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فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط 
الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات 

العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي املعاقات �صمعيًا باأبها
د. ريحاب اأحمد ن�شر 

 ق�سم املناهج وطرق التدري�س بجامعة امللك خالد

ملخ�س
ه���دف البح���ث اىل تعرف فعالي���ة تدري�ض العلوم وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفك���ري واخلرائط الذهنية 
اللكرتونية يف تنمية التح�س���يل وبقاء اثر التعلم وبع�ض عادات العقل لدى تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي 
املعاقات �سمعيًا باأبها، ومت اختيار عينة البحث من تلميذات ال�سف ال�ساد�ض املعاقات �سمعيا باأبها، ومت تق�سيمها 
اإىل جمموعت���ني اأحداهم���ا جمموعة جتريبية در�س���ت وحدة »تنوع احلي���اة« وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري 
واخلرائ���ط الذهني���ة اللكرتونية، والأخرى �س���ابطة در�س���ت نف�ض الوح���دة بالطرق املعت���ادة يف مدار�ض املعاقني 
�س���معيًا، وطبق عليهم اختبار حت�س���يلي، ومقيا�ض عادات العقل، واختبار حت�سيلي موؤجل )بعد مرور �ستة ا�سابيع 
من درا�س���ة الوحدة(، واأ�س���فرت النتائج عن وجود فروق دالة اح�سائيًا بني درجات تلميذات املجموعة التجريبية 
ودرجات تلميذات املجموعة ال�سابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�سيلي  ومقيا�ض عادات العقلية، الختبار 
التح�س���يلي املوؤجل ل�سالح املجموعة التجريبية، واأو�سى البحث ب�سرورة ن�سر ثقافة التدري�ض وفق ا�سرتاتيجيات 
قائمة على التفكري الب�س���ري للمعاقني �س���معيًا مثل التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط 
الذهني���ة الإلكرتوني���ة، وتدري���ب معلمي العلوم للتالميذ املعاقني �س���معيًا عليه���ا، والهتمام بتنمي���ة عادات العقل 

املرتبطة بدرا�سة العلوم للتغلب على امل�سكالتالتي تواجه فئة املعاقني �سمعيًا يف املواقف احلياتية.

Abstract
The research aims at identifying the effectiveness of teaching science according 

to thinking maps and electronic mind maps strategies to develop achievement, reten�
tion and some habits of mind among sixth grade hearing impaired pupils in Abha. The 
sample was divided into two groups, one experimental group that was taught unit «di�
versity of life», according to thinking maps and electronic mind maps strategies, and 
another control group that was taught the same unit in the usual ways in deaf education. 
The researcher tools were applied; an achievement test, the scale of habits of mind, and 
an achievement test (delayed after six weeks of studying the unit). The results revealed 
that there was significant between the experimental group and the control group in the 
post tests and the habits of mind in the favor of the experimental group. And the research 
recommended the necessity for promoting a culture of teaching according to strategies 
based on visual reasoning for the hearing impaired such as teaching using Thinking 
Maps and Electronic Mind Maps Strategies, training hearing impaired pupils’ science 
teachers on them, and concerning the development of habits of mind related to the study 
of science to overcome the problems facing the hearing impaired in life situations.
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مقدمة
يف جميع دول العامل يتزايد الجتاه نحو العناية بذوي الحتياجات اخلا�س���ة �س���واء 
كانت اعاقتهم ب�سرية، ام �سمعية، ام ذهنية، ام حركية، فالواقع الفعلي يو�سح ان هناك 
تزايدًا م�س���تمرًا يف اعداد هوؤلء التالميذ على م�ستوى العامل.وتاأتي الإعاقة ال�سمعية يف 
مقدمة الإعاقات حيث يوجد حوايل )462( مليون �س���خ�ض يف العامل يعانون من فقدان 
حا�س���ة ال�سمع، كما ويت�س���بب فقدان حا�سة ال�س���مع يف اإعاقة الفرد عن الت�سال بالعامل 
املحي���ط به و التي هي اأ�س���ا�ض ل�س���تمرار احلياة الجتماعية و تطويره���ا، كما توؤدي اإىل 
اإعاقة يف بع�ض خ�سائ�ض النمو، ملا ت�سببه من عزل للمعاق نتيجة وجود حاجز التخاطب، 
لذلك تعترب الإعاقة ال�س���معية ب�س���كل عام من اأكرث الإعاقات تاأثريا يف املجالني التعليمي 
.http://www.wwhearing.org ،)309 ،2001 ،والجتماعي )حممد، 2003، 18(،)القريط���ي
كما و تتفق نتائج معظم الدرا�سات التي اهتمت باملعاقني �سمعيًا على اأن م�ستوى حت�سيل 
املعاقني �سمعيًا يقل بثالثة �سفوف عن م�ستوى حت�سيل اأقرانهم العادين الذين يكافئوهم 
يف العم���ر، ويرج���ع ذلك اإىل اأن الأثر الأكرب لالإعاقة ال�س���معية و لي����ض لنهم يعانون من 
تدين يف قدراتهم العقلية بل يوجد من بينهم موهوبني و متفوقني ، الأمر الذي يوؤدى اإىل 
التاأثري ال�س���لبي على التح�س���يل يف القراءة ب�سكل اأ�سا�سي ب�سبب ال�سعف اللغوي،  ثم اأن 
�س���عف مهارة القراءة ل يوؤثر فقط على التح�س���يل الكادميى يف جمال اللغة ولكن يوؤثر 
اأي�س���ا على املجالت الأخرى كالعلوم والريا�س���يات والجتماعيات )�سديق،2001، 13( 
 )Lang & Steely, 2003,80( ويف هذا ال�سدد يرى لجن و�ستيلي.)س���ليمان،2001، 112�(
ان حا�س���ة ال�سمع تقع يف مقدمة احلوا�ض التي تي�سر عملية التعليم ولأهمية هذه احلا�سة 
يج���ب ان تبذل جه���ود كبرية لرعايتها و تنميتها و اف�س���اح املجال لالأف���راد ذوي العاقة 
ال�س���معية لالفادة من الت�سورات امل�س���تقبلية لعمليتي التعليم والتعلم يف ظل الجتاهات 
العاملية املعا�سرة ملواجهة النفجار العلمي والتقني ال�سخم و ت�سمن ذلك اإثارة الت�ساوؤلت 
ح���ول ما يجري بداخل ذهن املتعلم و كيفي���ة تكوين عقله. ومن الجتاهات احلديثة التي 
ظهرت يف الفق الرتبوي ب�س���فة عامة و يف تدري�ض العلوم ب�س���فة خا�سة خالل اخلم�ض 
 Habits of س���نوات الخرية )2011/2006( يف العامل العربي ما ي�س���مى بع���ادات العقل�
Mind  )مازن ، 2011 ، 64(. فعادات العقل متثل امناطًا من التفكري و الت�سرف بطريقة 

ذكية عند مواجهة امل�سكالت والزمات يف احلياة من خالل زيادة طاقة الدماغ اكرث مما 
)Rot�  ه���و ماألوف مما يجعل الدماغ اآلة تفكري ن�س���طة، تولد الع���ادات و التنظيم بذاتها
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د. ريحاب اأحمد ن�صر 

)ta,2004,15.كما ان العادات العقلية متثل الرغبة يف ا�ستخدام العقل بطريقة جيدة غري 
تقليدي���ة، فنح���ن يف حاجة ما�س���ة اىل تطوير وتنميتها ع���ادات العق���ل لطالبنا يف كافة 
املراحل التعليمية لتزويدهم بال�سا�سيات ال�سرورية التي ت�ساعدهم على العمق والتفكري 
ال�س���ليم ،Habits of Mind, 2003(.كم���ا متثل عادات العقل تلك امله���ارات غري التقليدية 
التي متكن املتعلم من اطالق قدراته الذهنية باأق�س���ى درجة ممكنة من الأداء والتقان 
مع���ًا، معتمدًا على م���ا لديه من معارف وقدرات وخربات �س���ابقة يف بنيته املعرفية  التي 
ت�س���اعده يف انتاج حلول وبدائل متعددة للق�س���ايا و امل�سكالت التي يتعر�ض لها و يت�ساءل 
ملزيد من الفهم و القدرة على اتخاذ القرار و ا�س���دار الحكام )�س���ادق، 2011، 195(.
وقد حددها ال�سهريان اآرثر كو�ستا وبينيا كاليك Costa & Kallick ب�ستة ع�سر عادة عقلية 
عرفت وو�س���فت من خالل �ستة ع�سر �س���لوكًا وهي )نوفل، 2007، 68(: )1( ال�ستمرار 
املثابرة.)2( التحكم بالتهور.)3( ال�س���غاء بتفهم وتغا����ض. )4( التفكري مبرونة.)5( 
التفكري يف التفكري)ما وراء املعرفة(.)6( الكفاح من اجل الدقة. )7( الت�س���اوؤل وطرح 
امل�س���كالت.)8( تطبي���ق املعارف ال�س���ابقة يف مواقف جديدة. )9( التفكري و التوا�س���ل 
بو�س���وح ودق���ة. )10( جم���ع البيانات با�س���تخدام احلوا����ض.)11( الب���داع و التخيل و 
التجريد. )12( ال�س���تجابة بده�س���ة ورهبة. )13( خلق الدعابة– ايجاد روح الدعابة.
)14( القدام على خماطر م�س���ئولة.)15( التفكري التباديل. )16( ال�ستخدام الدائم 
للتعل���م امل�س���تمر. واظه���رت البح���اث و الدرا�س���ات ان الناجح���ني يف كل مناحي احلياة 
يظهرون خ�س���ائ�ض و توجهات معينة تتمثل يف خ�س���ائ�ض عقلية Cognitive و�سخ�س���ية 
Character traits، هذه اخل�سائ�ض هي التي قدمها املربيان ال�سهريان اآرثر كو�ستا وبينيا 

كالي���ك Costa & Kallick واطلق���وا عليه���ا ع���ادات العق���ل (Costa, 2001,16(، )قطام���ي 
British Na�17،2007(. وم���ن املناهج التي تبنت عادات العق���ل املنهج الوطني البريطاني،
 tional Curriculum حي���ث اك���د عل���ى �س���رورة تنمي���ة الع���ادات العقلي���ة التالي���ة )ح���ب 
ال�س���تطالع-احرتام الدل���ة-ادارة الت�س���امح-املثابرة-النفتاح العقلي-احل����ض البيئي 
 )Britishال�س���ليم– التعاون مع الخرين( جلمي���ع التالميذ يف جميع املراح���ل التعليمية
)National Curriculum , 2005,2.واأي�سًا من امل�سروعات التي اهتمت بتنمية عادات العقل 
م�س���روع الثقافة العلمية اأو تعليم العلوم لكل الأمريكيني حتىعام 2061 ملوؤ�س�س���ة التقدم 
 American Association for the Advancement of(الأمريكي���ة العلم���ي 
Science(AAAS),1993(حي���ث حدد امل�س���روع عددا من الع���ادات العقلية التي يركز على 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



266

تنميته���ا تعليم العل���وم، ومنها )التكامل، والجته���اد، وحب ال�س���تطالع، والنفتاح على 
الأفكار اجلديدة، والت�س���كك املبنى على املعرفة، ومهارات ال�ستجابة الناقدة، والتخيل، 
والعدالة و غري ذلك ، و م�س���روع عرف با�سم امللكة اليزابيث لتنمية عادات العقل ، حيث 
ا�س���ار اىل �س���رورة تنمية العادات التالي���ة )التفكري املرن – ال�س���تماع اىل الخرين – 
املثابرة – ال�سعي للدقة – حل امل�سكالت – روؤية املوقف بطريقة غري تقليدية( من خالل 
 )Queen Elizabeth Project, مناه���ج العلوم جلمي���ع التالميذيف جميع املراحل التعليمي���ة
)2004,11.ويوؤكد كو�س���تا وجام�س���تون اىل ان تنمية الع���ادات العقلية تتطلب من املعلمني 
ا�س���تخدام ا�ساليب تدري�سية ت�ساعد يف تب�س���يط املعلومات ل�ستيعابها ، و ادارة الفكار و 
تنظيمها بفعالية، وم�س���اعدة املتعلم على تنظيم املوجودات بطريقة جديدة، والنظر اىل 
ال�س���ياء بطريقة غري ماألوفة )Costa&Gamston,2001,19(. ويو�سي كل من اآرثر كو�ستا 
و بيني���ا كالي���ك Costa & Kallick على �س���رورة تنمي���ة هذه العادات كجزء ا�سا�س���ي من 
النجاح اليومي والتعلم امل�س���تمر من خالل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ت�سجع التالميذ على 
ممار�سة عادات جيدة يف التفكري )مازن، 2011، 64(.واإذا كان تدري�ض العلوم �سروريا 
للتالميذ العاديني فهو بالتاأكيد �سروري للتالميذ املعاقني �سمعيا، حيث تتاح لهم الفر�سة 
من خالل درا�سة العلوم لكت�ساب املعارف العلمية واملهارات والجتاهات وتنمية التفكري 
العلمي والبتكاري، وتك�س���بهم املهارات العملية واحلياتية التي ت�س���كل اأ�سا�س���ا مهما من 
مقوم���ات تكيفه���م مع البيئ���ة، والتي ت�س���اعدهم يف حل العدي���د من امل�س���كالت اليومية 
واحلياتي���ة. وحيث ان هوؤلء التالميذ ل يعانون من تدين ملحوظ يف قدراتهم العقلية بل 
يوجد من بينهم موهبني ومتفوقني، فبات من ال�سروري البحث عن مناذج وا�سرتاتيجيات 
حديثة حتاول �س���ياغة املعرف���ة واعادة هيكلتها وتنظيمها يف ذهن املتعلم املعاق �س���معيًا 
ليكون قادرًا على ا�ستدعائها ب�سكل ا�سهل وا�سرع مع الحتفاظ بها مدة اطول يف الذاكرة، 
ومن ثم تنمي لديه عادات عقلية �س���ليمة ومن �س���من هذه ال�سرتاتيجيات ا�سرتاتيجيتي 
اخلرائط الذهنية، وخرائط التفكري)عزيز،2003 ، 463(. فبالن�س���بة خلرائط التفكري 
فاأنها تعد مبثابة ثمان ا�س���كال تخطيطية تخاطب عمليات التفكري املختلفة والتي طورها 
ديفيد هرييل David Hyerle عام 1987كالتايل )�سادق،2008، 70(:اخلرائط الدائرية 
 ،Bubble Maps اخلرائ���ط الفقاعي���ة ،Tree Maps اخلرائ���ط ال�س���جرية ،Circle Maps

اخلرائط املذدوج���ة  Double Bubble Maps، اخلرائط التدفقية Flow Maps، اخلرائط 
التدفقي���ة املتع���ددةMulti Flow Maps، اخلرائ���ط الدعامي���ة Brace Maps، اخلرائ���ط 

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



267

اجل�س���رية Bridge Maps.وي���رى ولي���ام يل )Williams, 2000,2( ان خرائط التفكري لغة 
ب�سرية �س���هلة هادفة وماألوفة للمتعلمني الذين يتعلمون كيف ي�ستخدمون هذه اخلرائط 
كاأداة لتحلي���ل البيانات و املعلومات و الحداث كما انها ت�س���لح لكافة املراحل التعليمية.
كم���ا تع���د خرائط التفك���ري احدى ا�س���رتاتيجيات م���ا وراء املعرفة التي تعم���ل على ربط  
املحت���وى التعليم���ي مبه���ارات التفكري م���ن خالل حتويل امل���ادة العلمي���ة املكتوبة اىل لغة 
ب�س���رية م�س���رتكة ب���ني املعل���م واملتعلم م���ن خالل ا�س���تخدام 8 ا�س���كال م���ن اخلرائط 
التخطيطية الب�سرية )Costa , 2000, 52(. خرائط التفكريمن املمكن ان ت�ساعد املتعلم 
عل���ى ايجاد العالق���ات والت�س���ورات الذهنية بني اج���زاء املادة املتعلمة مم���ا يوؤدي اىل 
حت�س���ني ا�س���تيعابه للمعلومات العلمية املت�س���منة باملحتوى و البق���اء عليها مدة اطول يف 
الذاكرة )عي�سى، اخلمي�سي، 2007، 1103(. اأما بالن�سبة للخرائط الذهنية اللكرتونية 
فتعد مبثابة ت�سميم او ر�سم تخطيطي يجمع بني ر�سم املعلومات وكتابتها اذ يقوم املعلم 
 . (Buzan,2000,14( واملتعلمون بتنظيم ماهو مكتوب لي�سهل على العقل ا�ستيعابه وتذكره
كما تعتمد ا�س���رتاتيجية اخلرائ���ط الذهنية اللكرتونية على ر�س���م خريطة متاثل قراءة 
الذه���ن للمعلوم���ات حيث يك���ون املركز هو الفك���رة الرئي�س���ية ويتفرع من ه���ذه الفكرة 
الرئي�س���ية فروع )توين، 2007، 18(. ويعتربتوين بوزان TonyBuzanهو مبتكر اخلريطة 
الذهنية اللكرتونية التي تعمل على ربط جانبي الدماغ المين والي�س���ر حيث ف�سي املخ 
يتقا�س���مان فيم���ا بينهمما الوظائ���ف الفكرية الك���ربى ، حيث يهيمن ال�س���ق المين على 
اجلوان���ب الفكرية التالية)الدراك املكاين، اجل�س���طلت او ال�س���ورة الكامل���ة، التخيل، 
احالم اليقظة، اللون والبعد(، اما ال�س���ق الي�س���ر فيبدو مهيمنًا على جمموعة املهارات 
العقلي���ة التالية)الت�سل�س���ل، التنظيم اخلط���ي، التحليل، املنطق والع���داد( والتي ل تقل 
اهمية عن مهارات ال�سق المين )�سعيدي، البلو�سي، 2009 ، 15(. ومبا ان هناك متايز 
بني اجلانبني المين و الي�س���ر للدماغ فهذا يتطلب البحث عن طريقة تدري�ض تربط بني 
جانبي الدماغ المين والي�سر مما ي�سع الدماغ يف قمة عطائها لذا ابتكر بوزان اخلريطة 
)Bu�  الذهني���ة والت���ي تعت���رب م���ن الط���رق التي ت�س���اعد على حت�س���ني كف���اءة الذاك���رة
)zan,2000,19. وللخريط���ة الذهني���ة اللكرتوني���ة اهمية كبرية يف التدري�ض اإذ ت�س���اعد 
املتعل���م على الو�س���ول اىل اعلى درج���ات الرتكيز حيث حتول امل���ادة املكتوبة اىل تنظيم 
ي�س���هل عل���ى العقل ا�س���تيعابه و تذكره كما حتول اللغة الفظية اىل ر�س���وم ورموز و�س���ور 
والوان جذابة تنظم الفكار واملعلومات ب�س���ورة فنية وب�س���رية ت�سفي على التعلم املتعة 

د. ريحاب اأحمد ن�صر 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



268

والت�س���وق والث���ارة الت���ي تفتقده الط���رق التقليدية، تر�س���خ املفاهيم العلمي���ة يف اذهان 
املتعلمني وحت�سني وتنمية حت�سيلهم)Tucker et al ., 2008(، )داير�سون، 2000، 25(.  

