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العلوم علي تنمية أثر استخدام خرائط التفكري يف تدريس 
 احلس العلمي لدى طالبات الصف اخلامس االبتدائي

استيدؼ ىذا البحث تحديد أثر استخداـ خرائط التفكير  _الممخص
عمى تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الخامس االبتدائي، 
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ أعدت الباحثة دليؿ المعممة ككتاب الطالبة 
 باستخداـ خرائط التفكير في كحدة "القكل كالطاقة " مف مقرر العمـك

إعداد مقياس الحس العممي المناسب بالفصؿ الدراسي الثاني، كما تـ 
 لطالبات الصؼ الخامس االبتدائي، كقد طبقت أداة البحث قبميان عمى

 ( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االبتدائي،60عينة مككنة مف )
كذلؾ بعد تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة بالتساكم، ثـ تـ 

 ستخداـ خرائط التفكيرتدريس الكحدة المختارة لممجمكعة التجريبية با
في حيف استخدمت الطريقة المعتادة لتدريس الكحدة ذاتيا لممجمكعة 
الضابطة، كمف ثـ تطبيؽ أداة البحث بعديان عمى المجمكعتيف التجريبية 
كالضابطة. كتكصمت نتائج البحث إلى كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية 

 ( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة0.01عند مستكل )
التجريبية كدرجات المجمكعة الضابطة في مقياس الحس العممي 
لصالح المجمكعة التجريبية، كما بيف البحث أف حجـ تأثير استخداـ 
خرائط التفكير عمى تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الخامس 
االبتدائي كبير. كفي ضكء ذلؾ تكصؿ البحث إلى مجمكعة مف 

صى البحث الحالي بضركرة إعادة التكصيات كالمقترحات، حيث أك 
النظر في محتكل مقرر العمـك بالمرحمة االبتدائية بحيث يتضمف 
العديد مف خرائط التفكير، ككذلؾ ضركرة تدريب معممات العمـك عمى 
إعداد كبناء خرائط التفكير كاستخداميا في تدريس العمـك لتنمية الحس 

 .العممي
، الحس العممي.: خرائط التفكير، تالكممات المفتاحية  دريس العمـك

 المقدمة. 1
يعتبر التفكير مطمبان أساسيان لجميع أفراد المجتمع عندما      

يكاجيكف مشكبلت أك تحديات تحكؿ دكف تحقيقيـ ألىدافيـ، لذا 
يعد التفكير حجر األساس في حؿ المشكبلت كمجابية التحديات 

التقدـ العممي العصرية بطرائؽ إبداعية، إضافة إلى أنو كقكد 
 .كالتطكر التكنكلكجي الذم يشيده عصرنا الحالي

 كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف المدرسة مازالت تركز عمى حشك       
عقكؿ الطبلب بالمعمكمات بدالن مف التركيز عمى تكليد األفكار 
كتطبيقيا، ففي معظـ الصفكؼ الدراسية يستأثر المعممكف بالكبلـ 

باألسئمة كالنشاطات التي تتطمب معظـ الكقت دكف االىتماـ 
أف "إعداد  [:2] [؛ لذا يرل الكبيسي1] إمعاف النظر كالتفكر

الطالب لمتعايش مع مجتمعو يتطمب مف الميتميف بالتربية 
مساعدتو عمى ذلؾ، كيمكف تحقيؽ ذلؾ إذا تـ احتراـ طرؽ 
تفكيره كالكشؼ عف طاقاتو الكامنة مف خبلؿ تكجيييا إلى 

عؿ ىذا الطالب قادرنا عمى حؿ المشكبلت التي الطريقة التي تج
 .يكاجييا أك التفكير في طرؽ لحميا

تسيطر عمى سمككنا العديد مف الدكافع كالحاجات المختمفة       
سكاء الفسيكلكجية كدافع الجكع أك االجتماعية المكتسبة كدافع 
االنتماء كاالنجاز كغيرىا، كيعد كشؼ دكافع السمكؾ عممية 

اردنا فيـ السمكؾ كتفسيره ف فالدافعية ىي سبب  اساسية إذا
حدكث كتكجيو السمكؾ، حيث تمد السمكؾ بالطاقة البلزمة في 

 ].3] مجمكعات خاصة مف االستجابات
كمف أىـ كأحدث أىداؼ تدريس العمـك كالتربية العممية طبقان      

إعداد متعمـ دارس لمعمـك تككف  [(PROJECT2061) لمشركع
، شاعر  لديو اتجاىات ايجابية نحك العمـ، مستمتعان بدراسة العمـك
بقيمة ذاتو، قادرا عمى بناء المعرفة بنفسو، كبطريقتو ىك كليس 
بطريقة معممو، كفقان لبنيتو المعرفية، مستثمران كؿ أمكانيات عقمو 

اختزاليا إلى كقت الذىنية، مبتعدان عف تمقى المعرفة بشكؿ مجزأ ك 
الحاجة إلييا، معبران عف رأيو باستقبللية، ممتمكان لميارات التفكير 
المتنكعة لمتكاصؿ مع العالـ المحيط بفاعمية لمكاجية المشكبلت 
مف خبلؿ تفعيؿ األداءات الذىنية كالميارات العقمية بطريقة 
إيجابية في عصر يتسـ بالتطكرات المعمكماتية كالتغيرات 

 .قة في شتى مجاالت الحياة عمميان كتكنكلكجيان المتبلح
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 كلـ يعد يقاس التعمـ بكـ المعمكمات التي لدل المتعمـ،      
كلكف أصبح يقاس بالطريقة التي حصؿ بيا عمى ىذه المعمكمات 
كقدرتو عمى تحميميا، كاتخاذ قرار صحيح عمى أساسيا، حيث 

تبارىا غاية اشار عديد مف الخبراء ضركرة تعمـ صنع القرار باع
مف غايات التربية، فيي ترجمة فعمية لمتفكير العممي في مكاجية 
المشكبلت التي يقابميا المتعمـ في حياتو، حيث اصبح المتعمـ 
يعيش مكببلن باألعباء في عالـ يتسـ باإليقاع السريع كزيادة 
كتشابؾ المشكبلت فيو مما يحتـ عميو صنع قراراتو بحكمة 

[ كالتي 6] كضحتو نتائج دراسة زيتكف[ كىذا ما أ5] كسرعة
أشارت إلى ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث لتنمية 

 .عممية صنع القرار لدل المتعمميف
كمف ثـ كاف مف أىـ األىداؼ التي يسعى تدريس العمـك      

لتحقيقيا إعداد متعمـ لديو اتجاىات ايجابية نحك العمـ مستمتعان 
. شاع ران بقيمة ذاتو، قادران عمى بناء المعرفة بنفسو بدراسة العمـك

كبطريقتو كفقان لبنيتو المعرفية مستثمران كؿ أمكانيات عقمو الذىنية 
مبتعدان عف تمقي المعرفة بشكؿ مجزأ كاختزانيا إلى كقت الحاجة 
إلييا، معبران عف رأيو باستقبللية / ممتمكان ميارات التفكير 

لمحيط بفاعمية لمكاجية المشكبلت المتنكعة لمتكاصؿ مع العالـ ا
مف خبلؿ تفعيؿ األداءات الذىنية كالميارات العقمية بطريقة 
إيجابية في عصر يتسـ بتطكر المعمكمات كالتغيرات المتبلحقة 

 ].3] في مجاؿ العمـك
 Mental كيندرج تحت األنشطة العقمية عمميات عقمية      

Processes دة مف خبلؿ يكظفيا المتعمـ إلنجاز ميمة محد
 Brainالمعالجات الذىنية، كتحدث تمؾ األنشطة في الدماغ

لمعالجة المثيرات أك المعمكمات الداخمة لمذاكرة، كالتي يتـ 
استقباليا عف طريؽ كاحد أك أكثر مف الحكاس الخمسة كمف ثـ 
يحدث تفاعؿ ذىني ما بيف ىذا اإلحساس كقدرات الذكاء 

تشمؿ ىذه األنشطة تخزيف كالخبرات المكجكدة لدل المتعمـ، ك 
ىذه المعمكمات، كالبحث عف معنى ليا، كتحميميا كنقدىا كتكليد 
معرفة اصيمة جديدة اعتمادان عمييا، كاستخداميا في حؿ 

[. ممارسات تدؿ عميو، كيتصؼ 4] المشكبلت كاتخاذ القرارات

بيا المتعمـ كتصبح أداءات ذىنية بالنسبة لو، كتكرار حدكث تمؾ 
ذىنية يجعؿ تمؾ الممارسات تصبح عادة عقمية األداءات ال

 ].8] راسخة لدل المتعمـ
كنستدؿ عمى كجكد الحس العممي مف خبلؿ األنشطة العقمية 
التي تسمح لئلنساف بالتعامؿ مع العالـ المحيط بفاعمية حسب 

، فيك مف أرقى (Sense) " أىدافو كخططو كرغباتو " الحس
األنساف في حياتو اليكمية بصكرة األنشطة العقمية التي يمارسيا 

طبيعية عندما تكاجيو مشكمة ما، إال أف تمؾ الممارسات تختمؼ 
مف إنساف آلخر حسب إتقانو لمياراتو التي سبؽ أف تعمميا، 
فممارسات الحس مثؿ بقية الممارسات الحياتية األخرل التي 
يتعمميا اإلنساف كيتدرب عمييا إلى أف يصؿ إلى مستكل مف 

اإلتقاف كالمركنة في مكاجية المكاقؼ المتعددة كسرعة الدقة ك 
 ].3إنجاز المياـ المطمكبة ]

كأف الحس متكاجد في كؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة،       
كلكنو يختمؼ مف مجاؿ آلخر فممارسات الحس في المجاؿ 
الطبي تختمؼ عنيا في المجاؿ اليندسي كتختمؼ عنيا في 

 ا اإلطار أكضح ككستا ككاليؾكفي ىذ ..مجاؿ المحاسبة كىكذا.
[ أف الخبرة ال تتـ إال بما يرل مف الحكاس كبما يكجد في 9]

العقؿ فكبلىما يككف منظكمة إدراكية حسية تتحكؿ إلى أنماط 
كعادات عقمية كفكرية، كيمكف غرس عادات العقؿ كتشكيميا 
كصياغتيا كتدريب الطبلب عمييا حتى تنعكس في السمككيات 

 .كاألداء
 كمف ثـ يمكف استخبلص المعنى المقصكد بمفيكـ     

(Sense)  كالترجمة بالمغة العربية إلى "الحس" بأنو القدرة عمى
إصدار حكـ كانتقاء الطرؽ الصحيحة لمكصكؿ إلى األىداؼ 
معتمدان عمى السببية في أسرع كقت ممكف بناءن عمى اإلدراؾ 

 (Longman) [3]  كالفيـ كالكعي
بالذكر أف الحس العممي ال يمكف االستدالؿ كمما ىك جدير      

عميو بطريقة مباشرة، كلكنو يمكف أف يستدؿ عميو مف خبلؿ 
ممارسات تعبر عف كجكده، كتؤثر عمى الجكانب المعرفية 

[ كأف مسارات التفكير ستؤدم الى تعديؿ 3] كالميارية كالكجدانية
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ل األداءات الذىنية كمف ثـ تؤدم الى تنمية الحس العممي لد
المتعمـ، كلتنمية الحس العممي يتطمب األمر استغبلؿ إمكانيات 
الدماغ البشرم كالعمؿ عمى تصميـ استراتيجيات تعتمد في المقاـ 
األكؿ عمى األنشطة العقمية، كذلؾ مف خبلؿ تكفير فرص 
تعميمية ايجابية، ىذا كتشير الدراسات إلى ضركرة االنتقاؿ لمتعمـ 

ليصبح  (Child Center Learning) المتمركز حكؿ المتعمـ
مشاركان مف خبلؿ بيئة ثرية تحث عمى التعمـ النشط، فقد 

