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 الفصؿ األكؿ
 اْلطار العاـ لمدراسة

 الُمقدمة: 1.1
وتكنولوجية ضخمة في شتى مع  فجر كؿ يوـ جديد تواجو البشرية ثورة معموماتية 

إف ، المعارؼ في العممية التعميمية وفي تدريس العموـ بشكؿ خاص في مختمؼ المراحؿ الدراسية
؛ يدعو إلى تطوير جميع عناصر منظومة التعميـ طور في جميع مجاالت حياة اإلنسافىذا الت

البحث عف أنسب وتحديثيا وتجويدىا واالىتماـ بتدريس العموـ بطرؽ واستراتيجيات حديثة و 
 .عارؼ حتى تستجيب لمقتضى التغيراتالطرؽ لتوظيؼ ىذه الم

مكاناتو المختمفة وخاصة ولقد ازداد االىتماـ بتدريس العموـ ليواكب تطمعات العصر و  ا 
ي تسيـ في تنمية التفكير مثقؼ قادر عمى الربط بيف جميع أنواع المعارؼ التإعداد جيؿ واٍع و 

 .المشكبلت الحياتية ليا القدرة عمى حؿلدييـ و 

غالبًا ما يعتمد في اكتسابو لممعمومات عمى طريقة الحفظ وحشو ببساطة  كما أف المتعمـ
ُيذكر، وما ُيساعده عمى ذلؾ طرؽ التدريس التقميدية فبذلؾ لـ  جيداً أقصى بذؿ  الدماغ دوف

وبالتالي ، وبمدى أىميتيا لحياتو المعمومات التي يكتسبيا حصوؿ عمييشعر برغبة ودافع منو لم
تكاليًا ألنو اعتاد عمى األخذ ال العطاء ال يعرؼ معنى أف إويخرج مف المدرسة ، لف يستفيد منيا
يجابيًا أو نشطًا مفكرًا ناقداً يكوف فعااًل و  وبالتالي ال تجد األمة أناسًا فاعميف قادريف عمى ، ا 

 .(2ص ،ـ2013 )الزعيـ، النيوض بيا والرفع مف شأنيا

ة والمعمومات كغايات في حد لذلؾ أصبح االعتقاد السائد ىو التحوؿ مف االىتماـ بالمعرف
كساب ىذه العقوؿ القدرة عمى النقد واالستنتاج واالبتكار ، إلى تنمية عقوؿ الطبلب، ذاتيا وا 

تحوؿ  ولتحقيؽ ذلؾ، وميارات التعمـ مدى الحياة، ير ذلؾ مف ميارات التفكير العمياوغ، واإلبداع
محور العممية التعميمية مف االىتماـ بالمنيج الدراسي وما يحتويو مف مادة عممية إلى التركيز 

ومعالجتيا وتنظيميا وتخزينيا في الذاكرة  وكيفية استقبالو لممعمومات، اتوعمى عقؿ الُمتعمـ وذ
 .(307صـ، 2009 ،والشافعي بيؽ )الميييطويمة األجؿ بحيث تصبح سيمة التذكر و التط

لذلؾ ركزت ، ونظرًا ألف العموـ مف أكثر المواد التدريسية ارتباطا بواقع حياة المتعمميف
يجابية المتعمـاىج الحديثة لمعموـ عمى فعالية و المن وتنمية قدراتو المتنوعة عمى التفكير ، ا 
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فكيرىـ يـ وتنمي تواإلبداع واالبتكار باإلضافة إلى استخداـ استراتيجيات ووسائؿ تمبي حاجات
 .(2صـ، 2013 ،)العشي

 (518صـ، 2012 ،الرازؽ وتكمف أىمية تنمية عادات العقؿ المنتج كما يحددىا )عبد
بكونيا مجموعة مف السموكيات الذكية التي تنقؿ الطالب مف نقؿ المعرفة وحفظيا إلى بناء 

نتاجيا  فكيرىـ وطرائؽ تكسبيـ مجموعة مف السموكيات المرتبطة بتطوير أنماط ت وأنياالمعرفة وا 
 .التعامؿ مع البيانات والمعمومات والتواصؿ مع زمبلئيـالجتيـ لؤلفكار وحميـ لممشكبلت و مع

( الذي أعد إلصبلح 2061تنمية عادات العقؿ مف أىـ أىداؼ مشروع )كما تعتبر و 
( أنو عندما يتمكف 11ص ،ـ2007،حيث يؤكد )وطفة، (34ص ،ـ2002،مناىج العموـ )زيتوف

