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 :مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية على التحصيل المهارى في    
الذى اعتمد على  مادة الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة ، وقد تم استخدام المنهج التجريبى

تصميم تجريبى يضم مجموعتين إحداهما تجريبية تضم طالبا يدرسون من خالل نمط الخرائط الذهنية 
و تمثلت عينة الدراسة في ، االلكترونية، واألخرى ضابطة تضم طالبا يدرسون من خالل الطريقة التقليدية

بمحافظة القنفذة بالمملكة العربية  طالبا من طالب الصف األول المتوسط بمدرسة ابن سيرين( 15)عدد 
بلغ عدد كل مجموعة )عام ، وتم  تقسيم العينة إلى مجموعتين ( 01 – 01)السعودية تتراوح أعمارهم بين 

   تدرس المجموعة األولي من خالل نمط الخرائط الذهنية االلكترونية،  وتدرس المجموعة الثانية ( طالب 45
 .تقليديةمن خالل الطريقة ال( الضابطة ) 

، "تشغيل الحاسب اآللى" وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصيلى و بطاقة مالحظة أداء الطالب لمهارات  
وكانتا من تصميم الباحث ، وتم ضبط االختبار و بطاقة مالحظة األداء عن طريق التأكد من صدقهما 

 .لتدريس وبعدهوثباتهما قبل استخدامهما وتم تطبيقهما على مجموعتى الدراسة قبل ا

( 5050)وتوصلت نتائج تحليل التباين إحادي االتجاه إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( التى تدرس باستخدام نمط الخرائط الذهنية االلكترونية) بين متوسطى درجات طالب المجموعتين التجريبية 

التطبيق البعدي لالختبار التحصيلى وبطاقة مالحظة ، وذلك في (التى تدرس بالطريقة التقليدية ) والضابطة 
 .أداء الطالب لمهارات الحاسب اآللى، لصالح المجموعة التى استخدمت نمط الخرائط الذهنية االلكترونية

 (. طالب المرحلة المتوسطة ، مهارات الحاسب اآللى ، الخرائط الذهنية االلكترونية :)  الكلمات المفتاحية
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Abstract of the study 
The aim of This study is test the impact of electronic mental maps the in the 
development of middle school students skills in computer course, the 
experimental method has been used , one experimental includes students 
studying through the electronic mental maps style, and the other control group 
with pupils studying through the traditional way, with tribal measurement 
application and posttest study tool which is a skills performance note card 
prepared by the researcher, the study sample consisted of number of (60) 
students from the average first-grade school Ibn Sirin Qunfudah province, Saudi 
Arabia, the sample was divided into two groups (the number of each group is 30 
student) the initial group is studying through electronic mind maps pattern, 
considering the second group (control group) through the traditional way. 
 The study tool consisted  in the student performance note card for skills "How to 
run the computer", and was designed by the researcher, The results of analysis of 
variance unidirectional found to a difference is statistically significant at the level 
(0.05) between the mean scores of the experimental group students (taught 
using mental maps the electronic style) and control group (taught traditional) way, 
in a meta-application of student performance note card for Computer skills, in 
favor of the group that used the electronic mind maps pattern. 
 
Keywords: (Electronic mental maps, computer skills, middle school students)  
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 :مقدمة
لــوجى واإلنفجــار المعرفــى األمــر الــذى أدى إلــى ظهــور يشــهد العــالم اآلن عصــر التطــور العلمــى والتكنو       

العديد مـن المسـتحدثات التكنولوجيـة التـى أفـادت العمليـة التعليميـة بشـكل كبيـر وسـاعدتها علـى مواجهـة العديـد 
والتى تتمثل فى زيادة أعداد الطالب فـى المراحـل التعليميـة المختلفـة، األمـر الـذى ، من التحديات التى تقابلها 

ى اإلستعانة باألجهزة والمواد الحديثة بمـا يـنعكس باإليجـاب علـى العمليـة التعليميـة ويزيـد مـن فاعليتهـا يدعو إل
 .ويحقق أهدافها بقدر عالى من الكفاءة والجودة 

