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حل المشكالت على  مقدرةالاستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية استخدام فاعلية 
 في األردناألساسي الصف العاشر  بفي مادة التربية الوطنية والمدنية لدى طال

 الحطاب أحمد عبدالحفيظ وصفي

 *حامد عبدهللا علي طالفحة .أ.د

 ملخص:
فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في  لىإهدفت الدراسة إلى التعرف 

على حل المشكالت في مادة التربية الوطنية والمدنية لدى طالب الصف العاشر  مقدرةالتنمية 
اتبع الباحثان التصميم شبه التجريبي ذي  األساسي في األردن، ولتحقيق أهداف الدراسة

( طالًبا من طالب مدارس الخضر 46المجموعتين غير المتكافئتين، فقد تكون أفراد الدراسة من)
الشعب عشوائًيا كمجموعة تجريبية تم تدريسها  حدىإالحديثة موزعة على شعبتين وتم اختيار 

( طالًبا، والشعبة الثانية 22دد طالبها)باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية وع
 للعام الدراسي طالًبا، (22كمجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة االعتيادية، وعدد طالبها)

على حل المشكالت، ودليل معلم  مقدرةالم(، وتم إعداد اختبار لقياس مهارات 2202-2202)
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق  قدفلكيفية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية، 

تعزى ألثر طريقة التدريس ولصالح المجموعة ( α≤2020)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
التجربية والتي درست باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية مقارنة مع المجموعة 

ية الخرائط الذهنية اإللكترونية استراتيج الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية، وأن استخدام
على حل المشكالت لدى طالب الصف العاشر األساسي في مادة التربية  مقدرةالفي تنمية سهم ي

 الوطنية والمدنية بمختلف مستوياتهم التحصيلية.

، على حل المشكالت مقدرةالاستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية، تنمية الكلمات المفتاحية: 
 طالب الصف العاشر.
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The Effectiveness of Using Electronic Mind Maps Strategy on 

Developing  Problem Solving Skills in the Subject of Citizenship  and 

Civic Education  among the Tenth Basic Grade Students’ in Jordan 

Ahmad abd al-hafeeth wasfy al-hattab 
Prof. Abdullah Hamed Ali Talafah* 

 

Abstract: 
This study aimed to find the effectiveness of  using electronic mind 

maps strategy on developing  problem solving skills in the subject of 

citizenship and civic  among the tenth basic grade students’ in Jordan. The 

researchers followed the semi-experimental design of the two unequal 

groups to achieve the objectives of the study. The members of the study 

consisted of 64 male students of Al- Khader Modern Schools. One of the 

two groups consisted of 32 students who were chosen randomly to be as an 

experimental group and to be taught using the electronic mind map  while 

the other group consisted of 32 students as a control group and to be taught 

using the usual way، during the academic year (2018-2019), To achieve 

the study were prepared objectives measure ability to solving problem  

skills، and a guide to the teacher on how to use the strategy of electronic 

mind maps. The study results showed that there was statistically 

significant difference in the level of significance)α  (20.2≥ due to the effect 

of the teaching method and for the benefit of the experimental group، 
which was studied using the strategy of electronic mind maps compared 

with the control group which was taught using the usual way, and that the 

use of the strategy of electronic mind maps contributes to the development 

of the ability to solve the problems of students in the tenth grade in the 

basic education in the civic and civil levels of various levels. 

Keywords E-Mind Mapping Strategy, Problem Solving Development, 

10th Grade Students’. 
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  :لمقدمةا
 فيفي تطور المعارف والعلوم والتكنولوجيا أّثر  كبيراً  شهد العالم في السنوات األخيرة تقدماً 

مختلف مجاالت الحياة بما فيها الحياة الثقافية والفكرية، وقد أدى هذا التقدم إلى إدخال تغيرات 
ب تفكيرها وطرق واقتصادها ومخططات تعليمها وأسالي جذرّية ملموسة في سياسة المجتمعات
 حياتها وكيفية مواجهة المشكالت فيها. 

، ت كثيرةتحدياتواجه المجتمعات وفي ظل هذه التطورات السريعة في مختلف جوانب الحياة 
األمر الذي يوجب على التربويين مسؤولية مجاراة التطور والتغير السريع في العالم؛ سعيا لبناء 

لتساعد الطالب على التعلم بشكل فعال وتوفر لهم ؛ الحديثة سياسة تعليمية مرتبطة مع التكنولوجيا
يسمى  البيئة التي تحفزهم على التفكير واكتساب مهارات حل المشكالت لديهم، ومن هنا ظهر ما

 .  Alotaibi)،2016)المشكالت بتكنولوجيا التعليم كمنهج وأسلوب جديد في التفكير وحل 
من االستراتيجيات والوسائل واألساليب  كثيرتعليمية إن تكنولوجيا التعليم توفر للعملية ال

الحديثة في التعليم، ومن هذه االستراتيجيات الحديثة في التعليم: استراتيجية الخريطة الذهنية 
( بأنها "البرمجيات التي تختص Mahmoud,2006:301)محمود اإللكترونية والتي عرفها 

اء خرائطه بنفسه في الموضوعات المختلفة التي بمساعدة المتعلم من خالل الحاسوب على بن
 وطباعتها ومشاركتها مع اآلخرين".يدرسها، مع توفر إمكانية قيامه بتعديلها وتنقيحها 

( على أن الخرائط الذهنية Nong ,Pham & Tran,2009)وتران من نونج وفام وأكد 
 ضاًل عنفوالرسومات المستخدمة  اإللكترونية تمتاز بالجاذبية والتشويق من خالل تعدد األلوان

تقان، كما أنها تتيح المجال أمام الطالب بممارسة مجموعة من تميزها بالسرعة واالحترافية واإل
من  عديداألنشطة واألعمال التي تشكل لديهم الرغبة في التعلم وتحفزهم على التفكير، وتنمي 

 المهارات لديهم. 
على  –من خالل مميزاتها  –رائط الذهنية اإللكترونية الخ تسهمومن المهارات التي قد 

 متنوعةنسان في حياته اليومية تحديات كثيرة و تواجه اإل ذإالمشكالت،  اكتسابها هي مهارة حل
 اإلنسانومنها ما يتعلق بعادات  ومنها ما يتعلق بالجانب المعرفي، فرد والمجتمعمنها ما يتعلق بال

 وز هذه المشكالت الحياتية بحلها والتكيف معها بما يضمن له عيشاً ، وعلى الفرد أن يتجاهوتقاليد
حل  على قدرات الطلبةمتنمية سعت وزارة التربية والتعليم في األردن إلى  قدو  في مجتمعه، إيجابياً 

المشكالت، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات المختلفة، ووضع مقترحات للحد منها، مما 
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  .(Hammodeh,2008)السليم  راراتخاذ الق على يساعدهم
مثل نهاية ه المرحلة تألن هذ ؛وقد تم اختيار طالب الصف العاشر األساسي في هذه الدراسة

معرضون حتما التخاذ قرارات المرحلة لمرحلة الثانوية، فالطالب في هذه للمرحلة األساسية وبداية ل
تجاه بعض القضايا في المجتمع، فالبد و موقفهم أو طبيعة عملهم أفي حياتهم تتعلق بنوع دراستهم 

 التي يواجهونها.  مشكالتالحل  التي تساعدهم علىن يمتلكوا المنهجية الصحيحة أ
كساب الطالب مهارات حل المشكالت من خالل موضوعاتها إوللتربية الوطنية دور مهم في 

ها ضمن خطوات المتنوعة التي تتضمن مشكالت ومواقف تثير تفكير الطالب وتحفزهم للبحث في
بالحقوق والواجبات التي تتضمنها قوانين البالد والديمقراطية  هاعلمية منهجية تتمثل موضوعات

  .(,2224Abu-jadowوالمشاركة الحزبية البرلمانية وغيرها )
في ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقصي فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية 

وطنية والمدنية في تنمية مهارة حل المشكالت لدى طالب الصف العاشر تدريس مادة التربية ال
 األساسي في األردن. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
يمثل الصف العاشر األساسي نهاية المرحلة األساسية وبداية المرحلة الثانوية، وهو من 

سؤولين عن تخطيط المهمة التي تحظى باهتمام أولياء األمور والمربين والم المراحل التعليمية
وتواجهه ، مقدراتهتنضج فيها أفكاره وتتمايز  ذإمرحلة حرجة في نمو الطالب  عدالتعليم، فهو ي  

القضايا في  بدراسته وبعضفي حياته تتعلق  همةموي طلب منه اتخاذ قرارات مشكالت عديدة 
  المجتمع.

