ال~ ~~صف ال~ ~~ثان~ ~~ى
اإلع~~دادى ب~~ال~~فصل ال~~دراس~~ى األول ف~~ى ض~~وء ت~~صنيف ب~~لوم ل~~لمجال امل~~عرف~~ى م~~رت~~ني ب~~فاص~~ل زم~~نى
م~قداره }45ي~وم~ا { ل~تقليل نس~بة ت~ذك~ر ت~نائ~ج التح~ليل األول أث~ناء ال~قيام ب~التح~ليل ال~ثان~ى وق~د ك~ان~ت
نس~بة االت~فاق ب~ني التح~ليلني } {0.94وه~ى نس~بة ات~فاق ك~بيرة ي~مكن ال~وث~وق ب~ها وت~عكس ث~بات~ا م~رت~فعا
ل ~~عملية التح ~~ليل وق ~~د ال ~~تزم ~~ت ال ~~باح ~~ثة ب ~~ثالث ~~ة مس ~~توي ~~ات ل ~~لجان ~~ب امل ~~عرف ~~ى وه ~~ى } ال ~~تذك ~~ر – ال ~~فهم-
التطبيق { وفيما يلى تعريف باملستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم التى يقيسها االختبار.
*ال%%تذك%%ر  : knowledgeه ~~و ق ~~درة ال ~~تلميذ ع ~~لى اس ~~ترج ~~اع ال ~~حقائ ~~ق وامل ~~فاه ~~يم ال ~~علمية
واملبادىء والقوانني واملصطلحات املتضمنة فى وحدة } املادة {.
*ال%%فهم : comprehensionه ~~و ق ~~درة ال ~~تلميذ ع ~~لى إدراك امل ~~علوم ~~ات ب ~~طري ~~قة ت ~~مكنه م ~~ن
إعادة صياغتها أو تفسيرها أو الوصول إلى استنتاجات من خاللها .
*التطبيق  : applicationوي~ ~~عنى ق~ ~~درة ال~ ~~تلميذ ع~ ~~لى اس~ ~~تخدام وت~ ~~وظ~ ~~يف امل~ ~~علوم~ ~~ات
العلمية التى سبق له دراستها بهذه الوحدة فى مواقف أخرى جديدة.
ول~~لتأك~~د م~~ن ص~~دق ه~~ذا التح~~ليل ق~~ام~~ت ال~~باح~~ثة ب~~االس~~تعان~~ة ب~~أح~~د أس~~ات~~ذة امل~~ناه~~ج وط~~رائ~~ق
ال~~تدري~~س لتح~~ليل ه~~ذه ال~~وح~~دة ف~~ى ض~~وء ت~~صنيف ب~~لوم وق~~د ك~~ان~~ت نس~~بة االت~~فاق ب~~ينه وب~~ني
تحليل الباحثة }  {0.91وهى نسبة كبيرة يمكن الوثوق بها.

) (3-1-3اعداد جدول مواصفات االختبار :
امل ~~قصود بج ~~دول م ~~واص ~~فات االخ ~~تبار ه ~~و ع ~~بارة ع ~~ن مخ ~~طط ت ~~فصيلى ث ~~نائ ~~ى ال ~~بعد أح ~~د
أب~عاده ق~ائ~مة األه~داف } ن~وات~ج ال~تعلم امل~رغ~وب ت~حقيقها { وال~بعد ال~ثان~ى ه~و ع~ناص~ر امل~حتوى ال~تى
ي~شملها االخ~تبار  ،ل~ذل~ك ق~ام~ت ال~باح~ثة بتح~دي~د األوزان النس~بية ل~كل م~وض~وع م~ن م~وض~وع~ات وح~دة
} امل~ادة{ ف~ى ض~وء تح~ليل م~حتوى ال~وح~دة ت~بعا للمس~توي~ات امل~عرف~ية } ال~تذك~ر – ال~فهم – ال~تطبيق {
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

-74-74املادة {األهمية النسبية لكل موضوع من موضوعات وحدة }

عدد
األسئلة

األهمية
النسبية

عدد الصفحات

عدد الحصص

آراء
الخبراء

النسبة

العدد

النسبة

العدد

11

22.9%

20%

20%

4

28.57
%

8

7

15.949%

15%

20%

4

14.29
%

4

العنصر
واملركب

9

16.428%

15%

15%

3

17.86
%

5

توزيع
االلكترونات على
مستويات الطاقة

10

20.48%

20%

20%

4

21.43
%

6

الصيغ
الكيميائية
لبعض املركبات

13

24.29%

30%

25%

5

17.86
%

5

التفاعالت
الكيميائية

50

99.99%

100% 100%

20

100%

28

املجموع

املوضوع
الذرة

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 {
الوزن النسبى
للمحتوى

العدد
الكلى
لألسئلة

عدد األسئلة موزعة على
مستويات األهداف
تطبيق

فهم

املوضوع

تذكر

22.898%

11

2

4

5

الذرة

15.949%

7

2

3

2

العنصر واملركب

16.428%

9

2

3

4

توزيع االلكترونات على مستويات
الطاقة

20.477%

10

3

3

4

الصيغ الكيميائية لبعض املركبات

24.277%

13

3

5

5

التفاعالت الكيميائية

100%

50

12

18

ال ~ ~ ~ ~ ~ ~~وزن ال~ن~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ب~ى مل~س ~ ~ ~ ~ ~ ~ت~وى
20
األهداف

) (4-1-3صياغة تعليمات االختبار :
 -75ك~~يفية اإلج~~اب~~ة ع~~ن م~~فرداتوق~~د ق~~ام~~ت ال~~باح~~ثة بش~~رح م~~ثال ع~~لى الس~~بورة ي~~وض~~ح ل~~لتالم~~يذ
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

.
) (5-1-3اعداد مفردات االختبار :
اخ~~تارت ال~~باح~~ثة أس~~لوب ص~~ياغ~~ة م~~فردات االخ~~تبار ف~~ى ش~~كل اخ~~تبار م~~وض~~وع~~ى م~~ن ن~~وع
االختيار من متعدد  multiple choice itemsوذلك ألنها أكثر األنواع شيوعا
وق~~ام~~ت ال~~باح~~ثة ب~~اع~~داد أس~~ئلة االخ~~تبار ف~~ى ض~~وء الج~~دول ال~~ساب~~ق )  ( 7وب~~طري~~قة ت~~راع~~ى
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 . ت~ ~~جنب ال~ ~~تلميحات ال~ ~~لفظية ال~ ~~تى ت~ ~~ساع~ ~~د ال~ ~~تلميذ ع~ ~~لى اخ~ ~~تيار اإلج~ ~~اب~ ~~ة ال~ ~~صحيحةواستبعاد اإلجابة غير الصحيحة .
 ص~ياغ~ة ال~بدائ~ل ف~ى ص~ورة ج~ذاب~ة م~قبول~ة ظ~اه~ري~ا ب~ما ي~حقق ال~تجان~س ف~يما ب~ينها م~نناحية وبينها وبني دعامة كل سؤال من ناحية أخرى .
 اس~~تخدام ال~~شكل وال~~تنظيم ال~~فعال ألس~~ئلة االخ~~تبار ح~~يث وض~~ع ج~~ذع ك~~ل س~~ؤال ف~~ىسطور مستقلة ووضعت البدائل بشكل منظم فى األسطر التالية.

