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              أثر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية في تنمية المفاهيم العلمية في مادة الحاسب 
 ةلطالب المرحلة المتوسط

 علي بن محمد بن سعيد العمري الزهراني/ الباحث

 Introduction: مقدمة الدراسة : أوال 

والصــــــالة والســـــــالم علـــــــى ، الحمــــــد هلل الـــــــذي علــــــم بـــــــالقلم علــــــم االنســـــــان مـــــــا لــــــم يعلـــــــم          
ــــى  ــــه وعل ــــداهلل صــــلى اهلل وســــلم علي ــــق اهلل محمــــد بــــن عب ــــةأشــــرف خل  .وصــــحبة أجمعــــين وبعــــد آل

ويصـــــل مـــــن خاللـــــه لتحقيـــــق ، عـــــالى خلـــــق اإلنســـــان وخلـــــق لـــــه عقـــــال يفكـــــر بـــــهإن اهلل ســـــبحانه وت
ــــــاة ــــــي شــــــتى مجــــــاالت الحي ــــــة ف ــــــب العلمي ــــــاب . الجوان ــــــد أكــــــدت النصــــــوص الشــــــرعية مــــــن الكت وق

والســــنة علـــــى إعمـــــال العقـــــل بـــــالتفكير واالدراك  للحفـــــاظ علـــــى الثوابـــــت ومواكبـــــة المتغيـــــرات علـــــى 
قــــال تعــــالىل إنــــا جعلنــــاه قرآنــــا عربيــــًا لعلكــــم ، فــــةالســــيما فــــي التقــــدم العلمــــي والمعر ، مــــر العصــــور

وقـــــال تعـــــالى ل إن فـــــي ذلـــــك آليـــــات لقـــــوم يتفكـــــرون ة ســـــورة ، 3تعقلـــــونة ســـــورة الزخـــــرف آيـــــة 
 .21الروم آية 

َتمــــد علــــى مجموعــــة مــــن األنشــــطة المختلفــــةكمــــا أن   يقــــوم بهــــا المــــتعلم بإرشــــاد ، الــــتعلم النشــــط يع 
فلســــــفة تربويــــــة تعتمــــــد علــــــى تفاعــــــل المــــــتعلم فــــــي  أنــــــهإذ . مــــــن المعلــــــم أثنــــــاء الموقــــــف التعليمــــــي

ـــــل دور المـــــتعلم ـــــف التعليمـــــي حيـــــث أنهـــــا تهـــــدف الـــــى تفعي ـــــةو ، الموق مـــــن  تعتبـــــر الخـــــرائط الذهني
تقـــــوم علـــــى ترتيـــــب المحتـــــوى الدراســـــي بصـــــورة عقليـــــة فـــــي الـــــدماغ  وهـــــيأســـــاليب الـــــتعلم النشـــــط 

:  2009) اليهـــــا بــــــوزان  إن الـــــدماغ االيســـــر لإلنســــــان لـــــه وظـــــائف عديـــــدة كمــــــا اشـــــار. االيســـــر
عمليــــــــات عقليــــــــة تخــــــــتص بالمعرفــــــــة مثــــــــل " ن العمليــــــــات المعرفيــــــــة هــــــــي عبــــــــارة عــــــــن إ( "  53

 ". االدراك والذاكرة والتخيل والتعقل

برمجيـــــــات جـــــــاهزة يقـــــــوم المســـــــتخدم  عبـــــــارة عـــــــنإن الخـــــــرائط الذهنيـــــــة االلكترونيـــــــة فـــــــى حـــــــين   
م أدوات واضـــــحة ورســـــومات جــــــاهزة وامكانيـــــة اســــــتخدا، بإدخـــــال المعلومـــــات بكـــــل يســــــر وســـــهولة

لتصـــــميم الخـــــرائط الذهنيـــــة  Edrawمثـــــل برنـــــامج ، مـــــع إمكانيـــــة عرضـــــها، موجــــودة فـــــي البرنـــــامج
 .االلكترونية وهناك الكثير من البرامج الخاصة بتصميم الخرائط الذهنية االلكترونية
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 :Problem: مشكلة الدراسة : ثانيا

ــــــى مســــــتوى مــــــن تــــــم و  ،مــــــن خــــــالل عمــــــل الباحــــــث معلمــــــًا لمــــــادة الحاســــــب خاللهــــــا التعــــــرف عل
فــــي المفــــاهيم العلميــــة لــــدى طــــالب المرحلــــة  أثبــــت أن هنــــاك ضــــعفاً  ،الطــــالب فــــي مــــادة الحاســــب

ــــــاني المتوســــــط ضــــــعفا ملحوظــــــا فــــــي كيفيــــــة  ان هنــــــاك ثبــــــتأُ و ، المتوســــــطة ال ســــــيما الصــــــف الث
لطـــــالب فقـــــد أدى ذلــــك إلـــــى الضـــــعف العـــــام لمســـــتوى ا، تنظــــيم وتحليـــــل المحتـــــوى لمـــــادة الحاســـــب

ــــد مــــن  ــــه العدي ــــذي أشــــارت الي ــــة المتوســــطة وال ــــي المرحل بمــــا ال يتناســــب مــــع المــــنهج خصوصــــا ف
 ; 2014، جـــــــرادات ; 2015، هـــــــالل ; 2016، رمـــــــود) الدراســـــــات الســـــــابقة كدراســـــــة كـــــــل مـــــــن 

والتـــــــي أكـــــــدت توصـــــــيات البـــــــاحثين (  2011، العـــــــوفي ; 2012، عبـــــــدالقادر ; 2013، خطـــــــاب
 .االلكترونية لتنمية المفاهيم العلمية لدى الطالب على استخدام الخرائط الذهنية

 Questions: أسئلة الدراسة : ثالثا 

 : تسعى الدراسة الحالية الى االجابة عن السؤال التالي

مــــا أثـــــر اســـــتخدام الخـــــرائط الذهنيــــة االلكترونيـــــة فـــــي تنميـــــة المفــــاهيم العلميـــــة فـــــي مـــــادة الحاســـــب 
 لطالب المرحلة المتوسطة ؟

 : Objectivesف الدراسة  أهدا: رابعا 

ـــــــى الخـــــــرائط الذهنيـــــــة  .1 تحديـــــــد محتـــــــوى  الحاســـــــب المقـــــــدم مـــــــن خـــــــالل برنـــــــامج يعتمـــــــد عل
 .االلكترونية

إعـــــداد التصـــــور المقتـــــرح لبرنـــــامج تعليمـــــي يعتمـــــد علـــــى الخـــــرائط الذهنيـــــة االلكترونيـــــة فـــــي  .2
 .تنمية المفاهيم العلمية لدى طالب المرحلة المتوسطة

التعليمــــــي الــــــذي يعتمــــــد علــــــى الخــــــرائط الذهنيــــــة فــــــي تنميــــــة التعــــــرف علــــــى أثــــــر البرنــــــامج  .3
 .المفاهيم العلمية في مادة الحاسب لطالب المرحلة المتوسطة

 Importance :أهمية الدراسة : خامسا 

  توفير الطريقة التي تساعد الطالب على التذكر واالسترجاع للمعلومة. 
 ترونية إعادة الصياغة للدروس باستخدام الخرائط الذهنية االلك. 
  توضيح الدور الذي تقوم به الخرائط الذهنية االلكترونية في عملية التعليم والتعلم. 
  االهتمــــــــام بمعلمــــــــي الحاســــــــب األلــــــــي ليطــــــــوروا مهــــــــاراتهم التدريســــــــية مــــــــن خــــــــالل االهتمــــــــام

 .بالبرنامج 
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  حيث تثير وترغبهم في تطوير مهاراتهم اإلبداعية ، التقدم العلمي للطالب. 
  ـــــوير مســـــالك ـــــاحثين تن ـــــا جديـــــدة فـــــي ، الب حيـــــث تفـــــتح هـــــذه الدراســـــة مـــــن خـــــالل نتائجهـــــا آفاق

 .مجال تنمية المفاهيم العلمية عن طريق الخرائط الذهنية االلكترونية 

 Hypotheses: فرضيات الدراسة : سادسا 

  ــــــة ال ــــــد مســــــتوى الدالل ــــــة إحصــــــائية عن ــــــين متوســــــطي (  05.0) توجــــــد فــــــروق ذات دالل ب
البرنـــــــامج التعليمـــــــي الـــــــذي يعتمـــــــد علـــــــى  التـــــــي تســـــــتخدم ت طـــــــالب المجموعـــــــة التجريبيـــــــةدرجـــــــا

متوســـــــط درجـــــــات أفـــــــراد الخـــــــرائط الذهنيـــــــة فـــــــي تنميـــــــة المفـــــــاهيم العلميـــــــة فـــــــي مـــــــادة الحاســـــــب و 
ــــــــي تســــــــتخدم المجموعــــــــة الضــــــــابطة  ــــــــيمال)الت ــــــــادي تعل ــــــــاس البعــــــــدي ل( االعتي ــــــــي القي ــــــــار الف ختب

 . يالتحصيل
  ــــــة ال ــــــة توجــــــد فــــــروق ذات دالل ــــــد مســــــتوى الدالل ــــــين متوســــــطي (  05.0) إحصــــــائية عن ب

البرنـــــــامج التعليمـــــــي الـــــــذي يعتمـــــــد علـــــــى  التـــــــي تســـــــتخدم درجـــــــات طـــــــالب المجموعـــــــة التجريبيـــــــة
متوســـــــط درجـــــــات أفـــــــراد الخـــــــرائط الذهنيـــــــة فـــــــي تنميـــــــة المفـــــــاهيم العلميـــــــة فـــــــي مـــــــادة الحاســـــــب و 

ـــــي تســـــتخدم المجموعـــــة الضـــــابطة  ـــــيمال)الت ـــــاديالا تعل ـــــاس البعـــــدي ( عتي ـــــة فـــــي القي ـــــار بطاق الختب
 . المالحظة

 : Research Limitations: حدود الدراسة :  سابعا 

 تم تطبيق هذه الدراسة في مادة الحاسب اآللي لطالب الصف الثاني متوسط. 
   مدرسة بدر المتوسطة بإدارة تعليم المخواة بالمملكة العربية السعودية. 
 هـ  1439 – 1438خالل الفصل األول لعام  إجراء الدراسة الميدانية. 