لمشكالت المعاصرة التي من ا اً عديدإّن التطور التكنولوجي الذي يشهده عصرنا اليوم أفرز 
كثرة  االحظفقد للمرحلة األساسية،  ينكمدرس ينيمكن أن تواجه الطالب، فمن خالل عمل الباحث

ربما و  منها: المشكالت التعليمية والنفسية والسلوكية،و  المشكالت التي تواجه طالب الصف العاشر
عدم توفر و  لصف العاشر،للخصائص النمائية لفترة المراهقة التي يمر بها طالب ا يعزى ذلك

طالب الصف العاشر على  مقدرةالحظ الباحثان تدني وكما  الدعم النفسي واإلرشادي الكافي لهم،
لى االستراتيجيات إوقد يعزى ذلك  ،والمدنية التربية الوطنيةمادة حل المشكالت التي تواجههم في 

على التخطيط  مقدرتهمنية وفي واألساليب التي يستخدمها المعلمون في تدريس مادة التربية الوط
 ئهم.او استخدام الوسائل التعليمية لمناقشة طلبتهم واالهتمام بآر أللحصة الصفية 



 .2222، األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، دنية للعلوم التربويةاألر  الجمعية

162 

ذات  تكنولوجية ن يتم توظيف استراتيجيات تدريسأوفي ضوء ذلك بات من الضروري 
تعليمية، ونشطا ومشاركا في العملية ال ، تسهم في االهتمام بالطالب بحيث يكون فاعالً مستوى عال  

 على حل المشكالت والتحديات التي تواجهه، اً ه والمواد التعليمية، وقادر ئومتفاعال مع المعلم وزمال
وانطالقا مما سبق فعلى المعلمين إعادة النظر في طرائق تدريس مادة التربية الوطنية واالبتعاد عن 

يات الحديثة التي قد تسهم في ، ومن االستراتيجاً الطرق االعتيادية التي يكون فيها الطالب محدود
 الطالب على حل المشكالت استراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية. مقدرةتنمية 

توظيفها في العملية الخرائط الذهنية اإللكترونية و من الدراسات إلى فاعلية  ةعديدأشارت  وقد
كما  Al-Otaibi,2016)ودراسة ) Albalawi & Bani Fares,2016))كدراسة التعليمية 

كذلك بأهمية توظيف مهارة حل المشكالت في العملية التعليمية  أوصت الدراسات
 (. ,2222Alsmaratودراسة) (Frey,2010( ودراسة),2224Almustafaكدراسة)

سبق حاولت هذه الدراسة استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة مثل استراتيجية  بناءعلى ماو 
دراسة تناولت فاعلية الخرائط  الم يجد –ينفي حدود علم الباحث–التيالخرائط الذهنية اإللكترونية و 

الصف العاشر  بالذهنية اإللكترونية في تنمية مهارة حل المشكالت في مادة التربية الوطنية لطال
 األساسي في األردن.  

 أسئلة الدراسة
 تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

على حل  مقدرةالاتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية ما فاعلية استخدام استر 
 األردن؟المشكالت في مادة التربية الوطنية والمدنية لدى طالب الصف العاشر األساسي في 

 اآلتيين:ويتفرع من هذا السؤال السؤالين الفرعيين 
خرائط الذهنية اإللكترونية استراتيجية الباستخدام  والمدنية التربية الوطنيةتدريس مادة  ما فاعلية .0

 ؟في األردن األساسي الصف العاشر بلدى طال على حل المشكالت مقدرةالفي تنمية 
على حل  مقدرةالفي تنمية هل يختلف أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية  .2

الف لدى طالب الصف العاشر األساسي في مادة التربية الوطنية والمدنية باختالمشكالت 
 المستوى التحصيلي؟

 أهداف الدراسة 
 :لىإإلى التعرف  الحاليةالدراسة  تهدف
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التربياة الوطنياة والمدنياة  استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تدريس ماادة فاعلية .0
 في األردن.األساسي الصف العاشر  بعلى حل المشكالت لدى طال مقدرةال في تنمية

ن هناك أثر الستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية فاي تادريس ماادة معرفة فيما إذا كا .2
علااى حاال المشااكالت لاادى الطااالب تبًعااا الخااتالف  مقاادرةالالتربيااة الوطنيااة والمدنيااة فااي تنميااة 

 التحصيلي.وى طالب الصف العاشر مست
 أهمية الدراسة

 ي:أتيمن المتوقع أن تسهم الدراسة الحالية بما 
 األهمية النظرية: .أ

تتمثل األهمية النظرية في وضع إطار نظري وتربوي الستراتيجية الخرائط الذهنية  
على حل  مقدرةالاإللكترونية كاستراتيجية فاعلة في تدريس مادة التربية الوطنية والمدنية لتنمية 

 المشكالت لدى طالب الصف العاشر األساسي.

 األهمية التطبيقية: .ب

 باآلتي:همية التطبيقية وتتمثل األ
قد تساعد نتائج الدراسة الحالية معلمي مادة التربية الوطنية والمدنية في األردن في تطوير  .0

 على حل المشكالت ذاتًيا لدى الطالب. مقدرةالوحدات تعليمية قائمة على تنمية 

مزيد من حة المجال أمام الباحثين إلجراء من الممكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في إتا .2
الدراسات في مجال التربية الوطنية والمدنية باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية 

 على حل المشكالت وربطها بمتغيرات جديدة. مقدرةالفي تنمية 

 مقدرةالقد تقدم الدراسة استراتيجية تدريسية مبنية على الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية  .2
ت في مادة التربية الوطنية والمدنية بما يمكن المسؤولين من تدريب المعلمين على حل المشكال

 على هذه االستراتيجية والتي تعد من استراتيجيات التدريس الحديثة.

تقديم أنموذج عملي لتوظيف استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تدريس مادة التربية  .6
 سي.الوطنية والمدنية للصف العاشر األسا
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية

 من المصطلحات المهمة التي وردت في هذه الدراسة والتي تمثل كلمات مفتاحية:
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من خالل  ى البرمجيات التي تختص بمساعدة المتعلم"هي إحد:الخريطة الذهنية اإللكترونية .0
مع توفر  ،يدرسهاذهنية بنفسه في الموضوعات المختلفة التي  الحاسوب على بناء خرائط

وتنضوي هذه البرامج على  ،إمكانية قيامه بتعديلها وتنقيحها وطباعتها ومشاركة اآلخرين فيها
موضوعات  مجموعة من اإلرشادات والتعليمات التي توجه المتعلم إلى بناء الخريطة في أحد

 (.Zeitoun,2005 p:114 الدراسة")
العاشر  الب الصفستخدمه طاإلنترنت ي يتم تحميله من برنامج حاسوبي :عرف إجرائياتو 

 الفصل الثاني من في تدريسها تمعلى فهم وتحليل وربط وتنظيم األفكار التي  ملمساعدته األساسي
تم ي ذإبشكل مالئم، على حل المشكالت لديهم  مقدرةالقياس  ، بهدفالوطنية والمدنيةالتربية  ادةم

 متكاملة. منحنيات لتصميم خريطة ذهنيةالصور والرموز واأللوان وال استخداممن خالله 
 مقدرة" ابأنه (Alhajjahjeh & Alzaq,2017 p:16): عرفه المشكالتحل على  مقدرةال .2

واستكشاف الحلول  دت إلى حدوثها،أسباب التي وتحديد األ الفرد على تحديد المشكلة وتمثلها،
نها وصوال إلى الحل ع ةالممكنة لهذه المشكلة وتقييم هذه الحلول في ضوء النتائج الناجم

 ."مثل لهذه المشكلةاأل
مهارات حل المشكالت  اختبارالطالب على  عليها التي يحصل ة: بالدرجاجرائياوتعرف 

 توقع النتائج، تقييم الحلول، استكشاف الحلول الممكنة، :ويتضمن الدراسة،ألغراض  ؤهتم بناالذي 
 المناسب وتطبيقه. واختيار الحل
 حدود الدراسة

 اآلتية:اسة بالحدود حدد الدر تت
يثة الخاصة التابعة لمديرية لواء تم تطبيق هذه الدراسة في مدارس الخضر الحد الحد المكاني: .1

 بمحافظة عمان العاصمة. ماركا

مااااان العاااااام الدراساااااي الفصااااال الدراساااااي الثااااااني تااااام تطبياااااق هاااااذه الدراساااااة فاااااي  الحدددددد ال:مددددداني: .2
2202/2202. 

( طالًباا 46)عيناة مكوناة مان الطاالب الاذكور قوامهاا قتصارت هاذه الدراساة علاىا الحدد الششدر : .3
 مدارس الخضر الحديثة التابعة لمديرية لواء ماركا.في 

والمدنية للفصل  : اقتصرت الدراسة على فاعلية تدريس مادة التربية الوطنيةالحد الموضوعي .4
لمشكالت لدى على حل ا مقدرةالالثاني باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية مهارات 
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 طالب الصف العاشر األساسي في األردن.
  النظر  والدراسات السابقة ألدبا

: األدب النظر    أوالا
  مفهوم الخريطة الذهنية اإللكترونية:

لكترونية استجابة لعصر التكنولوجيا والتقدم الكبير في وسائل ظهرت الخريطة الذهنية اإل
لى استخدام إرسم الخريطة الذهنية من استخدام اليد  نتقالإالتعلم والحاسوب والتي تم من خاللها 

ة التي تساعد المتعلمين على تنظيم المعلومات يبرامج حاسوبية مختلفة، وهي من الوسائل التعليم
 التي يدرسونها بواسطة رسومات وكلمات تكون على خريطة ممتزجة باألشكال واأللوان واألسهم.