) (6-1-3الصورة األولية لالختبار :
ق ~~ام ~~ت ال ~~باح ~~ثة ب ~~اع ~~داد االخ ~~تبار ف ~~ى ص ~~ورت ~~ه األول ~~ية مش ~~تمال ع ~~لى } 50م ~~فردة { ت ~~قيس
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 التاليةليضع التلميذ بإحداها عالمة ) √( أسفل الحرف األمثل لبديل اإلجابة الصحيحة .

) (7-1-3نظام 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 .

) (8-1-3عرض االختبار على مجموعة من املحكمني :
ق ~~ام ~~ت ال ~~باح ~~ثة ب ~~عرض االخ ~~تبار ع ~~لى ال ~~سادة امل ~~حكمني أع ~~ضاء ه ~~يئة ال ~~تدري ~~س ب ~~قسم
امل~ناه~ج وط~رائ~ق ت~دري~س ال~علوم وق~د ط~لب م~نهم إب~داء ال~رأى ح~ول م~دى ص~الح~ية االخ~تبار ف~ى ض~وء
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 .وف ~~ى ض ~~وء آراء ال ~~سادة امل ~~حكمني ق ~~ام ~~ت ال ~~باح ~~ثة ب ~~حصر ال ~~تعدي ~~الت وامل ~~قترح ~~ات وأم ~~كن
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 :
س : 1تم تغيير كلمة أصغروحدة بنائية للمادة بكلمة أصغرجزء من املادة .
س :28تم إضافة كلمة ماعدا الهيليوم .
س 29تم تصحيح رموز املجموعات الذرية لتكون حروفها كبيرة .
س : 32تم تعديل أحد اإلجابات واستبداله بإجابة ذرة واحدة .
س : 37تم تصحيح جذع السؤال واستبدال كلمة تحتوى  6نيترون بكلمة تحتوى  8نيترون .
س  : 49تم وزن املعادلة حيث إنها كانت غير موزونة .

) (9-1-3التجربة االستطالعية لالختبار :
ق~ام~ت ال~باح~ثة بتج~ري~ب االخ~تبار ع~لى ع~ينة اس~تطالع~ية م~ن ت~الم~يذ ال~صف ال~ثان~ى اإلع~دادى
ق ~~وام ~~ها } { 40ت ~~لميذا م ~~ن م ~~درس ~~ة د.مح ~~مد ال ~~صال ~~حى ل ~~لتعليم األس ~~اس ~~ى  – ،إدارة ال ~~قناي ~~ات
ال~~تعليمية – م~~حاف~~ظة الش~~رق~~ية ل~~لعام ال~~دراس~~ى 2008 – 2007م ب~~خالف ع~~ينة ال~~بحث  ،ث~~م ق~~ام~~ت
ال~~باح~~ثة ب~~تصحيح أوراق اإلج~~اب~~ة ب~~اس~~تخدام م~~فتاح ال~~تصحيح امل~~عد ل~~ذل~~ك وق~~ام~~ت ال~~باح~~ثة ب~~رص~~د
ج~~اب~~ة ل~~ثالث ت~~الم~~يذ ق~~د
درج~~ة ك~~ل ت~~لميذ ع~~لى ك~~ل م~~فردة وك~~ذل~~ك درج~~ته ال~~كلية وت~~م اس~~تبعاد أوراق اإل
-77ت~~رك~~وا ب~~عض م~~فردات االخ~~تبار دون إج~~اب~~ة ع~~نها وب~~ذل~~ك أص~~بح ع~~دد ت~~الم~~يذ التج~~رب~~ة االس~~تطالع~~ية
لالختبار التحصيلى }  { 37تلميذا وقامت الباحثة بالتجربة االستطالعية بهدف :
*تحديد الزمن املناسب لالختبار .

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

) (1- 9-1-3تحديد الزمن املناسب لالختبار :
ت~~م ح~~ساب ال~~زم~~ن ال~~الزم ل~~إلج~~اب~~ة ع~~ن أس~~ئلة االخ~~تبار وذل~~ك ع~~ن ط~~ري~~ق ال~~تسجيل ال~~تتاب~~عى
ل~لزم~ن ال~ذى يس~تغرق~ه ك~ل ت~لميذ وب~عد أن أج~اب ج~ميع ال~تالم~يذ ع~لى االخ~تبار ت~م ت~قدي~ر ال~زم~ن ال~الزم
ع~لى أس~اس ح~ساب م~توس~ط ال~زم~ن ال~ذى اس~تغرق~ه ج~ميع ال~تالم~يذ وق~د ب~لغ م~توس~ط زم~ن اإلج~اب~ة ع~ن
مفردات االختبار } { 75دقيقة .

) (2- 9-1-3حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االختبار:
ق ~~ام ~~ت ال ~~باح ~~ثة ب ~~حساب م ~~عام ~~الت ال ~~سهول ~~ة وال ~~صعوب ~~ة وال ~~تمييز ال ~~خاص ب ~~كل م ~~فردة م ~~ن
م~فردات االخ~تبار وح~يث أن م~عام~ل ال~سهول~ة امل~رغ~وب ه~و }  {0.5أو م~اي~قترب م~ن ه~ذا املس~توى  ،أم~ا
م~~عام~~ل ال~~صعوب~~ة امل~~رغ~~وب ه~~و ال~~ذى الي~~قل ع~~ن }{0.2ف~~قد ت~~راوح~~ت م~~عام~~الت ال~~سهول~~ة ب~~ني }، 0.47
 {0.58وم~~عام~~الت ال~~صعوب~~ة ب~~ني }{0.53 ، 0.42وه~~ى م~~عام~~الت م~~قبول~~ة إح~~صائ~~يا وت~~كون امل~~فردة
م~~قبول~~ة والت~~حتاج إل~~ى إع~~ادة ص~~ياغ~~ة ع~~ندم~~ا ي~~تراوح م~~عام~~ل ال~~تمييز ل~~ها م~~ن } {0.29 ، 0.20ول~~قد
وج ~~د أن ق ~~يمة م ~~عام ~~ل ال ~~تمييز } {0.25وه ~~ذا ي ~~دل ع ~~لى أن م ~~عام ~~ل ال ~~تمييز م ~~عتدل وأن االخ ~~تبار ذو
معامالت سهولة وصعوبة متوسطة لكل منهما .