 .فعاؿ ومبدع وخبلؽفإنو يتحوؿ إلى مجتمع منتج و ، ةمف ترسيخ العادات العقميمجتمع ما 

 نساف بالتعامؿ بفاعمية مع العالـاألنشطة العقمية التي تسمح لئل مف العممي الحس ويعتبر
)الشحري،  عندما تواجيو مشكمة اإلنسافويمارسيا ، وذلؾ حسب أىدافو ورغباتو المحيط
 .(210ص ،ـ2011

ممارسات الحس العممي مثؿ باقي الممارسات الحياتية التي يتعمميا اإلنساف وتعتبر 
وسرعة ، ويتدرب عمييا حتى يصؿ لمستوى الدقة واإلتقاف والمرونة في مواجية المواقؼ المتعددة

إنجاز المياـ المطموبة وىذه الممارسات تعبر عف وجود الحس العممي ونستدؿ عميو منيا وتؤثر 
وتكرار حدوث تمؾ ، وتصبح أداءات ذىنية بالنسبة لو فية والوجدانية والمياريةالمعر  في الجوانب

ص ـ، 2013، األداءات الذىنية يجعؿ تمؾ الممارسات عادة عقمية راسخة لدى المتعمـ )الزعيـ
67). 

ويتضح أف تنمية الحس العممي عممية مرتبطة بتنمية عادات العقؿ وكبلىما مرتبط 
في تطوير األداء الذىني  لتفكير وأف أىمية تنمية الحس العممي تكمفبامتبلؾ الفرد لميارات ا

وأف يكوف المتعمـ عمى وعي ، روتدريبو عمى المرونة في التفكي، ونمو ثقة المتعمـ بنفسو، لممتعمـ
 .(5ص، 2013، بتفكيره وقادرًا عمى ربط الخبرات السابقة بالجديدة )الزعيـ

بإثارة القدرات الذاتية عند المتعمميف وتوفير بيئة وبناًء عمى ذلؾ فإف المعمـ مطالب 
كسابيـ عمميات عقمية تجعميـ  واعيف بمعموماتيـ  قادريف عمى الفيـ وأف ، تعميمية مناسبة وا 

ووسائؿ تدريس ، فيو مطالب باستخداـ استراتيجيات ينمي الجوانب الوجدانية لدييـ ولتحقيؽ ذلؾ
 .التشويؽلمتعة و ا وتتضمف عنصر، مثيرة لبلنتباهفعالة و 
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( أف أحد أىـ أىداؼ التعميـ يتحقؽ عندما يجمع 58ص، ـ2000) كوستا وكاليؾ يؤكدو 
الطبلب بيف استخداـ األدوات البصرية واستخداـ عادات العقؿ ليفكروا بصورة أعمؽ فإنيـ يروف 

وبالتالي تتحسف نظرتيـ ، ًا جيدًا ألنفسيـ كمفكريف فاعميفوىي تتوسع وبذا يكسبوف حس أفكارىـ
والتي تمثؿ تنظيمات يمكف مف خبلليا  مفاىيـاللذواتيـ كمتعمميف ومف األدوات البصرية خرائط 

إذ تعتبر خريطة ، لعميا وكذلؾ تقييـ نمو المتعمميفتقديـ المعمومات وتنمية ميارات التفكير ا
 (113ص ،ـ2007، سيفعالة وتذكر المعمومات والمفاىيـ المتضمنة بالمحتوى )عمي والخمي

( تقنية خرائط المفاىيـ لتكوف نافذة ينظر مف خبلليا المعمـ إلى Novakوقد طور نوفاؾ )
وكيؼ انتظمت ىذه ، في تنظيـ المفاىيـ التي يمتمكيا الطريقة التي يقوـ المتعمـ باستخداميا

ـ، 2014، الخطيبوما العبلقات العمودية واألفقية التي تربط بينيا )، المفاىيـ وتدرجت
 .(114ص

( أف أفكار أوزوبؿ ُتعد مدخبًل لما ُيطمؽ عميو 10ص، ـ2005) ويبيف قطامي والروساف
إذ يرى أنيا مؤلفة مف مفاىيـ ، خرائط المفاىيـ التي طورىا نوفاؾ واستخدميا في كسب المفاىيـ

 حيث تكوف العبلقة بينيا مبنية عمى مبادئ وافتراضات منظمة بطريقة متسمسمة.