ئط معدة عن طريق الحاسوب بواسطة برنامج بأنها "خرا (Reason,2010:8فها)عرّ و 
(SimpleMindإذ يمكن التعامل معها بسهولة وبفعالية )، م الخريطة تتوفر فيها أدوات رس ذإ

 ة وفرعية بأشكال وألوان ".الذهنية من وصالت رئيس

 ممي:ات الخريطة الذهنية اإللكترونية:
رامج اليسيرة التي يتميز استخدامها لكترونية من البن الخريطة الذهنية اإلأيرى الباحثان 

من ربط  طالبتمكن ال ذإويمكن توظيفها في تدريس مادة التربية الوطنية؛  بالسهولة والمرونة،
على مهارات مختلفة منها مهارة حل الطالب  مقدرةتنمي  اتشكيلها، كمالمعلومات واألفكار وإعادة 

 .ةعديدمن خالل مميزاتها  المشكالت

من المميزات التي توفرها الخرائط الذهنية  اً عدد( RuFFini, 2008 p:8)سة دراوقد ذكرت 
 وهي:  ،اإللكترونية

 إعطاء صورة شاملة عن الموضوع الذي تريد دراسته والتحدث عنه. -
 إثارة الدافعية لدى الطالب؛ ألنها توفر جّوا يتسم بالتفاعل والمرح. -
في فروعه وهذا يجعل تخزين توسع مع إمكانية ال ،إتاحة ترتيب المعلومات في الموضوع -

 المعلومات واستيعابها أكثر من الخرائط اليدوية.
األمر الذي يجعل مثل تحديث الصور أو األلوان  ،تحديث محتويات الخريطة حسب الحاجة -

 استراتيجية تسهم في التقدم والتطور. منها
 فيمكن إرسالها ،تواصل بالحاسوبإتاحة فرصة للعمل التعاوني وذلك باالستفادة من امكانات ال -

 بالبريد اإللكتروني إلى اآلخرين؛ إلكمال باقي الخريطة أو تعديلها.
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 إعطاء صورة شاملة عن الموضوع الذي تريد دراسته والتحدث عنه. -

 مبررات توظيف الخريطة الذهنية اإللكترونية في العملية التعليمية
وقت الذي يوصف به التعليم بأنه عملية في ظل عصر الحواسيب الذي نعيشه اآلن وفي ال

ويمكن  ،مواجهته هو إدارة المادة التعليمية المقدمة للمتعلم نبغيييكون التحدي الذي  ،مستمرة
تحقيق هذا من خالل توظيف أدوات التعلم اإللكتروني المعتمد على الحاسوب مثل: برامج الخرائط 

على التشويق وتقدم تنوًعا بصرًيا أصبح  مقدرةو  الذهنية اإللكترونية التي تتسم بإمكانيات عالية
لتوظيف الخريطة الذهنية و  ،متطلًبا أساسًيا للمتعلمين ، وله دوٌر كبير في تحسين العملية التعليمية

بشكل عام وفي تدريس مادة التربية الوطنية والمدنية بشكل خاص  اإللكترونية في العملية التعليمية
 : ( منها,Kutit 23:2200)ذكرها ،مبررات عديدة

على تمثيل مجموعة من المعلومات واألفكار بشكل مختصر ومقبول ومفهوم لدى  مقدرةال -
 ، وتسمح بإضافة صور وفيديو وروابط.الطالب والمعلم

 نظيمها بحيث تتضح العالقات بينهاموضوع أو وحدة أو مقرر دراسي( وتل) تحديد المعلومات -
 اتها.وتندرج المعلومات في المخطط حسب مستوي

ن الصورة أفضل من الكلمة أل ة،أو الصور للتعبير عن الفكرة المركزي استخدام األشكال -
 على التخيل والتركيز. وتساعد

 الفرع يسهل توصيل الفروع الرئيسة بالشكل المركزي يرتبط بطريقة الربط الذهني والوصول إلى -
 .أكبرعلى الطالب الفهم والتذكر بشكل 

 ألفكار بواسطة الرسومات والكلمات.الربط بين المعلومات وا -
 مفهوم حل المشكالت
على حل المشكالت: هي الوعي التام بمشكالت المجتمع المختلفة  مقدرةالن أيرى الباحثان 

الطالب على التفكير العلمي  مقدرةسهام في حلها، مع تنمية جتماعية والثقافية واإلقتصادية واإلاإل
 غايات الدراسات االجتماعية والوطنية.هداف و أ بداع في تحقيق والمنطقي واإل

مستخدما المعلومات  مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد،" نهإف حل المشكالت على عرّ ي  و 
تعلمها والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف جديد وغير أن والمعارف التي سبق له 

 .(,2222Alrababah)"مألوف والوصول إلى حل له
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 مشكالتخطوات حل ال
 يبذله الفرد في فهم المشكلة وتحديدها ومن ثم البحث في عقلياً  يتطلب حل المشكالت جهداً 

لى إليختار منها ما يساعده على تجاوز العقبات والوصول  ؛ما لديه من قواعد ومعارف ومفاهيم
 ذإها في درجة صعوبتالتي يواجهها الطالب في مادة التربية الوطنية الهدف، وتتفاوت المشكالت 

ى المشكالت شديدة الصعوبة، كما أن صعوبة المشكلة تختلف من إلتتراوح بين المشكالت السهلة 
 .فرد آلخر

 :د( بHammodeh,2008ويمكن تحديد خطوات حل المشكالت كما ذكرها )
 وجودها.بستشعار الوتعني اإلحساس بالمشكلة وا الشعور بوجود المشكلة: -

 ها بناء فهم خاص للمشكلة من قبل من يقوم عليها.يتم من خالل تحديد طبيعة المشكلة: -

 .ووضح البدائل جمع المعلومات المالئمة لحل المشكلة وتنظيمها -

 .اختيار البديل المناسب -

مته ءليه من حيث مدى مالإوتعني الحكم على الحل الذي تم التوصل  التوصل الى الحلول: -
 وفاعليته.

 :التعليمأهمية توظيف أسلوب حل المشكالت في 
تمكن الطالب من تعلم  دريس الدراسات االجتماعية والوطنيةن توظيف حل المشكالت في تإ

وذلك من خالل طرح  دةعية المعتاجمفاهيم جديدة وتتحدى ابنيتهم المعرفية السابقة واألطر المر 
مشكالت جديدة في مواقف جديدة تحفز الطالب على التفكير المتشعب والعمق ومراجعة المفاهيم 

 حباإلبداعية للطالب وتنمية الثقة بالنفس وروح المغامرة و  المقدراتبقة مما يسهم في تنمية السا
 لى الهدف المنشود.إاالستطالع والوصول 

يحقق أهميات عديدة،  تدريس مادة التربية الوطنيةإن استخدام مهارة حل المشكالت في و 
 (، وهي : ,2202Salehذكرها)

ليب التي تحدث تعلما نشطا؛ ألن المتعلم يتحمل مسؤولية أسلوب حل المشكالت من األساإن  -
  المشكلة.البحث والعمل من أجل الوصول إلى 

فالمتعلم  المشكالت،التعلم وسيلة الكتساب المهارات وتنميتها وهذا متوفر في أسلوب حل  -
أثناء سعيه لحل المشكلة، مثل جمع المعلومات في يحتاج أن يستخدم مهارات متعددة 

التفكير العليا وإصدار األحكام والتخطيط والتجريب، وكل هذه النشاطات  اراتومهوتصنيفها، 
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 من شأنها تنمية مهارة التعلم وإكسابه مهارات جديدة. 
هذا األسلوب يسهم في هذا إن التعلم موجه للحياة والمالحظ ألسلوب حل المشكالت يجد أن  -

تقدم مادة  ذإ بالحياة الواقعية، بشكل مباشر، وذلك عبر اختيار مشكالت ذات صلة االتجاه
من القضايا والمشكالت المحلية والعالمية وجميعها محاور  عديدالتربية الوطنية والمدنية 

؛ ليتمكن المتعلم من نقل مناسبة لتنمية المهارات األساسية للطالب ومنها مهارة حل المشكالت
 ة.الحياخبراته من السياق التعليمي إلى السياق العملي في 

 ثانياا: الدراسات السابقة
بعد مراجعة األدبيات السابقة التي أجريت حول موضوع هذه الدراسة، اطلع الباحثان على 
عدد من الدراسات التي ع نيت باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية وعالقتها ببعض 