وُيعد استخدام الحاسب اآللى وبرامجه المختلفة فى عمليـة الـتعلم مـن أهـم وسـائل تفريـد التعلـيم الـذى أصـبح    
فـــى مجـــال تقنيـــات التعلـــيم لمقابلتـــه للفــروق الفرديـــة بـــين المتعلمـــين الـــذين يختلفـــون فـــى قـــدراتهم مطلبــًا أساســـيًا 

وأنماطهم المعرفية وطريقة تفاعلهم مع وسائل تقديم المحتوى التعليمى واستراتيجياته األمـر الـذى يجعـل عمليـة 
 ( 2، 0990عبد اللطيف الجزار، . ) التعلم شيئًا ممتعًا بالنسبة للمتعلمين 

ونظرا لزيادة أعداد الطالب داخل المؤسسات التعليميـة خاصـة بالمرحلـة المتوسـطة وعـدم فاعليـة الوسـائل      
باإلضــافة إلــى عــدم كفايــة وقــت الحصــة الدراســية المخصــص للتــدريس ، التعليميــة الحاليــة فــى تحقيــق األهــداف

كل هذه العوائق أدت إلـى ، حدا  للطالب وضيق وقت المعلم وعدم قدرته على شرح المعلومة لكل طالب على
وبظهور المستحدثات التكنولوجية والتقنيات الحديثة فى مجال الحاسب اآللى ، تدنى مستوي المتعلمين الدراسي

 . أصبح من السهل تصميم برامج جديدة تسهل على الطالب عملية الدراسة وذلك فى جميع مواد التعلم

قدرتـه علـى حـل بعـض المشـاكل الحاسـب اآللـى فـى عمليـة الـتعلم و  وهناك دراسات عديدة أثبتت فاعلية برامج 
وقدرته على الرسم بدقة ووضوح، وتوفره بشكل واسع في معظم المدارس في الوقت الحـالي، وقـد أكـدت بعـض 
الدراســـات علـــى أن الحاســـوب وســـيلة تعليميـــة مثيـــرة تســـاعد المعلـــم علـــى امـــتالك بعـــض المهـــارات والكفايـــات، 

دراسـة كـل تفكير والتقدم في التعليم حسب سرعته الذاتية وقدراتـه، ومـن بـين هـذه الدراسـات ويسهم في نضوج ال
 Millerson)، ( 5504منــى جــاد، )،(5505عمــرو الــدين جــالل، (، )5559وفــاء صــالح الــدين،  (مــن 

 ( .  5501مصطفى محجوب ، ) ، ( 5504غادة عبد الحميد، ) ،(2012,

ــة المتوســطة حيــث انهــم يعــانون مــن ضــعف مســتوى االداء ويــأتى االهتمــام فــى هــذه الدراســة ب  طــالب المرحل
المهـــارى وقلـــة مســـتوى تحصـــيلهم األمـــر الـــذى دفـــع الباحـــث إلـــى اســـتخدام اســـتراتيجة جديـــدة فـــى الـــتعلم وهـــى 

 . (Wood word, 2001)الحاسوب  تدريس مادة الذهنية حيث أنه استخدمها في إستراتيجية الخرائط

 يقـوم إذ المعلومـات، رسـم وكتابـة بـين يجمـع تخطيطـي رسـم أو تصـميم بأنهـا الذهنيـة الخرائط تعريف ويمكن 
 .  (Buzan,2002)العقل استيعابه على ليسهل مكتوب هو ما بتنظيم والطالب المعلم
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 بنى على التعرف عملية تسهيل في التخطيطي أساسًيا الرسم بأن (Wandersee,2000) ويرى وندرسي    
 تفكير أداة هي الذهنية والخريطة .الطلبة يمتلكها المعرفة التي أجزاء تجميع على يعمل إذ المفاهيمية، الطلبة
 الخارطـة تعتبـر حيـث البسـاطة، غايـة فـي وهـي اسـتثارة التفكيـر أو التفكيـر تحفيـز علـى تعمـل نهائيـة تنظيمية
 وفّعالة إبداعية وسيلة يفه المعلومات، هذه السترجاع وأيًضا المعلومات للدماغ إلدخال طريقة أسهل الذهنية
 .  المالحظات لتدوين