) (3- 9-1-3حساب صدق االختبار:
ي~~قصد ب~~صدق االخ~~تبار  :أن ي~~قيس االخ~~تبار م~~ا وض~~ع ل~~قياس~~ه  ،وق~~د اس~~تخدم~~ت ال~~باح~~ثة
الطرق اآلتية لحساب صدق االختبار :

)- 3 – 9-1-3أ( الصدق الظاهرى :
ي~تمثل ال~صدق ال~ظاه~رى ل~الخ~تبار ف~ى ص~دق امل~حكمني ح~يث ع~رض االخ~تبار ع~لى مج~موع~ة
م~~ن امل~~حكمني م~~ن أس~~ات~~ذة امل~~ناه~~ج وط~~رائ~~ق ال~~تدري~~س ومج~~موع~~ة م~~ن م~~وج~~هى وم~~علمى م~~ادة ال~~علوم
ل~لتأك~د م~ن م~دى م~الءم~ة م~فردات االخ~تبار ل~تالم~يذ ال~صف ال~ثان~ى اإلع~دادى وم~دى ت~مثيل ك~ل م~فردة
لله~~دف ال~~ذى وض~~عت ل~~قياس~~ه وق~~د ت~~م ت~~عدي~~ل ب~~عض امل~~فردات ب~~ناءا ع~~لى آرائ~~هم وق~~د ات~~فق امل~~حكمني
على صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسه .

)- 3 – 9-1-3ب( الصدق الذاتى :
ي%عرف ال%صدق ال%ذات%ى ب%أن%ه  :ص~~دق ال~~درج~~ات التج~~ري~~بية ل~~الخ~~تبار ب~~النس~~بة ل~~لدرج~~ات
~~-78صدق ال ~ ~~ذات ~ ~~ى ب ~ ~~حسابال ~ ~~حقيقية ال ~ ~~تى تخ ~ ~~لصت م ~ ~~ن ش ~ ~~وائ ~ ~~ب أخ ~ ~~طاء ال ~ ~~قياس ت ~ ~~م ح ~ ~~ساب ال ~
الجذرالتربيعى ملعامل ثبات االختبار .
وك~ان م~عام~ل ال~صدق ال~ذات~ى } {0.96وه~ذه ال~قيمة ت~دل ع~لى أن االخ~تبار ع~لى درج~ة ع~ال~ية
من الصدق بما يتفق مع آراء املحكمني .

)(4 – 9-1-3حساب ثبات االختبار:
ي~قصد ب~ثبات االخ~تبار ب~أن~ه ي~عطى ن~فس ال~نتائ~ج إذا م~ا أع~يد ت~طبيقه ع~لى ن~فس األف~راد ف~ى
ن ~~فس ال ~~ظروف  ،وت ~~م ح ~~ساب ث ~~بات االخ ~~تبار ب ~~طري ~~قة التج ~~زئ ~~ة ال ~~نصفية ل ~~درج ~~ات االخ ~~تبار وذل ~~ك
ب~~إي~~جاد م~~عام~~ل االرت~~باط ب~~ني درج~~ات امل~~فردات ال~~فردي~~ة ودرج~~ات امل~~فردات ال~~زوج~~ية ل~~الخ~~تبار ل~~حساب

االرت~باط ب~ني ال~درج~ات ال~خام ث~م إي~جاد م~عام~ل ث~بات االخ~تبار ب~اس~تخدام م~عادل~ة س~بيرم~ان وب~روان ،
ول~~قد وج~~د أن م~~عام~~ل االرت~~باط ب~~ني ن~~صفى االخ~~تبار}  {0.86وب~~ذل~~ك ي~~كون م~~عام~~ل ث~~بات االخ~~تبار =
0.92مما يدل على أن االختبار على درجة عالية من الثبات .

) (10-1-3الصورة النهائية لالختبار · :
ق~ام~ت ال~باح~ثة ب~وض~ع االخ~تبار ف~ى ص~ورت~ه ال~نهائ~ية م~رورا ب~الخ~طوات ال~ساب~قة وب~ذل~ك أص~بح
االخ ~~تبار ف ~~ى ص ~~ورت ~~ه ال ~~نهائ ~~ية م ~~كون م ~~ن } {50م ~~فردة م ~~ن ن ~~وع االخ ~~تيار م ~~ن م ~~تعدد م ~~وزع ~~ة ع ~~لى
م~وض~وع~ات وح~دة }امل~ادة{ ل~لصف ال~ثان~ى اإلع~دادى ت~غطى املس~توي~ات امل~عرف~ية ال~ثالث~ة } ت~ذك~ر -ف~هم-
ت~طبيق { ول~كل س~ؤال أرب~عة ب~دائ~ل وي~تم ت~صحيح االخ~تبار ب~إع~طاء اإلج~اب~ة ال~صحيحة درج~ة }واح~د{
واإلج ~~اب ~~ة غ ~~ير ال ~~صحيحة درج ~~ة }ص ~~فر{ وي ~~وض ~~ح الج ~~دول ال ~~تال ~~ى ت ~~وزي ~~ع م ~~فردات االخ ~~تبار ع ~~لى
املستويات املعرفية الثالث .
جدول ) ( 8
أرقام املفردات التى تقيس املستويات املعرفية الثالث
أرقام املفردات

عدد
املفردات

املستويات
املعرفية

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

20

التذكر

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

18

الفهم

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

12

التطبيق

)( 2-3اختبار مهارات حل املشكالت:
م ~~ر إع ~~داد اخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ل ~~تالم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى اإلع ~~دادى ب ~~الخ ~~طوات
التالية الهدف من االختبار :
يه ~~دف االخ ~~تبار إل ~~ى ال ~~وق ~~وف ع ~~لى م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ل ~~دى ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى
-79اإلعدادى

)(1- 2-3تحديد أبعاد االختبار :
وقد تضمن االختبار خمسة أبعاد رئيسية تمثل مهارات حل املشكالت وهى :
*م%هارة تح%دي%د امل%شكلة وي%قصد ب%ها:ص~ياغ~ة امل~شكلة ص~ياغ~ة دق~يقة ف~ى ش~كل س~ؤال أو ع~بارة
تقريرية .
*م %%هارة أف %%ضل ال %%طرق ل %%لحصول ع %%لى ال %%بيان %%ات امل %%تعلقة ب %%امل %%شكلة وي %%قصد ب %%ها :
امل~صادر وال~طرق ال~تى يس~لكها امل~تعلم به~دف ال~حصول ع~لى ب~يان~ات ق~د ت~فيد ف~ى ال~وص~ول إل~ى
حل للمشكلة.