 :  يأتيالمتغيرات كحل المشكالت، ومن بين هذه الدراسات ما 
( بدراسة هدفت إلى تقصي أثر استراتيجية الخرائط الذهنية Trevino,2005تريفينو )قام 

والتلخيص في مادة علم الحياة، ومعرفة اتجاهات الطالب نحو الخرائط الذهنية والمقارنة بينها وبين 
طالبا  (183التلخيص. وقد تم إجراء الدراسة في مدرسة في مدينة نيومكسيكو، وقد تم اختيار)

، وتم توزيع الطالب إلى ثالث اً طالب (94طالبة و) (89ة من الصف السابع منهم )وطالب
والمجموعة التجريبية األولى باستخدام  مجموعات المجموعة الضابطة تدرس بالطريقة التقليدية،

نتائج الدراسة  أشارتالخرائط الذهنية، والمجموعة التجريبية الثانية باستخدام استراتيجية التلخيص. و 
جموعة التلخيص حققت نتائج أعلى من مجموعة الخرائط الذهنية والمجموعة الضابطة، أما أن م

بالنسبة لالتجاهات فقد حققت المجموعة التي درست باستخدام الخرائط الذهنية درجة عالية وذات 
 االستراتيجية.داللة إحصائية فيما يختص ببند االستماع في تطبيق 

دفت إلى فحص العوامل الضرورية لنجاح توظيف حل دراسة هب( Frey,2010فري )وقام 
المشكلة في تدريس الموضوعات االجتماعية لطالب المرحلة االبتدائية في المدارس الريفية 

وطالبة من مدارس المرحلة االبتدائية  ا( طالبً 22وتكونت عينة الدراسة من) ،الكاثوليكية األمريكية
في تشجيع الطالب  سهمأالنتائج أن أسلوب حل المشكلة في الواليات المتحدة األمريكية. وأظهرت 

على التعبير عن أنفسهم وأفكارهم وأدائهم للمهمات التعليمية بنجاح وإكسابهم مهارة توجيه األسئلة 
 على ممارسة المهارات النقدية. مقدرتهموتحسين 

( بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية حل Alsmarat,2009قامت)و 
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شكالت في تدريس مادة التربية الوطنية وتنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طالب الصف العاشر الم
طالًبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة القصدية  (141األساسي في األردن، وتكونت عينة الدراسة من)

لغ للذكور وب :من أربع مدارس، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: ضابطة وتكونت من مدرستين األولى
ومجموعة تجريبية تكونت من  ،طالبة (20)هاطالًبا، واألخرى لإلناث وبلغ عدد (30)هاعدد

( للعام 62(طالًبا واألخرى لإلناث وبلغ عدد طالباتها)24مدرستين: األولى للذكور وبلغ عدد طلبتها)
وهي: اختبار أداة الدراسة  م بناءتم(. ولغايات تحقيق أهداف الدراسة 2222/2222الدراسي)

مهارات اتخاذ القرار، وقد أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في تنمية مهارات اتخاذ القرار، 
 وتفوق الذكور على اإلناث وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات التحصيل. 

 ثر استخدام تقنية الخرائط الذهنيةأإلى تقصي  هدفت( Al-Jarf,2009)وأما دراسة
من طالبات السنة االولى في ( طالبة 24الدراسة)عينة  وتكونت الحاسوبية في مهارة الكتابة،

 وقسمت إلى برنامج الترجمة في كلية اللغات والترجمة التابعة لجامعة الملك سعود في الرياض،
ومجموعة تجريبية  ضابطة درست مساق مهارة الكتابة باستخدام الطريقة التقليدية، مجموعتين:

( 62الخرائط الذهنية الحاسوبية.وقد اشتملت كل مجموعة على) باستخدام تقنية ذاته المساقرست د
ظهرت نتائج الدراسة أ، و طبقت عليهم ت( اختبارا4)داموقد تم اختبار عينة الدراسة باستخ .ةطالب

 مت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مهارة الكتابة كنتيجة الستخدااتفوق طالب
 .يةتقنية الخرائط الذهنية الحاسوب

فاعلية استراتيجية الخرائط  لىإراسة هدفت إلى التعرف د Al-Otaibi,2016))أجرتو 
الذهنية اإللكترونية غير الهرمية في تنمية مهارات التفكير البصري في مادة العلوم لدى طالبات 

 ذإالسادس االبتدائي،  ( طالبة من طالبات الصف66االبتدائية. وتكونت عينة الدراسة من )
طالبة منها المجموعة التجريبية، ودرست باستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية غير  (22)مثلت

في  عتياديةطالبة منها المجموعة الضابطة، ودرست في الطريقة اإل (22)الهرمية، ومثلت
وتوصلت الدراسة  نة الدراسة،قبليًا وبعديًا على عي التدريس، وطبق اختبار مهارات التفكير البصري 

( بين متوسطي درجات طالبات 20.2إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري 

 لصالح المجموعة التجريبية.   
إستراتيجيتين  يةبدراسة هدفت إلى معرفة فاعل  Albalawi & Bani Fares,2016))قام و 
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للخرائط الذهنية المحوسبة، وخرائط المفاهيم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي بمقرر الدراسات 
االجتماعية والوطنية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، وتم إتباع المنهج شبه التجريبي القائم 

–طالبة،وتم تطبيق أداة الدراسة  (50ة الدراسة من)على تصميم ثالث مجموعات، وتكونت عين
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات  على مجموعات الدراسة، –التفكير اإلبداعي اختبار

بين متوسطي درجات الطالبات عند استخدام استراتيجي  (2020داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
وتنمية  هيم في تنمية مهارات)المرونة، الطالقة، األصالة(الخرائط الذهنية المحوسبة، وخرائط المفا

مهارات التفكير اإلبداعي ككل وبين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة بمقرر الدراسات 
 االجتماعية الوطنية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، وذلك لصالح المجموعتين التجريبيتين. 

 التعقيب على الدراسات السابقة
  يأتي:خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ ما  من

أشارت غالبية الدراسات السابقة إلى فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في 
 Al-Otaibi,2016)( و)Trevino,2005و) (AL-Jarf,2009)العملية التعليمية كدراسة

أهمية توظيف مهارة حل  (، كما أشارت الدراسات إلىAlbalawi & Bani Fares,2016)و
 (.  ,2202Saleh( ودراسة ),2222Alsmaratالمشكالت وتنميتها لدى الطالب كدراسة )

فاعلية  لىإتتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في أنها حاولت التعرف 
لمدنية في تنمية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تدريس مادرة التربية الوطنية وا

مهارة حل المشكالت لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن، وهذا ما لم تتناوله أي 
الدراسة نوعا من التفرد مقارنة  يعطي هذه مّما -واطالعهما ينفي حدود علم الباحث–دراسة سابقة 

ييس السابقة في من الدراسات واألدبيات والمقا واستفاد الباحثان بالبحوث والدراسات األخرى.
واختيار أدوات الدراسة وأساليب المعالجة  ،الوصول إلى تحديد خطة الدراسة ومنهجيتها

 اإلحصائية. 
 الطريقة واإلجراءات

 :منهج الدراسة
في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي والذي يعد األنسب مع مشكلة الدراسة  انستخدم الباحثا

 وأهدافها.
 :أفراد الدراسة
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( طالبًا من مدارس الخضر الحديثة بطريقة قصدية وهي من 46راد الدراسة من )تكون أف
وذلك لسهولة التواصل معها وتعاون اإلدارة مع  ؛المدارس الخاصة التابعة لمديرية لواء ماركا

ولوجود شعب كافية تضم أعداًدا من الطالب تسمح  ،فيها علماً ميعمل  أن أحدهما كون  ينالباحث
 وتم توزيع األساسي الصف العاشر بطال شعب من اختيار شعبتين عشوائًيا بتطبيق البحث، وتم

التي طبق عليها و  ( طالًبا22وعددها)عشوائًيا على مجموعتي الدراسة، المجموعة التجريبية  الشعب
وعددها البرنامج المقترح والقائم على استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية، والمجموعة الضابطة 

 بالطريقة االعتيادية. د رستالتي و  لًبا( طا22)
 أدوات الدراسة

لقياس فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية  ،قام الباحثان بإعداد أدوات الدراسة
على حل المشكالت في مادة التربية الوطنية والمدنية لدى طالب  مقدرةالاإللكترونية في تنمية 

 الصف العاشر األساسي.
 :  المشكالت:حل اختشار أوالا

بتطوير اختبار لقياس مهارات حل المشكالت، وتكون  انالباحث قامأهداف الدراسة  تحقيقل
لفصل الثاني لمادة التربية الوطنية والمدنية مواصفات لال لجدولاالختبار من عدد من األسئلة وفقًا 