ستراتيجية   الـذهن للمعلومـات، قـراءة كيفيـة يماثـل شـكل أو خريطـة رسـم علـى تعتمـد أساسـا الذهنيـة الخـرائط وا 
التصـنيف،  أو حسـب االختصـاص علـى فـروع الفكـرة هـذه مـن ويتفـرع الرئيسـة، الفكـرة هـو المركـز يكـون حيـث

 تسـاعد كمـا الطالـب بسـهولة، عقل إلى وتوصيلها المعلومات تجميع على الذهنية الخرائط إستراتيجية وتساعد
 باليد إما الذهنية الخريطة رسم المعلومات، ويمكن استرجاع عملية وتسهل البعض، بعضها األفكار ربط على
 (. 5557بوزان، )  الكمبيوتر برامج باستخدام أو

 التـدريس عمليـة يحـول لكـي العمليـة الطـرق مـن العديـد خالل من الذهنية الخرائط يستخدم أن للمعلم ويمكن  
تحضـير المـذكرات،  الذهنيـة الخـرائط تطبيقـات ومـن وبسـاطة فـي التوظيـف، سـهولة أكثـر عمليـة إلـى والتعلـيم

 كثيـراً  أسـرع يكـون ذهنيـة سـوف خريطة شكل على المحاضرة تحضير إن .بالمحاضرات الخاصة المالحظات
 والطالـب المحاضـر مـن لكـل فـي السـماح تتمثـل كبيـرة ميـزة الوقت نفس في تملك أنها كما كتابيًا، تدوينها من

 الخريطـة تحـديث السـهل مـن سـيكون أنـه كمـا كـل األوقـات، فـي ككـل للموضـوع كاملـة إجماليـة صـورة بتكوين
 تحـديث تضـمن سـوف للـذاكرة المنشـطة طبيعتهـا أن كمـا إحـداث فوضـى، دون أخـرى إلـى سـنة مـن الذهنيـة
 تـزداد سـوف المحاضـر معرفة ألن ونظراً  المحاضرة، قبل الخريطة على نظرة مختصرة إلقاء بمجرد عالموضو 

إلـى  عـام مـن تطبيقهـا عنـد تمامـا مختلفـة محاضـرات تثمـر سـوف الذهنية الخريطة نفس فان مرور الوقت، مع
 آلـي حاضـرة بشـكلبالم الخاصـة المـذكرات تـدوين نتيجـة بالسـأم اإلصـابة دون يحـول أن شـأنه مـن وهذا أخر،
 والطالب المحاضر من ويزيد من دافعية وحماسة الطالب وتشويقًا لكل إضافي، جهد أي ذلك يتطلب أن دون
 الحفـاظ مـن المتحـدث تمكـن سـوف فأنهـا كإطـار للمحاضـرة، الذهنيـة الخريطـة دور خـالل ومـن ،المسـتمع أو

 باإلضافة .أخرى جهة من البناء وجيد حواض عرض وتقديم من جهة، التلقائي الحديث بين مثالي توازن على
 حـدث إذا أمـا المحاضـرة، أثنـاء سـليم بشـكل الوقـت توزيـع مـن المحاضـر الذهنية تمّكـن الخريطة فإن ذلك إلى
 الفتـرة مـع مرتجـل لحظـي بشكل التكيف من المتحدث تمكن فإنها األسباب من سبب الوقت ألي في تغير أي

 (.2006 بوزان، بوزان؛) الزمنية المتاحة

 الـدماغ جـانبي ربـط علـى تعمـل  الذهنيـة الخارطة إن الذهنية، الخارطة مبتكر وهو" توني بوزان " ويعتبر    
 بـين تمـايز هنـاك أن وبمـا .للـدماغ واأليسـر األيمـن الجـانبين بـين تمـايز وجـود بـوزان فيـرى واأليسـر، األيمـن
 يضع مما واأليسر، األيمن بين تربط تدريس طريقة عن البحث يتطلب فهذا للدماغ، واأليسر األيمن الجانبين
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 كفاءة تحسين على تساعد التي الطرق من تعتبر فهي الذهنية الخارطة بوزان ابتكر لذا عطائه قمة في الدماغ
 (. 5557بوزان، ) الدماغ  لكل أو التدريس الدماغ، جانبي بين الربط