•

ﻣﻠﺤﻖ ) . ( 4

*م %%هارة ف %%رض ال %%فروض وي %%قصد ب %%ها  :وض ~~ع امل ~~تعلم الق ~~تراح )تخ ~~مني ذك ~~ى( أو ع ~~دد م ~~ن
البدائل التى ربما يكون أحدها هو الحل الصحيح للمشكلة .
*م%هارة اخ%تبار ص%حة ال%فرض وي%قصد ب%ها  :ات~~باع امل~~تعلم ل~~ألس~~ال~~يب ال~~علمية ل~~لتحقق م~~ن
ص~~حة ال~~بدائ~~ل ال~~تى وض~~عها م~~ن ق~~بل لح~~ل امل~~شكلة وق~~د ي~~كون أح~~د ه~~ذه األس~~ال~~يب ال~~علمية ه~~و
التجريب أو املالحظة .
*م%هارة اس%تخالص ال%نتائ%ج وت%عميمها وي%قصد ب%ها  :اس~~تنباط امل~~تعلم ل~~عدد م~~ن ال~~نتائ~~ج
التى قد تترتب على حدوث املشكلة ثم تعميم هذه النتائج فى مواقف مشابهة وجديدة .

) (2- 2-3تعليمات االختبار :
أع~~دت ال~~باح~~ثة ت~~عليمات االخ~~تبار ق~~بل تج~~رب~~ته امل~~بدئ~~ية وذل~~ك ح~~تى ت~~تمكن ال~~باح~~ثة م~~ن دق~~ة
ه ~~ذه ال ~~تعليمات ب ~~ناء ع ~~لى التج ~~رب ~~ة امل ~~بدئ ~~ية وق ~~د ح ~~رص ~~ت ال ~~باح ~~ثة ع ~~ند ص ~~ياغ ~~ة ه ~~ذه ال ~~تعليمات 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- 2-3صياغة مفردات االختبار :
ق~~ام~~ت ال~~باح~~ثة ق~~بل وض~~ع االخ~~تبار ف~~ى ص~~ورت~~ه األول~~ية ب~~دراس~~ة وت~~فحص ع~~دد م~~ن اخ~~تبارت
م~هارات ح~ل امل~شكالت ال~تى أج~ري~ت ف~ى م~ادة ال~علوم م~ثل دراس~ة ) ب~هاء ح~مودة  ، (2005 ،دراس~ة
) م~~رف~~ت ح~~سن  ، (2007 ،دراس~~ة ) ،( Gaigher et.al,2007وب~~ناءا ع~~لى ذل~~ك اع~~تمدت ال~~باح~~ثة ف~~ى
ص~ياغ~ة م~فردات االخ~تبار ع~لى أس~ئلة االخ~تيار م~ن م~تعدد ح~يث ت~كون ك~ل س~ؤال م~ن م~قدم~ة وأرب~عة
ب ~~دائ ~~ل وي ~~تميز ه ~~ذا ال ~~نوع م ~~ن األس ~~ئلة ب ~~عدة م ~~ميزات م ~~نها أن ~~ه سه ~~ل ال ~~تصحيح وي ~~قل ف ~~يه ع ~~ام ~~ل
التخمني كما يتميز بمعدالت صدق وثبات عالية .

-

اعتبارات منها :
وقد راعت الباحثة عند صياغة مفردات االختبار عدة -80-
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 .
ت~~زوي~~د ك~~ل م~~هارة م~~ن م~~هارات االخ~~تبار ب~~مثال ت~~وض~~يحى ل~~لتلميذ ي~~بني ال~~طري~~قة ال~~تى ي~~جيب ب~~ها
على مفردات االختبار .
أن ي~~كون ع~~دد امل~~فردات ف~~ى ال~~صورة األول~~ية ل~~كل ب~~عد م~~ن أب~~عاد االخ~~تبار ك~~اف~~يا تحس~~با مل~~ا ق~~د
يحدث أثناء عمليات تحديد مؤشرات صالحية االختبار واجراءاته اإلحصائية .
ع~دم وض~ع اإلج~اب~ات ال~صحيحة ب~نظام م~عني ي~مكن أن يس~تنتج م~نه ال~تلميذ اإلج~اب~ة ال~صحيحة
دون دراسة ملفردات االختبار .
أن تكون البدائل متساوية فى الطول قدر اإلمكان ومرتبطة بمقدمة السؤال .
أن تتجانس االستجابات غير الصحيحة .

)(4- 2-3الضبط اإلحصائى لالختبار :
ل ~ ~~لتحقق م ~ ~~ن ص ~ ~~الح ~ ~~ية االخ ~ ~~تبار ل ~ ~~الس ~ ~~تخدام وال ~ ~~تطبيق ع ~ ~~لى ت ~ ~~الم ~ ~~يذ ال ~ ~~صف ال ~ ~~ثان ~ ~~ى
اإلع ~~دادى  ،ق ~~ام ~~ت ال ~~باح ~~ثة ب ~~عرض اخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ع ~~لى مج ~~موع ~~ة م ~~ن ال ~~سادة
امل ~~حكمني*  ،ث ~~م ق ~~ام ~~ت بتج ~~رب ~~ته اس ~~تطالع ~~يا ع ~~لى مج ~~موع ~~ة م ~~ن ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى اإلع ~~دادى
ب~مدرس~ة د.مح~مد ال~صال~حى ل~لتعليم األس~اس~ى ب~إدارة ال~قناي~ات ال~تعليمية – م~حاف~ظة الش~رق~ية -وب~لغ
ع~~دده~~م } {37ت~~لميذا وت~~لميذة وذل~~ك به~~دف ال~~حصول ع~~لى ب~~يان~~ات ت~~تعلق ب~~ال~~خصائ~~ص اإلح~~صائ~~ية
التالية :

صدق االختبار :
واستعانت الباحثة بالطريقة اآلتية للتأكد من صدق االختبار :
) (1- 4- 2-3صدق املحتوى :
ع~~رض~~ت ال~~صورة األول~~ية ل~~الخ~~تبار ع~~لى مج~~موع~~ة م~~ن ال~~سادة امل~~حكمني ف~~ى م~~جال امل~~ناه~~ج
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 .وف~ى ض~وء آراء امل~حكمني ت~م ت~عدي~ل ب~عض م~فردات االخ~تبار  ،وق~د اع~تبر ذل~ك م~ؤش~را ل~صدق
االختبار ككل منطقيا .