 يار من متعدد.خذ االختبار في صورته األولية شكل أسئلة االختات. و األساسي للصف العاشر
 وثشاته: صدق اختشار حل المشكالت

تم التحقق من صدق االختبار عن طريق عرضه بصورته األولية على مجموعة من 
، وذلك للتأكد من مدى المحكمين المتخصصين في مجال المناهج والتدريس والقياس والتقويم

لغوية، وتم تعديل االختبار مالءمة الفقرات لموضوع التقويم ووضوح الفقرات والدقة والصياغة ال
تم تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة  ذإ بناًء على اقتراحات المحكمين ومالحظاتهم،

وتم استبدال فقرتين لعدم مناسبتهما ألغراض الدراسة ولم يتم أي تغيير في عدد فقرات  ،اللغوية
رتباط بيرسون بين درجة الفقرة وتم التحقق من مؤشرات فاعلية الفقرات باستخراج معامل ا ،االختبار

 .( فقرة22وقد تكون االختبار بصورته النهائية من ) والدرجة الكلية المنتمية لها،
 : على العينة االستطالعية حل المشكالتاختشار تطبيق 

( طالبًا في الصف 22)ط بق اختبار حل المشكالت على العينة االستطالعية المكونة من
ضاًل فالعاشر االساسي، لغايات حساب صدق االتساق الداخلي لفقرات اختبار حل المشكالت، 
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 التحقق من ثبات االختبار: عن
 صدق االتساق الداخلي الختشار حل المشكالت .1

بعد االنتهاء من إجراءات التحكيم، تم  التأكد من صدق االتساق الداخلي لالختبار بهدف
بين  (Pearson Correlation)خراج معامالت صدق االتساق بحساب معامل ارتباط بيرسون است

 في كما معامالت االرتباط بلغت قيم ، وقدالدرجة الكلية لالختباركل فقرة من الفقرات مع 

 (.0)الجدول
الدرجة اختشار حل المشكالت مع فقرات لقيم معامالت االرتشاط لقياس مدى االتساق الداخلي  (1الجدول)

 الكلية لالختشار

 معامل االرتشاط الفقرةرقم  معامل االرتشاط الفقرةرقم  معامل االرتشاط الفقرةرقم 
0 20045** 2 20504** 00 20462** 

2 20402** 2 20526** 04 20022** 

2 20066** 02 20004** 05 20022** 

6 20544** 00 20000** 02 20020** 

0 20444** 02 20422** 02 20500** 

4 20022** 02 20000** 22 20522** 

5 20020** 06 20422** ------- ------------ 

 (=2020* دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

( إلاااى أن قااايم معاااامالت االرتبااااط لكااال فقااارة ماااع الدرجاااة الكلياااة 0) الجااادولتشاااير النتاااائج فاااي 
مما يشير إلاى ، (=2020د مستوى الداللة)الختبار حل المشكالت كانت موجبة ودالة إحصائيا عن

 طالب الصف العاشر األساسي على حل المشكالت. مقدرةمناسبة فقرات االختبار لقياس 
 :اختشار حل المشكالتثشات  .2

بعد التحقق من صدق االتساق الختبار حل المشكالت، تم استخراج معامال الثباات باساتخدام 
بلغاااااات قيمتااااااه للدرجااااااة الكليااااااة الختبااااااار حاااااال إذ ، "Cronbach-Alpha"معادلااااااة كرونبااااااا  ألفااااااا 

(، ومن هنا يمكن وصف اختبار حل المشاكالت بالثباات، وأن البياناات التاي تام 20202المشكالت )
الحصااول عليهااا ماان خااالل تطبيااق االختبااار تخضااع لدرجااة مقبولااة ماان االعتماديااة، ويمكاان الوثااوق 

 بصحتها. 
  اختشار حل المشكالتتصحيح 

ة علاى كال إجاباة ( فقارة، أعطاي كال طالاب درجاة واحاد22حال المشاكالت مان ) تكّون اختباار
ألن عادد فقارات اختباار حال  اماا أعطاي الدرجاة صافر علاى كال إجاباة خاطئاة، ونظارً  صحيحة، فاي
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( فقرة، فإن مدى الدرجات التي يمكن أن يحصل عليها الطالب، تكاون محصاورة ماا 22المشكالت )
 ( درجة.22بين )صفر( إلى )

 اإللكترونية:ا: إعداد دليل المعلم للوحدات التعليمية وفق استراتيجية الخرائط الذهنية ثانيا 
 الهدف العام للدليل: 

على حل  مقدرةالالتحقق من فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية مهارة 
 ساسي.المشكالت في مادة التربية الوطنية والمدنية لدى طالب الصف العاشر األ

 خطوات إعداد دليل المعلم للوحدات التعليمية وفق استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية: 
( األردن والتطور الديمقراطي)لغرض تحقيق هدف الدراسة الحالية تم صياغة الوحدة الرابعة 

ة الوطنية السيرة الحضارية( من كتاب التربيادرات ملكية( والوحدة السادسة )مبوالوحدة الخامسة )
 ،والمدنية للصف العاشر من الفصل الدراسي الثاني وفق استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية

استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية بمراجعة وبدأت خطوات صياغة الوحدات الدراسية وفق 
قام الباحثان بتحليل ومن ثم  ،األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بتوظيفها في التدريس

المحتوى التعليمي للوحدات الدراسية من كتاب التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر وذلك 
باالستعانة بكل من كتاب الطالب ودليل المعلم المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم وقد تكونت 

التعددية  ،الحزبية في األردن التعددية ،الوحدة الرابعة من ثالثة دروس وهي )التمكين الديمقراطي
المبادرات  ،وتكونت الوحدة الخامسة من ثالثة دروس وهي )المبادرات الدينية ،الفكرية في األردن(

جرش(  ،أما الوحدة السادسة تكونت من درسين وهما )المفرق  ،المبادرات االقتصادية( ،االجتماعية
تمل دليل المعلم للوحدات التعليمية كما اش ،( حصة دراسية02ويستغرق تدريس هذه الوحدات )

على العناصر اآلتية: مقدمة للتعريف  استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونيةالمصاغة وفق 
 ،وتوجيهات للطالب ،توجيهات عامة للمعلم ،بتوظيف الخرائط الذهنية اإللكترونية في التدريس

والتوزيع الزمني لدروس  ،ة والمهارية(واألهداف التعليمية العامة للوحدات)المعرفية والوجداني
ووسائط التعلم والوسائل والتقويم والخرائط الذهنية التي أعدها الباحثان لكل  ،الوحدات التعليمية

 درس من دروس الوحدات الثالثة.
 صدق الدليل: 

بعد االنتهاء من إعداد دليل المعلم للوحدات الدراسية المصاغة وفق استراتيجية الخرائط 
نية اإللكترونية بصورتها األولية تم عرضه على مجموعة من الخبراء المتخصصين في الذه
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المناهج وطرق التدريس والمشرفين التربويين لمادة التربية الوطنية والمدنية من ذوي االختصاص 
والخبرة؛ وذلك للحكم على مدى مناسبة صياغة الوحدات التعليمية للتدريس وفق استراتيجية 

ووضوح أهداف الوحدات التعليمية والخلو من األخطاء المطبعية  ،هنية اإللكترونيةالخرائط الذ
، وتم إجراء التعديالت المقترحة من قبلهم حتى أصبح دليل المعلم في صورته واإلمالئية واللغوية

 النهائية. 
 إجراءات الدراسة

 اآلتية:باإلجراءات  انالباحث قام
علقة بأثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية الدراسات السابقة المتطالع على اال .0

 .على حل المشكالت مقدرةالفي تنمية 

اختيار مبحث التربية الوطنية والمدنية في الدراسة، نظرًا لتنوع موضوعاتها والقضايا التي  .2
 تعالجها وارتباطها بالحياة العملية للطالب.

تم اختيار  ذإ ،باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونيةتحديد الوحدات التعليمية المراد تدريسها  .2
الفصل الثاني من كتاب التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر األساسي للعام 

 األردن والتطور) ( والذي يتألف من ثالث وحدات دراسية الوحدة الرابعة2202/2222الدراسي)
دة السادسة )السيرة الحضارية( ليتم مبادرات ملكية( والوحالديمقراطي( والوحدة الخامسة )

تدريسها باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية للمجموعة التجريبية، واستخدام 
 .الطريقة االعتيادية في تدريس المجموعة الضابطة

تنظيم محتوى المبحث للوحدات الدراسية لتحقيق األهداف السلوكية والمعرفية باستخدام  .6
لخرائط الذهنية اإللكترونية، وتم إعداد دليل للمعلم كمرشد لتطبيق الخرائط الذهنية استراتيجية ا

 اإللكترونية في التدريس، وقد اشتمل الدليل على:

 مقدمة للتعريف بتوظيف الخرائط الذهنية اإللكترونية في التدريس -
 للوحداتواألهداف التعليمية العامة  ،وتوجيهات للطالب ،توجيهات عامة للمعلم -

 الزمني لدروس الوحدات التعليمية. ع(، والتوزيالمعرفية والوجدانية والمهارية)
 وسائط التعلم والوسائل والتقويم. -
 الخرائط الذهنية التي أعدها الباحثان لكل درس من دروس الوحدات الثالثة. -

إجراء في مين والمتخصصين وإبداء الرأي عرض دليل المعلم على مجموعة من المحك .0
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 ت الالزمة وفق ررائهم.التعديال

 ، وقد كانم2/0/2202إلى  0/2/2202تحديد المدة الزمنية إلجراءات البحث في الفترة من تم  .4
 ةحص (02) عدد الحصص الالزمة لتنفيذ تدريس الوحدة باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية

 ة التربية والتعليمالمقرر من وزار  اتهذوهو عدد الحصص  ،دقيقة لكل حصة (60) دراسية بواقع
 لتدريس الوحدات بالطريقة المعتادة.