الح�صا�س بامل�صكلة: 
يف �س���وء ما �س���بق من التوجهات املعا�س���رة املحلي���ة والعاملية لتطوي���ر تعليم العلوم 
وتعلمها والتي اأكدت على �س���رورة ا�ستحداث طرق وا�ساليب ت�ساعد املتعلم ب�سفة عامة 
و املعاق �س���معيًا ب�سفة خا�سة على التفكري ال�سليم املبني على الفهم دون احلفظ وتنمية 
قدرته على ممار�س���ة عادات �سليمة للعقل، ويف �سوء كون اخلرائط الذهنية اللكرتونية 
من امل�س���تحدثات التكنولوجية التي قد ت�س���هم يف حتقيق العديد م���ن الأهداف الرتبوية 
املن�س���ودة ، و يف �س���وء كون خرائط التفكري من ال�س���رتاتيجيات احلديثة التي تخاطب 
عملي���ات التفكري املختلفة، جاءت فكرة البحث احلايل بق�س���د تع���رف فاعلية التدري�ض 
وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكريواخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�سيل 
وبق���اء اث���ر التعلم وع���ادات العقل لدى تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائ���ي املعاقات 
�س���معيًا، ولقد دعم هذا الإح�س���ا�ض ل���دى الباحثة عدة �س���واهد، وهي:م�س���ايرة العملية 
التعليمي���ة وم���ا يحدث فيها من تغريات وتطورات وخ�سو�س���ًا يف جم���ال تدري�ض العلوم. 
ومواجه���ة التوجه���ات احلديثة التي تنادي بالهتمام بالق���درات الذهنية للمتعلم و دفعه 
للتعلم، ومواجهة الت�سخم املعريف وم�سايرة متطلبات الع�سر.ا�ستجابة ل�ساليب الرتبية 
احلديث���ة و بع�ض املناهج وامل�س���روعات العاملية التي دعت اىل ان تك���ون العادات العقلية 
هدفًا رئي�سيًا يف جميع املراحل التعليمية و جلميع فئات املتعلمني. كون املرحلة البتدائية 
من املراحل املهمة التي يجب ان نوليها اهتمامًا كبريًا، حيث تبنى عليها خمتلف املراحل 
الدرا�س���ية التالية، ووجود اي خلل يف حت�س���يل التالميذ وفهمهم للمادة الدرا�سية يوؤدي 
اىل اكت�س���ابهم عادات عقلية �س���عيفة ومن ثم يرتتب عليه �س���عف يف البناء املعريف ويف 
عاداته���م العقلية ط���وال حياتهم. كون اخلرائ���ط الذهنية وخرائط التفك���ري من اأدوات 
التفكري الب�سري التي قد ت�سلح للتدري�ض للمعاقني �سمعيًا، فانهما من املمكن ان تعطيا 
�س���ورة ذهنية للمو�س���وع املراد تعلمه ومن املمكن ان تعمال على حت�س���ني الذاكرة وجعل 
التعل���م ذي معن���ى ومن ثم زيادة التح�س���يل املع���ريف و تنمية عادات عقلية �س���ليمة لدى 

املعاقني �سمعيًا. 
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حتديد م�صكلة البحث: 
متثلت م�سكلة البحث يف تدين امل�ستوى التح�سيلي يف مادة العلوم لتلميذات ال�سف 
ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �س���معيًا مبدينة اأبها، وعدم قدرتهن على تذكر املعلومات و 
املفاهي���م العلمية الواردة فيه، مما ادى اىل �س���عف التح�س���يل لديهن ومتتعهن بعادات 
عقلية �س���عيفة و غري �س���ليمة، نتيج���ة طرق التدري����ض التقليدية التي ان�س���غلت باحلفظ 
الآيل و التلقني اكرث من ان�س���غالها بتوليد املعارف و انتاجها و اعادة �س���ياغتها و اعمال 
الذه���ن، مم���ا يبني وجود حاجة ما�س���ة اىل تنمية التح�س���يل وبقاء اث���ر التعلم و عادات 
العقل با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية حديثة تخاطب اقوي حا�سة لديهن وهي حا�سة 
الب�سر كاخلرائط الذهنية اللكرتونية وخرائط التفكري التي من املمكن ان تعطي �سورة 
ذهنية ب�س���رية للمو�س���وعات العلمية ومن املمكن ان تعمل على حت�س���ني الذاكرة وجتعل 
التعل���م ذي معنى وم���ن ثم زيادة التح�س���يل املعريف وتنمي���ة عادات عقلية �س���ليمة لدى 

تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا. 
اأ�صئلة البحث: ي�صعى البحث احلايل اإىل الإجابة عن الت�صاوؤل الرئي�س التايل:

• ما فاعلية تدري�ض العلوم وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية 	
يف تنمية التح�س���يل وبقاء اثر التعلم وبع�ض عادات العقل لدى تلميذات ال�سف 
ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �س���معيًا؟« ويتطل���ب ذلك الإجابة عن الت�س���اوؤلت 

الفرعية التالية: 
• ما عادات العقل الالزمة لتلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا؟ 	
• ما �سورة وحدة » تنوع احلياة« معدة وفقا للخرائط الذهنية و خرائط التفكري؟	
• م���ا فاعلية تدري����ض وحدة »تن���وع احلياة« املع���دة وفقا ل�س���رتاتيجيتي خرائط 	

التفكري واخلرائط الذهنية يف تنمية التح�س���يل وبقاء اثر التعلم وبع�ض عادات 
العقل لدى تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا؟

فرو�س البحث: 
ي�س���تهدف البحث اختبار �س���حة الفرو�ض التالية: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني متو�س���ط درجات اأفراد املجموعة التجريبية التي در�س���ت وح���دة »تنوع احلياة« وفقًا 
ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية ومتو�سط درجات اأفراد 
املجموعة ال�س���ابطة يف الختبار التح�سيلي البعدي ل�سالح املجموعة التجريبية. توجد 
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فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�س���ط درجات اأفراد املجموعة التجريبية التي در�ست 
وحدة »تنوع احلياة« وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية 
ومتو�س���ط درج���ات اأفراد املجموعة ال�س���ابطة يف مقيا�ض عادات العقل البعدي ل�س���الح 
املجموع���ة التجريبي���ة. توج���د فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�س���ط درج���ات اأفراد 
املجموع���ة التجريبي���ة التي در�س���ت وحدة »تن���وع احلياة« وفق���ًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط 
التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية ومتو�س���ط درجات اأفراد املجموعة ال�س���ابطة يف 

الختبار التح�سيلي املوؤجل ل�سالح املجموعة التجريبية. 

اأهداف البحث: 
يه���دف البح���ث احل���ايل اإىل م���ا يل���ي: )1( معرف���ة فاعلي���ة تدري����ض العل���وم وفقًا 
ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�سيل لدى 
تلميذات ال�س���ف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا. )2( معرفة فاعلية تدري�ض العلوم 
وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهني���ة اللكرتونية يف تنمية بقاء اثر 
التعل���م لدى تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �س���معيًا. )3( معرفة فاعلية 
تدري�ض العلوم وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائ���ط الذهنية اللكرتونية يف 

تنمية بع�ض عادات العقل لدى تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا. 

اأهمية البحث: 
متثلت اأهمية البحث احلايل فيما يلي: تقدم للمعلمني �س���ياغة وحدة »تنوع احلياة« 
املقررة على تلميذات ال�سف ال�ساد�ض املعاقات �سمعيًا باأبها وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط 
التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية والتي ميكن ان ت�س���هم يف تنمية التح�سيل وبقاء 
اث���ر التعلم و بع�ض ع���ادات العقل. تقدم اختبارا حت�س���يليا« يف املعلومات املت�س���منة يف 
»تنوع احلياة« املقررة على تلميذات ال�سف ال�ساد�ض املعاقات �سمعيًا باأبها، و التي ميكن 
اأن ي�س���تفيد من���ه املعلمون و املهتمون بتلك املرحلة و بتل���ك الفئة.تقدم للقائمني بالتقومي 
مقيا�س���ًا للك�س���ف عن عادات العقل لدى تالميذ و تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي 

املعاقني �سمعيًا.

حدود البحث:
 اقت�س���ر البحث احلايل على عينة من تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات 
�سمعيًا ببع�ض مدار�ض ال�سم مبدينة ابها باململكة العربية ال�سعودية، وحدة »تنوع احلياة« 
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املق���ررة على تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �س���معيًا يف العام2013/2012 
وذل���ك لالأ�س���باب التالي���ة:اأن بها العدي���د من املعلوم���ات و املفاهي���م العلمية التي ت�س���تمر 
م���ع التلمي���ذات يف مراح���ل تعليمية لحقة، ت�س���لح لعادة �س���ياغتها و اخت���زال معلوماتها 
با�س���تخدام ا�س���رتاتيجيتي اخلرائط الذهنية اللكرتونية وخرائط التفكري، اأن بها العديد 
من ال�سور و الر�سومات و ال�سكال التي ت�سلح ان ت�ساغ با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي اخلرائط 
الذهنية اللكرتونية وخرائط التفكري، وتتيح الفر�س���ة للتلميذات املعاقات �س���معيًا ملمار�سة 
ع���ادات العقل.قيا����ض حت�س���يل تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �س���معيًا يف 
وحدة »تنوع احلياة«عند م�س���تويات)التذكر-الفهم – التطبيق(.قيا�ض ثمانية عادة عقلية 
هي)ال�ستمرارواملثابرة – ادارة التهور- التفاهم و التعاطف- التفكري مبرونة- الت�ساوؤل و 
طرح امل�سكالت- تطبيق املعارف املا�سية- التفكري يف التفكري – التو�سيل بدقة و و�سوح(.
اأدوات البحث: ا�س���تخدم البحث احلايل الأدوات التالية: )1( اختبار حت�س���يلي يف 
وح���دة » تنوع احلياة »)اإعداد الباحثة(. )2( مقيا�ض ع���ادات العقل )اإعداد الباحثة(. 
)3( اختب���ار حت�س���يلي موؤجل يف وح���دة »تنوع احلياة« لقيا�ض بقاء اثر التعلم هو نف�س���ه 
الختب���ار التح�س���يلي. اأما مواد املعاجلة التجريبية فت�س���مل:دليل املعل���م لتدري�ض وحدة 
)تنوع احلياة( وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية، اوراق 

عمل التلميذات وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية.
 :Quasi�Experimental منهــج البحث: اعتمد البحث احلايل على املنهج �س���به التجريبي

الذي يبحث يف اثر متغري م�ستقل اأو اأكرث على متغري تابع)اأبو حطب، �سادق، 1996، 96(.
متغــريات البحــث: حت���ددت متغ���ريات البحث فيما يل���ي: )1( املتغري امل�س���تقل وهو 
التدري�ض حيث اأنه متغري ا�سمي وله م�ستويان هما: التدري�ض وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط 
التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية، والتدري�ض با�س���تخدام الطرق التقليدية)وتعني 
الطريق���ة املعت���ادة املتبعة يف تدري�ض العل���وم مبدار�ض املعاقني �س���معيًا(. )2( املتغريات 

التابعة وت�سمل: التح�سيل املعريف، عادات العقل، بقاء اثر التعلم.
الت�صميم التجريبي للبحث: ا�ستخدم البحث احلايل ت�سميم املجموعتني )ال�سابطة 
والتجريبية( وذى القيا�ض القبلي والبعدي )خطاب، 2000، 161(، وميكن تو�س���يح هذا 

الت�سميم بال�سكل التايل:
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جدول )1(
الت�صميم التجريبي للدرا�صة

املجموعاتاأدوات القيا�س
الإجراءات الرئي�صة

القيا�س البعدياملعاجلةالقيا�س القبلي
اختبار حت�سيلي

التجريبية
X

X

X
XXمقيا�ض عادات العقل

XXاختبار حت�سيلي موؤجل
اختبار حت�سيلي

ال�سابطة

X
-

X
XXمقيا�ض عادات العقل

XXاختبار حت�سيلي موؤجل

م�صطلحات البحث
خرائ���ط التفك���ري Thinking Maps:تعرف اجرائي���ًا يف هذه الدرا�س���ة باأنها »ثمانية 
ا�س���كال تخطيطية ت�س���اعد تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �س���معيًا على 
ربط املحتوى التعليمي اخلا�ض بوحدة«تن���وع احلياة« مبهارات التفكري وايجاد العالقات 
والت�س���ورات الذهنية ب���ني اجزاء املادة املتعلمة من خالل حتويل امل���ادة العلمية املكتوبة 
اىل لغة ب�سرية مما يوؤدي اىل حت�سني ا�ستيعابهن للمعلومات العلمية املت�سمنة باملحتوى 

والبقاء عليها مدة اطول يف الذاكرة وتنمية بع�ض العادات العقلية ال�سليمة لديهن«.

اخلرائ���ط الذهني���ة اللكرتوني���ة Electronic Mind Maps: وتع���رف اجرائيًا يف هذه 
الدرا�سة باأنها »ر�سم خريطة ذهنية الكرتونية متاثل قراءة ذهن تلميذات ال�سف ال�ساد�ض 
البتدائ���ي للمعلومات الواردة يف مو�س���وعات وحدة »تنوع احلي���اة« حيث يكون املركز هو 
الفكرة الرئي�سية و يتفرع من هذه الفكرة الرئي�سية فروع، بحيث تتحول معلومات الوحدة 
اىل تنظيم يجمع بني ر�س���م  املعلومات وكتابتها لي�سهل على العقل ا�ستيعابه و تذكره، مع 
ال�ستعانة برموز و�س���ور والوان جذابة، تنظم الفكار واملعلومات ب�سورة فنية وب�سرية، 
ت�س���في على التعلم املتعة والت�س���وق مما يوؤدي اىل حت�سني ا�ستيعابهن للمعلومات العلمية 
املت�س���منة باملحت���وى والبقاء عليها مدة اطول يف الذاك���رة و تنمية بع�ض العادات العقلية 

ال�سليمة لديهن«.

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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بقاء اثر التعلم Learning Retention: ويعرف اجرائيًا يف هذه الدرا�س���ة باأنه »مقدار 
احتف���اظ تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �س���معيًا باملعلوم���ات واملفاهيم 
املت�سمنة يف وحدة »تنوع احلياة« بعد 6 ا�سابيع من درا�ستهن للوحدة، ويقا�ض بالدرجات 

التي حت�سل عليها التلميذات يف الختبار التح�سيلي املوؤجل«.
ع���ادات العق���ل Habits of Mind:وتع���رف اجرائيًا يف هذه الدرا�س���ة باأنها »املهارات 
العقلي���ة غ���ري التقليدية  لتلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي الذهني���ة والتي متكنهن 
م���ن اطالق قدراتهن الذهنية باأق�س���ى درجة ممكنة م���ن الأداء والتقان معتمدات على 
خرباتهن ال�س���ابقة يف تنظيم وانتاج افكارهن اأو مواجهة م�س���كلة اأو ق�س���ية ما اأو تطبيق 

�سلوك بفاعلية واملداومة على هذا ال�سلوك«.
املعاق���ات �س���معيًا Hearing Impaired:وتع���رف اجرائي���ًا يف ه���ذه الدرا�س���ة باأنه���ا 
»التلميذات الالتي فقدن حا�س���ة ال�س���مع، او من كان �س���معهن ناق�س���ًا عن70 دي�س���يبل 
فاأكرث اىل درجة يحتاجون فيها اىل ا�س���اليب تعليمية خا�سة متكنهن من ال�ستيعاب دون 

خماطبة كالمية«. 

الإطار النظري للبحث
دور خرائ���ط التفك���ري واخلرائ���ط الذهني���ة يف تنمية التح�س���يل وبقاء اث���ر التعلم 

وعادات العقل
اوًل: خرائ���ط التفك���ري: تعد خرائط التفك���ري ادوات تدري�ض ب�س���رية  ، تتكون من 
ثم���ان خرائ���ط تفكريية ، يرتب���ط كل منها بنم���ط او اكرث من امناط التفكري، وت�س���اعد 
التالمي���ذ على تنظي���م املعلومات واملفاهي���م وايجاد العالقات والرواب���ط بينهما مبجرد 
النظر، بهدف ت�س���جيع التعلم و تنمية الت�سورات الذهنية و العمليات العقلية لديهم كما 

هو مو�سح باجلدول التايل:

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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جدول) 2 ( 
خرائط التقكري و مهارات التفكري اخلا�صة بكل خريطة

نوع م
اخلريطة

مهارة 
�صكل اخلريطةهدفهاالتفكري

خريطة 1
الدائرة

التحديد - 
التعريف

ت�ستخدم يف حتديد ال�سئ اأو الفكرة، ومتثل الأفكار الناجتة 
من الع�سف الذهني اأو املعرفة القبلية عن املو�سوع 

حيث ميثل يف مركز الدائرة ال�سئ اأو الفكرة التي يحاول 
حتديدها  اأو فهمها ويف حميط الدائرة تكتب املعلومات 

التي ت�سع ال�سئ اأو الفكرة يف �سياق معني.  

خريطة 2
و�سفالفقاعة

ت�ستخدم لو�سف اخل�سائ�ض واملميزات، حيث 
تكتب يف الدائرة املركزية ال�سئ املراد و�سفه 

وتكتب �سفات اأو خ�سائ�ض هذا ال�سئ يف دوائر 
حتيط بالدائرة املركزية.