) (2- 4- 2-3ثبات االختبار :
وق~ ~~د ت~ ~~م ح~ ~~ساب ث~ ~~بات األب~ ~~عاد ال~ ~~فرع~ ~~ية الخ~ ~~تبار م~ ~~هارات ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت وال~ ~~درج~ ~~ة ال~ ~~كلية
 -81أن ق ~~يمة ه ~~ذه امل ~~عام ~~التل ~~الخ ~~تبار ب ~~اس ~~تخدام ط ~~ري ~~قة ك ~~يودر وري ~~تشارد س ~~ون  KR-20وق ~~د وج ~~د
ت~~راوح~~ت م~~اب~~ني } {0.85 ، 0.70وه~~ى ق~~يم دال~~ة ع~~ند مس~~توى  0.01وت~~شير إل~~ى إم~~كان~~ية اس~~تخدام
االختبار بمهاراته الفرعية بموثوقية مقبولة وهذا مايوضحه الجدول التالى :
جدول)(9
معامالت الثبات للمهارات الفرعية الختبار مهارات حل املشكالت
االختبار ككل الخامسة
0.85

0.72

الرابعة

الثالثة

الثانية

األولى

املهارة

0.75

0.82

0.70

0.73

معامل
الثبات

)( 5- 2-3تحليل مفردات االختبار للحصول على :
)(1- 5 - 2-3م %% %عام %% %الت ال %% %سهول %% %ة وال %% %صعوب %% %ة وال %% %تمييز ل %% %كل
مفردة :

* ﻣﻠﺤﻖ)(1

وق ~~د ت ~~م ح ~~ساب ه ~~ذه امل ~~عام ~~الت مل ~~فردات االخ ~~تبار ع ~~ن ط ~~ري ~~ق امل ~~عادالت امل ~~خصصة ل ~~ذل ~~ك
) ف~~ؤاد ال~~بهى  ، ( 625: 623 ، 542 ،1989 ،وق~~د وج~~د أن م~~عام~~الت ال~~سهول~~ة مل~~فردات االخ~~تبار
ت~ ~~راوح~ ~~ت م~ ~~ا ب~ ~~ني } {0.73 ، 0.23وم~ ~~عام~ ~~الت ال~ ~~صعوب~ ~~ة ت~ ~~راوح~ ~~ت م~ ~~ا ب~ ~~ني } { 0.77 ، 0.27وأن
م~عام~الت ال~تمييز ت~راوح~ت م~ا ب~ني } ، { 0.9 ، 0.2وب~ذل~ك أص~بح ج~ميع م~فردات االخ~تبار ت~قع داخ~ل
ال ~~نطاق املح ~~دد وأن ~~ها ليس ~~ت ش ~~دي ~~دة ال ~~صعوب ~~ة وليس ~~ت ش ~~دي ~~دة ال ~~سهول ~~ة وق ~~ادرة ع ~~لى ال ~~تمييز ب ~~ني
مستويات التالميذ الضعاف واملتوسطني واألقوياء .
)(2- 5 - 2-3تح%%دي%%د االس%%تجاب%%ات غ%%ير ال%%وظ%%يفية  :أش ~~ارت ال ~~نتائ ~~ج
إلى أن جميع االستجابات وظيفية ومحتملة الصحة بالنسبة للتالميذ

)(3- 5 - 2-3تحديد الزمن املناسب لالختبار :
ت~~م ح~~ساب ال~~زم~~ن ال~~الزم ل~~إلج~~اب~~ة ع~~ن أس~~ئلة االخ~~تبار وذل~~ك ع~~ن ط~~ري~~ق ال~~تسجيل ال~~تتاب~~عى
ل~لزم~ن ال~ذى يس~تغرق~ه ك~ل ت~لميذ وب~عد أن أج~اب ج~ميع ال~تالم~يذ ع~لى االخ~تبار ت~م ت~قدي~ر ال~زم~ن ال~الزم
على أساس حساب متوسط الزمن الذى استغرقه جميع التالميذ ووجد أنه } {60دقيقة .

)(4- 5 - 2-3طريقة التصحيح :
ت~رص~د درج~ة واح~دة ل~إلج~اب~ة ال~صحيحة وص~فر ل~إلج~اب~ة غ~ير ال~صحيحة وذل~ك لج~ميع م~فردات
االخ ~~تبار وب ~~ذل ~~ك ت ~~صبح ال ~~درج ~~ة ال ~~عظمى الخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ل ~~تالم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى
اإلعدادى } {25درجة وقد تم عمل مفتاح مثقب لتصحيح االختبار .
)(5- 5 - 2-3ال %%صورة ال %%نهائ %%ية الخ %%تبار م %%هارات ح %%ل امل %%شكالت  :ق~ ~~ام~ ~~ت ال~ ~~باح~ ~~ثة
ب~وض~ع االخ~تبار ف~ى ص~ورت~ه ال~نهائ~ية م~رورا ب~الخ~طوات ال~ساب~قة وب~ذل~ك أص~بح االخ~تبار ف~ى ص~ورت~ه
ال~~نهائ~~ية م~~كون م~~ن } {25م~~فردة م~~ن ن~~وع االخ~~تيار م~~ن م~~تعدد م~~وزع~~ة ع~~لى امل~~هارات الخ~~مس س~~ال~~فة
الذكر بحيث تتضمن كل مهارة خمسة أسئلة ولكل سؤال أربعة بدائل .

-4اجراءات ماقبل تنفيذ تجربة البحث :
)(1-4تحديد الهدف من تجربة البحث :
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ته~دف تج~رب~ة ال~بحث إل~ى ال~حصول ع~لى ب~يان~ات دق~يقة ت~وض~ح م~اإذا ك~ان~ت ه~ناك ف~روق~ا ب~ني
آداء املج~ ~~موع~ ~~ة التج~ ~~ري~ ~~بية ) ال~ ~~تى درس~ ~~ت ب~ ~~اس~ ~~تخدام ب~ ~~عض خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير ( وآداء املج~ ~~موع~ ~~ة
الضابطة ) التى درست باستخدام الطريقة املعتادة ( على أدوات البحث وهى :
 اخ ~~تبار ت ~~حصيل ف ~~ى وح ~~دة }امل ~~ادة { امل ~~قررة ع ~~لى ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى اإلع ~~دادى – ال ~~فصلالدراسى األول – .

 اختبار مهارات حل املشكالت .)(2-4تحديد متغيرات البحث:
امل~تغير املس~تقل  :وه~و ط~ري~قة ال~تدري~س ح~يث ت~درس املج~موع~ة التج~ري~بية ب~اس~تخدام ب~عض خ~رائ~طالتفكير  ،بينما تدرس املجموعة الضابطة باستخدام الطريقة املعتادة .

املتغيرات التابعة وهى :-

اخ ~~تبار ت ~~حصيل ف ~~ى وح ~~دة }امل ~~ادة { امل ~~قررة ع ~~لى ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى اإلع ~~دادى – ال ~~فصل
الدراسى األول – .
اختبار مهارات حل املشكالت .

)(3-4تحديد منهج البحث :
)(1-3-4املنهج الوصفى :
وذل~ك مل~سح أدب~يات امل~جال إلع~داد اإلط~ار ال~نظرى وتح~دي~د ال~دراس~ات ال~ساب~قة ذات ال~صلة ،
باإلضافة إلى تحليل وتفسير نتائج تطبيق أدوات البحث.