 الحصول على كتب تسهيل المهمة من رئاسة الجامعة. .5

تحديد المدرسة بالطريقة القصدية وهي مدارس الخضر الحديثة الثانية التابعة لمديرية التربية  .2
 للباحثين والتعليم الخاص لواء ماركا؛ وذلك للتسهيالت والخدمات التي قدمتها المدرسة

اختيار أفراد الدراسة بالطريقة القصدية من طالب الصف العاشر األساسي في المدرسة والتي  .2
 اهما كمجموعة تجريبية وأخرى كمجموعة ضابطة.اشتملت على شعبتين دراسيتين اختيرت إحد

بناء أدوات الدراسة وعرضها على المحكمين للتأكد من صدقها، وتشمل األدوات: اختبار حل  .02
 شكالت ودليل المعلم الستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية.الم

 تطبيق أدوات الدراسة على عينة خارج عينة الدراسة للتأكد من ثباتها. .00

 والضابطة.التطبيق القبلي ألدوات الدراسة على المجموعتين التجريبية  .02

ن على األدب التربوي يالخاصة بالوحدة بعد اطالع الباحثتم إعداد الخرائط الذهنية إلكترونًيا و  .02
  .((Simple Mindة برمجيالمتعلق بالخرائط الذهنية وكيفية إعدادها حسب 

القيام بالمعالجة التجريبية من خالل تدريس معلم مادة التربية الوطنية والمدنية للصف العاشر  .06
جموعة تدريس الم وتم اإللكترونية،للمجموعة التجريبية باستخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية 

 الضابطة بالطريقة االعتيادية.

 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة. .00

 إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة. .04

 استخراج النتائج ومناقشتها وكتابة التوصيات. .05

 مل التصميم البحثي للدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية:تشا :تصميم الدراسة
:  هي:، ولها مستويان تجريبي( )متغيريس طريقة التدر  المستقلة: تالمتغيرا أوالا

 الخرائط الذهنية اإللكترونية. -

 الطريقة اإلعتيادية. -
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 :نالمستوى التحصيلي للطالب، وله مستويا (:دلثانياا: المتغير )المع
 مرتفع  .أ

 متوسط   .ب
 تم تقسيم الطالب في كل مجموعة حسب مستواهم التحصيلي إلى فئتين:

 (.%22عن ) التهمتزيد معدمرتفعي التحصيل، وهم من  -

 (. %46إلى  %22أقل منمن )متوسطي التحصيل، وهم من تتراوح معدالتهم  -

( يباااين توزياااع أفاااراد عيناااة الدراساااة فاااي المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة، وفقاااا 2) الجااادولو 
  لمستواهم التحصيلي.

 مستواهم التحصيليمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، وفقا لالدراسة في  أفرادتوزيع ( 2)الجدول

 طريقة التدريس المجموعة
 مجموع المستوى التحصيلي

 مرتفع متوسط الطالب

 التجريبية
 22 22 02 اإللكترونية الخرائط الذهنية إستراتيجية )ب( األساسيالعاشر 

 الضابطة
 22 06 02 االعتياديةالطريقة  (ج) األساسيالعاشر 

 46 26 22 المجموع

 على حل المشكالت. مقدرةال :وهي التابعة ثالثاا: المتغيرات
 :آلتياوعليه يكون مخطط تصميم الدراسة بالرموز على النحو 

 EG : O1   X    O1    

 CG : O1    ااا     O1   
 :إذ إن 
 EG.)المجموعة التجريبية )باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية : 
 CGية(.: المجموعة الضابطة )باستخدام الطريقة االعتياد 
 1O القبلي والبعدي( : اختبار حل المشكالت(.  
 X  الخرائط الذهنية اإللكترونية: المعالجة بطريقة استخدام. 
  الطريقة اإلعتيادية في التدريساا : تنفيذ ااااااا. 

 المعالجة اإلحصائية 
تم عنهما،  ااألول والثاني واختبار الفرضيتين اللتين انبثقت: سؤالي الدراسة نعلإلجابة 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب في المجموعة التجريبية 
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والمجموعة الضابطة على اختبار حل المشكالت في التطبيقين القبلي والبعدي تبًعا لمتغير 
تباين تم استخدام تحليل الو  )الخرائط الذهنية اإللكترونية، الطريقة االعتيادية(، استراتيجية التدريس

( بهدف ضبط الفروق القبلية بين المتوسط الحسابي Way ANCOVA-2الثنائي المشترك)
 على حل المشكالت، مقدرةالاختبار  لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة على

وكذلك للكشف عن داللة الفروق في المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في المجموعتين التجريبية 
في التطبيق البعدي تبًعا للتفاعل بين المجموعة )الخضوع لطريقة  االختبارعلى والضابطة 

( بمتغير استراتيجية التدريس Effect Sizeالتدريس( والمستوى التحصيلي، ولمعرفة حجم التأثير)
 (.Eta-Squareالمستخدمة في حل المشكالت لدى الطالب تم استخدام مربع إيتا)

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
حاولت الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط  ذإنتائج الدراسة،  انتناول الباحثي

على حل المشكالت في مادة التربية الوطنية والمدنية لدى  مقدرةالالذهنية اإللكترونية في تنمية 
توضيٌح للنتائج التي توصلت إليها  في ما يأتيطالب الصف العاشر األساسي في األردن. و 

 اسة:الدر 
 مقدرةالالنتائج المتعلقة بأثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية 

 ، وهي كالتالي:على حل المشكالت
استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في  فاعلية "ما نّص علىيو السؤال األول، 

الصف  بعلى حل المشكالت لدى طال مقدرةال التربية الوطنية والمدنية في تنمية تدريس مادة
 ؟" في األردناألساسي العاشر 

عنااد مساااتوى  إحصاااائيةتوجااد فاااروق ذات داللااة ال " وتددنّص علدددى: ،الفرضددية المنبثقدددة عنددده
 فاي المجموعاة التجريبياةطاالب الصاف العاشار األساساي متوساط درجاات  ( باين α≤2020الداللاة )

)التاي تخضاع للطريقاة  الضاابطةلكترونية( والمجموعاة )التي تخضع الستراتيجية الخرائط الذهنية اإل
 حل المشكالت ".على  مقدرةالاختبار مهارة على االعتيادية( 

يختلف أثر استخدام استراتيجية الخارائط الذهنياة اإللكترونياة هل " نّص علىيو السؤال الثاني، 
ة التربية الوطنية على حل المشكالت لدى طالب الصف العاشر األساسي في ماد مقدرةالفي تنمية 

 "التحصيلي؟والمدنية باختالف المستوى 
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عنااد مساااتوى  إحصاااائيةتوجااد فاااروق ذات داللااة ال " وتددنّص علدددى: ،الفرضددية المنبثقدددة عنددده
( بين متوسطات درجات طالب الصف العاشر األساسي في المجموعة التجريبياة α≤2020الداللة )

)التاي تخضاع للطريقاة  الضاابطةرونية( والمجموعاة )التي تخضع الستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكت
 ".على حل المشكالت تعزى الختالف مستواهم التحصيلي مقدرةالاالعتيادية( على اختبار مهارات 

المتوساااطات  تخرجاسااات   الفرضاايتين المنبثقتاااين عنهمااا،اختباااار لإلجابااة عااان هااذين الساااؤالين و 
فاااااي المجماااااوعتين: العاشااااار األساساااااي  طاااااالب الصااااافالحساااااابية واالنحرافاااااات المعيارياااااة لااااادرجات 

التاي تخضاع للطريقاة ( والضاابطة )التاي تخضاع الساتراتيجية الخارائط الذهنياة اإللكترونياةالتجريبية )
فاااي حااال المشاااكالت  اختباااار علاااى)متوساااط، مرتفاااع(، وذلاااك  التحصااايلياهم لمساااتو وفًقاااا ( االعتيادياااة