أىمية تبادؿ Richard, A., etal [10]  أكضحت نتائج دراسة
المتعمميف لؤلفكار كدينامية الحكار مع المعمـ مع تبادؿ األدكار 
فيما بينيـ في الفصؿ الدراسي مما يساعد عمى اقباؿ المتعمميف 

[ الى كيفية 11الدراسة كما اشارت نتائج دراسة نيكماف ]عمى 
تنمية الحس العممي لدل طبلب المرحمة االبتدائية مف خبلؿ 
التركيز عمى األنشطة العممية مما يساىـ في اكسابيـ الحس 
العممي كالقدرة عمى تحمؿ مسئكليتو اتخاذ القرار كما أشارت 

دفت إلى استخداـ التي ى [8] بعض الدراسات مثؿ دراسة الزعيـ
الطرائؼ العممية كمدخؿ في تنمية الحس العممي لدل طالبات 

( طالبة كقد قسمت 84الصؼ الثامف األساسي بغزة بمغ قكاميا )
( 42العينة إلى مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية عدد طالباتيا )

طالبة درست الكحدة المختارة مف مناىج العمـك لمصؼ الثامف 
، كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة بمدخؿ الطرائؼ العممية

( طالبة كتـ تطبيؽ اختبار في 42التقميدية كعدد طالباتيا )
الجكانب المعرفية لمحس العممي كاستبانة في الجكانب الكجدانية 
لمحس العممي قبميان كبعديان، كقد اسفرت الدراسة عف العديد مف 
 النتائج مف أىميا فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في
تدريس العمـك في تنمية الحس العممي لما لو دكر كبير في جذب 
أنتباه الطمبة، كزيادة دافعيتيـ نحك تعمـ مكضكعات العمـك كتنمية 
الحس العممي لدييـ، كالعمؿ عمى أف يككف مف بيف اىداؼ 
برنامج معممي العمـك بكميات التربية في الجامعات إكساب 

ممي مف أجؿ تخريج الطبلب المعمميف ممارسات الحس الع
  .معمميف ذكم حس عممي، كبالتالي طمبة ذكل السعات العقمية

 مقترح[ كالتي أىتمت بقياس فعالية برنامج 3] كدراسة الشحرم   

في العمـك قائـ عمى تكامؿ بعض النظريات المعرفية لتنمية 
الحس العممي لدل عينة مف طبلب الصؼ الثاني االعدادم 

مقياس في الحس العممي كبطاقة كمف خبلؿ أدكات البحث 
( تجريبية 82مبلحظة عمى العينة مف الطالبات بمغت قكاميا )

( كاسفرت الدراسة عف العديد مف النتائج 40(، ضابطة )42)
( .01كمف أىميا كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل )

بيف قيمتي متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية في 
بعدم( في النتيجة الكمية لتطبيؽ مقياس  –ي التطبيقيف )قبم

أسئمة االختيار  –الحس العممي بأقسامو الثبلثة )مقياس المكاقؼ 
 .األسئمة المقالية( لصالح التطبيؽ البعدم –مف متعدد 

يتضح مما سبؽ أف معظـ الدراسات التي تناكلت الحس      
العممي تمت مف خبلؿ تقديـ مشكبلت عامة كذلؾ بيدؼ 

ماـ بتطبيقات حؿ المشكبلت في الحياة العامة كاليكمية االىت
لمفرد، كالقميؿ منيا عمؿ عمى تنمية الحس العممي في مجاؿ 
العمـك بالمرحمة المتكسطة، لما لذلؾ مف انعكاس عمى تفكيرىـ 
كطريقة مكاجيتيـ لممشكبلت كممارسة التفكير، كمف ىنا كانت 

ت التطبيقية لتنمية الحاجة ممحة إلى إجراء المزيد مف الدراسا
، كضركرة البحث عف  الحس العممي في مجاؿ العمـك
استراتيجيات تدريسية تعمؿ عمى تنميتو أك أدكات أخرل أكثر 
جذبان لممتعمـ بإمكانيا تنمية أبعاد الحس العممي، كخاصة أف 
طبلب المرحمة المتكسطة يكاجيكف صعكبة في دراسة مادة 

الحس العممي كالقدرة عمى العمـك كقصكران في ممارسة أبعاد 
تنظيـ األفكار كمعالجتيا. كتشير العديد مف الدراسات التي 

[، 3] أجريت في مجاؿ الحس العممي مثؿ دراسة الشحرم
[ أف إجراء األنشطة 13، كدراسة اكديت ]Ash [12] كدراسة

العممية كاستخداـ الكسائؿ التعميمية في التعميـ ليا دكر كبير في 
مي تكمف في تطكير األداء الذىني لممتعمـ، تنمية الحس العم

كنمك ثقة المتعمـ بنفسو، كتدريبو عمى المركنة في التفكير، كأف 
يككف المتعمـ عمى كعي بتفكيره كقادران عمى ربط الخبرات السابقة 

 .بالجديدة
 ر" كتـ تكظيفيا في التدريس، ػرت "خرائط التفكيػػػؿ ظيػػػػكبالفع     
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كي تساعد  (Hyerle) كقد تـ تطكيرىا عمى يد ديفيد ىيرلي
الطبلب عمى تطكير قدراتيـ في حؿ المشكبلت، حيث أنيا تعد 
تنظيمان بصريان لتحكيؿ المادة العممية إلى أشكاؿ تخطيطية، 
كتتككف مف ثماني خرائط تفكيرية متنكعة تخاطب العديد مف 

فكير البصرم عمميات التفكير المختمفة، كىي مف أدكات الت
كتمتاز بأنيا تساعد الطبلب عمى تنظيـ أفكارىـ كالفيـ العميؽ 
لممفاىيـ، كما أنيا تسيـ في بناء لغة مشتركة تحسف مف 
االتصاؿ بيف الطالب كالمادة العممية كتسيؿ مف عممية التعمـ 

 Circleكتحقؽ النجاح الدائـ كتتمثؿ في: الخريطة الدائرية
Map -  الخريطة الشجرية Tree Map -  الخريطة

الخريطة الفقاعية   - Bubble Mapالفقاعية
 Flow الخريطة التدفقية  - Double Bubble Mapالمزدكجة

Map - الخريطة التدفقية المتعددة Multi-Flow Map - 
 Bridge الخريطة الجسرية - Brace Map الخريطة الدعامية

Map .[14,15,16] 
التفكير حيث أف لكؿ منيا كتتعدد استخدامات خرائط      

استخداـ كطريقة كىدؼ في التناكؿ كلكنيا تشترؾ جميعان في 
ككنيا أشكاالن لتنظيـ المعمكمات كتحميؿ العبلقات كتحقيؽ 
الركابط بيف الجكانب المختمفة لممادة العممية، كلذلؾ فإف ليا 
أىمية كبرل في تدريس العمـك كتنمية التكاصؿ الفعاؿ كفيـ 

 ].17مية كحؿ المشكبلت كاتخاذ القرار كغيرىا ]المادة العم
كمف أىـ ما يبيف مظاىر االىتماـ بخرائط التفكير أف العديد      

 Virginia كفرجينيا Carolina مف المدارس في شماؿ كاركلينا
بالكاليات المتحدة األمريكية استخدمت  Georgia كجكرجيا

 تعميـ العاـخرائط التفكير كأسمكب تعميمي بصرم في مدارس ال
[، كما أنشئت مؤسسات تنفذ دكرات تدريبية عف خرائط 18]

التفكير، كمما يعزز أىمية خرائط التفكير أيضان أنيا مطبقة في 
أكثر مف ثبلثة آالؼ مدرسة في مناطؽ متعددة حكؿ العالـ 

[15.[ 
كقد أجريت العديد مف الدراسات التي اىتمت بتطبيؽ خرائط      

التي تكصمت إلى  [19ميا: دراسة يفت ]التفكير كلعؿ مف أى

فعالية استخداـ خرائط التفكير في تحصيؿ المعرفة العممية في 
العمـك لدل طبلب المرحمة المتكسطة، كما تكصمت دراسة ىيرلي 

[ إلى فعالية استخداـ خرائط التفكير في تحصيؿ المادة 14]
العممية لكحدة الصخكر كالمعادف، كزيادة القدرة عمى استبصار 
العبلقات العممية، كتحسيف عمميات اكتساب المعرفة، ككذا فقد 

[ إلى فاعمية استخداـ خرائط التفكير 21تكصمت دراسة الشافعي ]
استخداـ استراتيجيات تنظيـ في تحصيؿ المفاىيـ العممية كتعزيز 

[ كالتي اىتمت بقياس فعالية استخداـ 22الذات، كدراسة إبراىيـ ]
خرائط التفكير كإحدل شبكات التفكير البصرم في كحدة 
الجيكلكجيا في العمـك لتنمية مستكيات "جانييو" المعرفية كميارات 
التفكير البصرم لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط، كقد أكدت 

[ فعالية استخداـ خرائط التفكير في 17عبد الكىاب ] دراسة
تحصيؿ الكيمياء كتنمية بعض ميارات التفكير كعادات العقؿ، 

[ التي أكدت فعالية استخداـ خرائط 23ككذلؾ دراسة ركبيف ]
التفكير مف خبلؿ التعمـ التعاكني، حيث أسيـ ذلؾ في تعزيز 

يزياء لدييـ، ميارات التفكير لدل الطبلب، كتحسيف تحصيؿ الف
[ أف خرائط التفكير قاسـ 24كما أظيرت نتائج دراسة سيك ]

مشترؾ في نجاح السمكؾ التكيفي كالتقدـ في السمكؾ كاألداء 
، كما أظيرت دراسة صادؽ  األكاديمي كالتحصيؿ في العمـك

[ فعالية استخداـ خرائط التفكير في تنمية تحصيؿ العمـك 25]
قرار بغض النظر عف النمك العقمي كالتفكير االبتكارم كاتخاذ ال

 .لدييـ
كاالىتماـ بالحس العممي لدل المتعمـ أصبح ضركرم       

كحيكم لبلرتقاء بمستكل المجتمع ككؿ، مما يدفع الى ظيكر فئة 
الحس العممي مف الطالبات بالمرحمة االبتدائية في ظؿ ما حباىـ 

 .اهلل مف سرعة استيعاب كاستعداد لمحس العممي السميـ
في ضكء ما تقدـ تتضح أىمية تنمية الحس العممي طبلب      

المدارس كالتي يقع ضمف أكلكيات النظاـ التعميمي العصرم، 
كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ مناىج العمـك بشكؿ عاـ نظران 
لطبيعة المادة العممية حيث تمتاز بأنيا مادة ذات مستكل تجريد 

ة إلى أف ىناؾ عاؿ، يتخمميا العديد مف المشكبلت، إضاف
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محاكالت جادة لتنمية ميارات الحس العممي لدل الطبلب 
بكاسطة البرامج التدريبية كالمناىج المطكرة التي تقدميا الييئات 
كالمؤتمرات العممية، كىذا يتطمب تكظيؼ أدكات كطرؽ 
كاستراتيجيات جديدة مف شأنيا العمؿ عمى تنمية ميارات الحس 

بعض ميارات حؿ المشكبلت  العممي، الذم يجمع في طياتو
في حدكد عمـ  -كالتفكير اإلبداعي، كأيضان لـ تتكفر دراسة 

اىتمت باستخداـ خرائط التفكير في تنمية ميارات  -الباحثة 
الحس العممي لطالبات الصؼ الخامس االبتدائي؛ مما دعا 
الباحثة إلى إجراء دراسة تجريبية لبياف أثر استخداـ خرائط 