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

)(4-4اختيار عينة البحث :
تم اختيار عينتني للبحث وهما :
ع%ينة اس%تطالع%ية  } :س~~بق الح~~دي~~ث ع~~نها ف~~ى ه~~ذا ال~~فصل { وك~~ان اخ~~تياره~~ا
به~~دف ض~~بط أدوات ال~~بحث  ،ع~~ينة إلج~~راء تج~~رب~~ة ال~~بحث ت~~م
اختيار عينة البحث من مدارس:
م~درس~ة د.مح~مد ال~صال~حى ل~لتعليم األس~اس~ى  ،م~درس~ة ال~قناي~ات اإلع~دادي~ة ب~نات  ،م~درس~ة
ال ~~قناي ~~ات اإلع ~~دادي ~~ة ب ~~نني – إدارة ال ~~قناي ~~ات ال ~~تعليمية – م ~~حاف ~~ظة الش ~~رق ~~ية وال ~~تى ت ~~عمل ال ~~باح ~~ثة
ب~إح~داه~ا وه~ى ع~بارة ع~ن أرب~عة ف~صول م~ن ف~صول ال~صف ال~ثان~ى اإلع~دادى وت~م ت~قسيم ال~عينة إل~ى
مجموعتني :
*مج %%موع %%ة ض %%اب %%طة:م~ ~~كون~ ~~ة م~ ~~ن } {75ت~ ~~لميذا ع~ ~~بارة ع~ ~~ن ف~ ~~صلني دراس~ ~~يني
~-83ة ب~~نات ،ك~~ام~~لني ) (2/1) ،(2/1ب~~مدرس~~ة ال~~قناي~~ات اإلع~~دادي~
م~~درس~~ة ال~~قناي~~ات اإلع~~دادي~~ة ب~~نني وق~~د درس~~ت ه~~ذه املج~~موع~~ة
وح ~~دة }امل ~~ادة{ امل ~~قررة ع ~~ليهم – ال ~~فصل ال ~~دراس ~~ى األول –
بالطريقة املعتادة .
*مج%%موع%%ة تج%%ري%%بية :م ~~كون ~~ة م ~~ن } {75ت ~~لميذا ع ~~بارة ع ~~ن ف ~~صلني دراس ~~يني
ك~ام~لني ) (2/2) ، (2/1ب~مدرس~ة د.مح~مد ال~صال~حى ل~لتعليم
األس~ ~ ~ ~~اس~ ~ ~ ~~ى – إدارة ال~ ~ ~ ~~قناي~ ~ ~ ~~ات ال~ ~ ~ ~~تعليمية – م~ ~ ~ ~~حاف~ ~ ~ ~~ظة
الش~ ~ ~~رق~ ~ ~~ية  ،وق~ ~ ~~د درس~ ~ ~~ت ه~ ~ ~~ذه املج~ ~ ~~موع~ ~ ~~ة ن~ ~ ~~فس ال~ ~ ~~وح~ ~ ~~دة
ب~ ~~اس~ ~~تخدام ب~ ~~عض خ~ ~~رائ~ ~~ط ال~ ~~تفكير  ،وق~ ~~د ت~ ~~م تح~ ~~دي~ ~~د ع~ ~~دد
ال~تالم~يذ ف~ى املج~موع~تني ب~عد اس~تبعاد ال~حاالت ال~غائ~بة أث~ناء
اج ~ ~~راء تج ~ ~~رب ~ ~~ة ال ~ ~~بحث وأث ~ ~~ناء ت ~ ~~طبيق أدوات ال ~ ~~بحث ق ~ ~~بليا
وبعديا .

جدول ) (10

ﻋدد ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ
العدد
العدد
الفعلى املستبعد

عدد التالميذ

40تلمي
ذة
39
تلميذا

36
39

4
0

36
39

1
4

37تلميذا
43تلميذة

150

9

159

املدرسة

الفصل

املجموعة

االعدادية
بنات
االعدادية
بنني

2/1
2/1

الضابطة

د.محمد الصالحى
للتعليم األساسى

2/1
2/2

التجريبية
حجم
العينة
الكلى

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

)(1-5-4العمر الزمنى :
ف ~~ى مس ~~توى ع ~~مرى واح ~~د ت ~~قري ~~با ح ~~يث ت ~~راوح ~~ت أع ~~مار ت ~~الم ~~يذ مج ~~موع ~~تى ال ~~بحث م ~~اب ~~ني
 14-13سنة

)(2-5-4املستوى االجتماعى واالقتصادى :
ح ~~يث إن ع ~~ينة ال ~~بحث ت ~~نتمى إل ~~ى م ~~دي ~~نة واح ~~دة م ~~ما ي ~~شير إل ~~ى أن املس ~~توى االج ~~تماع ~~ى
واالقتصادى متقارب ومتكافىء إلى حد كبير

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

 -5اجراءات تنفيذ تجربة البحث :
) (1-5تطبيق أدوات البحث قبليا :
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ت ~ ~~م ت ~ ~~طبيق األدوات املس ~ ~~تخدم ~ ~~ة ع ~ ~~لى ع ~ ~~ينة ال ~ ~~بحث ب ~ ~~صورة ق ~ ~~بلية ل ~ ~~كل م ~ ~~ن املج ~ ~~موع ~ ~~تني
التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى ب~~داي~~ة ال~~فصل ال~~دراس~~ى األول م~~ن ال~~عام ال~~دراس~~ى  2009 / 2008م ،
وذل~~ك به~~دف تح~~دي~~د ال~~درج~~ة ال~~قبلية ال~~كلية ل~~كل ت~~لميذ ف~~ى ال~~تطبيق ال~~قبلى ألدوات ال~~بحث  ،وق~~ام~~ت
ال~~باح~~ثة ب~~قراءة وت~~وض~~يح وش~~رح ال~~تعليمات ال~~خاص~~ة ل~~كل آداة ل~~لتالم~~يذ ق~~بل وأث~~ناء ال~~تطبيق  ،وق~~د
اس ~~تغرق ~~ت م ~~دة ال ~~تطبيق ال ~~قبلى ل ~~ألدوات ك ~~لها ) ( 16ح ~~صة ب ~~واق ~~ع  8ح ~~صص ل ~~كل م ~~ن اخ ~~تبار
التحصيل واختبار مهارات حل املشكالت لكل من املجموعتني التجريبية والضابطة .

)(2- 1-5االختبار التحصيلى :
ويوضح جدول) (11نتائج التطبيق القبلى لالختبار التحصيلى على مجموعتى البحث كما يلى:

جدول)(11
املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة)ت(للمقارنة بني درجات تالميذ
املجموعتني الضابطة والتجريبية فى القياس القبلى لالختبار التحصيلى
الداللة عند
الطرفني

درجة
الحرية

قيمة )ت(

االنحراف
املعيارى

0.969

149

0.039

0.969

149

0.039

املتوسط عدد العينة

املجموعة

3.788

13.800

75

الضابطة

4.56

13.77

75

التجريبية

*وم~ن ن~تائ~ج الج~دول ال~ساب~ق ي~تضح ع~دم وج~ود ف~روق دال~ة إح~صائ~يا ب~ني املج~موع~تني ال~ضاب~طة
والتج ~~ري ~~بية ف ~~ى امل ~~تغير ال ~~تاب ~~ع } االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى{ ق ~~بلى وب ~~ذل ~~ك ي ~~تحقق ال ~~تجان ~~س ب ~~ني
املجموعتني.