عمؿ عمى تنمية التفكير فوؽ ( بأف خرائط المفاىيـ تFalvell, 1979أشار فبلفيؿ )كما 
 .معرفي

شرة في ُتعد خرائط المفاىيـ مف االتجاىات الحديثة التي يمكف استخداميا بصورة مباو  
ف حيث إنيا تقـو عمى النظرية البنائية والتي ترتكز عمى أساسيف ميمي، العديد مف المجاالت

، ـ2014، )قرماف وتطورًا لدى الفردبحيث تكوف أكثر عمقًا ، المعرفة وتوظيفيا وىما: اكتساب
 (.14ص

طورىا  Ausubelترجمة ألفكار أوزبؿ  يوى، وتعتبر خرائط المفاىيـ استراتيجية تعميمية
فيو يرى أف الخرائط المفاىيمية تساعد في ، واستخدميا في إكساب المفاىيـ، Novakنوفاؾ 

أف المعرفة مؤلفة مف مفاىيـ تكوف العبلقة بينيا مبنية عمى ، المعرفي لدى المتعمـتمثؿ البناء 
 (.47ص ،ـ2011، مبادئ وافتراضات منظمة بطريقة متسمسمة )الخرماني

ومف ذلؾ التعمـ بأسموب خرائط ، وتتعدد وتتنوع أساليب التعمـ عبر خرائط المفاىيـ
وتأسيس ، عمى ربط المعمومات ببعضيا البعض حيث يرتكز األسموب الرقمي، المفاىيـ الرقمية

وىذه العبلقات والروابط التي تؤسس ، والمفاىيـ التي تجمعيا عبلقة ما العبلقات بيف المعمومات
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بيف المعمومات تستفيد منيا البرمجيات المختمفة في الفيـ وبالتالي تحميؿ ومعالجة المعمومات 
 .(13ص ،ـ2015، الحضريتي وعميطبقًا لمعبلقات التي تربطيا )

( بأف بناء خرائط المفاىيـ بأدوات حديثة تستند عمى تطبيقات ـ2011) ويبيف المعيمي
ضافة الصور والرموز داخؿ الحاسب بحيث يسمح بإنشاء روابط تش نشاء عبية وا  الخريطة وا 

 خرائط فرعية والربط بيف عناصر المعرفة وتوفير روابط لمصادر المعرفة.

وتحسيف مقدرات التفكير ، الخرائط تساعد في فيـ أعمؽ لممفاىيـ أف ىذه الباحثةوتبيف 
باإلضافة إلى أنيا ُتسيـ في قياس المعرفة السابقة لدى التبلميذ وما يتـ تعممو ، طويؿ األمد

 .سبالفعؿ مف الدرو 

 ية تحتاج إلى عممية تنمية وتوافرالرقممفاىيـ تضح أف استراتيجية خرائط المما سبؽ ي
فمف الضروري البحث عف استراتيجيات جديدة في ، بعيدًا عف القيودتسـ بالمرونة مناخ تعميمي ي

لذا جاءت فكرة ىذه الدراسة ، التدريس تساعد التبلميذ عمى تنمية الحس العممي السميـ لدييـ
 .الرقميةمفاىيـ تراتيجية خرائط اللتنمية الحس العممي مف خبلؿ اس

دافعية في إجراء ىذه الدراسة لتضيؼ شيئًا جديدًا في األدب  الباحثة ولذلؾ تولدت لدى
حيث ترى الباحثة أف ىناؾ العديد ، التربوي وتساىـ باالرتقاء في مناىج العموـ وطرائؽ تدريسو
ومف أىـ تمؾ العقبات صعوبة مادة ، مف العقبات التي تقؼ في وجو قدرات المتعمميف وأىدافيـ

المصطمحات المعقدة والجديدة عمى بنية المتعمـ المعرفية العموـ وازدحاميا بالعديد مف 
بات والمعادالت والقوانيف الصعبة والمقارنات التي تحتاج إلى الربط فيما بينيا ولمواجية تمؾ العق

 .ربطيا بالواقعو البيئة الخارجية إلنتاج المعرفة ربطيـ بالبد مف النيوض بالمتعمميف و 

في مجاؿ العموـ إلى ضرورة مراجعة طرائؽ  أشارت بعض الدراسات التي أجريتو 
التدريس التقميدية، والتركيز عمى طرائؽ التدريس الحديثة والتي تنمي لدى الطالب القدرة عمى 

ـ(، ودراسة 2014ـ(، ودراسة قرماف )2015) دراسة الحضريتي وعمىطبلع والبحث مثؿ اإل
ة الدراسة مف قمة الدراسات قد نبعت مشكمـ( و 2014ـ(، ودراسة الطراونة )2014الخطيب )