 : Research Terms: مصطلحات الدراسة: ثامنا 

أشــــــــــكال (" 194ص:  2012)يعرفهــــــــــا ســــــــــيد والجمــــــــــل :   الخةةةةةةةةةةرائط الذهنيةةةةةةةةةةة االلكترونيةةةةةةةةةةة
تخطيطيــــــة تــــــربط المفــــــاهيم ببعضــــــها لــــــبعض بواســــــطة خطــــــوط أو أســــــهم تعــــــرف بكلمــــــات الــــــربط 

 ".توضح العالقة بين المفاهيم 

ــــــــه الجــــــــزار  :محتةةةةةةةةوى اإللكترونةةةةةةةةيال  ــــــــه ( 18، ص 2010)يعرف المعلومــــــــات اإللكترونيــــــــة "بأن
التــــــي تتــــــاح لالســــــتخدام عنــــــدما تجمــــــع أو تنشــــــر لغــــــرض معــــــين، ويســــــتخدم مصــــــطلح المحتــــــوى 
ـــــــــة علـــــــــى األوعيـــــــــة اإللكترونيـــــــــة أو علـــــــــى شـــــــــبكات االتصـــــــــال  اإللكترونـــــــــي للمعلومـــــــــات المحمل

 ".والموضوعة لالستخدام وتقرأ آلياً 
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مقــــــدار مــــــا يحصــــــله الطــــــالب "بأنــــــه ( 117، ص 2010)يعرفــــــه الحربــــــي : صةةةةةةيل الدراسةةةةةةيالتح
ــــــاهيم ومهــــــارات وتعميمــــــات)مــــــن معلومــــــات  ــــــرر الدراســــــي والمعــــــدة وفقــــــًا ( مف ــــــي المق متضــــــمنه ف

لطريقــــــة التــــــدريس المتبعــــــة، ويــــــتم قياســــــه بالدرجــــــة التــــــي يحصــــــل عليهــــــا الطالــــــب فــــــي اختبــــــار 
 ". التحصيل الدراسي

مجموعـــــــة مـــــــن االســـــــتدالالت الذهنيـــــــة " أنهـــــــا ( 61ص:  2012)وجمعـــــــة  ب ويقـــــــول: المفةةةةةةةاهيم
وذكـــــر حيــــــدر ."المنظمـــــة التـــــي يكونهـــــا المــــــتعلم مـــــن األشـــــياء أو األحـــــداث المتــــــوافرة فـــــي البيئـــــة 

 .( "122، ص  1997)

 

 

 

 :والدراسات السابقة  االطار النظري

  :االلكترونية الخرائط الذهنية :المحور األول 

 االلكترونية هنيةالخريطة الذ مفهوم: 

هــــــــــي عبــــــــــارة عــــــــــن برنــــــــــامج االلكترونــــــــــي يقــــــــــوم إن الخــــــــــرائط الذهنيــــــــــة االلكترونيــــــــــة           
دخــــــال المفــــــاهيم  المســــــتخدم باختيــــــار األشــــــكال الالزمــــــة والمناســــــبة بســــــهولة لتصــــــميم الخريطــــــة وا 

بطريقـــــة تثيـــــر العقـــــل والبصـــــر بحيـــــث ان الطالـــــب ، وفروعهـــــا دون الحاجـــــة للخبـــــرة فـــــي التصـــــميم
أن الخريطــــــة الذهنيــــــة اإللكترونيــــــة ( 2016)ذكــــــر عبــــــدالرزاق و . ي مفاهيمــــــه بطريقــــــة نشــــــطةينمــــــ
ــــتعلم هــــي ــــى التســــريع  فــــي ال ــــة التــــي تســــاعد عل ــــة بصــــورةٍ ، مــــن الوســــائل الحديث  واكتشــــاف المعرف

أســـــرع واســـــهل مـــــن خـــــالل القيـــــام برســـــم مخطـــــط  يوضـــــح المفهـــــوم األساســـــي واألفكـــــار الرئيســـــية 
 .والفرعية

هــــــو أن الخــــــرائط الذهنيــــــة تحتــــــوى ، بــــــين خــــــرائط المفــــــاهيم و الخــــــرائط الذهنيــــــةالفــــــرق األساســــــي 
. أمــــــا خــــــرائط المفــــــاهيم فإنهــــــا تحتــــــوى علــــــى الكثيــــــر مــــــن المفــــــاهيم، علــــــى مفهــــــوم مركــــــزي واحــــــد

او  فيهـــــا المفـــــاهيم علـــــى شـــــكل شـــــبكة ترتـــــبثـــــم  أعلـــــى الهـــــرمتكـــــون فـــــي  حيـــــث الفكـــــرة الرئيســـــيةب
 . هرمي
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 مكونات الخريطة الذهنية: 

أنهـــــا عبـــــارة عـــــن رســـــوم تخطيطيـــــة إبداعيـــــة وحـــــرة، حيـــــث تحتـــــوي (  2014) عبدالباســـــطذكـــــر 
حيـــــث تتشـــــعب مـــــن المركـــــز ، علـــــى بـــــرامج كمبيوتريـــــة متخصصـــــة، فهـــــي تحتـــــوي علـــــى فـــــروع

وألـــــــوان، وتســـــــتخدم لتمثيـــــــل العالقـــــــات بـــــــين األفكـــــــار ، وكلمـــــــات، ورمـــــــوز، باســـــــتخدام خطـــــــوط
 .والمعلومات، وتتطلب التفكير العفوي عند إنشائها

بحيــــــث انهــــــا تحتــــــوى علــــــى  مالمحهــــــا واضــــــحةإذا فــــــالخرائط الذهنيــــــة عبــــــارة عــــــن تخطيطــــــات 
فهــــــي تــــــتكلم عــــــن االفكــــــار ، بــــــاقي االفكــــــار الثانويــــــة تتفــــــرع منهــــــا ثــــــم، فكــــــرة أساســــــية رئيســــــية

ويمكــــــن ايضــــــا اســــــتخدام ، والمجــــــاالت بطــــــرق مشــــــابهة وميســــــرة لطــــــرق تفكيــــــر العقــــــل البشــــــري
، المعلومــــــات وتركيــــــز ويــــــتم اســــــتخدامها فــــــي تثبيــــــت. بــــــاهاأللــــــوان والصــــــور فيهــــــا لتجــــــذب االنت

، وتعتبـــــــر ســــــــبب للتصـــــــور البصــــــــري، وســـــــهولة تــــــــذكرها وربـــــــط االفكــــــــار والمفـــــــاهيم ببعضــــــــها
 .سهل الحفظ والمراجعة تسلسل االفكار وتنظيمها  فتجعل المحتوىبتدرج و وتسمح 

 

 

 

 مميزات الخرائط الذهنية: 

 : يلي بأنها ما "( 144ص ،  2009)المولد وذكرها 

ـــــا أكثـــــر -1 ـــــر ترتيب ـــــى جعـــــل األفكـــــار أكث ـــــيم لقـــــدرتها عل ـــــى التعل ـــــادة القـــــدرة عل ـــــى زي تعمـــــل عل
 .سهولة في استرجاعها 

تعمــــل علــــى ربــــط المعلومــــات القديمــــة بالمعلومــــات الحاليــــة لمــــا تســــببه مــــن تصــــور بصــــري -2
 .واالسترجاع لألفكار  

طـــــالب عـــــن طريـــــق اســـــتخدام تعمـــــل علـــــى تطـــــوير الـــــذاكرة وزيـــــادة التركيـــــز ولفـــــت انتبـــــاه ال-3
 .االلوان 

 .تساعد على تنظيم األفكار وسهولة توصيل الفكرة الجامدة المعقدة -4
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 .تساعد الطالب على التفكير اإلبداعي وسهولة اتخاذ القرارات  -5

 .تجعل التعلم أكثر متعة لترتيبها لألفكار  -6

ــــى أفكــــار جديــــ-7 ــــبعض والتعــــرف عل ــــى ربــــط األفكــــار بعضــــها ب ــــد ســــيل تســــاعد عل دة ممــــا يول
 .من المعلومات المتمركزة عن كل فكرة فرعية لدى الطالب 

ـــــى ســـــرعة الفهـــــم -8 تعطـــــى صـــــورة شـــــاملة واضـــــحة عـــــن الموضـــــوع المـــــراد فهمـــــه فتســـــاعد عل
 . "والتعلم

 أنماط الخرائط الذهنية:  

 : بأنها تتكون من نمطين وهي (2016)وذكرها عبدالرزاق 

   العتيادية الخرائط الذهنية ا /النمط األول : 

وحيـــــث ، وهـــــذه الخـــــرائط هـــــي عبـــــارة عـــــن اســـــتخدام المعلـــــم أو الطالـــــب الورقـــــة والقلـــــم          
ثــــــم يــــــتم بعــــــد ذلــــــك رســــــم فــــــروع ، يبــــــدأ برســــــم دائــــــرة عاديــــــة تصــــــور فكــــــرة الموضــــــوع الرئيســــــي

ويــــتم كتابــــة كلمــــة واحــــدة فقــــط علــــى كــــل فــــرع مــــن هــــذه ، لألفكــــار الفرعيــــة المتعلقــــة بالموضــــوع
 .بير عنهالفروع للتع

 

 الخرائط الذهنية االلكترونية /النمط الثاني: 

التي تعتمد في تصميمها على برامج الحاسب اآللي، وهذا النمط من الخرائط ال  وهي          
يلزمك في تصميم برامجه أن يكون الطالب أو المعلم لديه فن أو مهارة في جانب الرسومات 

لخرائط مع منحنيات عشوائية تلقائية للفروع، وال يتطلب ذلك التفصيلية للخرائط ألنهم يقومون برسم ا
 .إلى رسام أو فنان

 استخدامات الخرائط الذهنية: 
الـــــــى ان الخـــــــرائط الذهنيـــــــة لهـــــــا اســـــــتخدامات متعـــــــددة فـــــــي (2014)ذكـــــــر عبدالباســـــــط           

أخــــذ الخالصــــة مــــن أهــــم األفكــــار الخاصــــة بالمحاضــــرة كمــــا  علــــى فهــــي تعمــــل، مجــــاالت متعــــددة
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عــــداد نمــــاذج لالختبــــارات وغيــــر ذلــــكأن ومـــــن ، هــــا تســــتخدم ايضــــًا فــــي إعــــداد البحــــوث العلميـــــة وا 
 .   بين هذه المجاالت المجال في التعليم

  فنجد أن الخرائط الذهنية تعمل على: 

 .للمنهج الدراسي لدى المعلمين والطالب الجيد التخطيط -1

 .ادة الحاسوب التخطيط للمادة العلمية المراد تدريسها وال سيما م-2

 .التقييم للمستوى المعرفي السابق لدى الطالب -3

 عالقة الخرائط الذهنية باإلدراك والذاكرة: 
فـــــــي التحليـــــــل ، الخـــــــرائط الذهنيـــــــة لهـــــــا عالقـــــــة بـــــــاإلدراك والتـــــــذكر كمـــــــا اشـــــــرت ســـــــابقا          

ـــــــة والتحـــــــدث ـــــــوائم والمهـــــــارات الخطي ـــــــوزان و ، واعـــــــداد الق ـــــــور عال( 2005)ذكـــــــر ب ـــــــة بأنهـــــــا تتبل ق
ــــــــــر مــــــــــن أهــــــــــم  ــــــــــة تعــــــــــد وتعتب ــــــــــاإلدراك أن الخــــــــــرائط الذهني ــــــــــة ب ــــــــــة اإلليكتروني الخريطــــــــــة الذهني

فهــــــي تشــــــابه لمــــــا ، المخططــــــات التــــــي تســــــاعد المعلمــــــين والطــــــالب علــــــى ســــــرعة االدراك والــــــتعلم
فيتصــــــورها العقــــــل ، يحــــــدث فــــــي العقــــــل أثنــــــاء تخــــــزين المعلومــــــات فــــــي الــــــدماغ بصــــــورة واضــــــحة

ــــك ألنهــــا تشــــاب ــــتعلم بصــــورة ســــريعة وذل ــــد قابليتــــه لل ــــى الرامــــات فتزي ه فــــي التخــــزين للمعلومــــات عل
ـــــى مســـــتوى  ،واالدراك والفهـــــم ـــــرين للوصـــــول إل ـــــى أنهـــــا أداة تســـــاعد المتعلمـــــين المتعث باإلضـــــافة إل

 .ألنها تزيد من السرعة والمعرفة واالدراك، أعلى مما هم عليه

ـــــة المفـــــاهيم العل     ـــــة فـــــي تنمي ـــــة فـــــي مـــــادة الحاســـــب؛ فقـــــد أمـــــا بالنســـــبة ألثـــــر الخـــــرائط الذهني مي
ـــــوزان ـــــى أن اســـــتخدام ( 2009)أشـــــار ب ـــــاحثين فـــــي هـــــذا المجـــــال ال ـــــر مـــــن الب ـــــت الكثي ـــــه قـــــد أثب أن