)(3- 1-5اختبار مهارات حل املشكالت :
ك ~ ~~ما ي ~ ~~بني ج ~ ~~دول) (12ن ~ ~~تائ ~ ~~ج ال ~ ~~تطبيق ال ~ ~~قبلى الخ ~ ~~تبار م ~ ~~هارات ح ~ ~~ل امل ~ ~~شكالت ع ~ ~~لى
مجموعتى البحث كما يلى :
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املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة)ت(للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعتني
الضابطة والتجريبة فى القياس القبلى الختبار مهارات حل املشكالت

الداللة
عند
الطرفني

درجة
الحرية

قيمة
)ت(

0.521

149

0.644

0.521

149

0.644

االنحراف
املعيارى

املتوس عدد
املجموعة
ط
العينة

3.4

الضابطة

9.17

75

1
3.1
8

8.82

75

التجريبية

وب~ ~~ذل~ ~~ك ي~ ~~تضح أن ق~ ~~يم )ت( غ~ ~~ير دال~ ~~ة م~ ~~ما ي~ ~~عنى ع~ ~~دم وج~ ~~ود ف~ ~~روق دال~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~يا ب~ ~~ني
املج~موع~تني ال~ضاب~طة والتج~ري~بية ف~ى امل~تغير ال~تاب~ع ق~بلى اخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت وب~ذل~ك ت~م
التحقق من التجانس بني املجموعتني .

)(2-5تدريس الوحدة ملجموعة البحث :
ق~ام أ /م~صطفى ع~لى ال~لبلوب ب~ال~تدري~س للمج~موع~ة التج~ري~بية وه~ى ف~صلى )( 2/2) (2/1
م ~~ن ت ~~الم ~~يذ ال ~~صف ال ~~ثان ~~ى اإلع ~~دادى ب ~~مدرس ~~ة د.مح ~~مد ال ~~صال ~~حى ل ~~لتعليم األس ~~اس ~~ى – إدارة
ال~قناي~ات ال~تعليمية -م~حاف~ظة الش~رق~ية ح~يث درس~ت ب~اس~تخدام ب~عض خ~رائ~ط ال~تفكير ب~عد أن ع~رف~ته
ال~باح~ثة ب~ماه~ية خ~رائ~ط ال~تفكير وأن~ماط~ها ووظ~يفة ك~ل ن~مط وك~يفية ال~تدري~س ب~اس~تخدام~ها ك~ما ت~لقت
املج~موع~ة التج~ري~بية م~ن ق~بل ال~باح~ثة ج~لسات ت~دري~ب ع~لى خ~رائ~ط ال~تفكير وف~ى ن~هاي~ة ه~ذه الج~لسات
ط~~لبت ال~~باح~~ثة م~~ن ال~~تالم~~يذ ب~~ناء ع~~دد م~~ن خ~~رائ~~ط ال~~تفكير ال~~ثمان~~ية دون ال~~تقيد ب~~مادة دراس~~ية م~~عينة
ب ~~ل ت ~~رك ~~ت ال ~~باح ~~ثة م ~~طلق الح ~~ري ~~ة ل ~~لتالم ~~يذ الخ ~~تيار امل ~~فاه ~~يم ال ~~تى ي ~~رغ ~~بون ف ~~ى ت ~~عري ~~فها ووص ~~فها
ب~اس~تخدام خ~رائ~ط ال~تفكير وق~د اح~تفظت ال~باح~ثة بمج~موع~ة م~ن ه~ذه األع~مال ال~تى ق~ام ب~ها ال~تالم~يذ
وه~ذا م~ا ي~وض~حه م~لحق )  ( 6ب~نهاي~ة ال~بحث ال~حال~ى وق~د ح~رص~ت ال~باح~ثة ع~لى ح~ضور ال~حصص
ال~دراس~ية ال~خاص~ة ب~تدري~س وح~دة امل~ادة م~ن ك~تاب أن~ت وال~علوم امل~قررة ع~لى ت~الم~يذ ال~صف ال~ثان~ى
اإلع~ ~ ~~دادى – ال~ ~ ~~فصل ال~ ~ ~~دراس~ ~ ~~ى األول -ل~ ~ ~~عام 2008م 2009 /م ح~ ~ ~~تى ي~ ~ ~~تسنى ل~ ~ ~~ها أن ت~ ~ ~~كون
ب~مساع~دة أ /م~صطفى م~درس م~ادة ال~علوم ك~لما اح~تاج ذل~ك أث~ناء ح~ل امل~هام ب~كراس~ة ن~شاط ال~تلميذ
أو أث ~~ناء ب ~~ناء خ ~~رائ ~~ط ال ~~تفكير م ~~ن ق ~~بله وق ~~بل ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~ة التج ~~ري ~~بية ب ~~ينما درس ~~ت املج ~~موع ~~ة
ال~~ضاب~~طة وه~~ى ف~~صلى ) (2/1)، (2/1واملج~~موع~~ة م~~ن ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى ب~~مدرس~~تى
اإلع~دادي~ة ب~نني} ق~ام ب~ال~تدري~س أ /مح~مد ف~اروق{  ،اإلع~دادي~ة ب~نات } ق~ام ب~ال~تدري~س أ /ه~ال~ة ع~وي~س{
– إدارة القنايات التعليمية -محافظة الشرقية ودرست بالطريقة املعتادة .

)(3-5التطبيق البعدى ألدوات البحث :

 –-86اخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~لت ~~م ت ~~طبيق األدوات املس ~~تخدم ~~ة ف ~~ى ال ~~بحث }االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى
امل~~شكالت { ع~~لى ع~~ينة ال~~بحث ب~~صورة ب~~عدي~~ة ل~~كل م~~ن املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة وذل~~ك به~~دف
تح~دي~د ال~درج~ة ال~بعدي~ة ل~كل ت~لميذ ف~ى ال~تطبيق ال~بعدى ألدوات ال~بحث  ،وق~د اس~تغرق~ت م~دة ال~تطبيق
البعدى لألدوات :
*االخ~تبار ال~تحصيلى ب~واق~ع } {75دق~يقة ل~كل مج~موع~ة م~ن املج~موع~تني التج~ري~بية وال~ضاب~طة ك~ل
على حدة .
*اخ ~~تبار م ~~هارات ح ~~ل امل ~~شكالت ب ~~واق ~~ع } {60دق ~~يقة ل ~~كل مج ~~موع ~~ة م ~~ن املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية
والضابطة كل على حدة .