 درجـات إلـى أعلـى المـتعلم إيصـال فـي فيـدت أنهـا " بـوزان " بحسـب الذهنيـة الخـرائط اسـتخدام دواعـي ومـن
 الذهنية، الخارطة في تصميم ويتمثل استيعابه يسهل تنظيم إلى المكتوبة المادة تحويل إلى باإلضافة التركيز،
 مع كبيرة بصورة ذهنًيا المتعلم يتفاعل وصور، وهنا ورموز رسوم إلى اللفظية المادة تحويل على أيًضا وتعمل
 تخطيطًيـا منظًمـا تعتبـر ألنهـا المـتعلم ومعلومـات أفكـار تنظيم وترتيب على تساعد أيًضا وهي العلمية، المادة
 المـادة مـع للتفاعـل الفرصـة للمـتعلم تتـيح وبصـرية فنيـة بصـورة واألفكـار والمعلومـات العلميـة المادة فيه تنتظم

 مـع كثيـًرا المتعلمـون ينـدمج ثحيـ التعليميـة، العمليـة فـي بفاعليـة   المتعلمـين إدماج أيًضا على وتعمل العلمية،
للـروتين  تغييـًرا النشـاط هـذا فـي ويجـدون كثيـًرا، ويسـتمتعون وذهنًيـا، ظاهرًيـا الذهنيـة بنـاء الخـرائط عمليـة

  .(Buzan, 2002) .  االعتيادي

 نظـرة المـدرس لمـنح الذهنيـة الخريطـة تسـتخدم أن يمكـن حيـث السـنوي، للتخطـيط الذهنيـة الخرائط وتستخدم  
 ونوعية دراسية مرحلة بكل الخاصة على األقسام والتعرف كاملة، الدراسية للسنة التعليمي البرنامج عن شاملة

 حجما ذهنية أصغر خريطة شكل عادة ويتخذ الدراسي العام تدرس، والتخطيط لنصف أن يجب التي الدروس
 لتحديـد الدراسـيالعـام  نصـف بخطـة االسـتعانة ويمكـن السـنوي، البرنـامج علـى فـروع أو فـرع مـن تمتـد

 لتحديـد باإلضـافة المـدرس تغطيتـه، ينـوي الـذي الدراسـي المـنهج ضـمن تناولهـا يـتم سـوف التـي الموضـوعات
 دقيقة تفصيالت ستتضمن الذهنية اليومي خارطته التخطيط تقريبي، أما بشكل سيتبعه الذي الترتيب أو النمط
                   الصـفية الغرفـة وحالـة تغطيتهـا سـيتم التـي عالدراسـي، والمواضـي اليـوم ونهايـة لبدايـة الوقـت تحديـد مثـل
 .  (5555دايرسون، ( 

 معـين لـدرس ذهنيـة خريطـة إعـداد عـن طريـق الـدروس وذلـك تقـديم أو لشـرح الذهنيـة الخريطـة ويـتم توظيـف 
 يثيـر الرأسـي وسـوف العـرض جهـاز استخدام عن طريق للطلبة وتقديمه به، المتعلقة التفاصيل كافة وتوضيح

 للطلبـة ذهنيـة توزيـع خـرائط طريـق عـن آخـر نمـط إتبـاع ويمكـن المـادة، واسـتذكار الفهـم ويـدعم الطلبـة انتبـاه
 واألسـود األبيض باللونين مصورة نسخ توزيع أو استكماله، منهم ويطلب للخريطة، العام الهيكل صورة تحمل
 (.5559الرفاعي، )بأنفسهم  بتلوينها الطلبة يقوم لكي