الخــــرائط الذهنيــــة فــــي تعلــــم مفــــاهيم الحاســــب تعتبــــر اســــتراتيجية فاعلــــة فــــي تحســــين مــــدى تنميــــة 
ــــــدى الطــــــالب ــــــاهيم ل ــــــوب مــــــن عــــــرض األفكــــــار،  المف ــــــى الوصــــــول للهــــــدف المطل ــــــزهم ال  .وتحفي

ــــب األفكــــار بخــــالف عــــرض تجو  ــــي ترتي ــــد اســــتخدامها ف ــــة واســــتمتاعا عن ــــر فاعلي عــــل الطــــالب أكث
ـــــــر ـــــــذهن وســـــــلبية التفكي ـــــــالدة ال ـــــــى ب ـــــــؤدي إل أن الخـــــــرائط و  .االفكـــــــار بصـــــــورة تسلســـــــلية جامـــــــدة ت

الذهنيــــــــة قــــــــد أتاحـــــــــت للطــــــــالب الفرصــــــــة الكبيـــــــــرة الكتشــــــــاف طــــــــرق علميـــــــــة مميــــــــزة وتجعلهـــــــــم 
، تـــــــي أمـــــــامهم والفكـــــــرة او المعلومـــــــة المـــــــراد إيصـــــــالهايســـــــتطيعون دائمـــــــا بـــــــالربط بـــــــين الصـــــــورة ال

          .والوصول إلى معلومات كافية

 الصةةةف الثةةةاني  لطةةةالب تنميةةةة المفةةةاهيم العلميةةةة فةةةي مةةةادة الحاسةةةب اآللةةةي :المحةةةور الثةةةاني
 :المتوسط 
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تعتبـــــر جانـــــب أساســـــي مـــــن الجوانـــــب الخاصـــــة فـــــي التصـــــنيف لبنـــــاء  المفـــــاهيم العلميـــــة          
وقــــــد كــــــان للعلمــــــاء اهتمامــــــًا حــــــديثا . المتقدمــــــة التــــــي تــــــنظم أفكــــــار الطــــــالب ومــــــدركاتهمالمعرفــــــة 

بالمفـــــــاهيم العلميـــــــة باعتبارهـــــــا تســـــــاعد فـــــــي حـــــــل المشـــــــكالت التـــــــي يتعـــــــرض لهـــــــا اإلنســـــــان فـــــــي 
 ولهـــــذا فـــــإن المفـــــاهيم العلميـــــة تســـــاعد علـــــى تنميـــــة قـــــدرات الطـــــالب. المواقـــــف اليوميـــــة والحياتيـــــة

ــــــة ــــــم أساســــــيات المعرف ــــــي تعل ــــــاهيم حســــــب مــــــا ذكــــــر ســــــبتزر  .ف . ( 61-60ص،   2004)والمف
ــــــــد، " ــــــــى مواجهــــــــة عــــــــالمهم المعق ــــــــة التــــــــي يطورهــــــــا األطفــــــــال لتســــــــاعدهم عل هــــــــي األدوات العقلي

وتســــــاعدهم علــــــى تنظــــــيم وتبســــــيط التشــــــكيلة الضــــــخمة المتنوعــــــة مــــــن األشــــــياء والمثيــــــرات، فهــــــي 
 ."نها جزء من الصنف نفسهوسيلة تجعل األشياء المختلفة شيئا واحدا بالنظر إليها على أ

ومــــــن خــــــالل مــــــا ســــــبق يمكننــــــا ان نقــــــول بــــــأن المفــــــاهيم عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة مــــــن األشــــــياء و 
حيــــــث انهــــــا ، األفكــــــار أو الرمــــــوز التــــــي جمعــــــت مــــــع بعــــــض لوجــــــود خصــــــائص مشــــــتركة بينهــــــا

ــــة . تبنــــى مــــع بعــــض مــــن خــــالل الخبــــرات فــــي شــــتى المجــــاالت ــــتم تنميــــة المفــــاهيم العلمي ولكــــي ت
بــــد مـــن وجــــود بعـــض األهــــداف التربويـــة التـــي يمكــــن أن تكـــون عامــــل رئـــيس فــــي لـــدى الطـــالب ال
 :هي ( 2007) ذكرها بطرس، ومن هذه أهداف .تنمية تلك المفاهيم

  تنميـــــــة مهـــــــارات عقليـــــــة معرفيـــــــة تشـــــــمل مالحظـــــــة الظـــــــواهر الطبيعيـــــــة والبشـــــــرية فـــــــي البيئـــــــة
 . والقدرة على تفسيرها في ضوء البيئة ومواردها 

 علمية واستقراءها واستخالص مفاهيم وتعميمات ومبادئ عامةجمع الحقائق ال . 
  تصــــــــنيف الكائنــــــــات الموجــــــــودة فــــــــي البيئــــــــة والتــــــــدريب علــــــــى مهــــــــارة اتخــــــــاذ القــــــــرارات للقيــــــــام

 .بمشروعات وبرامج تهدف إلى صيانة البيئة والحفاظ عليها
  القيام بإشباع فضول الطالب  للتعرف على الظواهر الطبيعية والبيئية . 
 الطالب الطرق العلمية الصحيحة الستخدامها في خبرات الحياة اليومية تعليم . 
 تنمية السلوك والمهارة االستكشافية لدى الطالب . 
 االهتمام بالتغيرات االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن التقدم في العلوم الطبيعية . 
 التغلب والسيطرة على البيئة الحديثة . 

 

 :خصائص المفاهيم العلمية

ـــــــــة ليســـــــــت مجـــــــــرد مجموعـــــــــة مـــــــــن            ـــــــــاهيم العلمي ـــــــــوم أن المف مـــــــــن المعـــــــــروف والمعل
العالقـــــــات المتكونـــــــة بواســـــــطة الـــــــذاكرة، أو أنهـــــــا عبـــــــارة عـــــــن عـــــــادة عقليـــــــة، بـــــــل هـــــــي عمـــــــل 
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مركــــب، ال يمكــــن تعلمــــه عــــن طريــــق التــــدريب فقــــط، ولكــــن يمكــــن تحقيقــــه حينمــــا يصــــل النمــــو 
لــــة النضــــج بحيــــث لكــــل فئــــة عمريــــة خصــــائص أي الــــى مرح ،العقلــــي إلــــى المســــتوى المطلــــوب

ـــــــتعلم وهنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن الخصـــــــائص التـــــــي تتصـــــــف بهـــــــا المفـــــــاهيم كـــــــم ذكرهـــــــا . معينـــــــة لل
 :وهي ( 2014)مصطفى

ان المفــــــاهيم تتكــــــون وتنمــــــو باســــــتمرار، وانهــــــا متدرجـــــــة فــــــي الصــــــعوبة مــــــن مرحلــــــة إلـــــــى -1
 .أخرى أكثر تعقيدا

 . أن العلم ينمو بنمو المفاهيم-2

 . يم عبارة عن أدوات الفكر الرئيسيةأن المفاه-3

 .أن المفاهيم تتولد بالخبرة ومن غيرها تكون ناقصة-4

 .تختلف من شخص آلخر مدلوالت المفاهيم الواحدة وذلك الختالف مستوى الخبرة-5

 :أساليب التعلم والخرائط الذهنية       

الطالـــــب و المعلـــــم علـــــى  للخـــــرائط الذهنيـــــة فـــــي أســـــلوب الـــــتعلم الكثيـــــر مـــــن المزايـــــا التـــــي تســـــاعد
ــــــة و شــــــاملة عــــــن الموضــــــوع  الحصــــــول علــــــى المعلومــــــة وفهمهــــــا بســــــهولة وتعطــــــي صــــــورة كامل

ويحقـــــق اســـــتخدام الخــــرائط الذهنيـــــة اإللكترونيـــــة فـــــي ( 2014)يقـــــول عبــــد الـــــرازق  .المــــراد دراســـــته
 :التعليم عديد من المزايا منها ما يلي

 .التعلم يكون أكثر متعه -1

ن الموضـــــــوع الـــــــذي يـــــــتم دراســـــــته بحيـــــــث يـــــــتم عـــــــرض الموضـــــــوع يعطـــــــى صـــــــورة شـــــــاملة عـــــــ-2
 .بصورة أكثر شمولية

 .يكون أكبر قدر ممكن من المعلومات في ورقة واحدة بشكل مركز ومختصر-3  

 .امكانية وضع كل ما يدور في ذهن المتعلم وكل أفكار الموضوع في ورقة واحدة-4

شـــــكلة فـــــي ورقـــــة واحـــــدة فانـــــه ينظـــــر فحينمـــــا توضـــــع الم، تجعـــــل قـــــرارات المـــــتعلم أكثـــــر صـــــوابا-5
 .إليها نظره شاملة لكافة جوانبها
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 .تطور ذاكرة المتعلم وتزيد تركيزه -6

 .توجه المتعلم على استخدام طاقة المخ بالكامل -7

 .تسهل المواد الدراسية الصعبة -8

إذا يمكــــــن القـــــــول بــــــأن الـــــــتعلم االعتيــــــادي لـــــــه الـــــــدور فــــــي اكتســـــــاب المهــــــارات وتنميـــــــة الجانـــــــب 
لكــــــــن بالمقارنــــــــة مــــــــع الــــــــتعلم اإللكترونــــــــي الســــــــيما بــــــــالخرائط الذهنيــــــــة ، علمــــــــي لــــــــدى الطــــــــالبال

 .اإلليكترونية نجد أن هناك فرق بينهما

 : الدراسات السابقة : المبحث الثاني 

هنــــــاك مجموعــــــة مــــــن الدراســــــات الســــــابقة التــــــي تكلمــــــت عــــــن هــــــذا الموضــــــوع بصــــــورة           
الدراســـــات هــــذا الموضـــــوع بشـــــكل دقيــــق وبشـــــيء مـــــن  وقـــــد اســــتوعبت هـــــذه، مســــتقلة ومستفيضـــــة 

 : من هذه الدراسات و  ،التفصيل

  بعنـــــــــوان العالقـــــــــة بـــــــــين الخـــــــــرائط الذهنيـــــــــة االلكترونيـــــــــة (  2016) رمـــــــــود لأجريـــــــــت دراســـــــــة              
ـــــتعلم الـــــذكي ( االدراكـــــي ، التصـــــوري ) وأســـــلوب الـــــتعلم ( ثالثيـــــة األبعـــــاد ، ثنائيـــــة )  فـــــي بيئـــــة ال

ــــة التفكيــــر البصــــريوأثرهــــا فــــي تن ــــي ، مي ــــة المســــتخدمة ف ــــت العين واســــتخدم المــــنهج التجريبــــي وكان
طالبــــــــا تــــــــم تقســــــــيمهم الــــــــى اربــــــــع مجموعــــــــات تجريبيــــــــة متســــــــاوية فــــــــالمجموعتين  120الدراســــــــة 

األولـــــى والثانيـــــة نمطـــــي الخـــــرائط الذهنيـــــة ثنائيـــــة وثالثيـــــة االبعـــــاد مـــــع أســـــلوب الـــــتعلم التصـــــوري 
ـــــة والرابعـــــة الخـــــرائط ال ـــــتعلم االدراكـــــي واالداة والثاني ـــــة وثالثيـــــة االبعـــــاد مـــــع أســـــلوب ال ـــــة ثنائي ذهني

 :المستخدمة هي اختبار تحصيلي واختبار التفكير البصري واهم النتائج هي
  بــــــــــــين (  0005) ال توجـــــــــــد فــــــــــــروق ذات داللــــــــــــة إحصــــــــــــائية عنـــــــــــد مســــــــــــتوى الداللــــــــــــة : أوال