3
خريطة 
الفقاعة 
املزدوجة

املقارنة

ت�ستخدم املقارنة بني �سيئني، حيث يكتب كل 
منهما يف دائرة مركزية وخارج كل دائرة 

تكتب خ�سائ�ض كل منهما يف دوائر حميطة 
واخل�سائ�ض املت�سابهة تو�سل بالدائرتني 

املركزيتني بينما تو�سل اخل�سائ�ض املختلفة 
بالدائرة املركزية اخلا�سة بها.

خريطة 4
ال�سجرة

الت�سنيف - 
التنظيم

ت�ستخدم للت�سنيف يف جمموعات ، حيث يحدد 
يف اخلط الأعلى ا�سم املجموعة وحتته تكتب 
املجموعات الفرعية وحتت كل منها حتدد 

جمموعات فرعية تنتمي اإليه

خريطة 5
الدعامة

ادراك عالقة 
اجلزء بالكل

تو�سيح عالقات اجلزء بالكل من خالل كتابة ا�سم 
ال�سىء على اليمني وعلى الي�سار تكتب الجزاء 
الرئي�سة لهذا ال�سىء ونكتب الجزاء الفرعية 

اي�سًا لالجزاء الرئي�سة.

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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نوع م
اخلريطة

مهارة 
�صكل اخلريطةهدفهاالتفكري

خريطة 6
التدفق

الت�سل�سل و 
التتابع

تو�سح عملية تتابع الحداث ب�سكل منظم و 
العالقات بني كل مرحلة و اخرى ،  حيث يحدد 

م�ستطيل خارجي يكتب داخله ا�سم العملية اأو ال�سئ 
اأو احلدث ثم تن�ساب منه عدة م�ستطيالت متثل 

اخلطوات من البداية           اإىل النهاية.

7
خريطة 
التدفق 
املتعدد

ادراك عالقة 
ال�سبب 
بالنتيجة

تو�سيح عالقة ال�سبب بالنتيجة ، حيث متثل 
احلدث اأو الظاهرة داخل م�ستطيل والأ�سباب 

املوؤدية له مب�ستطيالت ترتبط باأ�سهم تتجه نحو 
م�ستطيل احلدث، ومتثل النتائج مب�ستطيالت 
ترتبط باأ�سهم خارجة من م�ستطيل احلدث.

خريطة 8
اجل�سر

تكوين املت�سابهات 
واملتناظرات 

ادراك العالقة 
بني الواقع 

واملجرد

تو�سح الت�سابهات والعالقات ت�ستخدم لبيان 
الت�سابه والتناق�ض بني �سيئني، حيث متثل الأ�سياء 
املرتبطة على جانبي خط اأفقي ثم ت�سبه باأ�سياء 
مرتبطة على نف�ض اخلط الأفقي، ويف�سل بينهما 

قنطرة، مع مراعاة اأن جتمع الأ�سياء املرتبطة على 
ميني وي�سار القنطرة نف�ض العالقة.

ال�صا�س الفل�صف�س خلرائط التفكري: ت�س���تند خرائط التفكري على التفكري الب�سري 
ال���ذي يعد امتدادًا لنظرية »بلوم« يف بناء املعنى، عام )1995( حيث متثل خطوة يف منو 
التعليم وحت�س���ينه لدى املتعلمني، من خالل اإعطاء الفر�س���ة للمتعلمني لدمج ت�سوراتهم 
الب�س���رية كمرجعية خلرباتهم غري املركزة )Bloom, 1995, 169(.وبالنظر اإىل التفكري 
الب�س���ري جند اأنه يعتم���د على الروؤية وعادة ما يتاأثر باللغة الب�س���رية واملتعلمني الذين 
ي�س���تخدمون هذا النوع م���ن التفكري تقدم لهم املفاهيم من خالل ال�س���ياق اأو بالرتباط 
مبفاهيم اأخرى فيكونون �س���ورة ذهنية للمفهوم ويرون م���دى مالءمة املعلومات املقدمة 
 )Austega, له���م م���ع املعلومات التي يعرفونه���ا وعلى هذا ف���اإن تعلمهم يكون باقي الأث���ر
)2003.واأو�س���ح كو�س���تا  )Costa( اأن الأدوات الب�س���رية هي التطبي���ق الرتبوي  للتفكري 
الب�س���ري واأنه با�ستخدام الأدوات الب�س���رية يرى التالميذ تفكريهم معرو�سًا اأمامهم. 
واأن التالمي���ذ يط���ورون م���ن قدراتهم على البت���كار واملثاب���رة واملنهجي���ة ويدركون بها 
الأمن���اط فوق املعرفي���ة ويتاأملونها اإىل درجة اأن با�س���تطاعتهم تطبي���ق هذه الأمناط يف 

.)Costa, 1991,2(  مواجهة التحديات ال�سفية ب�سهولة

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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خ�صائ�ــس خرائــط التفكــري: وم���ن خالل املمار�س���ات الرتبوية التي ق���ام بها هريل 
 )Thinking Maps Inc Inc, 2009,فقد حدد خ�س���ائ�ض خرائط التفكري وه���ي )Hyerle(
 ،Reflection التاأم���ل ،Flexibility املرون���ة ،Integration 2 التكام���ل) ,(Hyerle, 2004, 31)

Developmental النمائية ،Consistency الإت�ساق
مزايا التدري�س وفقاأ خلرائط التفكري: هناك بع�ض املزايا التي تدعو اإىل ا�س���تخدام 
خرائط التفكري يف التدري�ض وهي اأنها: ت�س���لح جلميع املراحل التعليمية، �سهلة وب�سيطة 
ال�س���تخدام بالن�سبة للمتعلمني، ت�ساعد املتعلمني على تب�سيط املعلومات و�سهولة تذكرها 
وتنظيمه���ا ومعاجلتها،ت�س���مح للط���الب ببناء اأفكاره���م وتطوير تعليمه���م وتفاعلهم مع 
املحتوى.ت���زود الط���الب باداة ات�س���ال اأ�سا�س���ية للعم���ل اجلماع���ي والتعاوين.ميكن ان 
ت�ستخدم يف تقييم تعلم املتعلمني.اإنتاج نهائي ب�سكل جيد، خ�سو�سا للعمل الكتابي.قدرة 
اكرب لتو�س���يل املفاهيم املجردة.حت�سن التقييم الذاتي ومهارات ما وراء  املعرفة.حت�سن 
 )Wi.الإب���داع واخذ الت�س���ورات.نقل عمليات التفكري خارج املدر�س���ة اأو احلياة اليومية
 lliam&Marysherkenbach,2006,2), (Holiday,2006,3), (Holzman,2004,1), ( Hyerle,

)107 ,2000.ونظ���رًا لأهمية خرائط التفكري يف العملية التعليمية ب�س���فة عامة وتدري�ض 
العلوم ب�س���فة خا�س���ة ، فقد اجريت العديد من الدرا�سات التي ا�ستهدفت تعرف فاعلية 
ا�س���تخدامها يف حتقيق بع�ض اهداف الرتبية العلمية مثل درا�س���ة )فهمي، 2008( والتي 
ا�س���تهدفت معرفة اأثر خرائط التفك���ري يف تدري�ض وحدة« الغذاء و الكائن احلي« املقررة 
على تالميذ ال�سف اخلام�ض البتدائي مبحافظة القليوبية بجمهورية م�سر العربية على 
تنمية التح�س���يل والفهم العميق ودافعية الإجناز ، تو�س���لت اإىل فعالية خرائط التفكري 
يف تنمي���ة التح�س���يل والفه���م العميق ودافعي���ة الإجناز ل���دى تالميذ ال�س���ف اخلام�ض 
البتدائي. ودرا�س���ة )عمران، 2008( والتي ا�س���تهدفت معرفة فعالي���ة خرائط التفكري 
يف تدري�ض العلوم على تنمية بع�ض عادات العقل والتح�س���يل لدى تالميذ ال�س���ف الأول 
الإعدادي ب�س���لطنة عمان ، والتي تو�سلت اإىل فعالية خرائط التفكري يف تنمية التح�سيل 
وبع�ض عادات العقل. ودرا�سة )فتح اهلل، 2008( والتي هدفت اإىل تعرف فعالية خرائط 
التفك���ري يف تنمية التح�س���يل والتفكري الناقد والجتاه نحو العم���ل التعاوين لدى تالميذ 
املرحلة املتو�س���طة يف اململكة العربية ال�س���عودية، وتو�سلت اإىل فعالية خرائط التفكري يف 
تنمية التح�سيل والتفكري الناقد والجتاه نحو العمل التعاوين.ودرا�سة )�سادق ،2008( 
والتي هدفت اإيل معرفة اأثر التفاعل بني خرائط التفكري والنمو العقلي يف حت�سيل العلوم 

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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والتفك���ري البتكاري واتخاذ القرار لدى تالميذ ال�س���ف الثال���ث الإعدادي بولية عربى 
جنوب �سلطنة عمان بعد درا�ستهم لوحدتي »التعدين«، »ال�سناعة الكيميائية«، وتو�سلت 
اإيل فعالي���ة خرائ���ط التفكري يف  تنمي���ة التح�س���يل والتفكري البت���كاري  واتخاذ القرار 
لدى تالميذ ال�س���ف الثالث الإعدادي. درا�س���ة )الباز، 2007( والتي ا�س���تهدفت معرفة 
فعالي���ة خرائ���ط التفكري يف تدري�ض مو�س���وع »الإتزان الكيميائي« يف م���ادة الكيمياءعلى 
حت�س���يل طالب ال�سف الثاين الثانوي باملنامة وذكاءاتهم املتعددة وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل فعالي���ة خرائط التفكري يف تنمية التح�س���يل والذكاءات املتعددة. درا�س���ة )عي�س���ى،  
اخلمي�س���ي، 2007( والتي هدفت اإىل تعرف فعالية خرائط التفكري يف تنمية التح�س���يل 
والتفك���ري البت���كاري يف مادة العلوم لدى تالميذ ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي بجمهورية 
م�س���ر العربية، وتو�س���لت الدرا�س���ة اإىل فعالية خرائ���ط التفكري والتح�س���يل البتكاري.
درا�س���ة )ال�س���افعي 2006( والتي هدف���ت اإىل معرفة اأثر خرائط التفكري على حت�س���يل 
املفاهي���م العلمية وتعزيز ا�س���تخدام ا�س���رتاتيجيات تنظيم الذات لتعل���م العلوم لتالميذ 
املرحلة الإعدادية بجمهورية م�س���ر العربية ، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن خلرائط التفكري 
اأثرًا كبريًا يف تنمية �س���بكة ع�س���بية للتفكري جتعل الدماغ يتعرف ويبني املعرفة ب�س���ورة 

م�ستمرة. 
تعليق على درا�صات ال�صابقة: يت�س���ح من خالل ا�ستعرا�ض بع�ض الدرا�سات ال�سابقة 
التي اهتمت بخرائط التفكري الأتي: حداثة ا�ستخدام ا�سرتاتيجية خرائط التفكري.جميع 
الدرا�سات ركزت على تنمية التح�سيل ب�سكل منفرد. ت�سلح جلميع املراحل التعليمية �سواء 
املرحلة البتدائية كدرا�س���ة )فهمي، 2008( ، )عي�س���ى، اخلمي�سي ، 2007( ، و املرحلة 
العدادية كدرا�س���ة )عمران، 2008( ، )فتح اهلل، 2008(، )�سادق،2008(،)ال�سافعي 
2006(، واملرحلة الثانوية كدرا�سة )الباز، 2007( .ت�ساعد على تنمية العديد من نتائج 
التعل���م كتنمية الفهم العمي���ق ودافعية الإجنازكدرا�س���ة )فهم���ي، 2008(، تنمية بع�ض 
عادات العقل كدرا�س���ة )عم���ران، 2008(، وتنمية والتفكري الناق���د والجتاه نحو العمل 
التعاوين كدرا�س���ة)فتح اهلل، 2008(، وتنمية والتفكري البتكاري  واتخاذ القراركدرا�سة 
)�س���ادق،2008(، درا�س���ة )عي�س���ى واخلمي�س���ي، 2007(، وتنمي���ة ال���ذكاءات املتعددة 
كدرا�س���ة )الباز، 2007(، كما ت�س���اعد على بناء �س���بكة ع�س���بية للتفكري جتعل الدماغ 
يتعرف ويبني املعرفة ب�سورة م�ستمرة كدرا�سة )ال�سافعي 2006(.مل تطبق على الفئات 
اخلا�س���ة - يف حدود علم الباحثة - التي من بينها فئة املعاقني �س���معيًا.تختلف الدرا�سة 
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احلالية عن الدرا�س���ات ال�س���ابقة يف انها تعالج وحدة »تنوع البيئة« املقررة على تلميذات 
ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا، وفقًا لنوعني من الدوات الب�سرية املتمثلة يف 
ا�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية، وبحث اثر ا�ستخدامهما 
مع���ًا يف تنمية التح�س���يل وبقاء اثر التعل���م وبع�ض عادات العقل، لدى تلميذات ال�س���ف 

ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا باأبها  يف اململكة العربية ال�سعودية. 
ثانيــًا اخلرائــط الذهنيــة اللكرتونيــة: تعد اخلريط���ة الذهني���ة اللكرتونية اأداة 
تفكريي���ة نهائي���ة، تعمل على حتفيز التفكري، وهي يف غاية الب�س���اطة حيث تعترب ا�س���هل 
طريقة لدخال املعلومات للدماغ وا�سرتجاعها، فهي اي�سًا و�سيلة ابداعية وفعالة لتدوين 

. )Buzan,2002,15) املالحظات

الأ�صا�س الفل�صفي التي ت�صتند عليه اخلرائط الذهنية اللكرتونية
النظري���ة البنائيةالت���ي توؤكد على �س���رورة ان يبن���ي املتعلم املعرفة اجلدي���دة من خالل 
التفاعل مع معرفته ال�سابقة وبني الفكار التي هو ب�سدد تعلمها اأي اعادة بناء مو�سوع، وبذلك 
تعترب اخلريطة الذهنية اللكرتونية ا�سرتاتيجية مت�سقة مع النظرية البنائية لن املتعلم يقوم 

بت�سميم اخلريطة اعتمادًا على معرفته وافكاره ال�سابقة املخزونة يف بنيته املعرفية. 
نظريــة اوزوبــل )التعلــم ذو املعنى(:حيث يرى اوزوبل ان كل م���ادة تعليمية لها بنية 
تنظيمية بحيث ت�س���غل الفكار واملفاهيم الكرث �سمولية مو�س���وع القمة ثم تندرج حتتها 
املفاهيم والفكار القل �سمولية، لن البنية املعرفية تتكون يف عقل املتعلم بنف�ض الرتتيب 
من الكرث �سموًل اىل القل �سموًل، وتعمل اخلرائط الذهنية اللكرتونية بنف�ض الطريقة 
حتى يتحقق التعلم ذو املعنى من خالل املتعلم ب�سورة ب�سرية قوية تنظم بنف�ض الطريقة 
الت���ي تنتظ���م فيها يف عقل املتعل���م اأي تعمل بطريقة غري خطية )مت�س���عبة( وهذا يجعل 

.)Buzan,2002,18( التعلم قويًا و ذا معنى
دواعــي ا�صتخدام اخلريطة الذهنية اللكرتونية: اي�س���ال املتعلم لأعلى درجة من 
الرتكيز.حتويل املادة املكتوبة اىل تنظيم ي�س���هل ا�س���تدعائه. حتوي���ل املادة اللفظية اىل 
ر�سوم ورموز و�سور. تنظيم افكار ومعلومات املتعلم لنها تعترب منظمًا تخطيطيًا.تنظيم 
امل���ادة العلمي���ة والفكار ب�س���ورة فنية و ب�س���رية تتيح للمتعلم فر�س���ة التفاعل مع املادة 
العلمية.يج���د املتعلم���ون يف ه���ذه الطريقة تغي���ريًا للروتني العتيادي يف ج���و من املتعة و 

ال�ستمتاع )اأبو �سعيدي ، البلو�سي، 2009 ، 15(.

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



279

مزايــا اخلرائــط الذهنيــة )تــوين ، 2008(: مراعاة امناط التعل���م املختلفة.تنمية 
ال���ذكاءات املتع���ددة كالذكاء احلرك���ي واللغوي واملنطقي. بقاء اث���ر التعلم حيث يتفاعل 
الدم���اغ مع ال�س���ورة ب�س���كل اكرث �س���هولة من املادة املكتوبة �س���واء يف عملي���ات املعاجلة 
الذهنية اأو التخزين اأو ال�س���تدعاء. ا�ستخدام ال�سور اقت�سادي لنها تخت�سر كثريًا من 
التفا�س���يل يف امل�سهد املر�سوم اأو امل�س���ور بطرقتني ، الوىل : انها ت�ستلزم عند اعدادها 
ا�ستخدام ال�سور و الر�سوم للتعبري عن املفاهيم املختلفة،  الثانية: انها بحد ذاتها �سورة 
واحدة فيعمل الدماغ على الحتفاظ بها ك�سورة كاملة في�سبح التذكر عاليًا ولو بعد مدة 
طويلة ومن ثم زيادة ال�س���تيعاب والفهم العميق للمادة املتعلمة. تر�سيخ املفاهيم العلمية 

يف اذهان املتعلمني و بالتايل زيادة حت�سيلهم لها .
الفرق بني اخلرائط الذهنية، خرائط املفاهيم، الر�س���وم وال�س���كال البيانية:يوجد 
فرق بني اخلرائط الذهنية، وخرائط املفاهيم، والر�س���وم وال�س���كال البيانية تت�سح من 

: www.mindtools.com ،www.en.wikipedia.org خالل اجلدول التايل
جدول )3( 

الفرق بني اخلرائط الذهنية، وخرائط املفاهيم، والر�صوم و ال�صكال البيانية
الر�صوم البيانيةخرائط املفاهيماخلرائط الذهنية

كلمة او فكرة او مو�سوع يتفرع منها 
كلمات او افكار او مو�سوعات فرعية لها 

�سلة باملو�سوع ال�سا�سي.
ربط عدة كلمات او افكار 

ببع�سها بع�سًا .
عالقة بني فكرتني او مو�سوعني 
او اكرث تربطهم عالقة ما يعرب 

عنها بر�سم بياين .
ت�ستند على ت�سل�سل هرمي �سعاعي و 

هياكل �سجرية.
ت�ستند على ات�سالت تبني 

املفاهيم
ت�ستند على عالقات بني 

املفاهيم.