ية ميارات الحس العممي لدل طالبات الصؼ التفكير عمى تنم
 .الخامس االبتدائي

 دراسةالمشكمة . 2
الحظت الباحثة مف خبلؿ أشرافيا عمى طالبات المرحمة      

االبتدائية أف معظـ الطالبات يكاجيف مشكبلت عند دراستيـ 
، كيفتقدكف أيضان لميارات الحس  لبعض مكضكعات مادة العمـك

ة كجكد البحكث كالدراسات التي تطرقت العممي، إضافة إلى ندر 
 .لمحس العممي لدل طالبات المرحمة االبتدائية

كقد أكصت العديد مف الدراسات كالبحكث بتنمية ميارات      
، كاستخداـ استراتيجيات كطرؽ كأدكات  الحس العممي في العمـك

   [3,8,10,11,26].تساعد عمى تنميتيا، مثؿ دراسة كؿ مف:
الباحثة دراسة استطبلعية تضمنت تطبيؽ كقد أجرت      

( طالبة مف 28اختباران في الحس العممي عمى مجمكعة قكاميا )
طالبات الصؼ الخامس االبتدائي ؛ حيث كانت نسبة اإلجابات 

٪(، كبمغت نسبة األفراد الذيف سجمكا انخفاضان في 66الخطأ )
 24٪( مف أفراد العينة )85أبعاد الحس العممي كصمت نسبتيا )

 (.طالبة
كاعتمادان عمى ما سبؽ، تمثمت مشكمة البحث الحالي في      

تدني ميارات الحس العممي لدل طالبات الصؼ الخامس 
االبتدائي، إضافة إلى أف ىناؾ حاجة ضركرية لمبحث عف 
أدكات فعالة تيتـ بتنمية ميارات الحس العممي بالمرحمة 

ألدبيات كبعض حسب ما أشارت إليو ا -المتكسطة كلعميا تتكفر

في خرائط التفكير؛ لذا فإف البحث الحالي  –الدراسات السابقة 
حاكؿ تعرؼ أثر استخداـ خرائط التفكير عمى تنمية ميارات 

 .الحس العممي لدل طالبات الصؼ الخامس االبتدائي
 دراسةالأسئمة أ. 

 :سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عف األسئمة التالية
العممي المناسبة لطالبات الصؼ الخامس ما ميارات الحس  -1

  االبتدائي؟
ما أثر استخداـ خرائط التفكير عمى تنمية ميارات الحس  -2

 العممي لدل طالبات الصؼ الخامس االبتدائي؟
 دراسةالأهداف ب. 

 :ىدؼ البحث الحالي إلى
إعداد قائمة بميارات الحس العممي كالمرتبطة بدراسة العمـك  -1

 .لطالبات الصؼ الخامس االبتدائي كتنميتياكالمناسبة 
تعرُّؼ أثر استخداـ خرائط التفكير عمى تنمية ميارات الحس  -2

  العممي لدل طالبات الصؼ الخامس االبتدائي
 دراسةالأهمية ج. 
 :قد يفيد البحث الحالي في أنو 
يزكد معممات العمـك بدليؿ يبيف كيفية استخداـ خرائط  -1

 .العمـك في المرحمة االبتدائيةالتفكير في تدريس 
يزكد معممات العمـك بقائمة تحتكم عمى بعض أبعاد الحس  -2

العممي المرتبطة بالعمـك كالممارسات التي يتبعيا المتعمـ عند 
التفكير، لمراعاتيا عند التخطيط لمتدريس كالعمؿ عمى تنمينيا 

 .لدل الطالبات
رات الحس العممي، يقدـ لمعممات العمـك اختبارنا لقياس ميا -3

لمكشؼ عف مدل تكافر تمؾ الميارات لدل الطالبات كالعمؿ عمى 
 .تنميتيا كتقكيميا بشكؿ مكضكعي

يكجو نظر مخططي المناىج الدراسية إلى أىمية استخداـ  -4
، لتضمينيا في  خرائط التفكير عند تصميـ مناىج العمـك

 .المحتكل
 دراسةالمصطمحات د. 
 كتعرفيا الباحثة إجرائيان   Thinking Maps:خرائط التفكير -1
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بأنيا: أدكات تعميـ بصرية مككنة مف ثمانية أشكاؿ تخطيطية 
ترتكز عمى ثماني ميارات أساسية لمتفكير، كتتصؼ بالمركنة 
كسيكلة التعمـ، كتساعد طالبات الصؼ الخامس االبتدائي، حيث 

دة "القكل يمكف مف خبلليا تحكيؿ المادة العممية المكتكبة في كح
كالطاقة " مف مقرر العمـك لمصؼ الخامس االبتدائي إلى لغة 
بصرية تساعد عمى تنمية ميارات الحس العممي لدل طالبات 

 .الصؼ الخامس االبتدائي
كتعرفيا الباحثة إجرائيان   Scientific Sense:الحس العممي -2

بطريقة عبارة عف األنشطة العقمية التي تمارسيا الطالبة " بأنيا
معرفية ككجدانية، بناء عمى اإلدراؾ كالفيـ كالكعي كذلؾ كصكالن 
لتحقيؽ اليدؼ المنشكد. مف خبلؿ قياس أبعاد الحس العممي 

استدعاء الخبرات الستخداميا  –التالية )تفعيؿ غالبية الحكاس 
الحس العددم، حب  –التفكير حكؿ التفكير  –في مكاقؼ جديدة 

 –المثابرة  –تمتاع بالعمؿ العممي االس –االستطبلع العممي 
التحكـ بالتيكر(، كتـ قياس ىذه األبعاد  –اليقظة العقمية 

بالدرجات التي حصمت عميو طالبات الصؼ الخامس بمقياس 
  الحس العممي كالتي أعدتو الباحثة

 دراسةالحدود ه. 
 :اقتصر البحث الحالي عمى ما يمي    

االبتدائي بإحدل المدارس عينة مف طالبات الصؼ الخامس  -1
االبتدائية التابعة إلدارة التربية كالتعميـ بمدينة حائؿ، حيث تمثؿ 
المرحمة االبتدائية قدرات كميارات إبداعية يمكف تنميتيا كمرحمة 

 .تككيف الحس العممي
مكضكعات الكحدة السادسة "القكل كالطاقة " مف مقرر  -2

ؿ الدراسي الثاني، العمـك لمصؼ الخامس االبتدائي مف الفص
كذلؾ باستخداـ خرائط التفكير، حيث أف مكضكعات ىذه الكحدة 

 :تمتاز بأنيا تحتكم عمى
مجمكعة مف األفكار الرئيسة التي يتصؿ بيا عدد مف  -

 .المكضكعات الفرعية
 .مفاىيـ ليا خصائص مختمفة يمكف كصفيا -
 و ػػو التشابػػػػد أكجػػػػلتحدي اػػػة بينيػػػػػف المقارنػػػة، يمكػػػـ متقابمػػػمفاىي -

 .كاالختبلؼ
 .معمكمات متعددة، يمكف تصنيفيا في فئات أك مجمكعات -
 .أفكار عممية متسمسمة في خطكات كفؽ تتابع معيف -
كىذا يمنح مجاالن أكبر لتنكيع خرائط التفكير المستخدمة في ىذه  

 .الكحدة
 طار النظرياإل. 3

 THINKING MAPS  أكالن: خرائط التفكير 
مع التطكر التقني الذم يتمتع بو العالـ اليـك أصبح مف      

السيؿ الكصكؿ إلى المعمكمة كما ىك الحاؿ في اإلنترنت، 
فطبلبنا ال يحتاجكف إلى مزيد مف المعمكمات كالحشك كلكنيـ في 
الكاقع في أمس الحاجة ألداة تمكنيـ مف التعمـ الذاتي كالتقدـ 

كمرف يمكنيـ مف التعايش مع مجتمعيـ الفردم بشكؿ سيؿ 
 ].16كيمنحيـ القدرة عمى التعامؿ مع مشكبلت بأفكار إبداعية ]

كباالستفادة مف األدكات البصرية كمف خبلؿ دمجيا مع      
ميارات التفكير ظيرت خرائط التفكير كمغة بصرية لمتعميـ 

ـ، 1988عاـ  David Hyerle كالتعمـ مف قبؿ ديفيد ىيرلي
( تخاطب ثماف 1مف ثمانية أشكاؿ مختمفة )شكؿ  كتتككف

عمميات تفكير أساسية، كي تكفر لغة مشتركة بيف المعمـ 
كالتعمـ، كحتى تطكر مف القدرة االستيعابية لمطبلب كتساعدىـ 
عمى حؿ المشكبلت كصنع القرار كتحسف مف ميارات التفكير 

يا لدييـ، كذلؾ مف خبلؿ التدرب الجيد عمى تصميميا كاستخدام
بشكؿ يحقؽ التعمـ مدل الحياة، كما أف خرائط التفكير تعد مف 
أدكات التفكير البصرم التي باستطاعة كبلن مف المعمـ كالمتعمـ 
استخداميا متى ما شاء سكاءن قبؿ الدرس أك أثناء الدرس أك 

 .بعده
كنظران ألىميتيا انتشرت بشكؿ كاسع في جميع أنحاء      

ية كالمممكة المتحدة، مما أكسب الطبلب الكاليات المتحدة األمريك
طبلقة أكثر كاتصاؿ أمثؿ، كما يجرم استخداميا في كندا 
ثيكبيا كغيرىا. حيث كاف  كاستراليا كنيكزيمندا كالبرازيؿ كمصر كا 

 .ليا أثر إيجابي في كؿ المدارس التي طبقت فييا
 ف الدراسات األكاديمية كالمقاالت التربكية ػة مػػػد مجمكعػػػكتؤي     
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استخداـ األدكات البصرية عمكمان، كخرائط التفكير عمى كجو 
التحديد، كما يشير الجديد في أبحاث الدماغ إلى استحساف 

خرائط التفكير لما ليا مف أثر في تطكير أداء 
 .  [1615,27,29,]الطبلب

 

 1شكل 
[16]عن  نقال ]18] خرائط التفكير ومهارات التفكير

 David أنكاع األدكات البصرية: كقد صنؼ ديفيد ىيرلي -1

Hyerle األدكات البصرية إلى أربعة أنكاع ىي: 
  مخططات )شبكات( العصؼ الذىني -(1)

"Brainstorming Webs" 
  كالمجمكعة كمنيا خرائط العقؿكتتبنى اإلبداع سكاء لمفرد 

Mind Mapping 
  "Graphic Organization"  المنظمات البيانية -(2)

 كالرضا في التعمـ Basic Skills كتتبنى الميارات األساسية
 Content Learning  فڤكمنيا الشكؿ  Venn Diagram  

 "Conceptual Mapping"  لخرائط التصكيرية -(3)
 Development كالتطكير Cognitive كتتبنى اإلدراؾ

 كمنيا خرائط المفاىيـ Critical Thinking كالتفكير الناقد

Mapping Concept 
  "Thinking Maps" خرائط التفكير -(4)

كىي األداة التي يتناكليا البحث الحالي بأشكاليا الثمانية كىي  
 :كما في الشكؿ التالي

 

2شكل   
Hyerle, [30], Thinking Maps, [15] 
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 3شكل 
 أنواع األدوات البصريات [16]

 :تعريؼ خرائط التفكير -2
[ بأنيا "أدكات تمثؿ لغة بصرية 21عرفتيا دراسة الشافعي ]    

مشتركة بيف المعمـ كالمتعمـ، تؤدم إلى تعزيز التعمـ، كتشجع 
التعمـ الذاتي كالمستقؿ، كتستخدـ في كافة التخصصات كلكافة 
المستكيات التعميمية كتقـك عمى كضع تصكرات ذىنية لممفاىيـ 
المتعممة مع ربط السابؽ منيا بالبلحؽ لتككيف كبناء المعرفة 