ــــــــار التحصــــــــيل ــــــــق البصــــــــري لالختب ــــــــي التطبي ــــــــر متوســــــــطات درجــــــــات المتعلمــــــــين ف ي يرجــــــــع ألث
 .(ثالثية االبعاد ، ثنائية ) اختالف الخرائط الذهنية االلكترونية 

 بــــــــــين (  0005) ال توجــــــــــد فــــــــــروق ذات داللــــــــــة إحصــــــــــائية عنــــــــــد مســــــــــتوى الداللــــــــــة : وثانيــــــــــا
ــــــــر  ــــــــار التحصــــــــيلي يرجــــــــع ألث ــــــــق البصــــــــري لالختب ــــــــي التطبي متوســــــــطات درجــــــــات المتعلمــــــــين ف

 .(  االدراكي، التصوري ) اختالف أسلوب التعلم 
 بــــــــــين (  0005) ال توجــــــــــد فــــــــــروق ذات داللــــــــــة إحصــــــــــائية عنــــــــــد مســــــــــتوى الداللــــــــــة : وثالثــــــــــا

متوســـــطات درجـــــات المتعلمـــــين فـــــي التطبيـــــق البصـــــري لالختبـــــار التحصـــــيلي ألثـــــر العالقـــــة بـــــين 
 (.االدراكي ، التصوري ) نمطي الخرائط الذهنية االلكترونية وأسلوب التعلم 
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 ــــدم ــــة( 2015)هــــالل  كمــــا ق ــــوان فاعلي ــــذاتي فــــي  بعن ــــة والتســــاؤل ال اســــتراتيجية الخريطــــة الذهني
تحصـــــــــيل الطالبـــــــــات الصـــــــــف الخـــــــــامس األدبـــــــــي فـــــــــي مـــــــــادة تـــــــــاريخ أوربـــــــــا وامريكـــــــــا الحـــــــــديث 

ـــــــــى ثـــــــــالث  94والمعاصـــــــــر واســـــــــتخدمت المـــــــــنهج التجريبـــــــــي والعينـــــــــة هـــــــــم  طالبـــــــــة موزعـــــــــة عل
اؤل طالبـــــــة تجريبـــــــي للتســـــــ 30، طالبـــــــة تجريبـــــــي باســـــــتخدام الخريطـــــــة الذهنيـــــــة 32، مجموعـــــــات

وكانــــــت ، واســــــتخدم األداة هــــــي االختبــــــار التحصــــــيلي، طالبــــــة 32الــــــذاتي والمجموعــــــة الضــــــابطة 
ــــــة  ــــــد مســــــتوى الدالل ــــــة إحصــــــائية عن ــــــه يوجــــــد فــــــروق ذات دالل ــــــين متوســــــط ( 0005)النتيجــــــة ان ب

 .المجموعات الثالث في التحصيل الدراسي لمادة التاريخ لصالح المجموعتين التجريبيتين
 

  ســـــــتخدام الخــــــــرائط اأثـــــــر التــــــــدريس  والتـــــــي بعنــــــــوان(2015)و الربيــــــــع وفـــــــي دراســــــــة العتيبـــــــي
المــــــنهج  وتــــــم اســــــتخدامالذهنيــــــة فــــــي التحصــــــيل الدراســــــي لطلبــــــة كليــــــة التربيــــــة بجامعــــــة نجــــــران، 

ــــــي، و  ــــــار التحصــــــيلي، االداة المســــــتخدمة هــــــي شــــــبه التجريب ــــــة الدراســــــة اإلختب ــــــم تطبيقهــــــا  وعين ت
ــــى ــــة وضــــابطة بعــــد التأكــــد مــــن ال عل ــــراد المجمــــوعتين، وعمــــل مجوعــــة تجريبي ــــداخلي ألف صــــدق ال

إختبــــار قبلــــي للتأكــــد مــــن تكــــافؤ المجمــــوعتين بالتحصــــيل الدراســــي، وبعــــد تنفيــــذ الدراســــة تــــم عمــــل 
ذلــــــك بعــــــد التأكــــــد كــــــان م، و 2014-2013اإلختبــــــار التحصــــــيلي نهايــــــة الفصــــــل الدراســــــي للعــــــام 

ــــــارة،  ــــــدائل لكــــــل عب ــــــة الب ــــــه وفعالي ــــــز عبارات ــــــه وتميي ــــــائج  واهــــــممــــــن صــــــدقه وثبات أن متوســــــط النت
ــــى مــــن  ــــم تدريســــها بإســــتخدام الخــــرائط الذهنيــــة أعل ــــة التــــي ت درجــــات تحصــــيل المجموعــــة التجريبي
متوســـــط المجموعـــــة التــــــي تـــــم تدريســــــها بالطريقـــــة التقليديــــــة، وأن للفـــــرق بــــــين المتوســـــطات داللــــــة 

س الخـــــرائط الذهنيـــــة فـــــي تـــــدري باســـــتخدامالدراســـــة واهـــــم التوصـــــيات فـــــي الدراســـــة هـــــي إحصـــــائية، 
 .المقررات الجامعية

 ــــــــة : بعنــــــــوان( 2014)العبــــــــادي جــــــــرادات  وأشــــــــار كــــــــل مــــــــن أثــــــــر اســــــــتخدام الخريطــــــــة الذهني
االلكترونيــــــة فــــــي تنميــــــة االســــــتيعاب القرائــــــي فــــــي مــــــادة اللغــــــة اإلنجليزيــــــة لــــــدى طــــــالب الصــــــف 
ـــــة المســـــتخدمة مدرســـــتين همـــــا مدرســـــة  ـــــي والعين التاســـــع األساســـــي واســـــتخدما المـــــنهج شـــــبه تجريب

علــــي الثانويــــة للبنــــين فــــي منطقــــة ســــال ومدرســــة بشــــرى األساســــية للبنــــين فــــي منطقــــة الحســــن بــــن 
بشـــــرى وكـــــل مدرســـــة تتكـــــون مـــــن ثـــــالث شـــــعب وتـــــم عشـــــوائيا اختيـــــار شـــــعبة دراســـــية واحـــــدة مـــــن 

طالـــــب وتـــــم  30بــــين الشـــــعب الـــــثالث فـــــي كـــــل مدرســـــة مـــــن المدرســـــتين وقـــــد ضـــــمت كـــــل شـــــعبة 
ة والشـــــــــعبة الثانيـــــــــة الضـــــــــابطة واالداة تعيـــــــــين احـــــــــدى الشـــــــــعبتين لتشـــــــــكل المجموعـــــــــة التجريبيـــــــــ

المســـــــــتخدمة هـــــــــي اختبـــــــــار تحصـــــــــيلي وأهـــــــــم النتـــــــــائج أن هنـــــــــاك فـــــــــرق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية 
(0005-α  ) بـــــــــين المجمـــــــــوعتين التجريبيـــــــــة والضـــــــــابطة وبمقارنـــــــــة المتوســـــــــط بـــــــــين الحســـــــــابيين

 .اتضح ان هذا الفرق لصالح المجموعة التجريبية 
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 رنـــــامج تـــــدريبي مقتـــــرح قـــــائم علـــــى الخـــــرائط الذهنيـــــة بعنـــــوان فاعليـــــة ب(  2013)خطـــــاب  وفـــــي
ـــــدى الطـــــالب المعلمـــــين شـــــعبة  االلكترونيـــــة فـــــي تنميـــــة الترابطـــــات الرياضـــــية والتفكيـــــر البصـــــري ل

طالبـــــا  20وكـــــان المـــــنهج المســـــتخدم هـــــو شـــــبه التجريبـــــي والعينـــــة المســـــتخدمة هـــــم ، الرياضـــــيات 
، ة هــــــي االختبــــــار التحصــــــيلي واالداة المســــــتخدم، ضــــــابطة   8تجريبــــــي و  12مــــــنهم ، معلمــــــا 

ــــــة  ــــــد مســــــتوى الدالل ــــــة إحصــــــائية عن ــــــه يوجــــــد فــــــروق ذات دالل ــــــائج ان ــــــت أهــــــم النت (  0005)وكان
 .لصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير البصري 

  ــــــى (  2012)ودراســــــة عبــــــدالقادر بعنــــــوان فاعليــــــة اســــــتخدام الخــــــرائط الذهنيــــــة االلكترونيــــــة عل
ـــــرر ال ـــــي لمق ـــــدمياط واســـــتخدم التحصـــــيل المعرف ـــــة الرياضـــــية ب ـــــة التربي ـــــة الكشـــــفية لطـــــالب كلي تربي

طالبـــــــــا وتــــــــم تقســــــــيمهم بطريقــــــــة عشــــــــوائية الـــــــــى  35المــــــــنهج التجريبــــــــي وكانــــــــت العينــــــــة هــــــــي 
مجمــــــوعتين واالداة المســـــــتخدمة هـــــــي اختبـــــــار تحصـــــــيلي واهــــــم النتـــــــائج بأنـــــــه يوجـــــــد فـــــــروق ذات 

 .تجريبية ولصالح القياس البعدي داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة ال
 بعنــــــوان فاعليــــــة الخــــــرائط الذهنيــــــة االلكترونيــــــة فــــــي تنميــــــة تحصــــــيل ( 2011) العــــــوفي  وفــــــي

قواعـــــــد اللغـــــــة اإلنجليزيـــــــة لطالبـــــــات الصـــــــف الثـــــــاني ثـــــــانوي واســـــــتخدمت الباحثـــــــة المـــــــنهج شـــــــبه 
ـــــانوي وعـــــددهم  ـــــاني ث ـــــات الصـــــف الث ـــــة المســـــتخدمة هـــــن طالب ـــــت العين ـــــي وكان ـــــة طا 60التجريب لب

طالبــــــــة واالداة المســــــــتخدمة هــــــــي  30طالبــــــــة والمجموعــــــــة الضــــــــابطة  30المجموعــــــــة التجريبيــــــــة 
االختبـــــــار التحصـــــــيلي وكانـــــــت النتيجـــــــة انـــــــه يوجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوى 

بـــــــين متوســـــــط درجـــــــات طالبـــــــات المجموعـــــــة التجريبيـــــــة ومتوســـــــط المجموعـــــــة (  0005) الداللـــــــة 
 .الختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية الضابطة في التطبيق البعدي ل

 .قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي: منهج الدراسة

 :هناك بعض المتغيرات التي اشتملت عليها هذه الدراسة   :متغيرات الدراسة

 وهـــــو العامـــــل أو الســـــبب الـــــذي يطبـــــق بغـــــرض معرفـــــة أثـــــرة علـــــى النتيجـــــة :المتغيـــــر المســـــتقل .
الخـــــرائط الذهنيـــــة االلكترونيـــــة فـــــي البرمجيــــــات المتغيـــــر المســـــتقل هنـــــا هــــــو و ( م2006،العســـــاف)

 .التعليمية
 ـــــــــابع ـــــــــر الت ـــــــــر المســـــــــتقل عليهـــــــــا :المتغي ـــــــــق المتغي ـــــــــر تطبي ـــــــــاس أث ـــــــــي يق . وهـــــــــو النتيجـــــــــة الت
ـــــق (م2006،العســـــاف) تنميـــــة المفـــــاهيم العلميـــــة المـــــرتبط بمـــــادة الحاســـــب اآللـــــي  فـــــي وهـــــو المتعل

 .في المرحلة المتوسطة

              :التصميم التجريبي -ثالثا  

 التطبيق البعدي المعالجة التجريبية التطبيق القبلي ة المجموع
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 :مجتمع وعينة الدراسة: رابعا  