الفرق ب���ني اخلريطة الذهنية اليدوي���ة واخلريطة الذهني���ة اللكرتونية: يوجد   
فرق بني اخلرائط الذهنية اليدوية و اخلرائط الذهنية اللكرتونية تت�س���ح من اجلدول 

 :)Tucker et al . 2008,3( التايل
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جدول)4(
فرق بني اخلرائط الذهنية اليدوية واخلرائط الذهنية اللكرتونية

اخلريطة الذهنية اللكرتونيةاخلريطة الذهنية اليدويةنوع اخلريطة
مكلفة يف حالة ا�ستخدام برامج غري جمانية .غري مكلفةالتكلفة
وقت 

ا�ستخدامها
ت�ستخدم يف اي وقت مع توافر الورقة و القلم 

ل ميكن ا�ستخدامها يف اي وقت .و اللوان

مكان 
ا�ستخدامها

ت�ستخدم يف اي مكان مع توافر الورقة و القلم 
ل ميكن ا�ستخدامها يف اي مكان .و اللوان

متطلبات 
جهاز كمبيوترورقة – قلم - الوانا�ستخدامها

قيود 
ت�سميمها مقيد بتعليمات الربنامجل يوجد قيود على ت�سميمها و تخطيطها .ا�ستخدامها

ل ميكن تعديل املعلومات او احلذف او تعديلها
ال�سافة بعد النتهاء منها .

القدرة على تعديل املعلومات ب�سهولة 
كبقية برامج الكمبيوتر، كما ل توجد 
حدود للخريطة حيث ميكن ال�سافة 

او احلذف عليها يف اي وقت .
دجمها مع 

ميكن دجمها مع برامج software ل ميكن دجمها مع برامج اخرىبرامج اخرى
اخرى.

ارتباطها 
ميكن ان ترتبط بالنرتنت لال�ستعانة ل ميكن ان ترتبط بالنرتنتبالنرتنت

ب�سور او نحو ذلك .

وف�س���لت الباحثة ان ت�س���تخدم اخلرائط الذهني���ة اللكرتونية لعدة ا�س���باب منها: 
  xmind، imind map( تواف���ر برامج جمانية لر�س���م هذا النوع من اخلرائط مثل برام���ج
  imind   map واخت���ارت الباحث���ة برنام���ج ،) omo mind map،  free mind map، map

ل�س���هولة ا�س���تخدامه. جو املتعة و الت�سويق التي ي�س���يفه الكمبيوتر للتالميذ يف مثل هذا 
العم���ر. مرونة ا�س���تخدامها ، حيث امكاني���ة التعديل يف اي وقت لع���دم اهدار الوقت يف 
الر�س���م و التخطيط والتلوين. امكانية ادراج رموز و ر�س���وم اأو �سور حقيقية خمزنة على 
الكمبيوتر او من خالل �س���بكة النرتنت.ك�سر الروتني التدري�سي املعتاد يف غرفة ال�سف 
و الذي اعتاد عليه التالميذ. بناء الثقة و تنمية الدافعية لالجناز لدى التالميذ املعاقني 
�سمعيًا. امكانية دجمها مع برامج software اخرى �سواء بغر�ض الكتابة او الر�سم.ونظرًا 
حلداثة ا�ستخدام اخلرائط الذهنية ب�سفة عامة و اللكرتونية ب�سفة خا�سة يف العملية 
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التعليمي���ة و تدري����ض العل���وم، فتوجد قلةمن الدرا�س���ات التي ا�س���تهدفت تع���رف فاعلية 
ا�س���تخدامها يف حتقيق بع�ض اهداف الرتبية العلمية مثل درا�سة)حوراين،2011( والتي 
ا�ستهدفت تعرف على فعالية اخلرائط الذهنية يف تنمية حت�سيل طالبات ال�سف التا�سع 
مبدينة قلقيلية بفل�س���طني يف مادة العلوم و اجتاهاتهم نحوها، وا�س���فرت نتائج الدرا�سة 
على فعالية ا�س���تخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية حت�س���يل الطالبات يف وحدة«التفاعل 
الكيميائي«ب�سكل ملحوظ و تنمية اجتاهاتهم نحو درا�سة مادة العلوم. ودرا�سة هاريكرات 
ومكارمي���ي)Harkirat,Makarimi,2010(، والتي كانت بعنوان«اخلرائط الذهنية البنائية 
كنهج تعليم���ي ونوعية الرتكيبة الذهنية للتالميذ«،وا�س���تهدفت مقارن���ة تاأثري اخلرائط 
الذهني���ة و املنه���ج التقليدي عل���ى نوعية الرتكيب���ة الذهنية لتالميذ املرحل���ة العدادية 
ت���رتاوح اعماره���م ما بني )13-15(ع���ام ، عدده���م 140 تلميذًا و تلميذة من مدر�س���ة 
خمتلطة مبدينة بروناي جنوب �س���رق ا�سيا، وق�سموا اإىل جمموعتني الوىل در�ست وحدة 
»املغناطي����ض » بخرائ���ط الذهنية ،و الثانية در�س���ت باملنهج التقليدي ، و ا�س���فرت نتائج 
الدرا�س���ة عن وجود فروق ذات دللة اح�س���ائية ل�س���الح املجموعة التجريبية بالن�س���بة 
لت�س���وراتهم نحو البنائية، وان تركيبتهم الذهنية �ساملة ومرتابطة ب�سكل منظم واف�سل 
من املجموعة ال�س���ابطة، ول يوجد فروق ذات دللة اح�سائية بالن�سبة للرتكيبة الذهنية 
بني الذكور والناث.  ودرا�سة اأيزوكل)Aysegul,2010( ، و التي ا�ستهدفت معرفة وجهات 
نظر معلمي العلوم املرحلة البتدائية يف مدينة اردي�س���ن الرتكية حول ا�س���تخدام  تقنية 
اخلرائ���ط الذهنية ، و مت تدريب )20( معلمًا ومعلمة على ا�س���تخدام اخلرائط الذهنية 
، و بع���د انته���اء تدريبهم ، طلب منهم تطبيقها يف الف�س���ول م���ع التالميذ ، و بعد انتهاء 
التطبي���ق ، مت عق���د مقابلة مع هوؤلء املعلم���ني لبداء راأيهم ح���ول اخلرائط الذهنية يف 
مقاب���الت ا�س���تمرت �س���اعتني وج���اءت النتائ���ج كالتايل: )18( م���ن املعلم���ني اكدوا ان 
اخلرائ���ط الذهنية و�س���يلة جيدة و مالءم���ة لتقييم التالميذ. )11( م���ن املعلمني اكدوا 
فعاليته���ا يف التلخي�ض.)8( من املعلمني اقروا انها ممتازة جدًا يف تقدمي الدر�ض. )4( 
من املعلمني ا�س���تخدموها يف مرحلة ال�ستك�ساف . )12( معلمًا اكدوا اهميتها و قدرتها 
يف احتف���اظ التالميذ بامل���ادة التعليمية مدة اطول يف الذاكرة. )9( من املعلمني يوؤكدون 
انه���ا ت�س���في على التعلم املتع���ة و الثارة و الت�س���ويق . وافق )8 ( م���ن املعلمني على انها 
مفيدة للتعلم الب�س���ري لنها جتمع بني الكلمات و اللوان و الر�س���ومات. وافق )8 ( من 
املعلمني على انها تزيد من قدرة املتعلمني على التخيل و البداع و حل امل�س���كالت و تقبل 

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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الزمالء.ودرا�س���ة )وقاد ، 2009( التي ا�ستهدفت اي�سًا تعرف فعالية اخلرائط الذهنية 
يف تنمي���ة حت�س���يل طالبات ال�س���ف الول و الث���اين الثانوي يف بع�ض مو�س���وعات مقرر 
الحياء)التنف�ض-الخراج( مبكة، وا�س���فرت نتائجها على زيادة حت�س���يل الطالبات يف 
مقرر الحياء ب�س���كل ملحوظ عن مثيالتهن الالتي در�س���ن بالطريقة املعتادة . ودرا�س���ة 
اأنطوين)D’Antoni,2009( ، و التي ا�س���تهدفت فح�ض العالقة بني ا�س���تخدام  اخلرائط 
الذهنية و التفكري الناقد و القدرة على ا�س���رتجاع املعلومات ، لدى طالب الفرقة الوىل 
بكلي���ة الطب جامعة �س���يتونهول يف الوليات املتحدة المريكية يف مقرر علوم ال�س���حة، 
ا�سفرت نتائج هذه الدرا�سة عن تفوق الطالب الذين در�سوا باخلرائط الذهنية يف تنمية 
)Wالتفكري الناقد والقدرة على ا�س���رتجاع املعلومات ومتيزهم. ودرا�سة ويكرام�سانيف
)ickramsinghe,2008، و الت���ي ا�س���تهدفت تعرف تاأثري اخلرائ���ط الذهنية كاأداة تعليمية 
لتدري�ض مو�س���وع«فقر الدم« لطالب كلية الطب جامعة كولومبو  يف �س���رييالنكا، و قد مت 
تق�سيمهم ملجموعتني الوىل جتريبية در�ست باخلرائط الذهنية، والثانية �سابطة در�ست 
بالطريقة التقليدية، وا�س���فرت نتائج الدرا�س���ة عن عدم وجود فروق دالة اح�سائيًا بني 
املجموعتني يف حت�سيل املو�سوع، ولكن ا�سارت املجموعة التجريبية على اهمية اخلرائط 

الذهنية كاأداة مفيدة جدًا يف تلخي�ض املعلومات وتذكرها جيدًا.
تعليق على الدرا�صات ال�صابقة:يت�سح من خالل ا�ستعرا�ض بع�ض الدرا�سات ال�سابقة 
الت���ي اهتمت باخلرائط الذهنية الأت���ي: وجود ندرة يف الدرا�س���ات العربية التي تناولت 
اخلرائط الذهنية يف تدري�ض العلوم. مل تتناول درا�س���ة واحدة - يف حدود علم الباحثة- 
اخلرائ���ط الذهني���ة اللكرتونية يف تدري�ض العلوم.معظم الدرا�س���ات رك���زت على تنمية 
التح�سيل ب�سكل منفرد. ت�سلح جلميع املراحل التعليمية �سواء املرحلة البتدائية كدرا�سة 
اأي���زوكل(Aysegul,2010(، واملرحل���ة العدادية كدرا�س���ة )ح���وراين،2011(، هاريكراتو 
مكارمي���ي)Harkirat,Makarimi,2010( ، و املرحل���ة الثانوية كدرا�س���ة )وقاد ، 2009(، و 
)Wick� ويكرام�سانيف ،)D’Antoni,2009( يناي�س���ًا يف املرحلة اجلامعية كدرا�سة اأنطو
)ramsinghe,2008. ت�س���اعد على تنمية العديد من نتائج التعلم كالتح�سيل والجتاهات 
كما اكدته درا�س���ة )حوراين،2011( ، و درا�س���ة )وقاد ، 2009(، وتنمية التفكري الناقد 
كدرا�س���ة اأنطوين)D’Antoni,2009( وفعاليتها يف تلخي�ض الدر�ض و تذكره ، مع ا�س���فاء 
جو املتعة و اخليال والتعلم الب�س���ري كدرا�س���ة اأي���زوكل)Aysegul,2010( . م تطبق على 
الفئات اخلا�س���ة - يف حدود علم الباحثة - التي من بينها فئة املعاقني �س���معيًا .تختلف 

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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الدرا�س���ة احلالية عن الدرا�سات ال�س���ابقة يف انها تعالج وحدة »تنوع البيئة« املقررة على 
تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا، وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط التفكري 
واخلرائط الذهنية اللكرتونية ، كما انها تبحث اثر ا�س���تخدامهما يف تنمية التح�س���يل 
وبقاء اثر التعلم و بع�ض عادات العقل، لدى تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات 

�سمعيًا باأبها  يف اململكة العربية ال�سعودية. 
ثالثــًا: عادات العقل:العقل هو املحرك ال�سا�س���ي لالن�س���ان ، و للعق���ل عاداته التي 
يت�سرف بها مع املعطيات التي تقدم له ، لذا كان الهتمام بت�سكيل عادات عقلية ت�ساعد 
تالميذنا و طالبنا يف التجاوب الف�سل مع املواقف وامل�سكالت. وتعددت التعريفات التي 
 )Costa,Kallick, 2000( تناولت مفهوم عادات العقل ، فرياها ال�سهريان كو�ستا و كاليك
باأنها »تف�سيل منطًا فكريًا عن غريه و يتطلب مهارة يف تطبيقه ال�ستمرار عليه«.وعرفها 
)�س���ادق ،2011 ،195( على انها »املهارات العقلية غري التقليدية التي متكن املتعلم من 
اطالق قدراته الذهنية باأق�س���ى درجة ممكنة من الداء و التقان معًا ، معتمدًا على ما 
لدي���ه  م���ن معارف و قدرات و خربات �س���ابقة يف بنيته املعرفية و التي ت�س���اعده يف انتاج 
حل���ول و بدائل متعددة للم�س���كالت و الق�س���ايا الت���ي يتعر�ض لها بل و يت�س���اءل ملزيد من 
الفهم و القدرة على اتخاذ القرارات و ا�س���دار الحكام. ويراها )قطامي، 2005، 14( 
باأنها »تفكري منظم ومرتب يت�س���من اآليات وا�س���رتاتيجيات مربوطة بهدف مت التخطيط 
لتحقيق���ه بوعي وذكاء«.كم���ا اعتربها)قطام���ي، 2007 ، 16( اأي�س���ًا تفكريلنها : متثل 
املعرف���ة لتحقيق الهدف. تعد اأداء ي�س���تخدم ملعاجلة املعلومات و اخلربات وا�س���تعمالها 
وال�س���تفادة منها يف مواقف خمتلفة للو�سول اىل حالة الراحة وال�سرور. تعد عادة يقوم 
به���ا العقل بتقليب املوقف وان�س���غال اآلياته و ادواته للو�س���ول اىل حال���ة التقان. وعرفها 
)نوف���ل ، 2007 ، 68 ( عل���ى انها » جمموع���ة املهارات و الجتاه���ات و القيم التي متكن 
الفرد من بناء تف�س���يالت من الأداءات اأو ال�س���لوكيات بناء على املثريات و املواقف التي 
يتعر�ض لها بحيث تقوده اىل انتقاء عملية ذهنية ملواجهة م�س���كلة ما او ق�س���ية او تطبيق 
�س���لوك بفاعلية و املداوم���ة على هذا ال�س���لوك«. وعليه تعرف اجرائيًا يف هذه الدرا�س���ة 
على انها » املهارات العقلية غري التقليدية  لتلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي الذهنية 
والت���ي متكنهن من اطالق قدراتهن الذهنية باأق�س���ى درجة ممكن���ة من الأداء والتقان 
معتمدات على خرباتهن ال�سابقة يف تنظيم و انتاج افكارهن اأو مواجهة م�سكلة اأو ق�سية 

ما اأو تطبيق �سلوك بفاعلية  واملداومة على هذا ال�سلوك«.

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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مبــادىء عــادات العقــل وقواعدهــا ومتطلباتها:لكي تتحقق ع���ادات العقل يتوقع ان 
حتق���ق اجلوانب التالية )قطامي، 2005، 20(:ال�س���تعداد الدائ���م للتعلم. النفتاح على 
اخلربات املختلفة. تبني افرتا�ض انه ل �سىء ي�سعب على ادارة الذهن . التعلم و التفكري 
ا�سمى ما يف الذهن . الذهن يف يدي ا�ستطيع ادارته كيف اريد. انواع عادات العقل: قدم 
كو�س���تا و كاليك )Costa,Kallick, 2000,18( جمموعة من عادات العقل عرفت وو�س���فت 

من خالل �ستة ع�سر �سلوكًا وكما هي مبينة باجلدول التايل:
جدول )5 ( 

عادات العقل و التعريف بها
التعريف بهاعادات العقلم

1
املثابرة

Perseverance

قدرة الفرد على موا�سلة العمل بطريقة منهجية منظمة تظهر لدى 
الفرد من خالل بع�ض القوال والفعال الدالة مثل: �ساأوا�سل املحاولة 
– ا�ستمر يف العمل على املهمة حتى تكتمل . بنف�سي  اعرف  – دعني 

2
التحكم بالتهور

Managing Impulsiv�

ity

قدرة الفرد على التاأين و التفكري و ال�سغاء للتعليمات و فهم 
التوجيهات للتعامل و تطوير ا�سرتاتيجيات للتعامل مع املهمة من 

خالل بع�ض القوال و الفعال الدالة مثل:دقيقة من ف�سلك- دعني 
افكر .

3
التفكري مبرونة

Thinking flexibly

قدرة الفرد على التفكري ببدائل و خيارات و حلول ووجهات نظر متعددة 
و خمتلفة مع طالقة احلديث و القابلية للتكيف مع املواقف املختلفة التي 
تعر�ض عليه من خالل بع�ض القوال و الفعال الدالة مثل:احاول ان افهم 

املوقف من جميع اجلوانب – جتريب عدد من احللول و اخليارات.

4
التفكري حول التفكري

Thinking about think�

ing

قدرة الفرد على ذكر اخلطوات الالزمة خلطة عمله وو�سف ما 
يعرف و ما يحتاج ملعرفته و القدرة على تقييم كفاءة خطته و �سرح 
خطوات تفكريه من خالل بع�ض القوال و الفعال الدالة مثل:اين 

اتعجب الأن – ا�سرتاتيجيتي هي – عندي نظرية تقول .

5
ال�سغاء بتفهمو تعاطف

Listen withunderstand�
ing and sympathy

قدرة الفرد على ال�سغاء لالآخرين و احرتام افكارهم و التجاوب 
معهم ب�سورة �سليمة  و مالئمة ، و القدرة على اعادة �سياغة 

مفاهيم و م�سكالت و عواطف و افكار الآخرين .

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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التعريف بهاعادات العقلم

6
الكفاح/ال�سعي من اجل الدقة

Fight / quest for precision

قدرة الفرد على العمل املتوا�سل بحرفية و اتقان و تفح�ض املعلومات 
للتاأكد من �سحتها  ومراجعة متطلبات املهام وفح�ض ما مت اجنازه و 

التاأكد من ان العمل يتفق مع املعايري من خالل بع�ض القوال و الفعال 
الدالة مثل:العراب عن عدم الر�سا من اي عمل ناق�ض او غري متقن.