 ."الجديدة
[ بأنيا "لغة تخطيطية 17عبد الكىاب، ] كعرفتيا دراسة     

مرنة، سيمة التعمـ كالتدريب كالممارسة،  متسقة ليا أشكاؿ متعددة
كيمكف استخداميا ضمف العديد مف استراتيجيات التدريس كالتعمـ 

 ."التعاكني كالتجريب المعممي كاالستقصاء كغيرىا
[ بأنيا "أدكات تدريس بصرية تتككف مف 25كعرفيا صادؽ ]     

 ثمانية خرائط تفكيرية ترتبط بنمط أك أكثر مف أنماط التفكير،
يجاد العبلقات  تساعد الطبلب عمى تنظيـ المعمكمات كالمفاىيـ كا 
براز أفكارىـ كتفكيرىـ مف خبلليا  كالركابط بينيا بمجرد النظر، كا 
كىي تستند عمى الفيـ العميؽ لممادة المتعممة، كتيدؼ إلى 

 ."تشجيع التعمـ كتنمية التصكرات الذىنية كالعمميات العقمية لدييـ

ثة إجرائيان في البحث الحالي بأنيا: أدكات تعميـ كتعرفيا الباح    
بصرية مككنة مف ثمانية أشكاؿ تخطيطية ترتكز عمى ثماني 
ميارات أساسية لمتفكير، كتتصؼ بالمركنة كسيكلة التعمـ، 
كتساعد طالبات الصؼ الخامس االبتدائي، حيث يمكف مف 

طاقة " خبلليا تحكيؿ المادة العممية المكتكبة في كحدة "القكل كال
مف مقرر العمـك لمصؼ الخامس االبتدائي إلى لغة بصرية 
تساعد عمى تنمية ميارات الحس العممي لدل طالبات الصؼ 

 .الخامس االبتدائي

 
 4شكل 

في Hyerle [14], Hyerle, [30]  أنواع األدوات البصريات
  ]16[الشهري 
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 أنكاعيا، أشكاليا، استخداماتيا: كتتككف خرائط التفكير مف [
 :ثمانية أنكاع، لكؿ نكع شكؿ كاستخداـ محدد كما يمي

كتتككف مف دائرتيف ليما  Circle Map الخريطة الدائرية -1
نفس المركز مختمفتيف في القطر، بحيث تكضع الفكرة الرئيسة 
في منتصؼ الدائرة األكلى ذات القطر األصغر، كاألفكار 

 .المتصمة بذات المكضكع تكضع في الدائرة األخرل
 :كتستخدـ في

مساعدة الطبلب في تحديد األفكار المتصمة بمكضكع ما، مثؿ  •
 .مكضكع الطاقة

 .العصؼ الذىني لؤلفكار، مثؿ ذكر أمثمة عمى الطاقة البديمة •
 .تكضيح المعرفة السابقة عف المكضكع •

 :كتجيب عف األسئمة التالية
 كيؼ نحدد الفكرة؟ •
 ما المعمكمات المتصمة بالمكضكع؟ •
 ما الحمكؿ الممكنة لممشكمة؟ •
 تحديد اإلطار المرجعي؟ •
كتيدؼ ىذه الخريطة إلى تنمية التفكير الحكارم، كما تستند  •

إلى ميارة التحديد كالتعريؼ، حيث تسمح بقدر أكبر مف المركنة 
 .في التفكير

 :كتتخذ الشكؿ التالي

 

 5شكل 
  Bubble Map الخريطة الفقاعية

مركزية تتصؿ بمجمكعة مف الدكائر كتتككف مف دائرة      
حكليا، بحيث يكضع في الدائرة المركزية المفيـك أك الشيء 
المراد كصفو، بينما تكضع الصفات أك الخصائص في الدكائر 

 .المتفرعة مف المركز

 :كتستخدـ في
كصؼ خصائص )صفات( األشياء المختمفة )المفاىيـ(، مثؿ  -

 .خصائص المائع
 .شركط حدكث التسارع تمخيص العناصر، مثؿ -
 .تنمية قدرات الطبلب عمى استخداـ الكممات الكصفية -

 :كتجيب عف األسئمة التالية
 ما ىي الصفات؟ -
 أم الخصائص أفضؿ؟ -

كتيدؼ ىذه الخريطة إلى تنمية التفكير التقكيمي، كما تستند إلى 
 .ميارة كصؼ الخصائص

 :كتتخذ الشكؿ التالي

 

 6شكل 
  Double Bubble Map المزدوجةالخريطة الفقاعية 

كتتككف مف دائرتيف متجاكرتيف يكضع بيما المفيكميف أك      
الشيئيف المراد المقارنة بينيما، كيكجد بينيما مجمكعة مف الدكائر 
تكضع فييا الصفات كالخصائص المشتركة، بينما تحاط كؿ 
دائرة مركزية بمجمكعة مف الدكائر يكضع بيما الصفات 

، كبشكؿ مبسط ىي عبارة عف كالخصائص  المميزة لكؿ مفيـك
 .خريطتيف فقاعيتيف متجاكرتيف

شخصيف(، أم  - المقارنة بيف مفيكميف )شيئيف كتستخدـ في
تحديد أكجو الشبو كاالختبلؼ، مثؿ المقارنة بيف الكميات 
األساسية كالمشتقة أك المقارنة بيف النظاـ المغمؽ كالنظاـ 

كتجيب عف األسئمة  .المغكية المعرفيةتنمية الميارات ك  .المفتكح
 :التالية
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 ما أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف شيئيف أك مفيكميف؟ -
 أييما أفضؿ؟ كلماذا؟ -

كما تيدؼ أيضان ىذه الخريطة إلى تنمية التفكير التقكيمي، كما 
 تستند إلى ميارة المقارنة كالمقابمة.

 :كتتخذ الشكؿ التالي

 
 7شكل 

  Tree Map الخريطة الشجرية 
كفييا يكضع المفيـك أك الفكرة الرئيسية العامة في أعمى    

الخريطة ثـ بالمككنات أك التفاصيؿ األقؿ عمكمية ثـ التفاصيؿ 
 .التي تمييا كىكذا

 :كتستخدـ في
 .تخزيف المعمكمات كاألفكار •
 .تصنيفيا في فئات أك مجمكعات، مثؿ حاالت المادة •
كالتفاصيؿ المتصمة بالمكضكع سرد المكضكعات الفرعية  •

 .الرئيسي
عرض األمثمة التي تدعـ كؿ مكضكع، مثؿ مكضكع  •

 .المغناطيس
تكضيح العبلقات بيف األفكار الرئيسة كالتفاصيؿ التي تندرج  •

 (.تحتيا )التسمسبلت اليرمية
 :كتجيب عف األسئمة التالية

 ما األفكار )المكضكعات( الرئيسية؟ -
 (كضكعات الفرعية؟ )تحديد الفئاتما األفكار أك الم -
 ما التفاصيؿ؟ -
 ما األمثمة؟ -

كتيدؼ ىذه الخريطة إلى تنمية التفكير االستنتاجي )اليرمي 
 المتسمسؿ(، كما تستند إلى ميارة التصنيؼ.

 :كتتخذ الشكؿ التالي

 
 8شكل 
  Flow Map الخريطة التدفقية

بحيث  كتتككف مف مجمكعة مف المستطيبلت المتتالية،     
يكضع في المستطيؿ األكؿ الفكرة العممية أك الخطكة األكلى أك 
الحدث أك المكضكع الرئيسي، ثـ تعبأ المستطيبلت الباقية بتتابع 

 .بحسب األكلكية
 :كتستخدـ في

كضع األفكار العممية في تتابع كفقان لؤلكلكية، مثؿ الخطكات  •
 .المسألةالمتبعة لحؿ المشكمة، أك خطكات استراتيجية حؿ 

 .تكضيح تسمسؿ األحداث مف البداية كحتى النياية •
 :كتجيب عف األسئمة التالية

 ماذا حدث؟ -
 (ما تسمسؿ األحداث؟ )تحديد الفئات -
 ما التفاصيؿ كالمراحؿ الفرعية؟ -

كتيدؼ ىذه الخريطة إلى تنمية التفكير الديناميكي المنظـ، 
 .كتستند إلى ميارة التتابع كالتسمسؿ

 الشكؿ التالي: كتتخذ

 

 9شكل 
  Multi-Flow Map الخريطة التدفقية المتعددة

كتتككف مف مستطيؿ يتمركز في الكسط يكضع بداخمو      
الحدث، كعمى الطرؼ األيمف تكجد مجمكعة مف المستطيبلت 



552016
 

154 

يضمف بيا األسباب التي أدت لكقكع الحدث، بينما يتكاجد عمى 
المستطيبلت تحتكم عمى الطرؼ األيمف مجمكعة أخرل مف 

 :كتستخدـ في .النتائج التي تكلدت مف ىذا الحدث
تكضيح العبلقة بيف السبب كالنتيجة، مثؿ أسباب التمكث  •

 .اإلشعاعي كنتائجو
 –الحدث  –تحديد األسباب كاآلثار المترتبة عمى: السمكؾ  •
 .العمؿ 
 .تحميؿ النتائج كالتنبؤ بالمخرجات •

 :التاليةكتجيب عف األسئمة 
 ما أسباب ىذا الحدث؟ -
  ما ىي نتائج ىذا الحدث؟ -
 ما العبلقات بيف األحداث كأسبابيا كنتائجيا؟ -
 ماذا حدث بعد ذلؾ )ما الذم يمكف أف يحدث مستقببلن(؟ -

كما تيدؼ ىذه الخريطة إلى تنمية التفكير الديناميكي المنظـ، 
 .كتستند إلى ميارة السبب كالنتيجة

 التالي: كتتخذ الشكؿ

 

 11 شكل
  Brace Map الخريطة الدعامية

كتتككف مف طرفيف طرؼ أيسر يكضع فيو المكضكع أك      
المفيـك أك الفكرة الرئيسية، كطرؼ أيمف يتككف مف مجمكعة مف 
الدعائـ بحيث يكتب في الدعامة األكلى األجزاء الرئيسية لما 

األجزاء  كضع في الطرؼ األيمف، ثـ يكتب في الدعائـ األخرل
 .الفرعية كالتفاصيؿ

 :كتستخدـ في
 .تحديد العبلقة بيف المكضكع الرئيسي كأجزائو •
 .عرض المككنات المادية مثؿ مككنات الييدركمتر •

أجزائو(  –عناصره  –تقسيـ المكضكع الرئيسي إلى )مككناتو  •
 .الفرعية

 :كتجيب عف األسئمة التالية
 ما مككنات المكضكع أك عناصره؟ -
  ما األجزاء المككنة أك الفرعية لممكضع؟ -
 ما العبلقات بيف األجزاء مع بعضيا البعض؟ -

كتيدؼ ىذه الخريطة إلى تنمية التفكير االستنتاجي )اليرمي 
 .المتسمسؿ(، كتستند إلى ميارة تحديد الكؿ كالجزء

 :كتتخذ الشكؿ التالي

 

 11شكل 
  Bridge Map الخريطة الجسرية

مف طرفيف يربط بينيما كممة "مثؿ"، بحيث  كتتككف أيضان     
يكضع في أحد األطراؼ المعمكمات كالحقائؽ كاألشياء الجديدة 
المراد تعمميا، بينما يكضع في الطرؼ اآلخر ما يشابو الطرؼ 
األكؿ مف المعمكمات المعركفة مسبقان لدل الطالب كالتي تحقؽ 

 .تعمـ أسيؿ كأسرع
 :كتستخدـ في

 .األشياء، مثؿ العبلقة بيف الضغط كالقكة تكضيح العبلقة بيف •
 .تحديد التشابو بيف العبلقات •

 :كتجيب عف األسئمة التالية
 ما التشابو أك القياس الذم أستخدـ؟ -
  ما داللة الكناية أك االستعارة؟ -

كتيدؼ ىذه الخريطة إلى تنمية التفكير المجازم، كما تستند إلى 
 .ميارة التشابيات كالتناظرات