 وفهمـه، الطالـب معرفـة هـو اختبـار االمتحـان وراء مـن الهـدف كـان إذا لالمتحانـات الذهنيـة لخـرائطا وتستخدم
 مـا للمـدرس الخريطـة تثبـت أن يمكـن األمثل، حيث الحل هي الذهنية الخريطة فإن الكتابة، على قدرته وليس
 وسـوف وضـعفه، قوتـه نقـاط علـى الضـوء تلقـي أنها سوف كما ال، أو عام بشكل المادة يعي الطالب كان إذا

 يمكن أمور أي عن بعيدا الطالب بها يتمتع التي المعرفة مستوى عن واضحة وموضوعية فكرة المدرس تمنح
 هـائالً ًا قـدر  وسـوف يـوفر والنحـو، الصـرف ودقـة اليدوي، الخط جمال مثل التصحيح على موضوعّية تؤثر أنّ 
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 الذهنيـة الخريطـة تعتبرو .في االختبار الواردة ءاألخطا وتصويب القراءة في المدرس يقضيه الذي الوقت من
 فـي والمركـز المتكامـل الفكـر تشـجع فهـي وتقـديم المشـروعات، والمراقبـة التخطـيط فـي المثاليـة الوسـائل إحـدى
 المتواصـلة الشـبكة ومراقبـة الـتعلم، عمليـة تقـدم متابعة على المدرس والطالب من كل وتمكن المبكرة، المراحل

 بـوزان؛( الشـفهية  أو المكتوبـة للعـروض سـواء مثاليـا إطـارا تقـدم النهايـة فـي كمـا أنهـا ابطـة،المتر  للمعلومـات
 (.2006 بوزان،

 التربـويين قبـل مـن المشـكالت وحـل للـتعلم واسـتخدمت الشـعاعية بالرسـوم الذهنيـة الخـرائط وقـد سـميت  
 الصخور النارية من نوع وهو ياألرجوان الحجر أو السماقي الحجر رسمها في يستعمل كان وقد والمهندسين،

 والبيزنطيـة، اإلمبراطوريـة الرومانيـة فـي والتماثيـل المنحوتـات فـي اسـتخدم وقـد عـدة، بلـورات مـن يتكـون الـذي
 بتطـوير حـديثاً  وقـام .أرسـطو يـد علـى المـيالدي الثالـث القـرن فـي مـره ألول الشـعاعية الرسـوم هـذه وظهـرت
 في التقليدية المذكرات استخدام عن فّضل االبتعاد الذي بوزان توني هورالمش البريطاني العالم الذهنية الخرائط

 والصـور والرمـوز الكلمـات بـين تجمع أنها حيث الخرائط الذهنية منها بدالً  واستخدم المالحظات، وتدوين أخذ
 طائـهع قمـة فـي الـدماغ فيكـون للـدماغ واأليسـر األيمـن اإلنسـان النصـفين يسـتخدم وبـذلك واأللـوان، التخيليـة

(Buzan, 2002) . 

واألفكـار والعالقـات بينهـا  للمفـاهيم خطـي غيـر بصـري مخطـط بأنهـا الذهنيـة الخـرائط اعتبـار ويمكـن 
(Biktimirow and Nilson, 2006) ،  العالقة وذات المتصلة تشمل شبكة من  المفاهيم الذهنية والخرائط 

 شمولية األكثر من لمستوياتها تبعا المخطط ت فيالمعلوما وتتدرج والرموز، والكلمات الرسومات تحوي والتي
 كافــة فــي يــتم الــذي اإلشــعاعي التفكيــر تعبيــر عــن هــي الذهنيــة شــمولية، والخريطــة األقــل إلــى

 ومنهـا والمـذكرات، المالحظـات تدوين في تستخدم رئيسية أساليب عدة وهناك، (Buzan, 2007)االتجاهات
مـن  أيضـاً  وهنـاك سـردي، بشـكل المعلومـات كتابـة علـى الطالـب فيـه يعتمـد الـذي السـردي العبـارة واألسـلوب

 عليهـا المـذكرات نطلـق أن ويمكـن المعلومـات، لتـدوين تقليديـة أسـاليب تعتبـر وكلهـا واألعداد، الرموز يستخدم
 عـادة يـتم حيـث الكلمـات الرئيسـة، علـى الضـوء تسـلط ال فهـي مساوئ عدة التقليدية المذكرات ولهذه التقليدية،