7

تطبيق املعارف املا�سية 
على الو�ساع اجلديدة

Applying Past knowl�

edge to new situa�

tions

قدرة الفرد على ا�ستخال�ض املعنى من جتربة ما و ال�سري قدمًا و 
من ثم تطبيقها على و�سع جديد ، و الربط بني فكريتني خمتلفتني 
، من خالل بع�ض القوال و الفعال الدالة مثل:هذا يذكرين ب� - 

هذا مماثل متامًا ل� . 

8

التفكري و التو�سيل بدقة 
وو�سوح

Thinking and De�

 livery precision and

clarity

قدرة الفرد على تو�سيل ما يريد بدقة �سواء كان ذلك كتابيًا اأو 
�سفويًا م�ستخدمًا لغة دقيقة لو�سف اأعمال و حتديد ال�سفات 

الرئي�سية و متييز الت�سابهات و الختالفات و القدرة على �سنع 
قرارات اكرث �سمولية و القدرة على ا�ستخدام م�سطلحات حمددة و 

دعم الفر�سيات ببيانات مقبولة .

9

جمع البيانات با�ستخدام 
جميع احلوا�ض

 Data collection using

all the senses

قدرة الفرد على ا�ستخدام اكرب عدد ممكن من احلوا�ض مثل : 
الب�سر – ال�سمع – اللم�ض – التجربة – احلركة – ال�سم – 

التذوق ، لزيادة التعلم ، و من القوال الدالة مثل:دعني ا�سعر – 
دعني اتذوقها – دعني ا�سمها .

10
ال�ستجابة بده�سة و رهبة
Respond with sur�

prise and awe

هي القدرة على ال�ستماع بايجاد احللول و موا�سلة التعلم مدى 
احلياة و التوا�سل مع العامل         و ال�سعور بالنبهار و ال�سرور يف 

التعلم و التق�سي و الهتمام و الكت�ساف و القدام على املخاطر و 
حب ال�ستطالع.

11

القدام على خماطر 
م�سوؤولة

 Taking Responsible

Risks

قدرة الفرد على جتربة ا�ساليب و ا�سرتاتيجيات و افكار جديدة 
و اختبار فر�سية جديدة حتى لو كان اا�سك حيالها ، و ا�ستغالل 

الفر�ض ملوا�سلة و مواجهة التحدي الذي تفر�سه عملية حل 
امل�سكالت ، و من القوال الدالة مثل:ما هو ا�سواأ �سىء ميكن ان 

يح�سل اذا حاولنا التجربة . 

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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التعريف بهاعادات العقلم

12
التفكري التباديل

Thinking Interdepen�

dently

قدرة الفرد على تربير الفكار و اختبار مدى �سالحيته 
ا�سرتاتيجيات احللول و تقبل التغذية الراجعة و التفاعل و التعاون 
و العمل �سمن جمموعات و امل�ساهمة يف املهمة من خالل القوال 

الدالة : ما راأيك يف – لو �ساعدتني – فعاًل اين ارى . 

13
الت�ساوؤل و طرح امل�سكالت
Questioning and Pos�

ing Problems

قدرة الفرد على طرح ا�سئلة و توليد عدد من البدائل حلل 
امل�سكالت عندما حتدث اأو عندما تعر�ض عليه من خالل احل�سول 
على معلومات من م�سادر متعددة و القدرة على اتخاز القرار من 

خالل القوال الدالة : كيف تعرف؟ - ما هو ال�سبب؟ - متى تعرف؟ 
- ما هي النتيجة؟ .

14
اخللق ، الت�سور ، البداع
Creation, visualiza�

tion, creativity

قدرة الفرد على ت�سور نف�سه يف ادوار خمتلفة و مواقف متنوعة و 
تقم�سه الدوار و احللول البديلة و التفكري من عدة زوايا  ، و التعبري 

عن افكار الآخرين و طرحها و مناق�ستها باأفكار غري عادية .

15
ايجاد الدعابة

Finding humor

قدرة الفرد على تقدمي مناذج من ال�سلوكيات تدعو اىل ال�سرور و 
املتعة و ال�سحك من خالل التعلم.

16
ال�ستعداد الدائم للتعلم امل�ستمر

Constant readiness for con�
tinuous learning

قدرة الفرد على التعلم امل�ستمر و امتالك الثقة و حب ال�ستطالع و 
البحث املتوا�سل لطرق اف�سل من اجل حت�سني و تعديل الذات ، من 
خالل القوال : هذه فكرة مثرية لالهتمام كيف نتعلم قريبًا منها . 

املمار�سات التعليمية لعادات العقل: فيما يلي بع�ض املمار�سات التعليمية التي ينبغي 
عل���ى املعلمني يف اتباعها اثناءتدريب التالميذ على عادات العقل)اأبو ريا�ض ، عبد احلق 
، 2007، 118(: ال�س���مت: لنه ي�سجع املتعلمني على التخمني و اخللق و البداع والتعديل 
وتطوي���ر الف���كار. توفري البيان���ات : لن توفري البيانات للمتعلمني ي�س���اعدهم على انتاج 
املعرفة و احلقائق و توظيفها يف تنمية تفكريهم من خالل املقارنات، وال�ستدللت، وبناء 
عالقات ال�س���ببية و ممار�سة عمليات التفكري. القبول من غري ا�سدار احكام: من خالل 
التقبل احليادي،حيث ي�س���تقبل املعلم اجابات املتعلمني دون ا�س���دار حكم عليه مل�ساعدة 
املتعلم���ني على �س���نع القرار و ممار�س���ة التفكري الناقد وي�س���عرهم بالثقة يف اأنف�س���هم. 
التو�س���يح: هناك عالقة ارتباطية بني م�ستوى حت�سيل الفرد و ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
التو�سيح ، والهدف من التو�سيح من قبل املعلم لي�ض لزالة اللب�ض و الغمو�ض عن فكرة او 
راأي بل ت�سجيع املتعلمني على التفكري يف امليتا معرفة التعاطف واملرونة: يجب ان يحافظ 
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املعلم على ان ي�س���ود غرفة ال�سف الأمن و احرتام اآراء و افكار املتعلمني لنها بذلك هي 
البيئة املالئمة للتفكري و البداع ، فتقبل املعلم ل�ستجابات املتعلمني ب�سىء من التعاطف 
و بدون تهديد من التقومي ، و احرتام اآرائهم و خيالتهم واعطاء قيمة لفكارهم ي�س���عر 
املتعلم���ني بالثقة يف انف�س���هم . ونظ���رًا لأهمية عادات العقل يف العملية التعليمية ب�س���فة 
عام���ة و تدري�ض العلوم ب�س���فة خا�س���ة ، فقد اجريت بع�ض الدرا�س���ات التي ا�س���تهدفت 
تنميتها من خالل بع�ض املداخل و ال�سرتاتيجيات التعليمية مثل درا�سة)�سادق، 2011( 
والتي ا�ستهدفت التعرف على تاأثري التفاعل بني التعلم املبني على ال�ستق�ساء و م�ستوى 
الذكاء يف التح�س���يل و بع�ض عادات العقل و الجتاه نحو العلوم لتالميذ ال�س���ف ال�سابع 
ال�سا�س���ي بولي���ة عربى جنوب �س���لطنة عمان ، و ا�س���فرت نتائجها عن تف���وق املجموعة 
التجريبية التي در�سوا وحدة »املواد النقية و املحاليل واملخاليط« بالنموذج ال�ستق�سائي 
املقرتح على تالميذ املجموعة ال�سابطة الذين در�سوا نف�ض الوحدة بالطرق التقليديةيف 
التح�سيل، ويف كل عادة من عادات العقل، اجتاهاتهم نحو درا�سة العلوم.ودرا�سة )فتح 
اهلل ، 2009(، والتي ا�س���تهدفت التعرف على فاعلية ا�س���تخدام منوذج مارزانو يف تنمية 
ال�ستيعاب املفاهيمي يف العلوم وبع�ض عادات العقل لدى تالميذ ال�سف ال�ساد�ض البتدائي 
يف اململكة العربية ال�سعودية اثناء درا�ستهم وحدة«الكهرباء و املغناطي�ض« و التي ا�سفرت 
نتائجهاعن وجود فروق دالة اح�س���ائيًا يف اختبار ال�ستيعاب املفاهيمي ومقيا�ض عادات 
العقل ل�س���الح املجموع���ة التجريبية، كما وجدت عالقة ارتباطي���ة بني درجات التالميذ 
 Call et al( يف اختبارال�س���تيعاب املفاهيمي ودرجاتهم يف مقيا�ض عادات العقل.درا�س���ة
2009,( والتي ا�ستهدفت التعرف على اهمية تنمية عادات العقل لدى املتعلمني من خالل 

ا�ستطالع راأي 20 عاملا من تخ�س�سات خمتلفة يف الوليات املتحدة المريكية، وتو�سلت 
اإىل ان الطرقوال�س���اليب التدري�س���ية القائمة على ال�ستق�ساء ت�ساعد على تنمية عادات 
عقلية �س���ليمة لدى املتعلمني. درا�سة2009Wilson, et al  ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف على 
العالق���ة بني تنمية ع���ادات العقل والتنور العلمي لدى جمموع���ة متنوعة من املتعلمني يف 
مراحل تعليمية خمتلفة بالوليات املتحدة المريكية، وتو�سلت نتائجها اىل اهمية تنمية 
عادات العقل جلميع املتعلمني من خالل مو�سوعات و ان�سطة العلوم و اعتربتها جمموعة 
من املهارات و الجتاهات التي ت�س���اعد على فهم العلوم و زيادة تنورهم العلمي. درا�س���ة 
)عبد الوهاب، 2007( التي ا�ستهدفت التعرف على فعالية ا�ستخدام خرائط التفكري يف 
حت�سيل الكيمياء و تنمية عادات العقل لدى طالبات ال�سف احلادي ع�سر ب�سلطنة عمان 
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، و تو�سلت نتائجها اىل تفوق املجموعة التي در�ست الكيمياء با�ستخدام خرائط التفكري 
يف حت�سيل الكيمياء وتنمية عادات العقل لديهن. درا�سة )ال�سباغ و اآخرون ، 2006 ( ، 
التي ا�ستهدفت مقارنة  لعادات العقل لدى الطلبة املتفوقني يف اململكة العربية ال�سعودية 
، ونظرائه���م يف الأردن ، وقد اأ�س���ارت النتائج اإىل �س���يوع العديد من ع���ادات العقل لدى 
طلبة الأردن وطلبة ال�سعودية املتفوقني،كما اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
متو�س���طات الطلبة املتفوقني يف ال�س���عودية ويف الأردن ل�سالح الطلبة ال�سعودين ، و عدم 
وجود فروق ذات دللة اح�سائية بني البنني و البنات يف عادات العقل ، وتو�سي الدرا�سة 
القائم���ني على برامج املتفوقني اللتف���ات لتدريب الطلبة على ع���ادات العقل ،لأن تنمية 
هذه العادات عند اجليل النا�س���ئ عامة وجيل املتفوقني بخا�س���ة اأ�س���بحت حاجة ما�سة 
لتاأ�سيل هذه العادات لديهم ،قيمة �سخ�سية اجتماعية حتول املجتمع اإىل جمتمع متطور 

يحل امل�سكالت ويتخذ القرارات ال�سائبة.
تعليق على الدرا�صات ال�صابقة: يت�سح من خالل ا�ستعرا�ض بع�ض الدرا�سات ال�سابقة 
التي اهتمت بتنمية عادات العقل الأتي : حداثة الدرا�سات العربية و الجنبية التي اهتمت 
بتنمية عادات العقل يف تدري�ض العلوم . ت�س���لح جلميع املراحل التعليمية �س���واء املرحلة 
البتدائية كدرا�س���ة )فتح اهلل ،2009( ، و املرحلة العدادية كدرا�سة )�سادق ،2011(، 
واملرحلة الثانوية كدرا�س���ة )عبد الوهاب ، 2007( ، و درا�سة )�سميلةال�سباغ ، 2006(. 
مل تتناول درا�سة واحدة - يف حدود علم الباحثة- تنمية عادات العقل يف تدري�ض العلوم 
ل���دى تالمي���ذ ذوي ال�س���عوبات اخلا�س���ة والتي من بينهم فئ���ة املعاقني �س���معيًا.تختلف 
الدرا�س���ة احلالية ببحث اثر التدري�ض وفقًا ل�سرتاتيجيتي اخلرائط الذهنية اللكرتونية 
و خرائط التفكري يف تنمية بع�ض عادات العقل ، لدى تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي 

املعاقات �سمعيًا باأبها يف اململكة العربية ال�سعودية.
العاق���ة ال�س���معية و تدري����ض العلوم وفق���ًا خلرائ���ط التفكري واخلرائ���ط الذهنية: 
املعوقون �س���معيًا Hearing Impairment هو م�سطلح عام ي�سمل كل درجات و انواع فقدان 
 ، The Hard of Hearing و �سعاف ال�س���مع ،Deafness ال�س���مع ، فهو ي�س���مل كل من ال�سم
كما ان هذا امل�س���طلح ي�س���ري اىل وجود عجز يف القدرة ال�سمعية ب�سبب وجود م�سكلة يف 
مكان ما يف اجلهاز ال�س���معي ، فقد حتدث هذه امل�س���كلة يف الذن اخلارجية اأو الو�س���طى 
اأو يف الع�س���ب ال�س���معي املو�س���ل للمخ ، و الفقدان ال�س���معي قد يرتاوح مداه من احلالة 
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املعتدل���ة اىل اق�س���ى حال���ة من العم���ق التي يطلق عليها ال�س���مم )القريوت���ي ، 2006 ، 
28(. لذا مت تعريف تلك الفئة اجرائيًا يف هذه الدرا�س���ة باأنها : »التالميذ الذين فقدوا 
حا�سة ال�سمع ، او من كان �سمعهن ناق�سًا عن )70 دي�سيبل فاأكرث( اىل درجة يحتاجون 
اىل ا�س���اليب تعليمية خا�س���ة متكنهن من ال�س���تيعاب دون خماطبة كالمية«. وحيث ان 
املعاق �س���معيًا ينمو ع�سويًا و حركيًا ب�س���كل عادي بينما منوه احل�سي يتاأثر بدرجة كفاءة 
حا�سة ال�سمع لديه ، و الذي يوؤثر بال�سلب على درجة التح�سيل و منو املعارف لديه ، فهو 
يتاأخر تقريبًا عن العاديني بفارق 3-4 �س���نوات ، و هو ما يجعلهم يف حاجة اىل ا�س���اليب 
تعليمي���ة خا�س���ة متكنهم من ال�س���تيعاب دون اخلط���اب بالكالم ، حي���ث يعتمدون على 
اللغة الب�س���رية. وتعترب اللغة الب�س���رية ذات اهمية بالغة بالن�س���بة لفئة املعاقني �سمعيًا 
حي���ث تتميز باأنها حتمل العديد من املعاين التي تتطلب ا�س���تخدام العديد من الكلمات، 
بالإ�س���افة اإىل اأنها ت�س���اعد علي فهم الن�ض املكتوب امل�س���احب للغة الب�س���رية، وتنمية 
الق���درة على التفكري واإدراك العالقات املت�س���منة بها، حيث اأ�س���ارت الأدبيات الرتبوية 
اإىل اأن الإن�س���ان يتذك���ر 20% مم���ا يقراأه، 30% مما ي�س���معه، 40% مما ي���راه، 50% مما 
يتح���دث به )Idon, 2003,11(.ويحدد كو�س���تا )Costa, 1991,35( بع�ض ال�س���مات املميزة 
لأدوات التفكري الب�س���ري يف اأنها:تعمل كمعينات لال�س���تثارة املرئية يف تو�س���يح الأفكار 
الرئي�س���ة يف �سكل  �س���بكات وخرائط.تدعم التعلم والتفكري عايل امل�ستوى.تطور قدرات 
التالمي���ذ على البت���كار واملرونة.تزيد م���ن وعي التالميذ مبا يدر�س���ونه يف موقف معني 
)وع���ي باملهمة( وبكيفية تعلمهم )وعي بالإ�س���رتاتيجية(.وهناك بع�ض الدرا�س���ات التي 
اهتمت بتلك الفئة كدرا�س���ة )بدوي، 2009(، والتي �س���ممت برنامج قائم على الن�سطة 
الال�س���فية يف العل���وم يف تنمي���ة بع�ض امله���ارات احلياتية ل���دى تالميذ ال�س���ف الثامن 
البتدائ���ي ذوي العاق���ة ال�س���معية، واظه���رت النتائج تف���وق املجموع���ة التجريبية على 
 )Langاملجموعة ال�سابطة يف كل من التح�سيل واملهارات احلياتية.ودرا�سة لجن و�ستيلي
)and Steely,2003 التي ا�س���تهدفت درا�س���ة تعلم التالميذ ال�س���م ملفاهي���م علم الر�ض 
ي�س���كل فردي او مبجموعات تعاونية با�س���تخدام النرتنت، وا�س���فرت النتائج وجودفروق 
دالة اح�س���ائيًا يف اكت�ساب التالميذ يف املجموعة التجريبية ملفاهيم علم الر�ض مقارنة 
بتالمي���ذ املجموعة ال�س���ابطة، واو�س���ت الدرا�س���ة القي���ام مبزيد من البح���وث لتحديد 
املفاهيم التي ي�س���تطيع التالميذ ال�س���م تعلمها من خالل النرتن���ت ، و ذلك للمحافظة 
على م�ستوى مقبول من الدافعية خالل تعلمهم للعلوم. ودرا�سة )مطاوع، 2002( تطوير 
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منه���ج العلوم للمعوقني �س���معيًا بال�س���ف الول املتو�س���ط باململكة العربية ال�س���عودية يف 
�س���وء خ�سائ�س���همو احتياجاتهم، واظهرت النتائج وجود اثر ايجابي دال عند م�س���توى 
0.05ل�سالح حت�سيل تالميذ املجموعة التجريبية، وحت�سن دال يف بعد واحد من بعدي 
مفهوم الذات العلمية وهو املفهوم املتوقع، ووجود ارتباط موجب دال عند م�ستوى 0.05 
)Barman and Stock� نبني التح�س���يل و مفهوم الذات العلمية. ودرا�س���ة بارمان و�ستوكو
)ton,2002 توظيف النرتنت يف تدري�ض وحدة علوم الر�ض للتالميذ ال�س���م، بال�س���افة 
اىل الفيديو التعليمي، واظهرت نتائج هذه الدرا�س���ة حت�س���نا يف امتالك التالميذ ال�سم 
لعمليات العلم وحل امل�سكالت وتطور مهارات التعلم الذاتي، وال�ستقاللية يف التعلم، كما 
لوحظ ارتفاع م�س���توى دافعيتهم للتعلم مقارنة بالدافعية التي كانوا ميتلكونها قبل البدء 
بالدرا�س���ة. ودرا�س���ة )امام، 2000 (، والتي اعتم���دت على ا�س���تخدام بع�ض التطورات 
احلديث���ة لتوظيف التقنيات اللكرتونية يف تنمية توا�س���ل املعاقون �س���معيًا منها: اجلهاز 
الناطق ال�سوئي، والتليفون ذو ال�سا�سة املحولة لل�سوت اىل ا�سارات مكتوبة، والكمبيوتر 