وأىميتيا في تدريس  اإلستراتيجيةحداثة الرقمية و  مفاىيـراتيجية خرائط الالعربية التي تناولت است
اعتماد منو إلى وكذلؾ شعور الباحثة بأف الضعؼ في مادة العموـ قد يعود في جانب  ،العموـ

إضافة إلى استقصاء آراء  معظـ معممي العموـ العامة عمى أساليب التدريس التقميدية،
التي تشير إلى ضرورة  مف مشرفي العموـ ومعمميو وتقارير التربية والتعميـؿ ك ومبلحظات

تدني لعممية و وأىمية استخداـ أساليب تدريسية جديدة نظرًا لعزوؼ الطمبة عف التخصصات ا
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ؽ التدريس لذا اىتمت دراسات عديدة في مجاؿ طرائ، إحساسيـ بالعموـ وأىميتيا في الحياة
بالبحث عف االستراتيجيات التي تجعؿ التعمـ ذا معنى، والبعد عف التعمـ االستظياري، ىذه 
 االستراتيجيات تساعد المتعمـ عمى تسييؿ عممية التعمـ ومنيا استراتيجية خرائط المفاىيـ الرقمية

 تدريس استراتيجية خرائط وبالنظر إلى العديد مف الدراسات التي أجريت في مجاؿ
المفاىيـ لمواد دراسية مختمفة، فقد اتضح أف معظميا توصمت إلى فعالية ىذه اإلستراتيجية في 

 تحسيف التعمـ مثؿ:

(، 2014(، ودراسة الخطيب)2014(، ودراسة قرماف)2015دراسة الحضريتي وعمى)
 (.2012(، ودراسة الحدابي وحسف )2013(، ودراسة عبد اليادي)2014ودراسة الطراونة)

كؿ ذلؾ دفع الباحثة إلى إجراء الدراسة الحالية بيدؼ التعرؼ عمى أثر توظيؼ 
في تنمية الحس العممي لدى طالبات الصؼ التاسع الرقمية  لمفاىيـية خرائط ااستراتيج
 .األساسي

 :مشكمة الدراسة 1.1
 :تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التاليو 

يـ الرقمية في تنمية الحس العممي بمادة العمـو ما اثر توظيؼ استراتيجية خرائط المفاى
 لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ؟

 :يتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التاليةك 

تركيبو بمادة العموـ لدى ب توافرىا بوحدة النبات الزىري و ما جوانب الحس العممي الواج .1
 طالبات الصؼ التاسع األساسي ؟

خرائط المفاىيـ الرقمية المقترحة لتنمية الحس العممي بمادة  إلستراتيجيةما اإلطار العاـ  .2
 العمـو لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ؟

طي درجات المجموعتيف التجريبية ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوس .3
 الضابطة في اختبار الجوانب المعرفية لمحس العممي ؟و 
طي درجات المجموعتيف التجريبية ية بيف متوسىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائ .4

 الضابطة في استبانة الجوانب الوجدانية  لمحس العممي ؟و 
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 :الدراسةفركض  1.1
 :ولئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ صياغة الفروض الصفرية التالية

طي درجات بيف متوس α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
 .الضابطة في اختبار الجوانب المعرفية لمحس العمميالتجريبية و المجموعتيف 

طي درجات بيف متوس α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
 الضابطة في استبانة الجوانب الوجدانية  لمحس العممي.المجموعتيف التجريبية و 

 :أىداؼ الدراسة 1.1
 :تتحدد أىداؼ الدراسة فيما يمي

تركيبو في ضوء استراتيجية خرائط المفاىيـ و إعداد دليؿ المعمـ لتدريس وحدة النبات الزىري  .1
 .الرقمية

تحديد جوانب الحس العممي الواجب توافرىا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بمادة  .2
 .العموـ

معرفة مدى وجود فروؽ في بعض جوانب الحس العممي المعرفية بيف المجوعتيف الضابطة  .3
 .والتجريبية تعزى لتوظيؼ استراتيجية خرائط المفاىيـ الرقمية

معرفة مدى وجود فروؽ في بعض جوانب الحس العممي الوجدانية بيف المجوعتيف  .4
 .راتيجية خرائط المفاىيـ الرقميةالتجريبية والضابطة تعزى لتوظيؼ است

 :أىمية الدراسة 1.1
 :تمد ىذه الدراسة أىميتيا مما يميتس

اختبارًا لمجوانب المعرفية لمحس العممي وكذلؾ استبانة الجوانب الوجدانية تقدـ الدراسة  .1
.  لمحس العممي تفيد الباحثيف في مجاؿ مناىج و طرؽ تدريس العمـو