 قويـة أفعـال أو كلمـات شـكل علـى والتي تتمثل المفتاحية، أو الرئيسة الكلمات طريق عن الهامة فكاراأل طرح
 الكلمـات هـذه أن نجـد التقليديـة المـذكرات فـي سـماعها، لكـن أو قراءتهـا عند معينة تداعيات األذهان إلى تعيد

 وهـذه أهميـة، األقـل تالكلمـا مجموعـة وسـط تختفـي مختلفـة، وسـوف صـفحات فـي عادة تظهر سوف الرئيسة
 وتخلق الرئيسة، والمفاهيم الكلمات بين مناسبة وروابط تداعيات عمل وتمنعه من البشري العقل تعيق العوامل
وبالتـالي  المرئـي، للضـجر مثيـرة تكـون واحـد لـون علـى تعتمـد والتـي التقليديـة فالمـذكرات فـي التـذكر صـعوبة
 تسبب الالنهائية التي التقليدية القوائم شكل عادة تتخذ كراتالمذ هذه أن حيث والنسيان، بالرفض تقابل سوف
عداد لتدوين النظم التقليدية إن ،تذكرها في صعوبة العقل يجد وبالتالي الملل  للوقت مضيعة تعتبر المذكرات وا 
 تتضـمن ضـرورية غيـر مـذكرات قـراءة ثـم ومـن الضرورية، غير بعض األشياء تدوين على تشجع ألنها وذلك
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بطبيعتـه  التقليديـة للمـذكرات الخطـي فـالعرض العقلـي، اإلبـداع تحفيـز عـن تعجزو  الكلمات الرئيسة نع البحث
 . (Buzan, 2006)والذاكرة  اإلبداع يعيق وبالتالي وتداعيات، روابط صنع من العقل يمنع

 هـذه ومن راتالخطي للمذك والتدوين اإلعداد عمليتي على تتفوق تجعلها الذهنية للخرائط عوامل عدة وتتوافر
 والتذكر، اإلبداع عمليتي تحسين يعمل على وهذا الرئيسة الكلمات على الضوء تلقي أنها المميزات أو العوامل

 مـا يتـراوح فقـط الهامـة الكلمـات قـراءة خـالل مـن يتم تـوفيره الذي الوقت أن حيث الوقت توفير على تعمل كما
 األبعـاد متعـددة الذهنيـة الخـرائط أسـهل بشـكل كريتـذ فـإن العقـل ذلـك إلـى باإلضـافة ،(% 95 و 50 )بـين

 فـي بـالتفكير للعقـل تسـمح الذهنيـة الخريطـة أن كمـا الواحـد، ذات اللـون الخطيـة المـذكرات مـن بـدال واأللـوان
 لرغبة وفقا انسجام في الذهنية الخريطة وتعمل واالكتشافات، األفكار من لمزيد ويفتح المجال متعددة اتجاهات

 (.2008 بوزان،) التعلم في الطبيعية الرغبة ينمي مما الشمولية أو االستكمال في العقل الطبيعية

 العنـاوين وحصـر تحديـد ثـم المنتصـف، فـي الخارطـة عنـوان وضـع البـد مـن الذهنيـة عنـد إعـداد الخريطـةو 
علـى  عيـةوالفر  الرئيسـة العنـاوين كتابـة وتـتم عنهـا، المتفرعـة العنـاوين ثـم ومـن بالموضـوع، الرئيسـة المتعلقـة

 تزويـدها بالصـور يفضـل جذابـة الذهنيـة الخريطـة تكـون وحتـى الخطـوط، فـوق وذلـك مائلـة فـروع أو خطـوط
 المصـمم الشـخص ذهنيـة بـاختالف خريطـة كـل وتختلـف األلـوان، واسـتخدام المختلفـة والرسـومات والرمـوز
 .(2009   البلوشي ;أمبو سعيدي( آلخر  شخص من تختلفان اللتان اللونية والمسحة