 :كتتخذ الشكؿ التالي
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 12شكل 

Hyerle [35], Thinking Maps.org [15] 16[ في  الشهري[ 
 

 1 جدول
 ,[16] ,الشهري خريطة لكل وعممياته التفكير أنواع

 عمميات التفكير التفكير الخريطة
 التحديد كالتعريؼ الحكارم الدائرية
 كصؼ الخصائص التقكيمي الفقاعية

 المقارنة كالمقابمة التقكيمي الفقاعية المزدكجة
 التصنيؼ االستنتاجي كاليرمي المتسمسؿ الشجرية
 الجزءتحديد: الكؿ ك  االستنتاجي كاليرمي المتسمسؿ الدعامية
 التسمسؿالتتابع ك  المنظـالديناميكي  التدفقية

 السبب كالنتيجة الديناميكي المنظـ التدفقية المتعددة
 التشابيات كالتناظرات المجازم الجسرية

 :الفرؽ بيف خرائط التفكير كالمنظمات البيانية
تعد خرائط التفكير كالمنظمات البيانية مف األدكات البصرية إال  

يكجد اختبلفات بينيما كما يكجد بينيـ في المقابؿ أكجو شبو. إنو 
بالخصائص Thinking Maps  حيث تمتع خرائط التفكير

  [16,34,35]:  التالية كىي أنيا
 .تستند إلى ميارات تفكير أساسية( 1
 .أشكاؿ ثابتة تمثؿ لغة عامة لممدارس( 2
 .أشكاؿ ذات مركنة عالية( 3
 .جميع المكاد كالمجاالتسيمة االستخداـ في ( 4
 .الطالب مركز التعمـ التعاكني( 5

 Graphic Organization بينما تمتع المنظمات البيانية
 :بالخصائص التالية كىي أنيا

 .تستند إلى مياـ منفصمة( 1
 .أشكاؿ غير ثابتة في كؿ المدارس( 2
 .أشكاؿ ذات ىياكؿ ثابتة( 3
 .كالمجاالتصعبة االستخداـ في جميع المكاد ( 4

 .المعمـ مركز التعمـ كالتكجيو( 5
كفي المقابؿ تكجد مجمكعة مف الخصائص المشتركة بيف خرائط 

 Graphicكالمنظمات البيانية Thinking Maps التفكير

Organization كىي: 
 .ناجحة بشكؿ عالي( 1
 .أدكات بصرية( 2
 .مفيدة في التدريس كالتقكيـ( 3
 .نماذج محسكسة( 4

 Scientific Sense  الحس العمميثانيان: 
لـ يعد التعمـ يقاس بكـ المعمكمات التي بحكزة المتعمـ،      

كلكنو أصبح يقاس بالطريقة التي حصؿ بيا عمى ىذه 
المعمكمات )ما فكؽ المعرفة(، كقدرتو عمى تحميميا، كاتخاذ القرار 
الصحيح عمى أساسيا )استراتيجية اتخاذ القرار(، حيث أشار 

ماء النفس المعرفي إلى ضركرة تعمـ المتعمـ لعممية بعض عم
صنع القرار باعتبارىا غاية مف غايات التربية، فيي الترجمة 
الحقيقية لمتفكير العممي في مكاجية المشكبلت التي يقابميا 
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المتعمـ في حياتو، حيث أصبح المتعمـ يعيش مكببل باألعباء في 
المشكبلت فيو كتعقدىا،  عالـ يتسـ باإليقاع السريع كزيادة تشابؾ

األمر الذم يحتـ عميو ضركرة صنعو لقراراتو بحكمة كشجاعة 
 ].3] كجرأة

كمف األنشطة العقمية التي تسمح لئلنساف بالتعامؿ المحيط      
، فيك مف Sense بفاعمية حسب أىدافو كخططو كرغباتو "الحس

ية أرقى األنشطة العقمية التي يمارسيا اإلنساف في حياتو اليكم
بصكرة طبيعية عندما تكاجيو مشكمة، إال أف تمؾ الممارسات 
تختمؼ مف إنساف آلخر حسب إتقانو لمياراتو التي سبؽ أف 
تعمميا، فممارسات الحس مثؿ بقية الممارسات الحياتية األخرل 
التي يتعمميا اإلنساف كيتدرب عمييا إلى أف يصؿ إلى مستكل 

ة المكاقؼ المتعددة كسرعة مف الدقة كاإلتقاف كالمركنة في مكاجي
يقاؿ عف -مثبل-إنجازه لممياـ المطمكبة. كفي حياتنا اليكمية

دراؾ إلى  الطبيب الذم يتمتع بأكبر قدر مف المعمكمات بفيـ كا 
جانب مياراتو كأداءاتو الذىنية المتميزة، كالتي تعينو كتمكنو مف 
التشخيص المبدئي المتميز لممريض عف مثيمو الذم تخرج في 

الكمية بأعمى الدرجات كلكنو افتقد ىذه األداءات الذىنية  نفس
 Medical Sense  المتميزة كالممارسات بأنو ذك حس طبي

ما يقاؿ عف المحاسب الذم يتسـ بميارات معينة كقدرة      
عمى تككيف الصكر الذىنية لؤلعداد تمكنو مف اإلدراؾ العاـ ليا، 

جراء العمميات عمييا إلى جانب  استخدامو لممنظكمة العددية كا 
بطرائؽ تتسـ بالسرعة كالمركنة لمكاجية المشكبلت المألكفة، 
كغير المألكفة باإلضافة إلى االعتماد عمى الحساب الذىني بأنو 

 Number Sense ذك حس عددم
مف ىنا يتضح أف الحس يكجد في كؿ مجاؿ مف مجاالت      

آلخر،  الحياة، كلكنو يختمؼ مف مجاؿ آلخر كمف شخص
فممارسات الحس في المجاؿ الطبي مثبل تختمؼ عنيا في مجاؿ 
اليندسة، عف مجاؿ الزراعة عف مجاؿ المحاسبة عف مجاؿ 

 .الكيمياء كالفيزياء كىكذا
كالمترجمة بالمغة   Senseكعميو فإف المقصكد بمفيـك الحس 

العربية إلى الحس بأنو القدرة عمى إصدار حكـ كانتقاء الطرؽ 

لمكصكؿ إلى األىداؼ معتمدا عمى السببية في أسرع الصحيحة 
كقت ممكف بناء عمى اإلدراؾ كالفيـ كالكعي لمشيء الذم تككف 

 .لدينا حس نحكه
 كالحس Feeling كىناؾ عدة فركؽ بيف مفيكمي اإلحساس 

Sense فاألكؿ ىك االعتماد عمى حاسة أك أكثر استجابة ،
يقصد بو اإلدراؾ لممثيرات التي نحس بيا، أما مفيـك الحس ف

كالكعي القائميف عمى ما تـ اإلحساس بو أك تمؾ األداءات 
 .الذىنية القائمة بناء عمى الشيء المحس

إف الحس العممي ال يمكف االستدالؿ عميو بطريقة مباشرة،      
كلكف يمكف أف يستدؿ عميو مف خبلؿ ممارسات تعبر عف 

 .كالكجدانية كجكده، كتؤثر عمى الجكانب المعرفية كالميارية
دراؾ لما        المتعمـ الذم يتمتع بالحس العممي لديو كعي كا 

اكتسبو مف معرفة، كما يدكر في ذىنو مف عمميات إلى جانب 
الذىني كالجيد العقمي  كأداءاهقدرتو عمى التعبير عف أفكاره 

المبذكؿ بشكؿ صحيح باإلضافة إلى مركنتو في معالجة 
 .ف تعدد طرؽ المعالجةالمشكبلت كسرعتو في األداء م

كترجع أىمية الحس العممي إلى القضاء عمى التفكير      
الشائع كالعاـ لدل المكاطف، فإذا كاف اإلنساف يعتمد عمى فطرتو 
فقط دكف االعتماد عمى اإلدراؾ المبني عمى الفيـ كالكعي حدث 

كالذم ينتج عنو ما  Common Sense ما يسمى بالحس العاـ
بتفكير رجؿ الشارع، ذلؾ التفكير الذم يتسـ يعرؼ أحيانا 

بالسطحية كالتحيز كالتسرع أحادية االتجاه في إيجاد الحمكؿ 
كاتخاذ القرار عند التعرض ألم مكقؼ مف مكاقؼ الحياة 
اليكمية، ىذا إلى جانب أنو يبني غالبا عمى البلكعي، فكثيرا مف 

 اإلحساس المكاطنيف يعتنقكف أفكارا معينة لمجرد اعتمادىـ عمى
Feeling  فقط دكف االعتماد عمى محاكلة تفسير ىذا

اإلحساس، كقد يككف ىذا اإلحساس غير صحيح، كال يستند 
دراؾ  .عمى فيـ كا 

إف تنمية الحس العممي لدل المتعمـ منذ الصغر يساعده      
عمى معالجة المياـ المطمكبة لو كحؿ المشكبلت بصكرة أفضؿ 

يمتد طكاؿ حياتو، كمف ثـ يستطيع أف كأسرع، كبالتالي فإف اثرىا 
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يعدؿ تعديبل قصديا كأف يتغمب عمى نكاحي القصكر في أداءاتو 
الذىنية، مما ينمي لدل المتعمـ المثابرة كتحمؿ المسؤكلية 
كاالستقبللية كالتركم كيكسبو ثقة بنفسو كتقديره لذاتو كدقة في 

مناسب في األداء كاإلدراؾ المعرفي كالقدرة عمى اتخاذ القرار ال
 .المكاقؼ الحياتية اليكمية

كما أف الحس العممي يساعد عمى تنمية قدرتيـ عمى      
مف رمكز كمصطمحات لمتعبير  استخداـ لغة العمـك بما يحكييا

عما يرغبكف إلى جانب مراجعة االستدالالت المرتبطة ببعضيا 
مع تقديـ األسباب التي أدت إلى االستنتاج، فنحف بحاجة إلى 
متعمـ لديو الكعي الكافي لما يقرأه مف نصكص عممية مع القدرة 
عمى استحضار المعنى المناسب مف خبلؿ الربط الصحيح بيف 

لمفظ كالمعنى كالرمكز معتمدا عمى السياؽ الذم كرد فيو الفكرة كا
النص المقركء إلى جانب اكتساب ميارات التكاصؿ باستخداـ 
لغة العمـك بيف ما يحسو كما يدركو، كبيف ما يكتبو كيقرؤه كبيف 

 Sense As Language  أداءاتو الذىنية التي يطمؽ عمييا
لمتعمـ ىدفا مف يجب أف تككف تنمية الحس العممي لدل ا     

أىداؼ تدريس العمـك نسعى إليو كنخطط لو كىذا ما أكدتو 
، الذم  2061Projectالمشركعات العالمية الكبرل كمشركع 

أكصى بضركرة تنمية ميارات التفكير كاألنشطة العقمية بحيث 
يككف المتعمـ قادرا عمى استخداـ عاداتو العقمية كمعرفتو بكفاءة 

 لو اتخاذ أم قرار بشكؿ عممي كبحس متخصص حتى يتسنى 
 .مدركس

 Scientific  مما سبؽ يمكف القكؿ بأف الحس العممي     

Sense  بأنو القدرة عمى إصدار حكـ كانتقاء الطرؽ الصحيحة
لمكصكؿ إلى حؿ المشكمة كاتخاذ قرار يعتمد عمى السببية في 
أسرع كقت ممكف، كيستدؿ عمى كجكده مف خبلؿ الممارسات 

بيا المتعمـ، كتشير أغمبيا إلى أدكات ذىنية كعمميات التي يقـك 
قائمة عمى اإلدراؾ كالفيـ كالكعي، كيمكف تنميتو عف طريؽ 