 Two Way) الثنااااائي المشااااترك التباااااينتحلياااال كمااااا تاااام إجااااراء  ،والبعااااديي التطبيقااااين القبلاااا

ANCOVA) حال المشاكالت اختباارالطاالب علاى  درجاات متوساطاتالفاروق باين  للكشف عان. 
حال  على اختباار الطالبواالنحرافات المعيارية لدرجات  المتوسطات الحسابية (2) الجدوليبين  ذإ

اساااتراتيجية ) لتااادريسا اساااتراتيجيةوالبعااادي، وذلاااك تبعاااًا لمتغياااري: القبلاااي فاااي التطبيقاااين المشاااكالت 
 .()متوسط، مرتفع ( والمستوى التحصيليالخرائط الذهنية اإللكترونية، الطريقة االعتيادية

 اختشار حل المشكالتعلى  الطالبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  (3)الجدول
 والمستوى التحصيلي التدريس الستراتيجية، تشعاا )القبلي والشعد (

 موعة )استراتيجيةالمج
 (التدريس

المستوى 
 التحصيلي

 الوصفية اإلحصاءات العدد
التطبيق 
 القبلي

التطبيق 
 الشعد 

التجريبية )استراتيجية 
 الخرائط الذهنية اإللكترونية(

 06022 02022 المتوسط الحسابي 02 متوسط

 2002 2052 االنحراف المعياري 

 05022 00020 المتوسط الحسابي 22 مرتفع

 0000 2022 االنحراف المعياري 

 04002 00004 المتوسط الحسابي 22 المجموع

 2052 2005 االنحراف المعياري 

الضابطة )الطريقة 
 االعتيادية(

 00066 00022 المتوسط الحسابي 02 متوسط

 0020 0022 االنحراف المعياري 

 02002 02025 المتوسط الحسابي 06 مرتفع

 2020 0022 المعياري  االنحراف

 02026 00002 المتوسط الحسابي 22 المجموع

 2004 0042 االنحراف المعياري 

فااي  الطااالب بااين متوسااطات درجااات ةظاهرياا( وجااود فااروق 2) الجاادولتبااين المعطيااات فااي 
اساااتراتيجية ) التااادريس اساااتراتيجية، وذلاااك تبعاااًا لمتغياااري: ختباااار حااال المشاااكالتالالقبلاااي  التطبياااق

تااام  ذإ(، )متوساااط، مرتفاااع ( والمساااتوى التحصااايليخااارائط الذهنياااة اإللكترونياااة، الطريقاااة االعتيادياااةال
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 Two Way) التبااااااين الثناااااائي المشاااااتركق إحصاااااائًيا باساااااتخدام تحليااااال و الفااااار  هضااااابط هاااااذ

ANCOVA). 
 لطااااالبالاااادرجات الخااااام  متوسااااطيّ ظاااااهري بااااين إخااااتالف  وجااااود (2) الجاااادولظهاااار ي   كمااااا

بلاغ المتوساط  ذإ، فاي التطبياق البعاديحل المشكالت  اختبار علىية والضابطة المجموعتين التجريب
 الخارائط الذهنياة اإللكترونياة إلساتراتيجية تخضاعب المجموعة التجريبية التاي الحسابي لدرجات طال

المجموعااة  بطااال المتوسااط الحسااابي لاادرجات بلااغ( فااي حااين 2052( وبااانحراف معياااري )04002)
( أي أن هناااااك 2004( وبااااانحراف معياااااري )02026لطريقااااة االعتياديااااة )ل تخضااااعالضااااابطة التااااي 

  (.2052مقداره )البعدي حل المشكالت  اختبارلمجموعتين على ا بين متوسطيّ ا ظاهريً  إختالًفا

 البعادي التطبياقفاي  الطالب بين متوسطات درجات ةظاهري( اختالفات 2) الجدولكما يبّين 
 والمسااااتوى التحصاااايلي التاااادريس اسااااتراتيجيةفاعاااال بااااين متغيااااري: تبعااااًا للتحاااال المشااااكالت ختبااااار ال

. وللكشااف عاان داللااة الفااروق اإلحصااائية بااين المتوسااطات الحسااابية فااي التطبيااق )متوسااط، مرتفااع(
 التادريس ، والتفاعال باين اساتراتيجيةالتادريس اساتراتيجيةوفًقا لمتغير حل المشكالت ختبار البعدي ال

حااااال اختباااااار بهااااادف عااااازل الفاااااروق فاااااي التطبياااااق القبلاااااي علاااااى للطالاااااب، و  والمساااااتوى التحصااااايلي
مسااتوى عنااد  (Two Way ANCOVA) التباااين الثنااائي المشااتركتحلياال ، تاام إجااراء المشااكالت

 (.6) الجدول(، وكانت النتائج كما في  α≤2020الداللة )
ن التجريبية المجموعتي طالبلدرجات  (Way ANCOVA-2) الثنائي المشتركنتائج تحليل التشاين  (4)الجدول

 والتفاعل بينهما والمستوى التحصيلي التدريس استراتيجيةاختشار حل المشكالت الشعد ، تشعاا لمتغير  والضابطة على 

 مصدر التشاين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 مربع ايتا الداللة

 20200 20222 220224 200202 0 200202 القبلي االختبار

 20602 *20222 620522 2200224 0 2200224 التدريس استراتيجية

 20024 20222 20254 220222 0 220222 المستوى التحصيلي

 x التدريس استراتيجية
 المستوى التحصيلي

20226 0 20226 20262 20225 20220 

    60202 02 2620040 الخطأ

     42 4050626 الكلي

 ( α≤2020) عند مستوى الداللة ا* دالة إحصائيً 
 الطاالبدرجاات  متوساطيّ وجاود فارق دال إحصاائًيا باين إلاى ( 6) الجادولالنتائج فاي  توّضح

بلغااات قيماااة )ف(  ذإحااال المشاااكالت البعااادي، اختباااار فاااي المجماااوعتين الضاااابطة والتجريبياااة علاااى 
ًيا عناااد مساااتوى قيماااة دالاااة إحصاااائ وهاااي( 620522) باااين متوساااطي المجماااوعتين المحساااوبة للفااارق 
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 ( باين α≤2020عناد مساتوى الداللاة ) إحصاائية، أي أنه توجد فاروق ذات داللاة (α≤2020) الداللة
)التاي تخضاع الساتراتيجية  في المجموعاة التجريبياةطالب الصف العاشر األساسي متوسط درجات 

 اختبااارعلااى ة( )التااي تخضااع للطريقااة االعتيادياا الضااابطةالخاارائط الذهنيااة اإللكترونيااة( والمجموعااة 
حاال  علااى مقاادرةالمهااارة  تنميااةالتاادريس فااي  إسااتراتيجيةوللتعاارف إلااى حجاام تااأثير  .حاال المشااكالت

لحسااب حجام  ( η 2مرباع ايتاا ) اساتخراج قيماة، تام لدى طالب الصف العاشر األساسيالمشكالت 
إلااى أن مااا وهااي تشااير (، 2.602) اختبااار المفاااهيم الوطنيااةبلغاات قيمااة مربااع ايتااا علااى  ذإ، األثاار

 لادى طاالب الصاف العاشار األساسايحل المشكالت  على مقدرةالمن التباين في  (%6002نسبته )
 .التدريس المستخدمة إستراتيجيةالمجموعتين التجريبية والضابطة يرجع لمتغير  في

عناااد  إحصاااائيةفاااروق ذات داللاااة ( إلاااى عااادم وجاااود 6) الجااادولفاااي حاااين تشاااير النتاااائج فاااي 
ين متوساااااطات درجاااااات طاااااالب الصاااااف العاشااااار األساساااااي فاااااي المجموعاااااة بااااا( α≤2020)مساااااتوى 

)التااااي  الضااااابطةالتجريبيااااة )التااااي تخضااااع السااااتراتيجية الخاااارائط الذهنيااااة اإللكترونيااااة( والمجموعااااة 
 ذإت عاازى الخااتالف مسااتواهم التحصاايلي.  تخضااع للطريقااة االعتياديااة( علااى اختبااار حاال المشااكالت

علااى  والمسااتوى التحصاايلي التاادريس اسااتراتيجية ين متغيااري بلغاات قيمااة )ف( المحسااوبة للتفاعاال باا
 (.α≤2020)( وهذه القيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى 20262) المفاهيم الوطنيةاختبار 

وفًقااا  المجمااوعتين الضااابطة والتجريبيااة طااالبدرجااات  اتق بااين متوسااطو ولتحديااد قيمااة الفاار 
، تاااام اسااااتخراج المتوسااااطات حاااال المشااااكالت اختبااااارعلااااى ( )متوسااااط، مرتفااااع لمسااااتوى التحصاااايليل

أدائهام فاي التطبياق  علاى أداء الطاالب فاي االختباار القبلايالحسابية المعّدلاة الناتجاة عان عازل أثار 
 (.0) الجدولحل المشكالت، وكانت النتائج كما في  البعدي الختبار