 الرفاعي ويلخص،  الذاكرة في تترسخ حتى عليها نظرة إلقاء يجب الذهنية الخارطة تصميم من وبعد االنتهاء 
 الفـروع رسـم ثـم المركـز، فـي عنـوان رئيسـي بوضـع بسـيط بأسـلوب الذهنيـة الخريطـة رسم خطوات ( 2009 )

 رسـومات عمـل النهايـة وفـي كبيـر، بخـط   ثـم الكتابـة المناسـبة، الكلمات مفاتيح اختيار وبعدها الكلمات، بحجم
 .أخرى مرة الرجوع للخريطة ثم فترة العمل وترك المعلومات، لتوضيح

- :األنواع هذه ومن الذهنية للخرائط أنواع عدة هناك ( 2006 ) بوزان وحسب

 .المركز من مشعين فرعين تحوي التي الخرائط وهي  :الثنائية الذهنية الخرائط .0
 مـن وقـد ثبـت األساسـية، الفـروع مـن عـدد أي تشـمل :التصـنيفات متعـددة أو ةالمركبـ الذهنيـة الخـرائط .5

 ال المتوسط العقل إلى كون يرجع وهذا وسبعة ثالثة بين يتراوح الفروع عدد متوسط أن التجربة خالل
 قصـيرة الـذاكرة فـي بنـود أو سـبعة المعلومـات، مـن أساسـية مفـردات سـبع مـن أكثر يحمل أن يستطيع

عـداد بالتصـنيف الخاصـة العقليـة القـدرات تنمية تساعد على بأنها المدى، وتتميز  والوضـوح الفئـات وا 
 .والدقة

 للخـرائط وأهـم ميـزة مجموعـات، شـكل فـي معـا األفـراد مـن عـدد يصـممها :الجماعيـة الذهنيـة الخـرائط .4
 مجموعـة يـتعلم فـرد كـل أن حيـث األفـراد، مـن عـدد أنهـا تجمـع بـين معـارف  ورؤى الجماعية الذهنية
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 كـل أفـراد معـارف تتجمـع سـوف مجموعـات فـي العمـل وعنـد تخصـه وحـده المعلومـات مـن متنوعـة
 .ومميزة رائعة جماعية ذهنية خريطة نتيجته وتكون لألفكار ارتجال جماعي ويحدث المجموعة،

 العديد هناك حيث الحاسوب، طريق عن ويتم تصميمها: الحاسوب طريق عن المعدة الذهنية الخرائط .1
 رسـم علـى تسـاعد بـرامج فهنـاك الخـرائط، إعـداد وحفـظ فـي تسـاعد التـي اآللـي لحاسـبا بـرامج مـن

 .الذهنية الخريطة
أثر استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية في التحصـيل لذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على 

 .بمادة الحاسوب لدى طالب الصف األول متوسط واتجاهاتهم نحوها

    : راسةمشكلة الد
بعـد اطــالع الباحــث علـى نتــائج طــالب الصــف األول المتوسـط فــي العديــد مــن المـدارس الحــظ الباحــث تــدني  

تقريبــًا، ممــا ّحفــز الباحــث للبحــث عــن % 14عالمــات الطــالب فــي مــادة الحاســوب حيــث بلغــت نســبة النجــاح 
 . يل الطالب الدراسي والمهارىإمكانية توظيف إستراتيجية جديدة لتعليم الحاسوب تسهم في رفع مستوى تحص

وفي محاولة لالستفادة من التقنيات الحديثة خاصة التي ظهرت في مجال برامج الخرائط الذهنية االلكترونية،  
وتوظيفها في التغلب على مشـكالت الواقـع وتـدريب الطـالب علـى المهـارات العمليـة للوصـول بهـم إلـى مسـتوى 

للمـتعلم التفاعـل والـتحكم فـي عـرض معلومـات البرنـامج ممـا ينـتج عنـه األداء المطلوب،  حيث يمكن أن تتـيح 
 . عمليات ذهنية جديدة

ويمكن االستفادة من هذه البرامج القائمـة علـى تكـوين الـروابط بحيـث يثيـر الدافعيـة ويسـهم فـي تحقيـق النـواتج  
إلبحــار الكتســاب المعلومــات التعليميــة، فــالخرائط الذهنيــة تقــوم علــى تنظــيم المعلومــات بطريقــة تتــيح للمــتعلم ا