مــــــــن طــــــــالب ، يتكــــــــون مجتمــــــــع الدراســــــــة مــــــــن طــــــــالب الصــــــــف الثــــــــاني المتوســــــــط          
طالبـــــا، ( 32)وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن ، متوســــطة بــــدر بمحافظــــة المخــــواة بمنطقــــة الباحــــة

 : وتم تقسيمهم إلى مجموعتين

 ضابطة : المجموعة األولى 

 تجريبية : المجموعة الثانية 

، طالبــــــا يمثلــــــوا المجموعــــــة الضــــــابطة( 16: )وقــــــد جــــــاءت المجموعتــــــان علــــــى النحــــــو التــــــالي 
طالبــــــا يمثلــــــوا المجموعــــــة التجريبيــــــة، وقــــــد تــــــم اختيــــــار المجمــــــوعتين بطريقــــــة عشــــــوائية، ( 16)

 .طالبا( 16)بحيث تضم كل مجموعة 
ا  :راسةأدوات الد -خامس 

 :اشتملت الدراسة الحالية على األدوات اآلتية          

 .إعداد االختبار التحصيلي -1

ـــــــيم للطالـــــــب عـــــــن كيفيـــــــة األداء المهـــــــاري  اختبـــــــار. )بطاقـــــــة مالحظـــــــة  -2 ـــــــي وفيـــــــه تقي عمل
 (.للطالب

 :الخطوات التالية  وكانت بإتباعوبطاقة المالحظة  وتم إعداد االختبار التحصيلي

 اختبار تحصيلي

 و

 بطاقة مالحظة
 التدريس بالطريقة المعتادة

الخرائط الذهنية استخدام 
االلكترونية في عملية 

 التعليم والتعلم

 اختبار تحصيلي

 و

 مالحظة بطاقة

 
 الضابطة

 التجريبية

 7شكل 
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 :من االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظةتحديد الهدف  . أ

طـــــالب  تنميـــــة المفـــــاهيم العلميـــــةيهـــــدف االختبـــــار التحصـــــيلي وبطاقـــــة المالحظـــــة إلـــــى           
ــــــي باســــــتخدام الخــــــرائط الذهنيــــــة اإلليكترونيــــــة  الصــــــف الثــــــاني المتوســــــط فــــــي مــــــادة الحاســــــب اآلل

 .وفًقا لمستويات بلوم المعرفية

 :حصيلي وبطاقة المالحظةصياغة مفردات االختبار الت. ب

وقـــــد ، تمـــــت صـــــياغة المفـــــردات المتعلقـــــة باالختبـــــار عـــــن طريـــــق االختيـــــار مـــــن متعـــــدد          
راعـــــى الباحـــــث فـــــي هـــــذه األســـــئلة أن تكـــــون رأس المفـــــردات علـــــى هيئـــــة ســـــؤال مباشـــــر أو عبـــــارة 
ناقصــــــــة وتكــــــــون واضــــــــحة، ودقيقــــــــة علمًيــــــــا، ومحــــــــددة ومختصــــــــرة، وقــــــــد تــــــــم توزيــــــــع اإلجابــــــــات 

امــــا  .حة منهــــا بشــــكل عشــــوائي بــــين االختيــــارات األخــــرى بعيــــدة عــــن التعســــف والتطويــــلالصــــحي
بطاقــــة المالحظــــة فهــــي المهــــارات التــــي يقــــوم بتنفيــــذها الطالــــب عمليــــًا علــــى جهــــاز الحاســــب فــــي 

 .المعمل 

 :صدق االختبار. ج

ـــــك بعـــــرض االختبـــــار            ـــــار لألهـــــداف المحـــــددة لـــــه؛ ذل  بعـــــد التحقـــــق مـــــن موائمـــــة االختب
فـــــــي صـــــــورته األوليـــــــة علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن المحكمـــــــين المتخصصـــــــين فـــــــي مجـــــــاالت التقنيــــــــة 

 :والتعليم وأساليبه والمناهج العلمية وطرق التدريس بهدف األخذ برأيهم فيما يلي

 وضوح تعليمات االختبار واحتياج الطالب لها. 
 مناسبة االختبار ألهداف الدراسة ومحتواها. 

هــــــا المحكمــــــون ذوي الخبــــــرة تــــــم الحصــــــول علــــــى الصــــــورة وبوضــــــع التعــــــديالت التــــــي وصــــــى ب  
ـــــى  ـــــذي اشـــــتمل كـــــل منهـــــا عل ـــــة المالحظـــــة، وال ـــــار التحصـــــيلي وبطاق ـــــة لالختب ، (فقـــــرة 20)األولي

 . وبــــــذلك أصــــــبح االختبــــــار صــــــادقا وصـــــــالحا للتطبيــــــق علــــــى مجموعــــــة التجربــــــة االســـــــتطالعية
 :طريقة تصحيح االختبار

ـــــى درجـــــة واحـــــدة ع           ـــــب عل ـــــة صـــــحيحة، يحصـــــل الطال ـــــب عنهـــــا إجاب ـــــرة يجي ـــــى كـــــل فق ل
 .وصفر على كل فقرة يتركها أو يجيب عنها إجابة خاطئة

 :جدول المواصفات لالختبار التحصيلي. هة
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 مواصفات االختبار التحصيلي( 1)جدول 

 عناصر المحتوى الرئيس م
عدد المفردات في المستويات 

العدد اإلجمالي  المعرفية
 الوزن النسبي للمفردات

 تحليل تطبيق فهم ذكرت

 %60 12 2 3 4 3 الشبكات واالنترنت 1

 %40 8 1 4 2 1 العروض التقديمية 2

 %100 20 3 7 6 4 المجموع

 :جدول المواصفات لبطاقة المالحظة . و

 

 

 بطاقة المالحظةمواصفات ( 2)جدول 

عناصر المحتوى  م
 الرئيس

العدد  عدد المفردات في المستويات المعرفية
مالي اإلج

 للمفردات

الوزن 
 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر النسبي

 %55 11 1 1 2 5 1 1 الشبكات واالنترنت 1

 %45 9 1 1 1 4 1 1 العروض التقديمية 2

 %100 20 2 2 3 9 2 2 المجموع

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
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 :اختبار الفرضيات

(  05.0) صـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحال : الفرضيييييية األولييييي 
البرنــــــامج التعليمــــــي الــــــذي  التــــــي تســــــتخدم بــــــين متوســــــطي درجــــــات طــــــالب المجموعــــــة التجريبيــــــة

ــــة فــــي مــــادة الحاســــب و  ــــى الخــــرائط الذهنيــــة فــــي تنميــــة المفــــاهيم العلمي متوســــط درجــــات يعتمــــد عل
ختبــــــار الفـــــي القيـــــاس البعـــــدي ل( يـــــادياالعت تعلـــــيمال)التـــــي تســـــتخدم المجموعـــــة الضـــــابطة أفـــــراد 

 . يالتحصيل

 Two( المختلفــــة ) للمجموعــــات المســــتقلة " ت " الختبــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار 
Independent – sample T Test  بـــين المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي  ،

 :اإلحصائي  يبين  نتائج التحليل( 9)جدول رقم  التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي و

للفروق ( Independent Samples T-Test)لعينتين مستقلتين " ت"نتائج اختبار تحليل 
في التطبيق البعدي لالختبار ( الضابطة-التجريبية )درجات أفراد المجموعتين  اتمتوسطبين 

 (9)جدول رقم .  التحصيلي

 المتوسط العدد المجموعة المقياس
االنحراف 
 المعياري

 (ت)قيمة 
يمة الق

 االحتمالية
مستوى 
 الداللة

االختبار 
 التحصيلي

 2.825 11.88 16 الضابطة
-6.766 0.000 

دالة احصائيا 
0.0.عند   

 2.205 17.94 16 التجريبية

 2004تساوي " 30" ودرجة حرية  0005الجدولية عند مستوى داللة " ت" قيمة *

الدراســــــــي للمجموعــــــــة الضــــــــابطة متوســــــــط التحصــــــــيل  تشــــــــير نتــــــــائج التحليــــــــل إلــــــــى أن          
، كمـــــــا  17094و متوســـــــط التحصـــــــيل الدراســـــــي للمجموعـــــــة التجريبيـــــــة تســـــــاوي  11088تســـــــاوي 
ــــــــة    " ت " قيمــــــــة اختبــــــــار   بلغــــــــت  " ت"وهــــــــي  أكبــــــــر مــــــــن قيمــــــــة  60766المحســــــــوبة المطلق

أقـــــــل مـــــــن  وهـــــــي  00000القيمـــــــة االحتماليـــــــة وكـــــــذلك بلغـــــــت  2004الجدوليـــــــة  والتـــــــي تســـــــاوي 
ـــــــة ممـــــــا يـــــــ  0005 ـــــــة إحصـــــــائيا عنـــــــد مســـــــتوى دالل ـــــــروق دال ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــين  05.0دل عل ب

ــــــي  ــــــة الت ــــــراد المجموعــــــة التجريبي ــــــذي يعتمــــــد درســــــت باســــــتخدام متوســــــط أف ــــــامج التعليمــــــي ال البرن
متوســـــط درجـــــات أفـــــراد علـــــى الخـــــرائط الذهنيـــــة فـــــي تنميـــــة المفـــــاهيم العلميـــــة فـــــي مـــــادة الحاســـــب و 

ــــــــي تســــــــالمجموعــــــــة الضــــــــابطة  ــــــــيمال)تخدم الت ــــــــادي تعل ــــــــاس البعــــــــدي الل( االعتي ــــــــي القي ــــــــار ف ختب
 .لصالح المجموعة التجريبيةالتحصيلي والفروق 
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  :حجم التأثير

البرنـــــــامج  فـــــــيلمعرفـــــــة حجـــــــم تـــــــأثير المتغيـــــــر المســـــــتقل (: 2002)كمـــــــا قـــــــال نصـــــــار           
ــــة  ــــى الخــــرائط الذهني ــــذي يعتمــــد عل ــــة التعليمــــي ال حاصــــل للمتغيــــر فــــي إحــــداث الفــــرق الااللكتروني

 الـــذي يعتمـــد علــــىاســـتخدم مربـــع إيتــــا تــــم ، فـــي تنميــــة المفـــاهيم العلميـــة فــــي مـــادة الحاســـبالتـــابع 
 :المحسوبة كما يلي  (ت)قيمة 

 
 (df=n1 + n2-2)درجة الحرية  dfقيمة االختبار المحسوب ،  t: حيث ان 

ر المســــتقل، أمــــا حجــــم نســــبة مــــن تبــــاين المتغيــــر التــــابع ترجــــع للمتغيــــأن  ويــــدل مربــــع إيتــــا علــــى  
 التأثير فيدل على نسبة الفرق بين متوسطي المجموعتين في وحدات معيارية

 

 :باستخدام المعادلة(  2)  مربع إيتا باستخدامويمكن حساب حجم التأثير     

 

 

 0شكل 
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    مربع ايتا 2، حجم التأثير:  dحيث أن  