 .معالجات كاستراتيجيات تعميمية مناسبة كمقصكدة
كيمكف تمخيص أىمية تنمية الحس العممي لدل المتعمـ الدارس 

 ]:8] [، الزعيـ3] لمعمـك مف حيث الشحرم

عمـ عمى إدراؾ المشكبلت التي تكاجيو في مساعدة المت -1
 .حياتو اليكمية كمعالجتيا كاتخاذ القرار المناسب بشكؿ أسرع

 .كتطكير الداء الذىني لممتعمـ كثقة المتعمـ بنفسو -2
 .التدريب عمى المركنة في التفكير -3
معرفة المتعمـ لعممياتو اإلدراكية أك نتائجو بمعنى أف يككف  -4

بتفكير، كمعرفتو بكيؼ كمتى كلماذا يستخدـ  المتعمـ عمى كعي
استراتيجية معينة دكف غيرىا إلنجاز ميمة معينة حينما يقكـ 

 .بميمات بسيطة كمف ثـ استخداـ ىذا الكعي لضبط ما يقـك بو
مساعدة المتعمـ عمى التكاصؿ باستخداـ لغة العمـك بما  -5

ت تحكيو مف رمكز كمصطمحات لمتعبير عف األفكار كالعبلقا
كفيميا بشكؿ صحيح كالتعبير عنيا لآلخريف بشكؿ مكتكب أك 

 .مف خبلؿ الحديث كالحكار
، كمنيا ُحسف Sense كىناؾ مترادفات لمفيـك الحس -6

بداء السببية، كالحس  اإلدراؾ، كُحسف الفيـ كالتقدير، كالكعي، كا 
العقمي ىك صكاب اإلدراؾ، كىك شعكر غامض بكعي أخبلقي، 

دار حكـ كانتقاء الطرؽ الصحيحة لمكصكؿ كىك القدرة عمى إص
إلى األىداؼ، معتمدا عمى السببية في أسرع كقت ممكف بناء 

 .عمى اإلدراؾ كالفيـ كالكعي
 [8,3]. كمف مككنات الحس العممي

كيقصد بو القدرة عمى التكصؿ إلى Feeling  اإلحساس
المعمكمات مف خبلؿ استخداـ أحد الحكاس، فيقاؿ حَسان 

أدركو بإحدل حكاسو. فمثبلن يدرؾ الطبيب الكسر  كحسيسان، أم
لدل المريض أك المصاب إذا أحس بيده أك شعر بالكسر، أما 
مصطمح الحس فيقصد بيو إدراؾ ككعي الطبيب المعالج عمى 

فاإلحساس  ما تـ اإلحساس بو مف خبلؿ لمسو لجسـ المريض.
ىك عممية التقاط أك تجميع لممعطيات الحسية التي ترد إلى 

لجياز العصبي المركزم عف طريؽ أعضاء اإلحساس ا
المختمفة، كيحدث اإلحساس بطريقة غير مقصكدة دكف معرفة أك 

- العيف – الجمد – األذف – تكقع، كتعد أعضاء الحس )األنؼ
مستقببلت، كؿ منيا عبارة عف عضك يتمقى التنبيو  المساف(

متد المناسب كيستجيب لو، أك ينفعؿ بو كيثير دافعا عصبيا ي
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خبلؿ العصب الحسي إلى مركز اإلحساس بالمخ، كىناؾ تكجد 
 Attention أعضاء مستقبمة خاصة بكؿ حاسة. كاالنتباه

، الكعي، حؿ المشكبلت، األداء الذىنى، Perception كاإلدراؾ
 .اتخاذ القرار ف سرعة األداء كضغط الكقت

 [:3كمف سمات أصحاب الحس العممي ما يمي الشحرم ]      
تمتاع بالعمؿ العممي، حب االستطبلع، اتساع األفؽ، االس

المركنة في معالجة المكاقؼ التي يقابميا الفرد، التفكير في أكثر 
مف اتجاه كتنكع االستراتيجيات الذىنية لمعالجة المشكبلت، القدرة 
عمى االستدالؿ، القدرة عمى تقديـ األدلة العممية، القدرة عمى 

درة عمى التكسع كاإلفاضة، القدرة عمى تقديـ األدلة العممية، الق
التمخيص، إجادة العمؿ كتدقيقو، استشعار المشكبلت مف حكلو، 

شدة  -التنظيـ الذاتي لممعرفة، اليقظة العقمية )التركيز العالي
االنتباه(، سعة الخياؿ العممي، القدرة عمى التصكر المجرد، تكليد 

دعاء خبراتو كربطيا األفكار تفعيؿ غالبية الحكاس القدرة عمى است
بالحاضر بسرعة، المحافظة عمى األماف الشخصي، التحدث 
بمغة عممية، المبادرة، تحمؿ المسؤكلية، المثابرة، التريث في 
إصدار األحكاـ، استقبللية التفكير تقديره لذاتو، الحس العددم، 
القدرة عمى الحكـ كتقدير النكاتج ذىنيا، الحس الكيميائي 

، الحس الفيزيائي، القفز فكؽ خطكات number) )أفكجادرك
التفكير كتخطي المممكس كالمحسكس، االنتقاؿ السريع لممجرد، 

 .ُحسف التخميف كصدقو، المنطؽ العممي
إف االىتماـ بالحس العممي لدل المتعمـ كالمعمـ عمى حد      

لبلرتقاء بمستكل  ان كحيكي ان كضركري رئيسان  سكاء ُيعد مطمبان 
المجتمع ككؿ، حيث إف ذلؾ يدفع إلى ظيكر فئة ذكم الحس 
العممي في ظؿ ما حباىـ اهلل بيـ مف سرعة استيعاب لمحس 

 .العممي السميـ كخاصة في المرحمة االبتدائية
 . الدراسات السابقة4

دراسة  البحكث كالدراسات التي اىتمت بمتغيرات البحثمف      
، كلمدة Indiana ريت عمى مدارس إنديانا[ التي أج19يفت ]

، حيث استيدفت الدراسة 1999ثبلث سنكات متتالية منذ عاـ 
 .تحديد أثر خرائط التفكير عمى تحصيؿ الطبلب

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد فعالية  [14] دراسة ىيرلي •
 -استخداـ ثبلث مف خرائط التفكير كىي: )الخريطة الدائرية 

الخريطة الفقاعية المزدكجة( عمى تحصيؿ  -الخريطة الفقاعية 
المادة العممية لكحدة الصخكر كالمعادف، كزيادة القدرة عمى 

 K W)استبصار العبلقات العممية، كذلؾ باستخداـ استراتيجية

L) (Know - Want - Learn)  كقد أظيرت نتائج الدراسة
زيادة قدرة الطبلب عمى استبصار العبلقات العممية كتحسيف 

 .عمميات اكتساب المعرفة
[ كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر 21دراسة الشافعي ] •

استخداـ خرائط التفكير في تحصيؿ المفاىيـ العممية كتعزيز 
، كقد أكضحت استخداـ استراتيجيات تنظ يـ الذات لتعمـ العمـك

نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات 
أفراد المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم 
لبلختبار التحصيمي، ككذلؾ في مقياس استراتيجيات تنظيـ 

 .الذات لتعمـ العمـ ككؿ، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية
[: كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية 36الباز ]دراسة  •

استخداـ خرائط التفكير في تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني ثانكم 
في مادة الكيمياء، كقد كشفت الدراسة عف زيادة تحصيؿ 
الطبلب كما أسيمت خرائط التفكير في تنمية الذكاءات المتعددة 

 .لدل طبلب المجمكعة التجريبية
[ كقد استيدفت ىذه الدراسة 20] كرالفدراسة دا كفيسنت كب •

تتبع تأثير استخداـ الخرائط المعرفية كخرائط التفكير عمى 
اكتساب طبلب المرحمة الثانكية لطبيعة العمـ كاكتساب المفاىيـ 
العممية البيكلكجية، تكصمت الدراسة إلى فعالية الخرائط المعرفية 

ىيـ العممية في تطكر فيـ الطبلب لطبيعة العمـ كاكتساب المفا
 .البيكلكجية

[ كالتي أجريت بيدؼ تحديد فعالية 17دراسة عبد الكىاب ] •
استخداـ خرائط التفكير في تحصيؿ الكيمياء كتنمية بعض 
ميارات التفكير كعادات العقؿ، كتكصمت الدراسة إلى كجكد قكة 
      تأثير كبيرة لممتغير المستقؿ )استخداـ خرائط التفكير( 

 ادات العقؿ ػػػة عػػػكيمياء كميارات التفكير كمبلحظعمى تحصيؿ ال
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 .كاالتجاه نحك استخداـ كتكظيؼ عادات العقؿ
كالتي أجريت بغرض قياس فعالية  [31دراسة عبد اليادم ] •

استخداـ خرائط التفكير في تنمية بعض عادات العقؿ 
كالتحصيؿ، كقد أكضحت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 

 0001طي درجات المجمكعتيف عند مستكل إحصائيان بيف متكس
في االختبار التحصيمي كمقياس عادات لصالح المجمكعة 

 .التجريبية
كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف التفاعؿ بيف  [25دراسة صادؽ ] •

خرائط التفكير كالنمك العقمي في تحصيؿ العمـك كالتفكير 
جكد االبتكارم كاتخاذ القرار كقد أسفرت الدراسة عف ما يمي: ك 

( بيف متكسطات درجات 0.05فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )
 .المجمكعة التجريبية كالضابطة كذلؾ في االختبار البعدم

كالتي ىدفت أثر استخداـ خرائط التفكير  [16دراسة الشيرم ] •
عمى تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكبلت الفيزيائية لدل 

الدراسة عف كجكد  طبلب الصؼ األكؿ الثانكم كقد أسفرت
( بيف متكسطات درجات 0.05فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )

 .المجمكعة التجريبية كالضابطة كذلؾ في االختبار البعدم
التي ىدفت إلى فعالية برنامج مقترح في  [3] الشحرم دراسة •

العمـك قائـ عمى تكامؿ بعض النظريات المعرفية لتنمية الحس 
العممي لدل طبلب المرحمة االعدادية كقد اسفرت الدراسة عف 
العديد مف النتائج مف أىميا فاعمية البرنامج المقترح في تنمية 

  .الحس العممي
ى أثر برنامج مقترح ىدفت التعرؼ عم [38] عفانة دراسة •

لتنمية ميارات الحس العددم لدل طالبات الصؼ الخامس 
ؽ ذات داللة احصائية عند مستكل كتكصمت الى كجكد فرك 

( بيف متكسطي طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة 0.05)
في ميارات الحس العددم )الحساب الذىني، كالتقدير التقريبي( 

  كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية
ىدفت الكشؼ عف فاعمية استراتيجية  [32] ساميزا دراسة •

التعمـ بالدماغ ذم البعديف في تنمية الحس الفيزيائي لدل 
( طالب 100، تـ تطبيؽ تجربة البحث عمى عينة قكاميا )الطمبة

في الثانكية بماليزيا كتكصمت النتائج الى تفكؽ طبلب المجمكعة 
 .التجريبية

ىدفت الكشؼ عف اثر استخداـ األلعاب  [33] عطيفي، دراسة •
التعميمية في تنمية ميارات الحس العددم باستخداـ اختبارات 
ميارات الحس العددم )ميارات فيـ المعنى، كحجـ األعداد، 
ميارات العمميات الحسابية كاستخداميا في مكاقؼ حياتية كتـ 
تطبيؽ تجربة البحث عمى تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي ككانت 

( تمميذ كتمميذه كتكصمت الباحثة الى كجكد فركؽ 100ددىـ )ع
ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية 

 .كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية
[ التي ىدفت إلى استخداـ الطرائؼ العممية 8] دراسة الزعيـ •