و�سبكة النرتنت، واظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية يف تنمية التوا�سل.
تعليق على الدرا�صات ال�صابقة: يت�سح من خالل ا�ستعرا�ض بع�ض الدرا�سات ال�سابقة 
التي اهتمت باملعاقني �سمعيًا الأتي: معظم الدرا�سات ركزت على تنمية التح�سيل ب�سكل 
منفرد. معظم الدرا�سات ال�سابقة اكدت على �سرورة احتواء املناهج املقدمة لذوي العاقة 
ال�سمعية على خربات تدعم لديهم �سعور الثقة بالنف�ض و حتمل امل�سئولية والعتماد على 
النف�ض وتنمي لديه الدافعية لالجناز.مل تتناول درا�س���ة واحدة- يف حدود علم الباحثة- 
تنمي���ة بق���اء اث���ر التعلم، وع���ادات العق���ل يف تدري�ض العلوم ل���دى تالمي���ذ ذوي العاقة 
ال�س���معية .تختلف الدرا�س���ة احلالية ببحث اثر التدري�ض وفقًا ل�س���رتاتيجيتي اخلرائط 
الذهنية اللكرتونية وخرائط التفكري يف تنمية التح�سيل وبقاء اثر التعلم وبع�ض عادات 
العقل، لدى تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا باأبها يف اململكة العربية 
ال�س���عودية.وقد افادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�س���ابقة بالتي : �سرورة تكامل 
الطرق و ال�ساليب و التقنيات لتحقيق الهداف املرجوة من تعليم و تعلم تلك الفئة التي 
حتتاج لرعاية و اهتمام . �س���رورة ا�س���تخدام التقنيات احلديثة ع���ن طريق الكمبيوتر و 
النرتنت يف تعليم و تعلم املعاقني �سمعيًا لتنمية لديهم الدافعية والثقة بالنف�ض وا�سعارهم 
باأنهم ل يقلون اهمية عن ال�س���وياءلن طبيعة املعاقني �س���معيًا يعتمدون اعتمادًا رئي�س���ًا 
على حا�س���ة الب�سر، فمن املمكن ان تفيدهم ا�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري و اخلرائط 
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الذهنية اللكرتونية كاأدوات ب�س���رية يف حتقيق العديد من الهداف التعليمية املن�سودة 
كعر�ض املعلومات بطريقة منظمة، وبناء املعرفة بطريقة ذات معنى مما يوؤدى اإىل زيادة 
الذاك���رة، وفهم اأعمق للمفاهيم العلمية، وم�س���اعدة املتعلم عل���ى التاأمل والتفكري املرن 
وتكوين �س���بكة ع�سبية فيما يدركه العقل.ولأن ا�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط 
الذهنية اللكرتونية تعدا من ادوات التفكري الب�سري فقد يرى التالميذ املعاقني �سمعيًا 
م���ن خاللهم���ا تفكريهم معرو�س���ًا اأمامه���م، حيث جتعله���م يطورون م���ن قدراتهم على 
البت���كار واملثاب���رة واملنهجية ويدركون به���ا الأمناط فوق املعرفي���ة ويتاأملونها اإىل درجة 
اأن با�س���تطاعتهم تطبيق هذه الأمناط يف مواجهة التحديات ال�س���فية ب�س���هولة، ومن ثم 
تنمولديهم عادات عقلية �سليمة متكنهم من حل امل�سكالت ال�سرية، ال�سفية، واحلياتية 
الت���ي تواجهه���م. ان التدري�ض وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفك���ري واخلرائط الذهنية 
اللكرتوني���ة يحقق العديد من اهداف تدري�ض العلوم للتالميذ املعاقني �س���معيًا باملرحلة 
البتدائي���ة ومن بينها: تزويد التالميذ بقدر منا�س���ب من املعلومات واحلقائق واملفاهيم 
التي متكنهم من فهم انف�سهم وبيئتهم. تكوين اجتاهات علمية منا�سبة حلل م�سكالتهم 
ال�س���حية والجتماعية. تزويدهم باملهارات العلمية والعملية ومهارات التفكرياملنا�سبة. 
تن���وع اخلربات املقدمة مراع���اة ملبداأ الفروق الفردية.الهتمام باحلوا�ض الن�س���طة عند 
تقدمي اخل���ربات التعليمية. التقليل م���ن اخلربات اللفظية والعتماد على املح�سو�س���ات 
املرتبط���ة باحلياة العملية. اك�س���ابهم مهارات الت�س���ال الجتماعية الت���ي يحتاجونها. 

م�ساعدتهم على تقدير جهود العلماء والميان بالقيم الن�سانية. 

اجراءات الدرا�صة
لالجابة عن ا�صئلة الدرا�صة و التحقق من �صحة فرو�صها اتبعت الباحثة الجراءات التالية: 

اوًل: اختي���ار املحت���وى العلم���ي، حيث مت اختي���ار وحدة »تنوع احلي���اة« املقررة على 
تلميذات ال�س���ف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا باأبهاالعام الدرا�سي 2013/2012، 
وذل���ك لال�س���باب التالية: به���ا العديد من املعلوم���ات واملفاهيم العلمية التي ت�س���تمر مع 
التلمي���ذات يف مراح���ل تعليمي���ة لحقة.ت�س���لح لع���ادة �س���ياغتها واخت���زال معلوماتها 
با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي اخلرائط الذهنية اللكرتونية وخرائط التفكري.بها العديد من 
ال�س���ور و الر�سومات وال�سكال التي ت�سلح ان ت�ساغ با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي اخلرائط 
الذهنية اللكرتونية وخرائط التفكري.تتيح الفر�س���ة للتلميذات ملمار�سة عادات العقل ملا 

بها من مو�سوعامتثرية للتفكري والت�ساوؤل.
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ثانيــًا: اع���داد دليل املعل���م، حيث مت اعداد دلي���ل للمعلم لال�سرت�س���اد به يف عملية 
التدري�ض ويت�س���من:مقدمة، ونبذة عن اخلرائط الذهنية اللكرتونية، وخرائط التفكري 
. توجيهات للمعلمة ب�س���اأن التدري�ض با�ستخدام اخلرائط الذهنية اللكرتونية ، وخرائط 
التفكري. التوزيع الزمني ملو�س���وعات الوحدة. الدوات والو�س���ائل التعليمية امل�ستخدمة. 
كيفية ال�س���ري يف كل در�ض مل�ساعدة التلميذات على حت�سني التح�سيل والحتفاظ بالتعلم 

و تنمية بع�ض عادات العقل . 
ثالثًا: اعداد كرا�سة التلميذ، حيث مت اعداد كرا�سة التلميذات، لت�ستطيع التلميذات 
من تدوين املالحظات و ال�ستنتاجات، والتدريب على ر�سم اخلرائط الذهنية و خرائط 

التفكري ، والعديد من العمليات العقلية وعادات العقل . 
رابعًا : اعداد ادوات البحث، وت�س���مل: اعداد الختبار التح�سيلي، ولقد مر اعداده 

مرورًا باخلطوات التالية: 
اأ – الهدف من الختبار، يهدف اىل قيا�ض مدى حت�سيل تلميذات ال�سف ال�ساد�ض 
البتدائ���ي املعاقات �س���معيًا عينة البح���ث للمحتوى العلمي لوحدة » تن���وع احلياة« املعدة 
وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري و اخلرائط الذهنية ، و ذلك عند م�س���توى )التذكر 

– التطبيق(.  – الفهم 
ب- �س���ياغة مف���ردات الختب���ار، حيث متت �س���ياغة مفردات الختب���ار على منط 
الختيار من متعدد، و قد �س���يغت كل مفردة على هيئة �س���وؤال اأو عبارة ناق�س���ة يعقبها 
اربعة اختيارات، كما مت اعداد �س���فحة تعليمات ت�سمنت البيانات ال�سخ�سية للتلميذة و 

كيفية الجابة على بنود الختبار. 
ج- �سدق الختبار، مت عر�ض الختبار يف �سورته الولية على جمموعة من املحكمني 
لبداء الراأي يف مدى �سالمة الختبار و �سحته العلمية و اللغوية ، و مدى ارتباط العبارات 

مبو�سوع الوحدة ، و م�ستوى تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا . 
د- التجربة ال�ستطالعية لالختبار ، مت تطبيق الختبار يف �سورته الولية على عينة 
من تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي قوامها ) 7 ( تلميذات من مدر�سة المام ال�سافعي 
لل�سم مبنطقة اخلمي�ض باأبها يف بداية العام الدرا�سي 2013/2012 و ذلك بغر�ض التي 
: ح�س���اب ثبات الختبار ، حيث مت ح�سابه با�ستخدام معادلة كيورد-رت�ساد�سون ال�سيغة 
21 )خط���اب ، 2000 ، 55 ( ، و كان معام���ل الثب���ات ي�س���اوي )0.82( ، و ه���ذا يدل على 
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ان الختبار على درجة عالية من الثبات . ح�س���اب زمن الختبار ، حيث تبني ان متو�س���ط 
الزمن املنا�سب لنتهاء جميع التلميذات من الجابة على الختبار هو )50( دقيقة.

حتديد و�س���وح مف���ردات الختبار و تعليماته ، حيث لوح���ظ ان معظم التلميذات مل 
يكن لديهن ا�س���ئلة او ا�ستف�س���ارات فيما يخ�ض عبارات الختبار ، مما يدل على و�س���وح 

مفردات الختبار  و تعليماته. 
ال�س���ورة النهائي���ة لالختبار، حيث بل���غ عدد مف���ردات الختبار بعد اج���راء بع�ض 
التعدي���الت علي���ه )50( مف���ردة، وق���د اعطي���ت درجة واح���دة لكل مف���ردة جتيب عنها 
التلميذة اجابة �سحيحة، و�سفرًا اذا كانت الجابة خاطئة، وبذلك تكون الدرجة النهائية 
لالختبار )50( درجة ، الدرجة ال�سغرى ) �سفرًا(  ، و اجلدول التايل يو�سح موا�سفات 

الختبار التح�سيلي:
جدول )6( 

موا�صفات الختبار التح�صيلي
امل�صتويات املعرفية
عدد تطبيقفهمتذكرمو�صوعات الوحدة

ال�صئلة
الوزان 
الن�صبية

1-2-3-6-نظرية اخللية
16-15-14-137-5-4-10-9-8

17-12-1117%34

اخللية النباتية
20- 21-22-23-18- 19- 25و احليوانية

29-28-2427-2612%24

30-31-33-32-35-36-3940انق�سام اخلاليا
38-37-3411%22

42-43-41-45-4750-48الوراثة و ال�سفات
49-46-4410%20

100%14171950عدد ال�سئلة

اع���داد مقيا����ض ع���ادات العقل، ولق���د مر اعداده باخلط���وات التالي���ة : الهدف من 
املقيا����ض ، حيث يه���دف اىل قيا�ض فاعلية تدري�ض العلوم وفقًا ل�س���رتاتيجيتي اخلرائط 
الذهني���ة و خرائ���ط التفك���ري يف تنمي���ة ع���ادات العقل لدى تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض 
البتدائي املعاقات �سمعيًا.حتديد ابعاد املقيا�ض ، من خالل الطالع على بع�ض الدبيات 
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و التي تناولت عادات العقل ب�سكل عام، واعداد اختبارات ومقايي�ض لعادات العقل ب�سكل 
 Wilson, R.، Call,R. & other (2009) ،) 2011 ( س���ادق� ،) خا�ض ومنها: مازن )2011
other (2009) & ، فتح اهلل )2009( ، قطامي )2007(،)عبد الوهاب، 2007(،ال�سباغ 

و اآخرون )2006( القطامي )Costa,A.&Kallick,B.(2000( ، )2005.ومن ثم مت حتديد 
ابعاد املقيا�ض يف البعاد الثمانية التالية )ال�ستمرار واملثابرة - ادارة التهور – ال�ستماع 
اىل الخري���ن بتفه���م وتعاطف - التفكري مبرونة - الت�س���اوؤل وطرح امل�س���كالت - تطبيق 
املع���ارف املا�س���ية - التفك���ري يف التفكري )م���ا وراء املعرفة( - التفكري والتو�س���يل بدقة 

وو�سوح( حيث ميثل كل بعد احدى العادات العقلية . 
ج- �صياغة عبارات املقيا�س، �س���يغت عبارات املقيا�ض وفق طريقة ليكرت Likert يف 
�س���ورة مقيا�ض ثالثي )تنطبق – غري متاأكد – ل تنطبق(، وقد روعي ان تكون عباراته 

�سهلة ووا�سحة و منا�سبة لأعمار التلميذات وتعرب عن عاداتهن العقلية .  
د- �صدق املقيا�س، مت عر�ض املقيا�ض يف �س���ورته الولية على جمموعة من املحكمني 
لبداء الراأي يف مدى �س���المة املقيا�ض و�سحته العلمية واللغوية، ومدى و�سوح العبارات، 
ومدى منا�سبة املقيا�ض مل�ستوى تلميذات ال�سف ال�ساد�ض البتدائي املعاقات �سمعيًا، ومت 
عمل التعديالت الالزمة يف �س���وء اأرائهم، وبالتايل ا�س���بح املقيا�ض يف �س���ورته النهائية 

مكون من )75( عبارة موزعة على البعاد الثمانية املكونة للمقيا�ض . 
هـ- طريقة التقدير، مت توزيع درجات املقيا�ض على النحو التايل: يف حالة العبارات 
املوجبة: تعطى ثالث درجات لال�ستجابة تنطبق، ودرجتان لال�ستجابة غري متاأكد، ودرجة 
واحدة لال�ستجابة ل تنطبق. يف حالة العبارات ال�سالبة: تعطى ثالث درجات لال�ستجابة 
ل تنطبق، ودرجتان لال�س���تجابة غري متاأكد، ودرجة واحدة لال�س���تجابة تنطبق. وبذلك 
ا�سبحت الدرجة العظمى للمقيا�ض )225( ، و الدرجة ال�سغرى )75( ، و من ثم تتوزع 
م�س���تويات عادات العقل لدى تالميذ ال�س���ف ال�س���اد�ض كالتايل : عادات عقلية �سعيفة: 
75-125. عادات عقلية متو�سطة: 126-175. عادات عقلية قوية: 176-225. و�التجربة 
ال�س���تطالعية لالختب���ار، مت تطبيق املقيا�ض يف �س���ورته الولية عل���ى عينة من تلميذات 
ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي قوامها )7( تلميذات من مدر�س���ة المام ال�س���افعي لل�سم 
مبنطق���ة اخلمي����ض باأبها يف بداي���ة العام الدرا�س���ي 2013/2012 بغر�ض ح�س���اب ثبات 
الختبار، حيث مت ح�ساب معامالت ثبات ابعاد املقيا�ض وكذلك الدرجة الكلية للمقيا�ض 

بطريقة الفا كرونباخ Alpha Gronbach، واجلدول التايل يو�سح ذلك: 
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جدول ) 7 ( 
معامالت ثبات ابعاد مقيا�س عادات العقل و الدرجة الكلية للمقيا�س

املقيا�س ككلالثامنال�صابعال�صاد�ساخلام�سالرابعالثالثالثاينالولالبعد
معامل 
0.830.790.850.860.790.820.810.780.816الثبات

يت�س���ح من جدول)7( ان قيم معامالت ثبات ابع���اد مقيا�ض عادات العقل والدرجة 
الكلية للمقيا�ض تراوحت بني 0.79، 0.86، وهي قيم دالة اح�سائيًا عند م�ستوى 0.01 
وت�س���ري اىل امكانية ا�ستخدام املقيا�ض بعنا�سره الفرعية مبوثوقية معقولة. ح�ساب زمن 
املقيا����ض، حيث تبني ان متو�س���ط الزمن املنا�س���ب لنتهاء جميع التلمي���ذات من الجابة 
عل���ى املقيا�ض هو 60 دقيقة.حتديد و�س���وح مفردات املقيا����ض وتعليماته حيث لوحظ ان 
معظم التلميذات مل تكن لديهن ا�سئلة او ا�ستف�سارات فيما يخ�ض عبارات الختبار مما 
يدل على و�س���وح مفردات املقيا�ض وتعليماته. ال�سورة النهائية للمقيا�ض، حيث بلغ عدد 
عب���ارات املقيا����ض بعد اجراء بع�ض التعدي���الت عليه 75 عبارة،واجلدول التايل يو�س���ح 

توزيع عبارات مقيا�ض عادات العقل على ابعاده الثمانية كالتايل:
جدول ) 8 ( 

توزيع عبارات مقيا�س عادات العقل على ابعاده الثمانية

العدد ارقام العباراتابعاد املقيا�س
الكلي

الوزان 
الن�صبية ال�صالبةاملوجبة

13.13%110-5-7-8-210-3-4-6-9ال�ستمرار و املثابرة 
13.13%1310-14-15-17-1118-12-16-19-20ادارة التهور 

ال�ستماع اىل الآخرين 
13.13%2210-23-26-2127-24-25-28-29-30)التفاهم – التعاطف(

13.13%3110-32-35-37-48-3339-34-36-40التفكري مبرونة
13.13%4210-4146-43-44-45-47-48-49-50الت�ساوؤل و طرح امل�سكالت
13.13%5410-5158-52-53-55-56-57-59-60تطبيق املعارف املا�سية