 :تويات هييأخذ ثالث مس( ²η)حجم التأثير المرتبط بقيمة مربع إيتا 

 ²η ˃ 0006 ˃ 0001يكون حجم التأثير صغير إذا كان .1

 ²η ˃ 0014 ˃ 0006يكون حجم التأثير متوسط إذا كان .2

  ²η ˃ 0014يكون حجم التأثير كبير إذا كان .3

 (01)جدول رقم 

 وحجم التأثير                      2  ،d، " ت" قيمة 

 01جدول رقم 

 حجم التأثير dقيمة  "2"قيمة  "ت" قيمة  المقياس

 كبير جدا 2.471 0.604 6.766 االختبار التحصيلي

 ( 00604)تســـــــــاوي  لجميـــــــــع الفقـــــــــراتالمحســـــــــوبة  ²ηأن  قيمـــــــــة ( 10)ويبــــــــين جـــــــــدول           
توظيــــف ممــــا يشـــير إلــــى أن حجـــم تــــأثير المتغيـــر المســــتقل وهـــو ،  20471تســـاوي    dوقيمـــة 

يعتمتتتتد علتتتتط الختتتترائط ال ةنيتتتتة فتتتتي تنميتتتتة المفتتتتاةيم استتتتتراتيجيات البرنتتتتامج التعليمتتتتي التتتت ي 

وهــــي نســــبة مرتفعــــة تقــــع فــــي نطــــاق ( ٪6004)كانــــت بنســــبة تــــأثير العلميتتتتة فتتتتي متتتتادة الحاستتتت  
 .حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر

(  05.0) توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة ال  :الفرضيييييية ال انيييييية
البرنــــــامج التعليمــــــي الــــــذي  التــــــي تســــــتخدم بــــــين متوســــــطي درجــــــات طــــــالب المجموعــــــة التجريبيــــــة

ــــة فــــي مــــادة الحاســــب و  ــــى الخــــرائط الذهنيــــة فــــي تنميــــة المفــــاهيم العلمي متوســــط درجــــات يعتمــــد عل
الختبــــــار فــــــي القيــــــاس البعــــــدي ( االعتيــــــادي تعلــــــيمال)التــــــي تســــــتخدم المجموعــــــة الضــــــابطة أفــــــراد 

 . حظةبطاقة المال

ــــار هــــذا الفــــرض تــــم اســــتخدام اختبــــار  ــــة ) للمجموعــــات المســــتقلة " ت " الختب  Two( المختلف

Independent – sample T Test  ــــة والضــــابطة فــــي ــــين المجمــــوعتين التجريبي ،  ب
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يبــــــــين  نتــــــــائج التحليــــــــل ( 11)التطبيــــــــق البعــــــــدي الختبــــــــار بطاقــــــــة المالحظــــــــة  و جــــــــدول رقــــــــم 
 :اإلحصائي 

 (00)جدول رقم 

( Independent Samples T-Test)لعينتتتتين مستتتتقلتين " ت"ائج اختبتتتار تحليتتتل نتتتت 
فتتتتي التطبيتتتتق ( الضتتتتابطة-التجريبيتتتتة )درجتتتتات أفتتتتراد المجمتتتتوعتين  اتمتوستتتتطللفتتتتروق بتتتتين 

 البعدي في اختبار بطاقة المالحظة

 المتوسط العدد المجموعة المقياس
االنحراف 
 المعياري

 (ت)قيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 لداللةمستوى ا

 بطاقة المالحظة
 5.068- 3.775 12.13 16 الضابطة

 

0.000 

 

دالة احصائيا عند 
.0.0 

 1.708 17.38 16 التجريبية

 2004تساوي " 30" ودرجة حرية  0005الجدولية عند مستوى داللة " ت" قيمة *

ة متوســــــــط التحصــــــــيل الدراســــــــي للمجموعــــــــة الضــــــــابط تشــــــــير نتــــــــائج التحليــــــــل إلــــــــى أن          
، كمـــــــا  17038و متوســـــــط التحصـــــــيل الدراســـــــي للمجموعـــــــة التجريبيـــــــة تســـــــاوي  12013تســـــــاوي 
" ت"وهـــــــــي  أكبـــــــــر مـــــــــن قيمـــــــــة 50068المحســـــــــوبة المطلقـــــــــة    " ت " قيمـــــــــة اختبـــــــــار   بلغـــــــــت 

أقـــــــل مـــــــن  وهـــــــي  00000القيمـــــــة االحتماليـــــــة وكـــــــذلك بلغـــــــت  2004الجدوليـــــــة  والتـــــــي تســـــــاوي 
ـــــــة إح  0005 ـــــــروق دال ـــــــى وجـــــــود ف ـــــــة ممـــــــا يـــــــدل عل ـــــــين  05.0صـــــــائيا عنـــــــد مســـــــتوى دالل ب

ــــــي  ــــــة الت ــــــراد المجموعــــــة التجريبي ــــــذي يعتمــــــد درســــــت باســــــتخدام متوســــــط أف ــــــامج التعليمــــــي ال البرن
متوســـــط درجـــــات أفـــــراد علـــــى الخـــــرائط الذهنيـــــة فـــــي تنميـــــة المفـــــاهيم العلميـــــة فـــــي مـــــادة الحاســـــب و 

فـــــــي اختبـــــــار فـــــــي القيـــــــاس البعـــــــدي  (االعتيـــــــادي تعلـــــــيمال)التـــــــي تســـــــتخدم المجموعـــــــة الضـــــــابطة 
 .لصالح المجموعة التجريبيةبطاقة المالحظة والفروق 
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  :حجم التأثير

البرنــــــامج التعليمــــــي  فــــــيلمعرفــــــة حجــــــم تــــــأثير المتغيــــــر المســــــتقل (: 2002)حيــــــث قــــــال نصــــــار  
تنميــــة المفــــاهيم إحــــداث الفــــرق الحاصــــل للمتغيــــر التــــابع الــــذي يعتمــــد علــــى الخــــرائط الذهنيــــة فــــي 

المحســـــوبة  (ت)قيمـــــة  الـــــذي يعتمـــــد علـــــىاســـــتخدم مربـــــع إيتـــــا  تـــــم  ،لميـــــة فـــــي مـــــادة الحاســـــبالع
 :كما يلي 

 
 (df=n1 + n2-2)درجة الحرية  dfقيمة االختبار المحسوب ،  t: حيث ان 

نســــبة مــــن تبــــاين المتغيــــر التــــابع ترجــــع للمتغيــــر المســــتقل، أمــــا حجــــم أن  ويــــدل مربــــع إيتــــا علــــى  
 الفرق بين متوسطي المجموعتين في وحدات معيارية التأثير فيدل على نسبة

 :باستخدام المعادلة(  2)  مربع إيتا باستخدامويمكن حساب حجم التأثير 

 
    مربع ايتا 2، حجم التأثير:  dحيث أن  

 5شكل 
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 :يأخذ ثالث مستويات هي( ²η)حجم التأثير المرتبط بقيمة مربع إيتا 

 ²η ˃ 0006 ˃ 0001يكون حجم التأثير صغير إذا كان .1

 ²η ˃ 0014 ˃ 0006يكون حجم التأثير متوسط إذا كان .2

  ²η ˃ 0014يكون حجم التأثير كبير إذا كان .3

 (01)جدول رقم 

 وحجم التأثير 2  ،d، " ت" قيمة 

 حجم التأثير dقيمة  "2"قيمة  "ت" قيمة  المقياس

 كبير جدا 1.851 0.461 5.068- بطاقة المالحظة

 ( 00461)تســـــــــاوي  لجميـــــــــع الفقـــــــــراتالمحســـــــــوبة  ²ηأن  قيمـــــــــة ( 12)بــــــــين جـــــــــدول وي          
توظيــــف ممــــا يشـــير إلــــى أن حجـــم تــــأثير المتغيـــر المســــتقل وهـــو ،  10851تســـاوي    dوقيمـــة 

استتتتتراتيجيات البرنتتتتامج التعليمتتتتي التتتت ي يعتمتتتتد علتتتتط الختتتترائط ال ةنيتتتتة فتتتتي تنميتتتتة المفتتتتاةيم 

وهــــي نســــبة مرتفعــــة تقــــع فــــي نطــــاق ( ٪4601)ير كانــــت بنســــبة تــــأثالعلميتتتتة فتتتتي متتتتادة الحاستتتت  
 .حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر

 :نتائجمناقشة ال: اثانيا 
ــــــــة  المعالجــــــــة هــــــــذه وبعــــــــد           ــــــــة اإلليكتروني ــــــــر اســــــــتخدام الخــــــــرائط الذهني اإلحصــــــــائية ألث
 حســـــاب وبعـــــد .متوســـــطةفـــــي تنميـــــة المفـــــاهيم العلميـــــة لـــــدى طـــــالب المرحلـــــة ال تعليميـــــة كوســـــائل
ــــــف فــــــي المســــــتقل المتغيــــــر تــــــأثير حجــــــم  علــــــى المعتمــــــد التعليمــــــي البرنــــــامج اســــــتراتيجيات توظي

ـــــــة الخـــــــرائط ـــــــي الذهني ـــــــة ف ـــــــاهيم تنمي ـــــــة المف ـــــــة الخـــــــرائط أن نجـــــــد العلمي ـــــــة الذهني ـــــــد  اإلليكتروني  ق
ــــــي االمتيــــــازات مــــــن الكثيــــــر كشــــــف فــــــي أســــــهمت  فــــــي ســــــيما ال البشــــــري العقــــــل بهــــــا يتمتــــــع الت
ـــــة فـــــإن،  المتوســـــطة ةالمرحلـــــ ـــــة الخـــــرائط اســـــتخدام فاعلي ـــــة الذهني  قـــــدرة أثبتـــــت مراعـــــاة اإلليكتروني
 الجوانـــــــب أثبتـــــــت مراعـــــــاة كمـــــــا الذاتيـــــــة علـــــــى االســـــــتيعاب الســـــــريع، وبـــــــديهتهما والمـــــــتعلم المعلـــــــم

ـــــــــة الخـــــــــرائط اســـــــــتخدام كـــــــــون ولعـــــــــل. ومتعلمـــــــــين معلمـــــــــين للمســـــــــتفيدين مـــــــــن التعليميـــــــــة  الذهني
ـــــة ـــــدة اإلليكتروني ـــــك قـــــد أدىف ؛ جدي ـــــى ذل ـــــادة إل ـــــوى واســـــتيعابهم وفهمهـــــم الطـــــالب تفاعـــــل زي  لمحت

 أســـــهم الـــــذي األمـــــر، بهـــــذا األســـــلوب الجديـــــد الـــــتعلم نحـــــو دافعيـــــتهم مـــــن زاد ممـــــا التعلميـــــة المـــــادة
 .تنمية مفاهيمهم العلمية في
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 التفاعـــــل مـــــن والمـــــتعلم المعلـــــم اإلليكترونيـــــة مكنـــــت الذهنيـــــة اســـــتخدام الخـــــرائط أن إلـــــى باإلضـــــافة
 . ولالستخدام التقني العلمي للتطور مواكبة جعلها مما، المعلومات واستيعاب التعاملو 

 لــــــــــبعض االنتبــــــــــاه ضــــــــــرورة إلــــــــــى الحاجــــــــــة ظهــــــــــرت أنــــــــــه( "90 ص ، 1996) عــــــــــدس ويــــــــــرى
 مــــــن والتــــــي بهــــــا، االهتمــــــام والتعلــــــيم بالتربيــــــة المهتمــــــين واجــــــب مــــــن التــــــي والحاجــــــات المهــــــارات
 المناســــــب الجــــــو تهيئــــــة خــــــالل مــــــن وذلــــــك التفكيــــــر، هــــــاراتوم العقــــــول بتنميــــــة االهتمــــــام أبرزهــــــا
 ". والعملية العلمية الحياة مجاالت شتى في أفضل بشكل العقل واستعمال للتفكير