)(4-5تصحيح األدوات وتقدير الدرجات :
تم تصحيح أوراق اإلجابة وكان تقدير الدرجات كما يلى :
*االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى  :ت ~~م إع ~~طاء اإلج ~~اب ~~ة ال ~~صحيحة درج ~~ة واح ~~دة واإلج ~~اب ~~ة غ ~~ير ال ~~صحيحة
صفر وكانت الدرجة الكلية لالختبار } {50درجة .
*اخ~ ~~تبار م~ ~~هارات ح~ ~~ل امل~ ~~شكالت  :ت~ ~~م إع~ ~~طاء اإلج~ ~~اب~ ~~ة ال~ ~~صحيحة درج~ ~~ة واح~ ~~دة واإلج~ ~~اب~ ~~ة غ~ ~~ير
الصحيحة صفر وكانت الدرجة الكلية لالختبار } {25درجة .

)(5-5األسلوب اإلحصائى املستخدم فى معالجة البيانات :

تم التحقق من صحة الفروض املتضمنة ملشكلة البحث باستخدام األساليب
اإلحصائية املناسبة كما سوف يأتى ذكر ذلك تفصيال فى الفصل الالحق .

-87-

الفصل الخامس
نتائج البحث وتفسيرها

أوال  :األساليب اإلحصائية املستخدمة فى البحث
الحالى
ثانيا  :اختبار صحة الفروض ومناقشة النتائج

الفصل الخامس
نتائج البحث وتفسيرها

ه~دف ه~ذا ال~فصل إل~ى تح~ليل ال~بيان~ات ال~تى ت~وص~ل إل~يها ال~بحث ال~حال~ى وم~عال~جتها
إح~~صائ~~يا وك~~ان~~ت وح~~دة تح~~ليل ال~~بيان~~ات ه~~ى درج~~ات ت~~الم~~يذ ال~~صف ال~~ثان~~ى اإلع~~دادى ف~~ى
ت~طبيق االخ~تبار ال~تحصيلى واخ~تبار م~هارات ح~ل امل~شكالت ق~بليا وب~عدي~ا ح~يث إن~ه ل~م تظه~ر
ف~~روق ذات دالل~~ة إح~~صائ~~ية ب~~ني املج~~موع~~تني التج~~ري~~بية وال~~ضاب~~طة ف~~ى ت~~طبيق أدوات ال~~بحث
قبليا )االختبار التحصيلى واختبار مهارات حل املشكالت (
وب~~ذل~~ك ق~~د اع~~تبرت ه~~ذه امل~~تغيرات م~~ضبوط~~ة ق~~بليا ول~~ذل~~ك ي~~مكن ال~~قول ب~~أن أى ف~~روق
ب ~~ني املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية وال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى ت ~~طبيق أدوات ال ~~بحث ب ~~عدي ~~ا ي ~~رج ~~ع إل ~~ى امل ~~تغير
املستقل ) خرائط التفكير (
أوال  :األساليب اإلحصائية املستخدمة فى البحث الحالى :
) (1اخ ~~تبار )ت( ل ~~دالل ~~ة ف ~~روق امل ~~توس ~~طات مل ~~توس ~~طني م ~~رت ~~بطني ) .ف ~~ؤاد ال ~~بهى ، 1979،
(469
ويمكن حساب قيمة)ت( من خالل املعادلة التالية :

ت=

مف

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

-89) (2حجم التأثير :
ولقياس حجم التأثير تم استخدام املعادلة التالية ):رشدى فام منصور(57 ،1997،
2t
=d
df
حيث يدل الرمز:
 : Dfدرجات الحرية
 : tقيمة)ت( لداللة الفروق بني املتوسطات
ويتحدد حجم التأثير كاآلتى :
إذا كانت قيمة) 0.2 = (dكان حجم التأثير صغيرا.
إذا كانت قيمة) 0.5 = (dكان حجم التأثير متوسطا .
إذا كانت قيمة) 0.8 = (dكان 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 :

" ت~ ~~وج~ ~~د ف~ ~~روق ذات دالل~ ~~ة إح~ ~~صائ~ ~~ية ع~ ~~ند مس~ ~~توى  0.05ب~ ~~ني م~ ~~توس~ ~~طات درج~ ~~ات
ت~الم~يذ املج~موع~تني التج~ري~بية وال~ضاب~طة ف~ى ك~ل مس~توى م~ن مس~توي~ات االخ~تبار ال~تحصيلى
وفى االختبار ككل لصالح املجموعة التجريبية " .
*وت~~م ال~~تحقق م~~ن ص~~حة ال~~فرض ب~~حساب م~~توس~~طى درج~~ات ال~~تالم~~يذ)ع~~ينة ال~~بحث(
قبليا وبعديا وحساب االنحراف املعيارى وقيمة)ت( وحجم التأثير .
وي~وض~ح ج~دول) (13ن~تائ~ج ت~طبيق االخ~تبار ال~تحصيلى ب~عدي~ا ع~لى مج~موع~تى ال~بحث
كما يلى :
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جدول ) ( 13
املتوسط واالنحراف املعيارى وقيمة)ت( للمقارنة بني درجات تالميذ املجموعتني
التجريبية والضابطة فى القياس البعدى لالختبار التحصيلى

df

قيمة)
ت(

0.56

0.00
1
0.00
1

149

3.42

1.82

0.01
0.01

149

2.11

0.01
0.01

149

12.9

2.57

0.01
0.01

149

15.7

قيمة) داللة
الطرف
(d
ني

االنح املتوس
عدد
ط
راف
التطبيق
املعيا الحسا العينة
بى
رى

البعد

3.86
2.99

15.04
16.97

75
75

الضابطة
التجريبية

التذكر

4.04 11.12
4
3.21

6.86
13.50

75
75

الضابطة
التجريبية

الفهم

2.55
2.73

2.17
7.80

75
75

الضابطة
التجريبية

التطبيق

5.73
5.01

23.94
37.88

75
75

الضابطة التحصي
ل
التجريبية

ن ~~الح ~~ظ م ~~ن الج ~~دول ال ~~ساب ~~ق ) (13أن ال ~~نتائ ~~ج ال ~~ساب ~~قة ت ~~عبرع ~~ن وج ~~ود ف ~~روق ذات
دالل ~~ة إح ~~صائ ~~ية ع ~~ند مس ~~توى  0.01ب ~~ني م ~~توس ~~طات درج ~~ات ت ~~الم ~~يذ املج ~~موع ~~تني التج ~~ري ~~بية
وال~~ضاب~~طة ف~~ى ك~~ل مس~~توى م~~ن مس~~توي~~ات االخ~~تبار ال~~تحصيلى وف~~ى االخ~~تبار ك~~كل ل~~صال~~ح
املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية وه~~ذا ي~~دل ع~~لى ت~~فوق ت~~الم~~يذ املج~~موع~~ة التج~~ري~~بية ع~~ن ت~~الم~~يذ املج~~موع~~ة
ال ~~ضاب ~~طة ف ~~ى االخ ~~تبار ال ~~تحصيلى ك ~~كل وف ~~ى ك ~~ل م ~~ن مس ~~توي ~~ات ~~ه ال ~~ثالث ~~ة)ال ~~تذك ~~ر -ال ~~فهم-