التفكري يف التفكري 
9.33%637-64-6165-62-66-67)ما وراء املعرفة(

10.66%698-71-73-6875-70-72-74التو�سيل بدقة وو�سوح 
100%443175املجموع الكلي

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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اختيــار عينــة البحــث:مت اختي���ار عينة الدرا�س���ة من تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض 
البتدائي املعاقات �سمعيًا ممن مل ي�سبقن لهن درا�سة الوحدة يف نهاية الف�سل الدرا�سي 
الأول م���ن الع���ام 2013/2012 بل���غ عددهم ) 16 ( تلميذة من معهد ال�س���م و �س���عاف 
ال�سمع باأبها ، و مدر�سة المام ال�سافعي البتدائية لل�سم و �سعاف ال�سمع ، ومت تق�سيمهن 
اىل جمموعتني الوىل جتريبية و عددهن) 9( تلميذات يدر�س���ن الوحدة با�س���رتاتيجتي 
خرائ���ط التفك���ري و اخلرائط الذهني���ة اللكرتونية، واخرى �س���ابطة و بلغ عددهن )7( 
تلمي���ذات يدر�س���ن نف�ض الوحدة بالط���رق املعتادة )لغة ال�س���ارة( يف تدري�ض العلوم كما 

يت�سح من اجلدول التايل:
جدول ) 9  (

 توزيع افراد جمموعة الدرا�صة يف املجموعتني التجريبية و ال�صابطة
عدد التلميذاتالف�صلاملدر�صةاملجموعة
69 / 1معهد ال�سم و �سعاف ال�سمع التجربية
67 / 1مدر�سة المام ال�سافعي البتدائية لل�سمال�سابطة

16املجموع الكلي لعينة البحث

التطبي���ق القبلي لأدات���ي البحث: مت تطبي���ق اأداتي البحث قبل درا�س���ة وحدة »تنوع 
احلياة«يف الفرتة من )8/ 9/ 2012(:) 9/12/ 2012(، بهدف التاأكد من جتان�ض وتكافوؤ 
املجموعتني يف التح�س���يل الدرا�س���ي وم�ستوى عادات العقل فتم ال�س���تعانة باختبارمان 
  wilcoxon (W)كاأ�س���لوب لبارامرتي حل�ساب معامل ويلك�سون Mann Whitney( U )ويتني
،وقيم���ةZ() للتعرف عل���ى دللة الفروق بني متو�س���طات درجات جمموعتي الدرا�س���ة و 

تو�سح اجلداول التالية تلك النتائج: 

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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جدول )10(
 نتائج اختبار »مان و يتني«لدللة الفرق بني متو�صطي درجات تلميذات املجموعتني التجريبية و 

ال�صابطة يف التطبيق القبلي لالختبار التح�صيلي ككل و م�صتوياته املعرفية املختلفة
الدللةUWZرمناملجموعاتامل�صتوى
ل توجد فروق دالة 92.4449.0635.50071.5000.052املجموعة التجريبيةالتذكر

بني املجموعتني  82.3758.94املجموعة ال�سابطة

ل توجد فروق دالة 93.2229.0635.50071.5000.051املجموعة التجريبيةالفهم
بني املجموعتني 83.3758.94املجموعة ال�سابطة

ل توجد فروق دالة 93.3338.0027.00072.0000.908املجموعة التجريبيةالتطبيق
بني املجموعتني 83.62510.13املجموعة ال�سابطة

ل توجد فروق دالة 99.0008.2229.00074.0000.683املجموعة التجريبيةكلي
بني املجموعتني 89.3759.88املجموعة ال�سابطة

جدول )11(
نتائج اختبار »مان و يتني«لدللة الفرق بني متو�صطي درجات تلميذات املجموعتني 

التجريبية و ال�صابطة يف التطبيق القبلي ملقيا�س عادات العقل ككل و ابعاده املختلفة
الدللةUWZرمناملجموعاتامل�صتوى

ال�ستمرار 
و املثابرة 

ل توجد فروق دالة 913.55511.0018541.821املجموعة التجريبية
بني املجموعتني  812.5006.75املجموعة ال�سابطة

ل توجد فروق دالة 912.7778.7834790.199املجموعة التجريبيةادارة التهور 
بني املجموعتني 812.8759.25املجموعة ال�سابطة

ال�ستماع 
اىل الآخرين 
)التفاهم – 

التعاطف(

911.8888.44املجموعة التجريبية

ل توجد فروق دالة 31760.498
بني املجموعتني 812.3579.63املجموعة ال�سابطة

التفكري 
مبرونة

ل توجد فروق دالة 912.3338.2829740.646املجموعة التجريبية
بني املجموعتني 811.75009.81املجموعة ال�سابطة

الت�ساوؤل 
و طرح 

امل�سكالت

912.88810.00املجموعة التجريبية
ل توجد فروق دالة 27630.889

بني املجموعتني  812.5007.88املجموعة ال�سابطة

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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الدللةUWZرمناملجموعاتامل�صتوى
تطبيق املعارف 

املا�سية
ل توجد فروق دالة 98.1119.8328640.787املجموعة التجريبية

بني املجموعتني 89.0008.06املجموعة ال�سابطة
التفكري يف 

التفكري 
)ما وراء املعرفة(

98.4448.28املجموعة التجريبية
ل توجد فروق دالة 29740.651

بني املجموعتني 89.0009.81املجموعة ال�سابطة
التو�سيل 

بدقة وو�سوح 
ل توجد فروق دالة 98.1118.0027720.887املجموعة التجريبية

بني املجموعتني 89.00010.13املجموعة ال�سابطة
املقيا�ض 

ككل
ل توجد فروق دالة 886.6668.7834790.194املجموعة التجريبية

بني املجموعتني 993.0009.25املجموعة ال�سابطة

ويت�سح من اجلداول ال�سابقة 10، 11  اأنه ل يوجد فرق دال اح�سائيًا بني متو�سطي 
درجات تلميذات املجموعتني ال�س���ابطة  والتجريبية يف التطبي���ق القبلي لأداتي القيا�ض 

وهذا ي�سرياىل جتان�ض وتكافوؤ املجموعتني يف اأداتي القيا�ض.
تدري�ض الوحدة مت تدري�ض وحدة »تنوع احلياة« وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط التفكري 
واخلرائ���ط الذهني���ة اللكرتونية للمجموع���ة التجريبية حي���ث قامت بتدري�س���ها معلمة 
الف�س���ل و التي مت مقابلتها عدة مرات قبل و اثناء تدري�ض الوحدة للتاأكد من متابعة�سري 
تدري����ض الوحدة وفقًا لال�س���رتاتيجي خرائط التفكري و اخلرائ���ط الذهنية اللكرتونية، 
كم���ا مت تدري����ض نف�ض الوح���دة بالطريقة املعتادة )لغة ال�س���ارة( للمجموعة ال�س���ابطة 
يف الف�س���ل الدرا�س���ي الول للع���ام 2013/2012 يف الف���رتة م���ن   )9/15 / 2012( : 

  .)2012/10/17(
التطبيق البعدي لأداتي البحث:مت تطبيق اأدوات البحث على تلميذات ال�سف ال�ساد�ض 
البتدائي املعاقات �سمعيًا للمجموعتني التجريبية و ال�سابطة بعد النتهاء من تدري�ض وحدة 

» تنوع احلياة » مبا�سرة يف الفرتة من ) 20 /10/ 2012 ( : )10/24/ 2012( .   
التطبيــق املوؤجــل للالختبــار التح�صيلي:بعد مرور 6 ا�س���ابيع م���ن التطبيق البعدي يف 
الفرتة 2012/12/16: 2012/12/19 مت اعادة تطبيق الختبار التح�سيلي على تلميذات 

املجموعتني للتعرف على بقاء اثر التعلم وا�ستدل عليه من خالل التحليل الح�سائي. 
ر�سد الدرجات و معاجلتها اح�سائيًا ، للتاأكد من �سحة الفرو�ض: مت ت�سحيح اوراق 

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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الجابة لتلميذات املجموعتني يف الختبار التح�سيلي، ومقيا�ض عادات العقل، والختبار 
التح�س���يلي املوؤجل، ور�س���دها يف جداول تو�س���ح درجات التلميذات يف كل م�س���توى من 
م�س���تويات الحتب���ار التح�س���يلي البع���دي واملوؤج���ل، ويف كل ع���ادة م���ن ع���ادات العقل، 

ودرجاتهن الكلية، وذلك متهيدًا ملعاجلتها اح�سائيًا بهدف اختبار �سحة الفرو�ض. 
املعاجلــة الإح�صائيــة: اعتم���د البح���ث احل���ايل عل���ى احلا�س���ب الآيل يف املعاجلة 
الإح�س���ائية م�س���تخدمًا برنام���ج SPSS يف معاجلة الدرج���ات اخلام ، ولختبار �س���حة 
فرو�ض البحث مت ال�ستعانة باختبارمان ويتنيMann Whitney( U ) كاأ�سلوب لبارامرتي 
حل�س���اب معام���ل ويلك�س���ون wilcoxon (W) وقيم���ة Z() للتعرف على دلل���ة الفروق بني 
متو�س���طات درجات جمموعتي الدرا�سة، كما مت ح�س���اب ن�سبة الك�سب املعدل با�ستخدام 
معادلة »بالك« ومقارنتها باحلد الذي اقرتحه«بالك«، ومت ح�ساب حجم التاأثري )الوجه 

املكمل للدللة العملية( من املعادلة التالية:

م����ع����ادل����ة اي�����ج�����اد ق������وة ال����ع����الق����ة ب�����ني م���ت���غ���ريي���ن ف�����ى ح����ال����ة ال��ع��ي��ن��ت��ني 

امل�ستقلتني)عالم،246:1993(.:  
)حيث ر1 : متو�س���ط رتب املجموعة الأوىل ، ر2 اإىل متو�س���ط رتب املجموعة الثانية ، 

ن:  ترمز اإىل عدد اأفراد العينتني(.

نتائج البحث و تف�صريها 
اأول: النتائج املتعلقة بالتح�صيل الدرا�صي: التحقق من �س���حة الفر�ض الأول والذي 
ين����ض عل���ى: »توجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�س���ط درجات اأف���راد املجموعة 
التجريبي���ة التي در�س���ت وح���دة »تن���وع احلياة« وفق���ًا ل�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفكري 
واخلرائط الذهنية اللكرتونية  ومتو�سط درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف الختبار 
التح�س���يلي البعدي ل�س���الح املجموعة التجريبية«.ولختبار �س���حة ه���ذا الفر�ض قامت 
 ،Wilcoxon (W)الباحثة بح�ساب املتو�سط )م(،ومتو�س���ط الرتب)ر(، ومعامل ويلك�سون
وقيمةZلدرج���ات تلمي���ذات كل جمموع���ة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�س���يلي ككل 
وم�س���توياته املعرفية املختلفة حل�س���اب دللة الفروق بني املتو�س���طات با�ستخدام اختبار 

»مان و يتني« لعينتني م�ستقلتني، و يو�سح جدول )12( تلك النتائج:

د. ريحاب اأحمد ن�صر 

ر ر = 2 )ر1  -   ر2(
ن
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جدول )12( 
نتائج اختبار »مان ويتني«لدللة الفروق بني متو�صطات درجات تلميذات املجموعتني التجريبية 

و ال�صابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي ككل وم�صتوياته املعرفية املختلفة
الدللةUWZرمناملجموعاتامل�صتوى
توجد فروق دالة 910.33312.227.00043.0002.882املجموعة التجريبيةالتذكر

بني املجموعتني  88.3755.38املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 912.55512.673.00039.0003.242املجموعة التجريبيةالفهم
بني املجموعتني 89.50004.88املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 915.00013.000.00036.0003.477املجموعة التجريبيةالتطبيق
بني املجموعتني 89.1254.50املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 937.88813.000.00036.0003.488املجموعة التجريبيةكلي
بني املجموعتني 827.0004.50املجموعة ال�سابطة

يت�س���ح من ج���دول )12( ان قيم »z« بني متو�س���طات درجات تلمي���ذات جمموعتي 
الدرا�سة دال عند م�ستوى 0.01 يف الختبار التح�سيلي ككل و م�ستوياته املعرفية املختلفة 
مما يعني حتقق �س���حة الفر�ض الأول للدرا�س���ة ، مما ي�سري اىل تفوق تلميذات املجموعة 
التجريبية الالتي در�سن وحدة »تنوع احلياة« با�سرتاتيجيتي خرائط التفكري و اخلرائط 
الذهنية اللكرتونية على تلميذات املجموعة ال�س���ابطة الالتي در�سن بالطريقة املعتادة 
يف التح�س���يل الدرا�س���ي. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا�س���ات ال�سابقة التي اهتمت 
باأحد جوانبها بتنمية التح�س���يل من خالل خرائط التفكري كدرا�س���ة )خليل، 2011م(، 
)�س���ادق ،2008م( ، )الباز، 2007م( ، )عي�س���ى و اخلمي�س���ي، 2007م( ، )ال�س���افعي 
2006م(. كما تتفق هذه النتيجة اأي�س���ًا مع نتائج الدرا�س���ات ال�سابقة التي اهتمت باأحد 
جوانبه���ا بتنمية التح�س���يل من خالل اخلرائط الذهنية كدرا�س���ة )حوراين،2011م( ، 
)وق���اد، 2009م( ، )Wickramsinghe,2008(. ولكن تختل���ف هذه النتيجة مع نتائج تلك 
الدرا�سات يف ا�ستخدامها ا�سرتاتيجيتي خرائط التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية 

يف تدري�ض العلوم لفئة املعاقني �سمعيًا من املرحلة البتدائية باأبها.
ح�س���اب فاعلي���ة ا�س���تخدام با�س���رتاتيجيتي خرائط التفك���ري واخلرائ���ط الذهنية 
اللكرتونية على التح�س���يل:ولقيا�ض فاعلية ا�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفكري و اخلرائط 
الذهني���ة اللكرتوني���ة على التح�س���يل،مت ح�س���اب ن�س���بة الك�س���ب املعدل يف التح�س���يل 

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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الدرا�س���ي للتلميذات املعاقات �س���معيا من املرحلة البتدائية با�س���تخدام معادلة »بالك« 
ومقارنتها باحلد الذي اقرتحه«بالك« كما هو مو�سح باجلدول التايل: 

جدول)13(
ن�صبة الك�صب املعدل لبالك الدالة على فاعلية ا�صتخدام ا�صرتاتيجيتي خرائط التفكري 

و اخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل

عدد املتغري امل�صتقل
التالميذ

متو�صط درجات 
التطبيق القبلي 

) �س (

متو�صط درجات 
التطبيق البعدي

) �س (

النهاية العظمى 
لدرجات التقومي

) د (

ن�صبة 
الك�صب 
املعدل

التدري�ض با�ستخدام 
ا�سرتاتيجيتي خرائط التفكري 
واخلرائط الذهنية اللكرتونية

99.00037.888501.322

يت�س���ح من اجلدول ال�س���ابق اأن ن�سبة الك�سب املعدل ت�س���اوي 1.322 وهي اكرب من 
1.2 وت���دل عل���ى ان تدري�ض وحدة«تن���وع احلياة« وفق���ًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري 
واخلرائط الذهنية اللكرتونية اأحدث ك�س���با اإح�س���ائيا يف تنمية التح�سيل املعريف لدى 
تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �س���معيا مما يدل عل���ى ان تدري�ض العلوم 
وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية لتلميذات ال�س���ف 
ال�س���اد�ض املعاقات �سمعيًا و�سل اإىل م�ستوى منا�س���ب من الفاعلية، وبهذا حتقق الفر�ض 

الرابع فيما يخ�ض التح�سيل املعريف.
جدول )14(

حجم تاأثري ا�صرتاتيجيتي خرائط التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية يف التح�صيل

املتغري املتغري امل�صتقل
حجم ر رر2ر1نالتابع

التاأثري
التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي خرائط 

التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية
التح�سيل 
كبري1713.004.501الدرا�سي

ويت�س���ح من ج���دول )14( اأن حجم التاأثري كبريجدًا ، حي���ث بلغت قيمة »رر« )1(، 
وه���ي قيمة مرتفعة ج���دًا مما يدل على م���دى التباين )حجم التاأث���ري( يف املتغري التابع 
والذي يرجع للمتغري امل�ستقل ، مما يدل على اأن تدري�ض العلوم لتلميذات ال�سف ال�ساد�ض 

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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البتدائي املعاقات �سمعيًا با�ستخدام خرائط التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية له 
اأثر كبري يف تنمية التح�سيل املعريف لديهن. 