 :ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات

 :ملخص النتائج: أوال  

ـــــار الفرضـــــية            ـــــه  بعـــــد اختب ـــــى أن ـــــنص عل ـــــي ت ـــــى الت ـــــروق توجـــــد ال: األول ـــــة ذات ف  دالل
 المجموعـــــــة طـــــــالب درجـــــــات متوســـــــطي بـــــــين(   05.0)   الداللـــــــة مســـــــتوى عنـــــــد إحصــــــائية
ــــــة ــــــي التجريبي ــــــامج تســــــتخدم الت ــــــذي التعليمــــــي البرن ــــــى يعتمــــــد ال ــــــة الخــــــرائط عل ــــــي الذهني ــــــة ف  تنمي
 التــــــــي الضــــــــابطة المجموعــــــــة أفــــــــراد درجــــــــات ومتوســــــــط الحاســــــــب مــــــــادة فــــــــي العلميــــــــة المفــــــــاهيم
 ت"  اختبـــــار باســـــتخدام التحصـــــيلي لالختبـــــار البعـــــدي القيـــــاس فـــــي( العتيـــــاديا التعلـــــيم) تســـــتخدم

  ، Two Independent – sample T Test(  المختلفـــة)  المســـتقلة للمجموعـــات" 
التحصـــــــيلي أفـــــــادت  لالختبـــــــار البعـــــــدي التطبيـــــــق فـــــــي والضـــــــابطة التجريبيـــــــة المجمـــــــوعتين بـــــــين

و  11088جموعــــــة الضـــــــابطة تســـــــاوي متوســـــــط التحصــــــيل الدراســـــــي للم نتــــــائج التحليـــــــل إلــــــى أن
ـــــار   ، كمـــــا بلغـــــت  17094متوســـــط التحصـــــيل الدراســـــي للمجموعـــــة التجريبيـــــة تســـــاوي  قيمـــــة اختب

الجدوليـــــــة  والتـــــــي تســـــــاوي " ت"وهـــــــي  أكبـــــــر مـــــــن قيمـــــــة  60766المحســـــــوبة المطلقـــــــة    " ت " 
 ممــــا يــــدل علــــى وجـــــود  0005أقــــل مــــن  وهــــي  00000القيمــــة االحتماليــــة وكــــذلك بلغــــت  2004

ـــــد مســـــتوى داللـــــة  ـــــة إحصـــــائيا عن ـــــة  05.0فـــــروق دال ـــــين متوســـــط أفـــــراد المجموعـــــة التجريبي ب
البرنـــــــامج التعليمـــــــي الـــــــذي يعتمـــــــد علـــــــى الخـــــــرائط الذهنيـــــــة فـــــــي تنميـــــــة درســـــــت باســـــــتخدام التــــــي 

التــــــــي المجموعــــــــة الضــــــــابطة متوســــــــط درجــــــــات أفــــــــراد المفــــــــاهيم العلميــــــــة فــــــــي مــــــــادة الحاســــــــب و 
لصــــــــالح التحصـــــــيلي والفـــــــروق ختبـــــــار فـــــــي القيـــــــاس البعـــــــدي الل( االعتيـــــــادي يمتعلـــــــال)تســـــــتخدم 

 .المجموعة التجريبية

ــــــــأثير حجــــــــم وبحســــــــاب           ــــــــين الت ــــــــع المحســــــــوبة ²η قيمــــــــة  أن تب ــــــــرات لجمي  تســــــــاوي الفق
ــــــى يشــــــير ممــــــا ، 20471  تســــــاوي  d وقيمــــــة(  00604)  المســــــتقل المتغيــــــر تــــــأثير حجــــــم أن إل

 تنميـــــة فـــــي الذهنيـــــة الخـــــرائط علـــــى يعتمـــــد الـــــذي التعليمـــــي لبرنـــــامجا اســـــتراتيجيات توظيـــــف وهـــــو
 .( ٪6004) تأثير بنسبة كانت الحاسب مادة في العلمية المفاهيم
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- 777 - 

 (م  8102العدد العاشر ، يناير، اجلزء الثانى، ) 

توجـــــد فـــــروق ذات داللــــــة ال : أنـــــه علـــــى تــــــنص والتـــــي الثانيـــــة الفرضـــــية اختبـــــار وبعـــــد          
ســــــــطي درجــــــــات طــــــــالب المجموعــــــــة بــــــــين متو (  05.0) إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى الداللــــــــة 

ــــــة ــــــي تســــــتخدم التجريبي ــــــة  الت ــــــي تنمي ــــــة ف ــــــى الخــــــرائط الذهني ــــــذي يعتمــــــد عل ــــــامج التعليمــــــي ال البرن
التــــــــي المجموعــــــــة الضــــــــابطة متوســــــــط درجــــــــات أفــــــــراد المفــــــــاهيم العلميــــــــة فــــــــي مــــــــادة الحاســــــــب و 

 وباســـــــتخدام"  الختبـــــــار بطاقـــــــة المالحظـــــــةفـــــــي القيـــــــاس البعـــــــدي ( االعتيـــــــادي تعلـــــــيمال)تســـــــتخدم 
 Two Independent – sample T(  المختلفــة)  المســتقلة للمجموعــات"  ت"  اختبــار
Test ،  بطاقـــــــــة الختبـــــــــار البعـــــــــدي التطبيـــــــــق فـــــــــي والضـــــــــابطة التجريبيـــــــــة المجمـــــــــوعتين بـــــــــين 

 الضــــــابطة للمجموعــــــة الدراســــــي التحصــــــيل متوســــــط أن إلــــــى التحليــــــل نتــــــائج المالحظــــــة وأشــــــارت
 كمـــــــا ، 17038 تســـــــاوي التجريبيـــــــة للمجموعـــــــة يالدراســـــــ التحصـــــــيل متوســـــــط و 12013 تســـــــاوي
" ت" قيمـــــــــة مـــــــــن أكبـــــــــر  وهـــــــــي50068  المطلقـــــــــة المحســـــــــوبة"    ت"   اختبـــــــــار قيمـــــــــة  بلغـــــــــت

 مـــــــن أقـــــــل  وهـــــــي 00000 االحتماليـــــــة القيمـــــــة بلغـــــــت وكـــــــذلك 2004 تســـــــاوي والتـــــــي  الجدوليـــــــة
 دأفــــــرا متوســــــط داللــــــة بــــــين مســــــتوى عنــــــد إحصــــــائيا دالــــــة فــــــروق وجــــــود علــــــى يــــــدل ممــــــا  0005

ــــــذي التعليمــــــي البرنــــــامج باســــــتخدام درســــــت التــــــي التجريبيــــــة المجموعــــــة ــــــى يعتمــــــد ال  الخــــــرائط عل
 المجموعــــــة أفــــــراد درجــــــات ومتوســــــط الحاســــــب مــــــادة فــــــي العلميــــــة المفــــــاهيم تنميــــــة فــــــي الذهنيــــــة

ــــــــي( االعتيــــــــادي التعلــــــــيم) تســــــــتخدم التــــــــي الضــــــــابطة ــــــــي البعــــــــدي القيــــــــاس ف  بطاقــــــــة اختبــــــــار ف
 ²ηأن  قيمـــــة  تبـــــين التـــــأثير حجـــــم وبحســـــاب  .التجريبيـــــة مجموعـــــةال لصـــــالح والفـــــروق المالحظـــــة
ممـــــــا يشـــــــير إلـــــــى ،  10851تســـــــاوي   dوقيمــــــة  ( 00461)تســـــــاوي  لجميـــــــع الفقـــــــراتالمحســــــوبة 

استتتتتراتيجيات البرنتتتتامج التعليمتتتتي التتتت ي يعتمتتتتد توظيــــف أن حجــــم تــــأثير المتغيــــر المســــتقل وهــــو 

كانــــت بنســــبة تــــأثير ي متتتتادة الحاستتتت  علتتتتط الختتتترائط ال ةنيتتتتة فتتتتي تنميتتتتة المفتتتتاةيم العلميتتتتة فتتتت
(4601٪) 

 : ومن ثم تبينت النتائج التالية 

بــــــــين متوســــــــط أفــــــــراد  05.0عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة ذات داللــــــــة إحصــــــــائية فــــــــروق  يوجــــــــد .1
البرنــــــامج التعليمــــــي الــــــذي يعتمــــــد علــــــى الخــــــرائط درســــــت باســــــتخدام المجموعــــــة التجريبيــــــة التــــــي 
المجموعــــــة متوســــــط درجــــــات أفــــــراد يم العلميــــــة فــــــي مــــــادة الحاســــــب و الذهنيــــــة فــــــي تنميــــــة المفــــــاه

ــــــــيمال)التــــــــي تســــــــتخدم الضــــــــابطة  التحصــــــــيلي ختبــــــــار الفــــــــي القيــــــــاس البعــــــــدي ل( االعتيــــــــادي تعل
 .لصالح المجموعة التجريبيةوالفروق 

بــــــــين متوســــــــط أفــــــــراد  05.0عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة ذات داللــــــــة إحصــــــــائية فــــــــروق  يوجــــــــد .2
البرنــــــامج التعليمــــــي الــــــذي يعتمــــــد علــــــى الخــــــرائط درســــــت باســــــتخدام لتجريبيــــــة التــــــي المجموعــــــة ا

المجموعــــــة متوســــــط درجــــــات أفــــــراد الذهنيــــــة فــــــي تنميــــــة المفــــــاهيم العلميــــــة فــــــي مــــــادة الحاســــــب و 
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ــــــــي القيــــــــاس البعــــــــدي ( االعتيــــــــادي تعلــــــــيمال)التــــــــي تســــــــتخدم الضــــــــابطة  ــــــــي اختبــــــــار بطاقــــــــة ف ف
 .يبيةلصالح المجموعة التجر المالحظة والفروق 

 :التوصيات والمقترحات :ثانيا

بعــــد عــــرض ملخــــص النتــــائج التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا فــــي هــــذه الدراســــة يطيــــب لــــي أن           
ـــــــي المســـــــتقبلية  أقـــــــدم بعـــــــض التوصـــــــيات والمقترحـــــــات فـــــــي جانـــــــب تـــــــدريس مـــــــادة الحاســـــــب اآلل

لميــــة ، لنــــنهض بطالبنــــا إلــــى تحقيــــق مــــنهج دراســــي نــــاجح يســــاعدهم علــــى مواكبــــة التطــــورات العا
   :من هذه التوصياتو 

 هــــــو  والتطلــــــع لمــــــا بشــــــكل نهــــــائي لمــــــادة الحاســــــب اآللــــــي العتيــــــاديعــــــن التعلــــــيم ا االســــــتغناء
 . أفضل مما يعود بالفائدة على المجتمع التعليمي

  والــــــــتعلم اإلليكترونــــــــي فــــــــي جميــــــــع  العتيــــــــاديبــــــــين الــــــــتعلم ا تقــــــــارنإجــــــــراء دراســــــــات علميــــــــة
 .التقدموالسرعة والسهولة  فيكتروني لبيان أهمية الجانب االل ،التخصصات

  ــــع المعلمــــين بصــــفة عامــــة ــــي بصــــفة خاصــــة وجمي ــــدريب معلمــــي مــــادة الحاســــب اآلل ضــــرورة ت
  .في شرح الدروس العلمية على كيفية استخدام الخرائط الذهنية اإلليكترونية

  ــــــــى تصــــــــميم ــــــــع التخصصــــــــات عل ــــــــتــــــــدريب المعلمــــــــين فــــــــي جمي ــــــــة  بطريقــــــــة دروسال إلكتروني
تمهيـــــــدا لنقلهـــــــا داخـــــــل الفصـــــــول حـــــــين إتاحـــــــة  ،خطـــــــة زمنيـــــــةل اً وفقـــــــ ى العلمـــــــيمســـــــاندة للمحتـــــــو 