ا لوالضابطة المجموعتين التجريبية  طالبالمتوسطات الحسابية المعّدلة لدرجات  (5)الجدول لمستوى وفقا
 الشعد  على اختشار حل المشكالت )متوسط، مرتفع( التحصيلي

 الخطأ المعيار   المتوسط المعّدل المستوى التحصيلي المجموعة

 التجريبية
 )إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية(

 2042 00002 متوسط

 2064 04022 مرتفع

 2022 04022 المجموع

 الضابطة
 ريقة االعتيادية()الط

 2062 00002 متوسط

 2004 02002 مرتفع

 2022 02002 المجموع

 الدراسااة مجمااوعتي طااالبنتااائج المتوسااطات الحسااابية المعّدلااة لاادرجات  (0) الجاادوليوّضااح 
درجاتهم فاي التطبياق القبلاي ، بعد عزل أثر البعديالتجريبية والضابطة على اختبار حل المشكالت 
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إلساااتراتيجية الخااارائط  تخضاااعالمجموعاااة التجريبياااة التاااي  طاااالبلفااارق كاااان لصاااالح ، أن الالختباااار
( وهاو أعلاى مان المتوساط 04022) لادرجاتهم معاّدلالحساابي المتوساط بلاغ ال ذإالذهنية اإللكترونياة، 

لطريقة االعتيادية( والباالغ تخضع لالمجموعة الضابطة )التي في  لدرجات الطالبالحسابي المعّدل 
(02002.)  

 الجادولالدراساة فاي  مجموعتي طالبالمتوسطات الحسابية المعّدلة لدرجات في حين ت وّضح 
لتجريبياااة علاااى أن قيماااة الفااارق باااين الطاااالب متوساااطي ومرتفعاااي التحصااايلي فاااي المجموعاااة ا (0)

البعاادي ال تختلااف كثياارًا عاان قيمااة الفاارق بااين الطااالب متوسااطي ومرتفعااي  اختبااار حاال المشااكالت
 . درجاتهم في التطبيق القبلي لالختبارالضابطة، بعد عزل أثر لمجموعة التحصيلي في ا
ال "علااى  نّصااتالتااي ، و المنبثقددة عددن السددؤال األول الصددفريةرفددا الفرضددية يددتم وبالتااالي 

طاااالب متوساااط درجاااات  ( باااينα≤2020عناااد مساااتوى الداللاااة ) إحصاااائيةتوجاااد فاااروق ذات داللاااة 
)التااااي تخضااااع السااااتراتيجية الخاااارائط الذهنيااااة  ريبيااااةفااااي المجموعااااة التجالصااااف العاشاااار األساسااااي 

علاى  مقدرةالاختبار مهارة على )التي تخضع للطريقة االعتيادية(  الضابطةاإللكترونية( والمجموعة 
اساتخدام اساتراتيجية الخارائط الذهنياة فاعلياة الفرضية البديلاة التاي تظهار تم قبول و ، حل المشكالت"

علااى حاال المشااكالت لاادى  مقاادرةال بيااة الوطنيااة والمدنيااة فااي تنميااةالتر  اإللكترونيااة فااي تاادريس مااادة
 .في األردناألساسي الصف العاشر  بطال

توظيااف اسااتراتيجية الخاارائط الذهنيااة اإللكترونيااة فااي تاادريس مااادة  ويمكاان تفسااير ذلااك إلااى أن
رجماة التربية الوطنية والمدنياة للصاف العاشار قاد أتاحات للطاالب فرصاة تعلام جديادة ومكناتهم مان ت

األفكار والكلمات وتنظيمها وصاياغتها بشاكل متارابط ومتسلسال سااعدهم علاى رباط المعرفاة الساابقة 
بالمعرفااااة الجدياااادة، األماااار الااااذي أسااااهم فااااي تنميااااة معااااارف الطااااالب ومهااااارتهم ومنهااااا مهااااارة حاااال 

يااة المشااكالت، كمااا أن توظيااف اسااتراتيجية تعليميااة إلكترونيااة فااي تاادريس مااادة كمااادة التربيااة الوطن
والمدنية والتي ترتكز على فهم قضايا الطالب العامة ومشكالتهم وتمكانهم مان إدراك الحقاائق وتولاد 
لااااديهم الرغبااااة فااااي تحماااال مسااااؤولية العماااال فااااي المجتمااااع الااااذي يعيشااااون فيااااه ومواجهااااة التحااااديات 

رية والمشااكالت التااي تااواجههم قااد تاازود الطااالب بالمفاااهيم واالتجاهااات والمهااارات المرغوبااة والضاارو 
إن  ذإفاي حال مشاكالته،  إلسهاماإلعداد الطالب لمواجهة الحياة وللمشاركة اإليجابية في المجتمع و 

توظيف الخريطة الذهنية اإللكترونياة تجاذب اهتماام الطاالب بالماادة التعليمياة وتجعال مفااهيم الماادة 
ومنهااا مهااارة حاال ومفرداتهااا سااهلة ومشااوقة األماار الااذي ماان شااأنه أن ينمااي المهااارات لاادى الطااالب 
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 المشكالت. 

-Al( و)Al-Otaibi,2016وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة من نتائج دراسة كل من )

Balawi,2016(و )Trevino,2015( ودراسة )Al-Jarf,2009.) 
ال على " نّصتالتي ، و المنبثقة عن السؤال الثاني الصفريةالفرضية  تم قبول في حين

( بين متوسطات درجات طالب α≤2020د مستوى الداللة )عن إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
الصف العاشر األساسي في المجموعة التجريبية )التي تخضع الستراتيجية الخرائط الذهنية 

 مقدرةال)التي تخضع للطريقة االعتيادية( على اختبار مهارات  الضابطةاإللكترونية( والمجموعة 
الخرائط الذهنية تحصيلي". وأن استخدام استراتيجية على حل المشكالت ت عزى الختالف مستواهم ال

األساسي في لدى طالب الصف العاشر  على حل المشكالت مقدرةالتنمية هم في اإللكترونية ي س
 مستوياتهم التحصيلية. مادة التربية الوطنية والمدنية بمختلف
علاى حال  مقادرةالمياة هم فاي تنالخارائط الذهنياة اإللكترونياة يسا بمعنى أن استخدام اساتراتيجية

، وأن ()متوساط، مرتفاعلدى طالب الصاف العاشار األساساي مان المساتويين التحصايلين  المشكالت
لادى  علاى حال المشاكالت مقدرةالتنمية يؤدي إلى ستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية الخضوع ال

 ، بغض النظر عن مستواهم التحصيلي.طالب الصف العاشر األساسي
مرتفع( ،ذلك إلى أن الطالب وبصرف النظر عن مستوياتهم التحصيلية)متوسط ويمكن تفسير

قد مروا بتجربة استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تدريس مادة التربية الوطنية والمدنية 
في  سهمأوهي بحد ذاتها طريقة غير اعتيادية للطالب وقد جذبت كل منهم بمستوى معّين مما قد 

كما أن توظيف الخرائط الذهنية اإللكترونية في التدريس يوفر  ،م على حل المشكالتمقدراتهتنمية 
هم لى مراعاة الفروق الفردية وقد يسأنها تعمل ع ذإ ،متساوية للطالب في العملية التعليمية اً فرص

تلك النتيجة إلى أن  ى كما قد تعز  ،على حل المشكالت مقدرةالهذا األمر في اكتساب الطالب 
 ذاتها لمتغيرات والظروفللطالب قد تعرضوا وبصرف النظر عن مستواهم التحصيلي العام جميع ا

قام جميع الطالب بتحديد المشكلة وجمع المعلومات ووضع الفرضيات  ذإ ،التي خدمت الدراسة
وقد اتفقت هذه  والتوصل إلى القرار األمر الذي قد يؤدي إلى تنمية مهارة حل المشكالت لديهم.

لة إحصائية بين توصلت إلى وجود فروق ذات دال لتيا( 2222Al-samarat) ع دراسةالنتيجة م
عزى الستخدام الستراتيجية حل المشكالت في تدريس مادة التربية الوطنية تمستويات التحصيل 

 والمدنية وتنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن.
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 التوصيات
:يأتبما ي انوصي الباحثيليه الدراسة إت في ضوء ما توصل  

الخرائط لتعريفهم بأهمية  ،طنية هاومعلمات تربية االجتماعية والوال برامج تدريبية لمعلمي إعداد .0
 علمية التدريس.في وجدواها  الذهنية االلكترونية

 دراسات مشابهة لهذه الدراسة في مراحل دراسية أخرى. إجراء .2

لم لمبحث التربية الذهنية اإللكترونية في دليل المعأن يتم تضمين استراتيجية الخرائط  .2
 والوطنية للصف العاشر.االجتماعية 
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