كمدخؿ في تنمية الحس العممي لدل طالبات الصؼ الثامف 
( طالبة كقد قسمت العينة إلى 84ي بغزة بمغ قكاميا )األساس

( طالبة درست 42مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية عدد طالباتيا )
الكحدة المختارة مف مناىج العمـك لمصؼ الثامف بمدخؿ الطرائؼ 
العممية، كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية كعدد 

جكانب المعرفية ( طالبة كتـ تطبيؽ اختبارا في ال42طالباتيا )
لمحس العممي كاستبانة في الجكانب الكجدانية لمحس العممي قبميان 
كبعديان، كقد اسفرت الدراسة عف العديد مف النتائج مف أىميا 
فاعمية تكظيؼ مدخؿ الطرائؼ العممية في تدريس العمـك في 
تنمية الحس العممي لما لو دكر كبير في جذب أنتباه الطمبة، 

 ـ نحك تعمـ مكضكعات العمـك كتنمية الحس كزيادة دافعيتي
 .لدييـالعممي 

فركض البحث: مف خبلؿ العرض السابؽ لمبحكث كالدراسات 
 :السابقة يمكف صياغة فركض البحث كما يمي

يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات . 1
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار الحس 

 .العممي لصالح التطبيؽ البعدم
يحقؽ استخداـ خرائط التفكير أثران مقبكالن تربكيان في تنمية . 2

 .ميارات الحس العممي لدل طالبات الصؼ الخامس االبتدائي
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 جرااات. الطريقة واإل5
 دراسةالمنهج . أ
 :تـ استخداـ كبلن مف المنيجيف التالييف    
فيما يتعمؽ بتحميؿ كحدة المنيج الكصفي التحميمي: كذلؾ  -

"القكل كالطاقة " حيث تـ تحديد الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات 
 .العممية التي استخدمت في رسـ خرائط التفكير

المنيج شبو التجريبي: اتبعت الدراسة التصميـ شبو التجريبي:  -
الذم يعتمد عمى المجمكعتيف احداىا التجريبية درست كحدة " 

استخداـ خرائط التفكير كالثانية مجمكعة القكل كالطاقة " ب
 .ضابطة درست نفس الكحدة بالطريقة المعتادة

 دراسةالمجتمع  ب.
يشتمؿ مجتمع البحث جميع طالبات الصؼ الخامس     

االبتدائي بإدارة التعميـ بحائؿ. ثالثنا: عينة البحث: عينة مف 
( طالبة مف طالبات الصؼ 74مجتمع البحث، تتككف مف )

االبتدائي بإحدل المدارس التابعة إلدارة التربية التعميـ  الخامس
 .بحائؿ، مقسمو إلى مجمكعتيف؛ تجريبية كضابطة

 دراسةالحدود  ج. 
 :أقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية

عينة مف طالبات الصؼ الخامس االبتدائي بإحدل المدارس  -
الصؼ الخامس  الثانكية التابعة إلدارة حائؿ التعميمية، كذلؾ ألف

االبتدائي يمثؿ نقطة ميمة إلعداد الطالبة لممراحؿ الدراسية 
  .لممستكل األعمى

 تـ تطبيؽ أدكات البحث في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  -
 .ق2014/2015

الكحدة السادسة: القكل كالطاقة مف مقرر العمـك لطالبات  -
 .الصؼ الخامس االبتدائي

إعداد قائمة بأبعاد الحس العممي كالمبلئمة لطالبات الصؼ  -
 :الخامس االبتدائي

 :كقد سارت عممية تحديد القائمة كصكالن لشكميا النيائي كما يمي 
تحديد ىدؼ القائمة: ىدفت القائمة إلى تحديد ميارات الحس  ( أ

 س ػػامػػؼ الخػػػات الصػػة لطالبػػة كالمبلئمػػة كالفرعيػػي األساسيػػالعمم

 .االبتدائي
مصادر اشتقاؽ القائمة: اعتمدت الدراسة الحالية في  ( ب

اشتقاقيا لمقائمة عمى األدبيات ذات العبلقة كالدراسات كالبحكث 
 .السابقة التي تناكلت تحديد ميارات الحس العممي

الكصكؿ لمصكرة األكلية لمقائمة: تـ التكصؿ مبدئيان إلى  (ج
في  [3] الشحرم، لعممي كقد حددتيامجمكعة مف أبعاد الحس ا

( ممارسة، كقد تـ تنظيـ ىذه الميارات في 135( بعدا ك)21)
قائمة أكلية كمف ثـ عرضت ىذه القائمة عمى مجمكعة مف 

 .المحكميف إلبداء الرأم حكليا
الكصكؿ لمصكرة النيائية لمقائمة: في ضكء آراء المحكيف تـ  (د

إجراء بعض التعديبلت لمكصكؿ إلى الصكرة النيائية كالتي 
( أبعاد كالمناسبة لطالبات الصؼ الخامس 10تتضمف )

طبلقة األفكار العممية  –االبتدائي كىي )تفعيؿ غالبية الحكاس 
تطبلع العممي الحس العددم، حب االس –كسعة الخياؿ العممي 

 –اليقظة العقمية  –المثابرة  –االستمتاع بالعمؿ العممي  –
 التحدث بمغة عممية، اإلقداـ كالمبادرة كتحمؿ المسئكلية، التريث

 (.عدـ التيكر
تـ إعداد كتاب الطالبة في كحدة " القكل كالطاقة " المقررة      

خداـ عمى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـك باست
 .خرائط التفكير بيدؼ تنمية الحس العممي

 :كفقنا لمخطكات التالية
 (.تقسيـ الكحدة إلى )مكضكعات كدركس -1
 إعداد خرائط التفكير المناسبة لكؿ درس، حيث اشتمؿ كتاب  -2

الطالبة عمى األشكاؿ الثمانية لخرائط التفكير، كقد كاف عددىا 
 .( خريطة24)
األنشطة في كؿ درس تحتكم عمى إعداد مجمكعة مف  -3

ميارات في الحس العممي مرتبطة بمكضكع الدرس، كقد بمغ 
 .( نشاط12عددىا )

كقد اشتمؿ كتاب الطالبة عمى مقدمة تحتكم عمى مجمكعة     
مف اإلرشادات، ككذلؾ عمى خريطة دعامية تكضح مكضكعات 

 .الفصؿ
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أكد تـ عرض كتاب الطالبة عمى مجمكعة مف المحكميف لمت -4
 .مف صبلحيتو

تـ إجراء التعديبلت كفؽ آراء المحكميف. كبعد االنتياء مف  -5
 .إجراء التعديبلت، أصبح كتاب الطالب في صكرتو النيائية

إعداد دليؿ المعممة لتدريس كحدة "القكل كالطاقة " باستخداـ 
 :خرائط التفكير

تـ إعداد دليؿ لممعممة يسترشد بو خبلؿ تدريسو       
ت الكحدة، كيكضح لو كيفية استخداـ خرائط التفكير لمكضكعا

كطرؽ تكظيفيا لتنمية ميارات الحس العممي، كقد تـ عرض 
دليؿ المعممة في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف 
لمتأكد مف صبلحيتو، كمف ثـ تـ إجراء التعديبلت كفؽ آراء 

 .المحكميف
ات الصؼ إعداد أداة البحث )مقياس الحس العممي لطالب

 (.الخامس االبتدائي
 :كتـ إعداد االختبار كفؽ الخطكات التالية

تحديد اليدؼ مف المقياس: كىك قياس مستكل ميارات الحس  -أ
 .العممي لدل طالبات الصؼ الخامس االبتدائي

صياغة عبارات المقياس: بالرجكع إلى األدبيات كالدراسات  -ب
صياغة عبارات كالتي تناكلت ميارات الحس العممي،، تـ 

المقياس بحيث تبدأ كؿ عبارة بفقرة كمقدمة تعريفية كمف خبلؿ 
 .القراءة المتأنية لممشكمة تجيب الطالبة عمى مجمكع مف األسئمة

إعداد جدكؿ مكاصفات االختبار: تـ إعداد جدكؿ  (ج
 المكاصفات كالذم يكضح الممارسات كأبعاد الحس العممي التي

 .يقيسيا المقياس 
تعميمات االختبار: تـ صياغة تعميمات المقياس ككيفية  إعداد (د

اإلجابة عمييا، كقد أكدت التعميمات عمى ضركرة المحاكلة في 
إجابة جميع العبارات كالمكاقؼ إضافة إلى أنو تـ التأكيد عمى 

 .أىمية قراءة العبارة بعناية كدقة قبؿ البدء بالمقياس
لحس العممي عمى التطبيؽ االستطبلعي: تـ تطبيؽ مقياس ا (ك

( طالبة مف طبلب الصؼ 20عينة استطبلعية مككنة مف )
الخامس االبتدائي كذلؾ بغرض تحديد الصدؽ حيث عرض 

المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف كالثبات لممقياس ككذلؾ 
زمف المقياس. حيث عرض المقياس عمى مجمكعة مف 
ؽ المحكميف إلبداء آرائيـ حكؿ المقياس، كما تـ حساب صد

االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط لبيرسكف بيف 
مجمكع درجات المفردات، ككجد أف جميع قيـ معامبلت االرتباط 
مجمكع درجات المفردات التي تقيس الميارات الرئيسية كالمقياس 

( كجميعيا دالة عند مستكل 0090( ك)0080ككؿ تتراكح ما بيف )
مقياس بكاسطة معامؿ ألفا . كأيضان تـ حساب ثبات ال0001

( كىي 0096كركنباخ بالنسبة المقياس ككؿ ككاف معامؿ ثباتو )
قيمة مقبكلة في أغراض البحث الحالي. كمف ثـ تـ تحديد الزمف 
المناسب لممقياس كذلؾ بعد االستفادة مف التطبيؽ االستطبلعي 

( دقائؽ لقراءة 5( دقيقة إضافة إلى )45ككجد أنو يساكم )
( 50كتعبئة البيانات، ليصبح الزمف الكمي لممقياس ) التعميمات

 .دقيقة
 :ثامنان: تطبيؽ التجربة كتنفيذىا

تطبيؽ المقياس قبمينا: تـ تطبيؽ المقياس قبمينا عمى عينة  •
 البحث المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بغرض تحديد مستكل 

ثبات تكافؤىـ  .الطالبات قبؿ التدريس كا 
لتجريبية: تـ تنفيذ التجربة في الفصؿ التدريس لممجمكعة ا •

( أسابيع 5ـ كلمدة )2015-2014الدراسي األكؿ لمعاـ الثاني 
حيث درست المجمكعة التجريبية كحدة "القكل كالطاقة " 

( 4( أسابيع بمعدؿ )5باستخداـ خرائط التفكير عمى مدل )
( حصة، إضافة إلى حصتيف 20حصص في كؿ أسبكع أم )

مي لبلختبار كأخرل لمبعدم التدريس أحدىا لمتطبيؽ القب
  .لممجمكعة الضابطة بالطريقة المعتادة

تطبيؽ االختبار بعديان: بعد االنتياء مف تدريس مكضكعات  •
كحدة "القكل كالطاقة " قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس الحس 
العممي )بعدينا( عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كمف ثـ 

كرصد درجات المجمكعتيف التجريبية تـ تصحيح المقياس 
كالضابطة في االختباريف القبمي كالبعدم، كذلؾ لتجييزىا 

 .لممعالجة اإلحصائية كاستخبلص النتائج
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 عرض نتائج البحث، كمناقشتيا، كتحميميا، كتفسيرىا
 نتائج. ال6

سيتـ عرض نتائج التطبيؽ القبمي ألداة البحث، كمف ثـ      
 .التطبيؽ البعدم ألداة البحثسيتـ عرض نتائج 