 .الفرصة
 الـــــــدورات  و وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق ورش العمـــــــل حمـــــــالت توعيـــــــة مكثفـــــــة علـــــــى إقامـــــــة عمـــــــلال

 .التدريبية للطالب لبيان أهمية استخدام الخرائط الذهنية اإلليكترونية
  ــــــي الخــــــرائط ســــــت وتكلمــــــت عــــــن در ضــــــرورة االســــــتفادة مــــــن الدراســــــات والبحــــــوث الســــــابقة الت

 .موضع االهتمامفي وتطبيقها في الجوانب التعليمية ووضعها  الذهنية اإلليكترونية
 ــــرامج تطبيــــق ــــة الب ــــيو  الحديث ــــتعلم اإللكترون ــــك مــــن ال ــــتج عــــن ذل ــــا  داخــــل الفصــــول لمــــا ين المزاي
 . الطالببالفوائد التي توفرها هذه البرامج للنهوض و 
 مر للمنــــــاهج الدراســــــية واألســــــاليب التعليميــــــة التــــــي تعتمــــــد ضــــــرورة االهتمــــــام بــــــالتطوير المســــــت

 .    على الحاسب اآللي في ضوء مستجدات العصر
 جراء دراســـــــات علميـــــــة حـــــــول تقيـــــــيم الوضـــــــع الحـــــــالي ألنظمـــــــة التعلـــــــيم اإللكترونـــــــي القيـــــــام بـــــــإ

 . نظام المدرسيالالعوائق التي تواجه المعلمين والطالب في و بشكل عام لمعرفة المشاكل 
 ــــوت لممارســــة التعلــــيم  ضــــرورة ــــاء األمــــور بمتابعــــة الطــــالب داخــــل البي ــــدعوة إلــــى أولي ــــه ال توجي

 .االليكتروني لتكوين شبكة علمية ثالثية األبعاد بين المعلم الطالب وولي األمر
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  ضــــــــرورة التواصــــــــل مــــــــع المؤسســــــــات العلميــــــــة والمراكــــــــز البحثيــــــــة علــــــــى إجــــــــراء المزيــــــــد مــــــــن
ــــــــة ــــــــل  األبحــــــــاث والدراســــــــات العلمي ــــــــرد عــــــــن تفعي ــــــــى الف ــــــــك عل ــــــــأثير ذل ــــــــي وت ــــــــيم االليكترون التعل

 . والمجتمع
  ــــة ــــة االلكترونيــــة فــــي تنمي ــــر اســــتخدام الخــــرائط الذهني ــــة التــــي تتنــــاول أث اجــــراء البحــــوث التجريبي

 .التفكير االبداعي لدى الطالب
  ــــة ــــة االلكترونيــــة فــــي تنمي ــــر اســــتخدام الخــــرائط الذهني ــــة التــــي تتنــــاول أث اجــــراء البحــــوث التجريبي

 .البصري للطالب التفكير
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 :المراجع 

 :المراجع العربية/ أوال

وحـدة  ،مقدمة في تكنولوجيا التعليم النظرية والعمليةة(. 2010)الجزار، عبد اللطيف بن صفي 
 .جامعة عين شمس ،كلية البنات ،تكنولوجيا المعلومات

اللكترونيــة علــى التحصــيل فاعليــة األلعــاب التعليميــة ا(. 2010)الحربــي، عبيــد بــن مزعــل عبيــد 
جامعــة أم . كليــة التربيــة ،دكتةةوراه أطروحةةة. الدراســى وبقــاء أثــر الــتعلم فــى الرياضــيات

 .القرى

 .6دار الكتاب الجامعي ط .واستراتيجياته التدريس طرائق(. 2015)محمد محمود، الحيلة 

ــدبور، ــ النحــو مفــاهيم اكتســاب فــي جانييــه نمــوذج توظيــف أثــر(.  2012) ختــام ال  طالبــات دىل
 ،منشةةورة غيةةر ماجسةةتير رسةةالة غــزة، شــمال محافظــة األساســي فــي الســادس الصــف
 .التربية كلية األزهر، جامعة

 .التاسع العدد، اإللكتروني التعليم مجلة،  االلكترونية الذهنية الخرائط (.2014)سعيد، السعيد

ريطـــــة الذهنيـــــة اثـــــر اســـــتخدام الخ(. 2014)يـــــونس أحمـــــد ، حامـــــد مبـــــارك؛ وجـــــرادات، العبـــــادي
االلكترونيــة فــي تنميــة االســتيعاب القرانــي فــي مــادة اللغــة االنجليزيــة لــدى طــالب الصــف 

ـــة األردنيـــة فـــي العلـــوم التربويـــة، رسةةةالة منشةةةورة، التاســـع األساســـي ـــد ، المجل ، 11مجل
 .4عدد

سـتخدام الخـرائط الذهنيـة فـي اأثـر التـدريس (. 2015)علي أحمـد، منصور نايف؛ الربيع، العتيبي
، كليــة التربيــة، رسةةالة منشةةورة. التحصــيل الدراســي لطلبــة كليــة التربيــة بجامعــة نجــران

 .جامعة نجران 

 مكتبـة ،الريـاض، السةلوكية العلةوم فةي البحث صلى المدخل (.م2006) حمد بن صالح،العساف 
 .العبيكان

ي قواعد اللغة اإلنجاز ف فعالية استخدام خرائط العقل اإللكترونية على، ( 2011)اسيا ، العوفي 
، رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة. الـراس ثانويـة فـي حـي اإلنجليزية بحلول السـنة الثانيـة

 .جامعة الملك عبدالعزيز، كلية التربية

 .مقدمة في الحاسب واالنترنت(. 2010)الموسى عبد اهلل بن عبد العزيز
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رسةةالة . التــدريس فــي ةالذهنيــ الخــرائط اســتخدام أثــر(. 2009) عابــد القــادر عبــد حليمــة المولــد،
 .منشورة

 فــــي الــــتمهن دبلــــوم برنــــامج، والتعلــــيم التربيــــة وزارة، البحــــرين مملكــــة. (2013) شــــريف ، اليتــــيم 
 .التربية

: عمــان. الروضةةة لطفةةل والرياضةةية العلميةةة المفةةاهيم تنميةةة. (2007 )بطــرس حــافظ،  بطــرس
 .المسيرة دار

 .الريـاض ،جريـر مكتبـة:  ترجمـة ،1ط ،العقةل لخةرائط األمثةل الكتاب(.  2009)  تـوني،  بوزان
 .الرياض جرير، مكتبة مترجم،، العقل خرائط ترسم كيف(. 2005) توني بوزان،

 .جرير ترجمة وطبع ونشر الرياض مكتبة ،2ط، استخدم عقلك (. 2004)  توني، بوزان

 ،1ط ،األطفةةال عنةةد والرياضةةية العلميةةة المفةةاهيم نمةةو (.م1997)حســين اللطيــف عبــد، حيــدر 
 .القلم دار ،دبي

فاعليـــة برنـــامج تـــدريبي مقتـــرح قـــائم علـــى الخـــرائط (. 2013)احمـــد علـــي ابـــراهيم علـــي ، خطـــاب
الذهنيــــة االلكترونيــــة فــــي تنميــــة الترابطــــات الرياضــــية والتفكيــــر البصــــري لــــدى الطــــالب 

 .جامعة الفيوم. كلية التربية، رسالة منشورة، المعلمين شعبة الرياضيات

 .مكتبة دار الحكمة. عمليات تكنولوجيا التعليم القاهرة(. 2003)،ةمحمد عطي، خميس

ثالثيــــة ، ثنائيــــة )العالقــــة بــــين الخـــرائط الذهنيــــة االلكترونيــــة (. 2016)ربيــــع عبــــدالعظيم ، رمـــود
فــي بيئــة الــتعلم الــذكي وأثرهــا فــي تنميــة ( االدراكــي، التصــوري)وأســلوب الــتعلم ( االبعــاد

 .71العدد، رسالة منشورة، التفكير البصري

 نجــم :ترجمــة. )المبكةةرة الطفولةةة مرحلةةة فةةي الةةتعلم و المفةةاهيم تكةةوين (.2004)ديــن  ســبتزر،
 .األولى الطبعة الفالح، مكتبة :الكويت (.وشاكر العبيدي مردان علي الدين

 ،دسـوق.  النشةط والتعلةيم الةتعلم أسةاليب(.  2012)  حلمي عباس، الجمل محمد؛ أسامة، سيد
 .والتوزيع للنشر يمانواإل العلم دار

الخةرائط الذهنيةة الرقميةة وأنشةطة اسةتخدامها فةي التعلةيم  (. 2014)محمد  حسين، عبدالباسط
 .عشر الثاني العدد، اإللكتروني التعليم مجلة، والتعلم
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، اإللكترونــي التعلــيم مجلــة، االلكترونيةةة الذهنيةةة الخةةرائط .(2014) الســعيد الســعيد، عبــدالرزاق
 .التاسع العدد

 ،والتةدريب اإلليكترونةي للةتعلم العربيةة األكاديميةة مدونةة(.  2016)السـعيد  السعيد، عبدالرزاق
 .28 العدد ،االلكتروني التعليم مجلة

فاعليـــة اســتخدام الخــرائط الذهنيــة االلكترونيــة علـــى (. 2012)أشــرف محمــد عبــداهلل ، عبــدالقادر
رسةالة ، التربيـة الرياضـية بـدمياطالتحصيل المعرفي لمقرر التربية الكشفية لطـالب كليـة 

 .90العدد 46المجلد،  منشورة

ـــرحيم عبـــد عـــدس، محمـــد  الفكـــر دار، عمـــان، تعلةةةيم التفكيةةةر فةةةي األسةةةرة دور (.م 2001.) ال
 .والنشر والتوزيع للطباعة

 ،نموذجةا والحياة الطبيعة علوم مادة العلمية المفاهيم وتعلم تعليم(.  2012)  سـالم،  بوجمعة
، 8 العــدد ،الجزائــر، ورقلــة مربــاح قاصــدي جامعــة ،واالجتماعيــة اإلنســانية ومالعلــ مجلــة
59–76. 

 الةةى البنائيةةة مةةن العلةةوم تعلةةيم تكنولوجيةةا فةةي المرجةةع(.  2016)  محمــد الــدين حســام،  مــازن
 ،دسـوق، سوهاج جامعة، العلوم وتعلم لتعليم حديثة استراتيجيات ،التفاعلية التواصلية

 .والتوزيع للنشر وااليمان العلم دار

 ،تعلمهةةا وصةةعوبات العلةةوم تةةدريس فةةي العلميةةة المفةةاهيم أهميةةة (.2014)منصــور مصــطفى،
 .8 العدد الجزائر، الوادي، جامعة والبحوث االجتماعية، الدراسات مجلة

فاعليةةة اسةةتراتيجيتي الخريطةةة الذهنيةةة والتسةةاؤل الةةذاتي فةةي (. 2015)مــيس عريبــي ، هــالل
امس األدبةةي فةةي مةةادة تةةاري  اوروبةةا وامريكةةا الحةةديث تحصةةيل طالبةةات الصةةف الخةة

جامعــة ، 19العــدد، مجلــة كليــة التربيــة األساســية للعلــوم التربويــة واالنســانية، والمعاصةةر
 .بابل

،  حجةةم األثةةر كأسةةلوب صحصةةائى مكمةةل لفحةةص الفرضةةيات اإلحصةةائية(. 2002)يحيـى نصــار 
 .41-1، ( 176)جامعة الملك سعود ، مركز بحوث كلية التربية ، العدد 
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