تفتح الدراسة آفاقًا جديدة لمباحثيف في مجاؿ توظيؼ استراتيجية خرائط المفاىيـ الرقمية قد  .2
 ات العمـ المعرفية والوجدانية والميارية.في تدريس العمـو في تنمية كافة جوانب نتاج

 تتماشى الدراسة مع االتجاىات الحديثة في استخداـ طرؽ واستراتيجيات التدريس المبتكرة .3
 .وغير التقميدية في تدريس العموـ

بكيفية تدريس وحدة دراسية في العموـ في ضوء  اإلعداديةتزويد معممي العمـو بالمرحمة  .4
 .مية لطالبات الصؼ التاسع األساسياستخداـ خرائط المفاىيـ الرق
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تساعد الدراسة الموجييف التربوييف والمعمميف في مجاؿ تدريس العمـو لمخروج عف قد  .5
 .نولوجي وتوظيفيا في تعميـ العموـالنمطية ومواكبة التطور العممي والتك

 :الدراسةحدكد  1.1
عمى استراتيجية خرائط المفاىيـ الرقمية وتصميـ خرائط مفاىيـ رقمية لتنمية  اقتصرت -

 الحس العممي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي.

 ةمدرسبمف طالبات الصؼ التاسع األساسي طالبة  (73) عمى عينة مكونة مفاقتصرت  -
 ( لمبناتببنات دير البمح اإلعدادية )

الدراسة عمى تدريس المعمومات الواردة في الوحدة السابعة "النبات كما واقتصرت ىذه  -
الزىري وتركيبو" مف كتاب العموـ لمصؼ التاسع األساسي وكذلؾ اقتصرت عمى قياس 

 الجوانب المعرفية والوجدانية لمحس العممي.

 (ـ2016-2015) الدراسي لعاـمف افي الفصؿ الدراسي الثاني تـ تطبيؽ الدراسة  -

 :إجرائيان  لدراسةمصطمحات ا 1.1
 وتعرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائيًا بأنيا :

 خرائط المفاىيـ الرقميةاستراتيجية 

ىي استراتيجية قائمة عمى نظرية التعمـ المعرفي ألوزبؿ يستخدميا المعمموف لجعؿ التعمـ 
وكذلؾ يتـ ، يات حديثة تستند إلى الحاسبمجبناء الخرائط المفاىيمية فييا ببر  ويتـ، ذا معنى

 .تقديميا لمطمبة مف خبلؿ برامج الحاسوب المتقدمة
 الخرائط المفاىيمية الرقمية 

ربط المفاىيـ بعضيا البعض ا اتجاه ُمعيف يال ُيشترط فيي ةؿ تخطيطياشكأعبارة عف 
تبيف ، حيث ُيكتب عمييا كممات ُتعرؼ بكممات الربطوط أو أسيـ ممونة وبأشكاؿ مختمفة، خط

عمومية  مفيوـ وآخر وعند إعداد ىذه الخرائط ُيراعي أف يتـ وضع المفاىيـ األكثر العبلقة بيف
قمة الشكؿ ثـ تتدرج إلى المفاىيـ األقؿ فاألقؿ حيث استخدمت الباحثة البرنامج الخاص  يف

( حيث يكوف ُمرفؽ بالصور التوضيحية ويتـ إنتاج تمؾ الخرائط Imindmap9بإعداد الخرائط )
وقامت الباحثة  .. وغيرىا(.- Power point – video – PDFة مثؿ )إلى أكثر مف صيغ

بتدريس تمؾ الخرائط بخطوات محددة ومتتابعة لطالبات المجموعة التجريبية مف الصؼ التاسع 
 األساسي في وحدة النبات الزىري وتركيبو باستخداـ صيغة الفيديو.
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 الحس العممي

األنشطة العقمية بطريقة معرفية توظيؼ التفكير المنطقي والسميـ بالمشكمة وممارسة  ىو
صدار الحكـ واختيار ل ووجدانية مبنية عمى اإلحساس واإلدراؾ والوعي موصوؿ لتحقيؽ اليدؼ وا 

الطريؽ الصحيح لموصوؿ لحؿ المشكمة العممية واتخاذ القرار بأسرع وقت ممكف عف طريؽ 
لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي مف خبلؿ والسميـ بالمشكمة وممارسة التفكير المنطقي 

 .استراتيجية خرائط المفاىيـ الرقمية

 طالبات الصؼ التاسع 

ر تبلميذ يتراوح عمو مف مراحؿ التعميـ العاـ الفمسطيني  األساسيةىو أحد صفوؼ المرحمة 
  .سنة 15-14ىذا الصؼ مف 
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