 :أكالن: نتائج التطبيؽ القبمي ألداة البحث عمى المجمكعتيف

تـ تطبيؽ أداة البحث )مقياس الحس العممي لدل طالبات 
الصؼ الخامس االبتدائي( قبميان عمى المجمكعتيف الضابطة 
كالتجريبية كذلؾ بيدؼ تحديد مستكل الطالبات قبؿ التدريس 

تكافؤ مجمكعتي البحث، كما يتضح مف كالتحقؽ مف مدل 
 :الجدكؿ التالي

 1 جدول
 (72( )درجة الحرية = 74نتائج التطبيق القبمي ألداة البحث )ن = 

 قيمة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة المهارة
 "ت"

 مستوى الداللة
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

 ليست دالة 00143 140103 190863 120126 190852 االختبار ككؿ
 :الجدكؿ مف يتضح

 درجات متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ -
 القبمي التطبيؽ في كالضابطة التجريبية المجمكعة طالبات
 .المجمكعتيف تجانس يثبت كذلؾ .العممي الحس لمقياس

 :البحث ألداة البعدم التطبيؽ نتائج: ثانيان 
 كالذم البحث فركض مف األكؿ الفرض صحة الختبار -1

 متكسطي بيف إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد"  أنو عمى ينص
 كالبعدم القبمي التطبيؽ في التجريبية المجمكعة طالبات درجات
 .البعدم التطبيؽ لصالح العممي الحس الختبار

 التجريبية المجمكعة درجات لمتكسطي" ت" قيمة حساب تـ "-1
 :التالي الجدكؿ في كما كالبعدم القبمي االختبار في

 2 جدول
 (36=  الحرية درجة) التجريبية المجموعة عمى البحث ألداة والبعدي القبمي التطبيق نتائج

 قيمة التطبيق البعدي التطبيق القبمي المهارة
 "ت"

 مستوى الداللة
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

 0001 12007 750594 750594 140103 190973 االختبار ككؿ
 :الجدكؿ مف يتضح
( 0001) مستكل عند إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد كبالتالي     
 التطبيؽ في التجريبية المجمكعة طالبات درجات متكسطي بيف

 الصؼ طالبات لدل العممي الحس لمقياس كالبعدم القبمي
 تحقؽ إلى يشير مما البعدم، التطبيؽ لصالح االبتدائي الخامس
 .األكؿ الفرض

 كالذم البحث فركض مف الثاني الفرض صحة كالختبار -2
 تربكيان  مقبكالن  أثران  التفكير خرائط استخداـ يحقؽ: " أنو عمى ينص
 الخامس الصؼ طالبات لدل العممي الحس ميارات تنمية في

 الجدكؿ حسب( إيتا مربع) التأثير حجـ حساب تـ. " االبتدائي
 :التالي

 3 جدول
 التأثير حجم لبيان إيتا مربع قيمة

 حجم التأثير 2ηمربع إيتا  قيمة ت المهارة المجموعة التجريبية
 كبير 0084 12007 المقياس ككؿ 

ف حجـ تأثير استخداـ خرائط التفكير عمى أ يتضح مف الجدكؿ
تنمية ميارات الحس العممي لدل طالبات الصؼ الخامس 

 .االبتدائي كبير، كمف ثـ يقبؿ الفرض الثاني مف فركض البحث

 النتائجمناقشة . 7
يمكف إرجاع تحسف ميارات الحس العممي لطالبات المجمكعة  •

التجريبية إلى إف استخداـ خرائط التفكير لمدة أربعة أسابيع 
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منحتيـ مجاالن كاسع في النظر لممكقؼ التعميمي مف زكايا عدة 
بشكؿ يسمح بتكليد العديد مف األىداؼ كالمرتبطة بتنمية الحس 

ؾ ككؿ ما يتعمؽ بمككنات الحس العممي، العممي االنتباه كاألدرا
حيث ساعدت الخريطة الدعامية عمى تفعيؿ غالبية الحكاس 
إضافة إلى أف الخريطة الشجرية ساعدت الطالبات في اليقظة 
العقمية مف حيث االنتباه كالتركيز، كما أف الخريطة الدائرية 

 .سمحت لمطالبات بإنتاج التحدث بمغة عممية
 يمكف إرجاع تحسف ميارة حب االستطبلع إلى االستخداـ  •

المتعدد لمخريطة الدائرية حيث أعطت الطالبات فرصة لتكليد 
األفكار كساعدتيـ عمى تنظيميا كفرزىا، كما أف تقبؿ الحمكؿ 
غير المألكفة منحيـ الثقة في طرح كؿ ما ىك جديد كأصيؿ كىذا 

 .بدكره حسف الجانب اإلبداعي في التفكير
يمكف إرجاع تحسف كؿ مف المثابرة ك اليقظة العقمية  •

لبلستخداـ المتكرر لمخريطة التدفقية في التعرؼ عمى الخطكات 
المتبعة في حؿ أم مف المشكبلت العممية كبعض الحمكؿ الغير 

 .تقميدية
إف االستخداـ المتنكع كالفعاؿ لخرائط التفكير الثمانية كاف لو  •

ت الحس العممي كىي تفعيؿ غالبية أثر كبير في تنمية ميارا
الحس  –طبلقة األفكار العممية كسعة الخياؿ العممي  –الحكاس 

 –االستمتاع بالعمؿ العممي  –العددم، حب االستطبلع العممي 
التحدث بمغة عممية، اإلقداـ كالمبادرة  –اليقظة العقمية  –المثابرة 

د يرجع ذلؾ كتحمؿ المسئكلية، التريث )عدـ التيكر(، كما أنو ق
، كأسئمة  ألنشطة ميارات الحس العممي كأبعادىا المرتبطة بالعمـك
التقكيـ، كطريقة العرض في الدركس، كالتصريح بالميارة 

 .كالتعريؼ بجكانبيا
يمكف إرجاع تحسف ميارة طبلقة األفكار العممية كسعة الخياؿ  •

يد العممي لبلستخداـ المتكرر لمخريطة الدائرية في التعرؼ التحد
الدقيؽ لممفاىيـ العممية فيما يتعمؽ بالقكل كالطاقة كتعريفيا 
بصكرة غير تقميدية كخاصة في مكضكعات الطاقة كالركافع 

  كطريقة عمميا
 داـ المتكرر ػخػتػددم لبلسػعػػس الػػارة الحػػػة ميػػاع تنميػػف إرجػػيمك •

لكيفية لمخريطة التدفقية كالدعامية في التعرؼ التحديد الدقيؽ 
حساب الطاقة سكاء بالطاقة المختزنة في الجسـ عند ارتفاع 

 .معيف كغيرىا مف القكانيف التي تعتمد عمى األرقاـ كالقكانيف
يمكف إرجاع تنمية ميارة المثابرة لبلستخداـ المتكرر لمخريطة  •

الجسرية في تنمية عمميات التفكير الخاصة بالتشابيات 
يف األشياء، مثؿ العبلقة بيف كالتناظرات كتكضيح العبلقة ب

 .الطاقة كالشغؿ كتحديد التشابو بيف العبلقات المختمفة لآلالت
يمكف إرجاع تنمية ميارة المثابرة لبلستخداـ المتكرر لمخريطة  •

الدائرية في تنمية عمميات التفكير مساعدة الطبلب في تحديد 
العصؼ ة بمكضكع ما، مثؿ مكضكع الطاقة ك األفكار المتصم

ذىني لؤلفكار، مثؿ ذكر أمثمة عمى الطاقة البديمة. كتكضيح ال
 .المعرفة السابقة عف المكضكع

يمكف إرجاع تنمية ميارة المثابرة لبلستخداـ المتكرر لمخريطة  •
كتتككف مف طرفيف طرؼ أيسر  Brace Map الخريطة الدعامية

يكضع فيو المكضكع أك المفيـك أك الفكرة الرئيسية، كطرؼ أيمف 
كف مف مجمكعة مف الدعائـ بحيث يكتب في الدعامة األكلى يتك

األجزاء الرئيسية لما كضع في الطرؼ األيمف، ثـ يكتب في 
الدعائـ األخرل األجزاء الفرعية كالتفاصيؿ كتستخدـ في: تحديد 
العبلقة بيف المكضكع الرئيسي كأجزائو. عرض المككنات المادية 

المكضكع الرئيسي إلى مثؿ مككنات اآلالت البسيطة ك تقسيـ 
 .أجزائو( الفرعية –عناصره  –)مككناتو 

قدرة الطالبات عمى تمثيؿ المعمكمات كالتعبير عنيا باستخداـ  •
 خرائط التفكير، أك مف خبلؿ تمخيصيا بأشكاؿ تخطيطية لتنمية 

 .الحس العممي لدييف
 التوصيات. 8

نتائج أكالن: تكصيات البحث: في ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف 
 :تكصي الباحثة بما يمي

إعادة النظر في محتكل مقرر العمـك لممرحمة االبتدائية  -1
 .بحيث يتضمف العديد مف خرائط التفكير

تنظيـ مناىج العمـك بشكؿ يسمح بممارسة ميارات الحس  -2
 س العمميػحػاد الػػعػي أبػػراعػة تػػطػشػػنأر ػػيػكفػبلؿ تػػف خػػي، مػػػالعمم
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 .مكضكعات المنيج تتماشي مع
تدريب معممات العمـك بالمرحمة االبتدائية عمى إعداد كبناء  -3

 .خرائط التفكير كاستخداميا في تدريس العمـك
تدريب معممات العمـك بالمرحمة االبتدائية عمى ميارات  -4

 .الحس العممي، ككيفية تنميتو كتكظيفو في المنيج
 :إجراء الدراسات التاليةثانيان: مقترحات البحث: تقترح الباحثة 

دراسة أثر استخداـ خرائط التفكير في تدريس العمـك عمى  -1
التحصيؿ الدراسي كتنمية ميارات ما كراء المعرفة لدل طالبات 

 .الصؼ السادس االبتدائي
دراسة أثر استخداـ خرائط التفكير في تدريس العمـك عمى  -2

لدل طالبات  التحصيؿ الدراسي كتنمية ميارات اتخاذ القرار
 .الصؼ األكؿ المتكسط

دراسة أثر استخداـ خرائط التفكير في تدريس العمـك عمى  -3
التحصيؿ الدراسي كتنمية ميارات التفكير العميا لدل طالبات 

 الصؼ الخامس االبتدائي.
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THE EFFECT OF USING THINKING MAPS 

IN THE TEACHING OF SCIENCE AT THE 

SCIENTIFIC SENSE OF THE 

DEVELOPMENT OF THE FEMALE 

STUDENTS IN THE FIFTH GRADE 

SEHAM A. S. MURAD 

Hail University  

ABSTRACT_ This research aimed determine the impact of the use of thinking maps on the 

scientific sense of the development of the female students in the fifth grade, and to achieve this 

goal researcher has prepared a book of student parameter directory using thinking in the unit 

"Power and Energy" of decision sciences second semester Maps, it was also prepared appropriate 

scientific sense of scale for the students of the fifth grade, it has applied search tool tribal on a 

sample of 60 female students from the fifth primary grade, after divided into experimental groups 

and the control group equally, then been teaching selected unity experimental group using 

thinking maps while used the usual way to teach unity the same for the control group, and then 

apply the search tool Uday on the experimental and control groups. And reached the search 

results to the presence of a statistically significant differences at the level (0.01) between the mean 

scores of students in the experimental group and degrees of the control group in the scientific 

sense of the scale in favor of the experimental group, as the research that the impact of the use of 

maps of the size of thinking on the scientific sense of the development of the female students in the 

fifth grade large. in light of this research it reaches a set of recommendations and proposals, as 

recommended by current research to reconsider the content of the decision science in middle 

school so that it includes many of the thinking maps, as well as the need to train science teachers 

to prepare and build thinking and its use in teaching science for the development of scientific 

sense Maps. 

Keyword: thinking maps, Teaching Of Science, Scientific sense.  

 

 

 

 

 

 

 

 