ثانيًا: النتائج املتعلقة بعادات العقل: التحقق من �سحة الفر�ض الثاين و الذي ين�ض 
على: »توجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�سط درجات اأفراد املجموعة التجريبية 
التي در�ست وحدة »تنوع احلياة« وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية 
اللكرتونيةومتو�س���ط درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف مقيا�ض عادات العقل البعدي 
ل�س���الح املجموع���ة التجريبية«.ولختب���ار �س���حة هذا الفر����ض قامت الباحثة بح�س���اب 
 () Zو قيمة ، Wilcoxon (W) املتو�س���ط )م( ،و متو�س���ط الرتب)ر( ، ومعامل ويلك�س���ون
لدرج���ات تلميذات كل جمموع���ة يف التطبيق البعدي ملقيا�ض ع���ادات العقل ككل واأبعاده 
املختلفة حل�س���اب دللة الفرق بني املتو�س���طني با�س���تخدام اختبار »م���ان ويتني« لعينتني 

م�ستقلتني، ويو�سح جدول )15( تلك النتائج:
جدول )15(

نتائج اختبار »مان و يتني«لدللة الفرق بني متو�صطي درجات تلميذات املجموعتني 
التجريبية وال�صابطة يف التطبيق البعدي ملقيا�س عادات العقل ككل و ابعاده املختلفة

الدللةUWZرمناملجموعاتامل�صتوى
ال�ستمرار 
واملثابرة 

توجد فروق دالة 924.88813.000.00036.0003.483املجموعة التجريبية
بني املجموعتني  813.6254.500املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 925.33313.000.00036.0003.477املجموعة التجريبيةادارة التهور 
بني املجموعتني  813.3754.500املجموعة ال�سابطة

ال�ستماع اىل الآخرين 
)التفاهم – التعاطف(

توجد فروق دالة 925.88813.000.00036.0003.488املجموعة التجريبية
بني املجموعتني  813.1254.500املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 925.44413.000.00036.0003.483املجموعة التجريبيةالتفكري مبرونة
بني املجموعتني  812.1254.500املجموعة ال�سابطة

الت�ساوؤل   وطرح 
امل�سكالت

توجد فروق دالة 925.55513.000.00036.0003.490املجموعة التجريبية
بني املجموعتني  811.7504.500املجموعة ال�سابطة

تطبيق املعارف 
املا�سية

توجد فروق دالة 925.77713.000.00036.0003.486املجموعة التجريبية
بني املجموعتني  811.8754.500املجموعة ال�سابطة

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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الدللةUWZرمناملجموعاتامل�صتوى
التفكري يف التفكري 
)ما وراء املعرفة(

توجد فروق دالة 916.55513.000.00036.0003.510املجموعة التجريبية
بني املجموعتني  89.0004.500املجموعة ال�سابطة

التو�سيل بدقة 
وو�سوح 

توجد فروق دالة 919.55513.000.00036.0003.477املجموعة التجريبية
بني املجموعتني  810.6254.500املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 8189.00013.000.00036.0003.470املجموعة التجريبيةاملقيا�ض ككل
بني املجموعتني  995.5004.500املجموعة ال�سابطة

ويت�س���ح من ج���دول )15( ان قيم »Z« بني متو�س���طات درجات تلمي���ذات جمموعتي 
الدرا�سة دالة عند م�ستوى 0.01 يف مقيا�ض عادات العقل ككل و ابعاده املختلفة ، مما يعني 
حتقق �س���حة الفر�ض الثاين للدرا�سة، مما ي�سري اىل تفوق تلميذات املجموعة التجريبية 
الالتي در�س���ن وحدة »تنوع احلياة« با�س���رتاتيجيتي خرائط التفك���ري واخلرائط الذهنية 
اللكرتونية على تلميذات املجموعة ال�سابطة الالتي در�سن بالطريقة املعتادة يف كل عادة 
من عادات العقل.وتتفق هذه النتيجة مع واحدة من نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت 
باأح���د جوانبه���ا بتنمية عادات العقل من خ���الل خرائط التفكري و هي درا�س���ة )عمران، 
2008(، ولك���ن تختلف معها يف ا�س���تخدامها ا�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفكري و اخلرائط 

الذهنية اللكرتونية  يف تدري�ض العلوم لفئة املعاقني �سمعيًا من املرحلة البتدائية.
ح�ساب فاعلية ا�ستخدام با�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية 
على تنمية عادات العقل:ولقيا�ض فاعلية ا�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية 
اللكرتونية على تنمية عادات العقل  ،مت ح�س���اب ن�س���بة الك�سب املعدل يف درجات مقيا�ض 
عادات العقل للتلميذات املعاقات �س���معيا من املرحلة البتدائية با�ستخدام معادلة »بالك« 

و مقارنتها باحلد الذي اقرتحه«بالك« كما هو مو�سح باجلدول التايل: 
جدول)16( 

ن�صبة الك�صب املعدل لبالك الدالة على فاعلية ا�صتخدام ا�صرتاتيجيتي خرائط التفكري 
و اخلرائط الذهنية اللكرتونيةيف تنمية عادات العقل

عدد املتغري امل�صتقل
التالميذ

متو�صط درجات 
التطبيق القبلي

) �س (

متو�صط درجات 
التطبيق البعدي

) �س (

النهاية العظمى 
لدرجات التقومي

) د (

ن�صبة 
الك�صب 
املعدل

التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي خرائط 
986.666189.0002251.245التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن ن�سبة الك�سب املعدل ت�ساوي 1.245 وهي اكرب من 1.2، 
وتدل عل���ى ان تدري�ض وحدة«تنوع احلياة« وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط التفكريو اخلرائط 
الذهنية اللكرتونية قد اأحدث ك�سبا اإح�سائيا يف تنمية عادات العقل لدى تلميذات ال�سف 
ال�س���اد�ض البتدائي املعاقات �سمعيا مما يدل على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيتي خرائط التفكري 
واخلرائ���ط الذهني���ة اللكرتوني���ة يف تدري�ض العلوم للتلميذات املعاقات �س���معيًا و�س���ل اإىل 
م�ستوى منا�سب من الفاعلية و بهذا حتقق الفر�ض الرابع للبحث فيما يخ�ض عادات العقل.

جدول )17(
حجم تاأثري ا�صرتاتيجيتي خرائط التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية عادات العقل

حجم التاأثرير رر2ر1ناملتغري التابعاملتغري امل�صتقل
التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي 

خرائط التفكري و اخلرائط 
الذهنية اللكرتونية

عادات 
كبري1713.004.501العقل

ويت�س���ح من ج���دول )17( اأن حجم التاأثري كبريجدًا ، حي���ث بلغت قيمة »رر« )1(، 
وه���ي قيمة مرتفعة ج���دًا مما يدل على م���دى التباين )حجم التاأث���ري( يف املتغري التابع 
والذي يرجع للمتغري امل�ستقل ، مما يدل على اأن تدري�ض العلوم للتلميذات املعاقات �سمعيًا 
من املرحلة البتدائية با�ستخدام خرائط التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية له اأثر 

كبري يف تنمية عادات العقل لديهن .  
ثالثــًا: النتائــج املتعلقة ببقاء اثر التعلم:التحقق من �س���حة الفر�ض الثالث و الذي 
ين����ض عل���ى: »توجد فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�س���ط درجات اأف���راد املجموعة 
التجريبي���ة التي در�س���ت وح���دة »تن���وع احلياة« وفق���ًا ل�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفكري 
واخلرائط الذهنية اللكرتونية ومتو�س���ط درجات اأفراد املجموعة ال�سابطة يف الختبار 
التح�س���يلي املوؤجل ل�س���الح املجموعة التجريبية«.ولختبار �س���حة ه���ذا الفر�ض قامت 
 Wilcoxonالباحثة بح�س���اب املتو�س���ط )م( ،و متو�س���ط الرت���ب)ر( ، ومعامل ويلك�س���ون
  (W) ، و قيمةZ لدرجات تلميذات كل جمموعة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�سيلي 
املوؤجل ككل و م�ستوياته املعرفية املختلفة حل�ساب دللة الفرق بني املتو�سطني با�ستخدام 

اختبار »مان و يتني« لعينتني م�ستقلتني.

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



305

جدول )18( 
نتائج اختبار »مان ويتني«لدللة الفروق بني متو�صطات درجات تلميذات املجموعتني 

التجريبية وال�صابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي املوؤجل ككل و م�صتوياته 
املعرفية املختلفة

الدللةUWZرمناملجموعاتامل�صتوى
توجد فروق دالة 99.66612.564.00040.0003.118املجموعة التجريبيةالتذكر

بني املجموعتني  86.5005.00املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 911.11112.722.50038.0003.239املجموعة التجريبيةالفهم
بني املجموعتني 86.7504.81املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 912.77712.891.00037.0003.391املجموعة التجريبيةالتطبيق
بني املجموعتني 88.5004.63املجموعة ال�سابطة

توجد فروق دالة 933.55613.000.00036.0003.475املجموعة التجريبيةكلي
بني املجموعتني 821.7504.50املجموعة ال�سابطة

يت�س���ح من ج���دول )18( ان قيم »Z« بني متو�س���طات درجات تلمي���ذات جمموعتي 
الدرا�سة دال عند م�ستوى 0.01 يف الختبار التح�سيلي املوؤجل ككل و م�ستوياته املعرفية 
املختلفة مما يعني حتقق �س���حة الفر�ض الثالث للدرا�سة ، مما ي�سري اىل تفوق تلميذات 
املجموعة التجريبية الالتي در�سن وحدة »تنوع احلياة« با�سرتاتيجيتي خرائط التفكري و 
اخلرائط الذهنية اللكرتونية على تلميذات املجموعة ال�سابطة الالتي در�سن بالطريقة 

املعتادة يف بقاء اثر التعلم.
ح�س���اب فاعلي���ة ا�س���تخدام با�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفكري و اخلرائ���ط الذهنية 
اللكرتوني���ة عل���ى بق���اء اث���ر التعلم:ولقيا�ض فاعلي���ة ا�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفكري و 
اخلرائط الذهنية اللكرتونية على بقاء اثر التعلم،مت ح�س���اب ن�س���بة الك�س���ب املعدل يف 
التح�س���يل الدرا�سي املوؤجل للتلميذات املعاقات �سمعيا من املرحلة البتدائية با�ستخدام 

معادلة »بالك« و مقارنتها باحلد الذي اقرتحه«بالك« كما هو مو�سح باجلدول التايل:

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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جدول )19( 
ن�صبة الك�صب املعدل لبالك الدالة على فاعلية ا�صتخدام ا�صرتاتيجيتي خرائط التفكري 

و اخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية بقاء اثر التعلم

عدد املتغري امل�صتقل
التالميذ

متو�صط درجات 
التطبيق القبلي

) �س (

متو�صط درجات 
التطبيق البعدي

) �س (

النهاية العظمى 
لدرجات التقومي

) د (

ن�صبة 
الك�صب 
املعدل

التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي خرائط 
99.00033.556501.090التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية

يت�س���ح من اجلدول ال�س���ابق اأن ن�سبة الك�سب املعدل ت�س���اوي 1.090 وهي اكرب من 
الواحد ال�س���حيح وتدل على ان تدري�ض وحدة«تنوع احلياة« وفقًا ل�س���رتاتيجيتي خرائط 
التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية و�س���ل اإىل م�س���توى منا�س���ب م���ن الفاعلية، وقد 
اأح���دث ك�س���با اإح�س���ائيا يف تنمية التح�س���يل املعريف لدى تلميذات ال�س���ف ال�س���اد�ض 
البتدائي املعاقات �س���معيا  بعد مرور�ستة ا�سابيع من تطبيق الختبار البعدي ، مما يدل 
على ان ا�س���تخدام ا�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفكري و اخلرائط الذهني���ة اللكرتونية  يف 
تدري�ض العلوم للتلميذات املعاقات �س���معيًا ادى اىل بقاء اثر تعلم وحدة »تنوع احلياة« يف 

ذاكرتهن مدة اطول.
جدول )20( 

حجم تاأثري ا�صرتاتيجيتي خرائط التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية يف بقاء اثر التعلم

حجم ر رر2ر1ناملتغري التابعاملتغري امل�صتقل
التاأثري

التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي خرائط 
التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية

التح�سيل 
كبري1713.004.501الدرا�سي

ويت�سح من جدول )20( اأن حجم التاأثري كبريجدًا، حيث بلغت قيمة »رر« )1(، وهي 
قيم���ة مرتفعة ج���دًا مما يدل على مدى التباين )حجم التاأث���ري( يف املتغري التابع والذي 
يرجع للمتغري امل�س���تقل ، مما يدل على اأن تدري�ض العلوم للتلميذات املعاقات �س���معيًا من 
املرحلة البتدائية با�ستخدام خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية له اأثر كبري 

يف بقاء اثر تعلم  وحدة »تنوع احلياة« لديهن.

فاعلية تدري�س العلوم وفقًا ل�صرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية التح�صيل وبقاء اثر التعلم وبع�س عادات العقل لدى تلميذات ال�صف ال�صاد�س البتدائي 
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مناق�صة النتائج التي تو�صل اليها البحث 
بالن�صبة لنتائج التح�صيل الدرا�صي: تفوق ا�ستخدام التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي 
خرائ���ط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية مقارنة بالتدري�ض بالطرق التقليدية )لغة 
ال�سارة( منح املجموعة التجريبية الفر�سة للتفاعل اليجابي يف اكت�ساب التعلم من خالل 
ر�س���م خرائط التفكري املختلفة واخلرائط الذهنية اللكرتونية املتنوعة التي ت�س���اعد على 
ترابط املفاهيم واملعلومات ومن ثم تنمية حت�سيل التلميذات. تركيز التدري�ض با�ستخدام 
ا�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية على تقدمي ترابط البنيات 
املعرفية وتعديالتهاواملرتبطة مبو�س���وعات الوحدة �س���اهم يف تي�س���ري اكت�ساب التلميذات 
املعرف���ة ب�س���ورة منظم���ة يف بنياتهم املعرفية. تلخي�ض جزئيات كل مو�س���وع با�س���تخدام 
التدري�ض با�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفكري واخلرائط الذهني���ة اللكرتونية يربط املعرفة 

ببع�سها ويجعلها غري عر�سة للن�سيان وي�ستبعد احلفظ الآيل للمعلومات.
بالن�صبة لنتائج عادات العقل: ا�ستخدام التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي خرائط 
التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف التدري�ض مقارنة بالتدري�ض بالطرق التقليدية 
اأدى اىل قيام التلميذات بعمليات عقلية اأثناء درا�سة الوحدة ترتبط بفهم هذا املحتوى.
ممار�س���ة الن�س���طة العقلية اثناء التدري�ض با�ستخدام ا�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري و 
اخلرائ���ط الذهنية اللكرتونية و الدور اليجابي و الفاعل للتلميذات يف هذه الن�س���طة و 
املهام جعلهن قادرن على التفكري الب�س���ري العلمي ال�سليم و املنظم.درا�سة وحدة ب�سكل 
�س���مويل و مرتابط و متكامل تت�س���ح فيه���ا كافة العالقات بني هذه املع���ارف و املعلومات 
كانت درا�س���ة جديدة بالن�س���بة للتلميذات املعاقات �س���معيًا حيث تعودن فيما �سبق النظر 
اىل املو�س���وعات نظرة جزئية منف�س���لة ، و هذا بدوره �س���اعدهن عل���ى تنمية تفكريهن 
الب�س���ري العلمي املنظم. ت�س���ميم التلميذات خرائط متنوعة باأنف�س���هن، و تلخي�ض كل 
مو�س���وع يف �س���كل خريطة ذهني���ة الكرتونية تخاط���ب مايدور يف ذه���ن كل تلميذة، هذا 
بدوره يوؤثر ب�س���كل وا�س���ح يف حت�س���ني م�س���توى مهارات تفكريهن، ومن ثم تنمية بع�ض 

عادات العقل لديهن.
بالن�صبة لنتائج بقاء اثر التعلم: ا�ستخدام خرائط التفكري املختلفة يف اثناء عر�ض 
املادة التعليمية ادى اىل ارتباط املفاهيم  واملعلومات ببع�سها البع�ض، وجعلها املو�سوعات 
ب�س���كل �سمويل ومرتابط ومتكامل ويف �س���ورة مقطوعات تت�سح فيها كافة العالقات بني 
هذه املعارف واملعلومات.تلخي�ض كل مو�س���وع كاماًل يف �س���كل خريطة ذهنية الكرتونية 

د. ريحاب اأحمد ن�صر 
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من ت�سميم التلميذات �ساعدهن على الحتفاظ باملعلومات لديهن فرتة طويلة، وبالتايل 
انتق���ل اثر التعلم لديهن.ا�س���تخدام خرائط التفكري واخلرائ���ط الذهنية اللكرتونية يف 
التدري�ض للتلميذات املعاقات �س���معيًا يخاطب اقوى حا�س���ة لديهن وهي حا�س���ة الب�س���ر 
الذي يعتمد عليها معظم التلميذات املعاقات �سمعيًا، ومن ثم بقاء اثر التعلم والحتفاظ 

به مدة كبرية يف ذاكرتهن، وجعلها غري عر�سة للن�سيان.

تو�صيات البحث
يف �س���وء نتائج الدرا�س���ة احلالية، ويف حدودها، ميكن التو�سية مبا يلي:ن�سر ثقافة 
التدري����ض وفق ا�س���رتاتيجيات قائم���ة على التفكري الب�س���ري مثل التدري�ض با�س���تخدام 
ا�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية بني املوؤ�س�س���ات التعليمية 
املختلفة.تدري���ب معلم���ي العل���وم للتالميذ املعاقني �س���معيًا والعاديني قب���ل اخلدمة على 
التدري�ض با�س���تخدام ا�س���رتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية اللكرتونية يف 
املمار�س���ات التعليمية و ت�سميم الأن�س���طة واأي�س���ًا عمليات التقومي.اإعادة بناء املقررات 
الدرا�س���ية املقدم���ة للمعاق���ني �س���معيًا قائم���ة عل���ى ا�س���رتاتيجيات التفك���ري الب�س���ري 
كا�س���رتاتيجيتي خرائ���ط التفك���ري واخلرائط الذهني���ة اللكرتونية لرفع كف���اءة العملية 
التعليمية.الهتمام بتنمية عادات العقل املرتبطة بدرا�سة العلوم ملا له من دور يف التغلب 
عل���ى امل�س���كالت واملواقف احلياتية ال�س���ائعة لدى جمي���ع التالميذ ب�س���فة عامة ، و فئة 
املعاقني �س���معيًا ب�سفة خا�س���ة. ويف �سوء نتائج الدرا�س���ة احلالية والتو�سيات ال�سابقة، 
تق���رتح الدرا�س���ة احلالية اجراء البحوث التالي���ة: فعالية التدري�ض وفقا ل�س���رتاتيجيتي 
خرائ���ط التفك���ري و اخلرائ���ط الذهني���ة اللكرتونية للتغلب على �س���عوبات تعل���م العلوم 
للتالمي���ذ املعاق���ني �س���معيًا يف خمتل���ف املراحل و ال�س���فوف الدرا�س���ية. فعالية برنامج 
كمبيوت���ري قائم على ا�س���رتاتيجية اخلرائط الذهنية اللكرتونية للتغلب على �س���عوبات 
تعلم مادة العلوم لدى التالميذ املعاقيني �سمعيًا يف خمتلف املراحل و ال�سفوف الدرا�سية. 
فعالية ا�ستخدام التدري�ض با�ستخدام ا�سرتاتيجيتي خرائط التفكري واخلرائط الذهنية 
اللكرتوني���ة لتنمي���ة التح�س���يل الدرا�س���ي وبق���اء اثر التعلم ل���دى تالمي���ذ ذوي الفئات 
اخلا�سة الأخرى مثل )منخف�سي التح�سيل– بطىء التعلم(.فعالية ا�ستخدام التدري�ض 
با�ستخدام اخلرائط الذهنية اللكرتونية لتنمية التفكري البتكاري لدى تالميذ املوهبني 
يف خمتلف املراحل وال�س���فوف الدرا�س���ية.فعالية التدري�ض وفقًا ل�سرتاتيجيتي خرائط 

التفكري و اخلرائط الذهنية اللكرتونية يف تنمية جميع انواع التفكري .
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