بالطريقة التي تناسبه، وتالئم قدراته واهتماماته، وتحتوي على كم كبير من المعلومات، التـي تـرتبط فيمـا بينهـا 
بطريقة متداخلة ومنظمة، وتظهر كنظام شبكي يضم مجموعة من المحطات التـي تسـهل الوصـول للمعلومـات 

ن اختيـار تقنيـة حديثـة مناسـبة تعمـل علـى إثـارة اتجاهـات الطـالب واسترجاعها بسرعة كبيرة، لكل ذلك ال بـد مـ
وتعمل على تكوين الروابط بأسلوب مشوق، وقد رأى الباحث استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية جاءت تلبية 
لكثيــر مــن الــدعوات والتوصــيات التــي تؤكــد علــى أهميــة اســتخدامها فــي التعلــيم مثــل أبحــاث العــالم البريطــاني 

؛ (5505)؛ ودراســة الســعيد (5500) ؛ ودراســة ســحر مقلــد (5559)؛ ودراســة بــوزان (5550)ســة بــوزان ودرا
مـن توصـيات المـؤتمر الـدولي الثـاني ( هــ0145)وكـذلك تلبيـة لمـا نقلـه العنـزي (. 5554)ودراسة تغريد عمران

وير تصـميم المنـاهج أهميـة تطـ: للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد بالرياض، حيث كان مـن ضـمن توصـياته 
الدراســـية لمختلـــف المراحـــل الدراســـية، باســـتخدام برمجيـــات الحاســـوب بحيـــث تكـــون مواكبـــة لمتطلبـــات عصـــر 

 . المعرفة



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

 

- 274 - 
 

 (م  8102اشر ، يناير، اجلزء الرابع ، العدد الع)  
 

 

وتعــديل الطــرق التعليميــة التــي تعمــل علــى تفعيــل الحفــظ االســتظهاري اآللــي للمعلومــات، وقــد تــم اختيــار      
لبته حيـث أن إسـتراتيجية الخـرائط الذهنيـة تعتبـر أداة هامـة الصف األول المتوسط لتطبيق هذه الدراسة على ط

 .لتعليم المعرفة ، والتي تتطلب تفكير منطقي مجرد والذي يصل إليه الطالب

وتتحدد مشكلة الدراسة فى تدني مستوى مهـارات طـالب المرحلـة المتوسـطة فـى مقـرر الحاسـب اآللـى ، وتـأتى 
 :لمشكلة من خالل االجابة عن السؤال التالى هذه الدراسة فى محاولة للبحث عن حل هذه ا

 :أسئلة الدراسة
  :التالي السؤال عن اإلجابة مشكلتها في تتمحور والتي الحالية تأتي الدراسة سبق لما وتأسيًسا 

  طالب ما أثر متغير الخرائط الذهنية االلكترونية في التحصيل المهاري في مادة الحاسب اآللي لدى .0
 ؟المرحلة المتوسطة  

 :الدراسة أهداف
 :التالية األهداف الدراسة لبلوغ تسعى هذه

  استخدام برامج تقنية حديثة قائمة على استراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية، بغرض التغلب 
  على مشكالت الواقع، وتقديم وسيلة جديدة تساعد طالب المرحلة المتوسطة على اتقان مهارات 
 الحاسب اآللى    . 
 لى أثر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية فى تنمية التحصيل المهارى لطالب المرحلة التعرف ع 
 المتوسطة فى مقرر الحاسب اآللى . 

 :الدراسة  أهمية
  : الحالية فى الدراسة أهمية تتمثل * 

عملية   في يةالخرائط الذهنية االلكترونتتمثل فى اختبار مدي فاعلية تقنية حديثة وهى :  األهمية النظرية -
 دون في تدريس مادة الحاسوب توظيفها، حيث يمكن التدريس ورفع مستوى التحصيل المهارى لدى الطالب

تفاعل  ، بجانب معرفة مدى عملية التعلم تحسين وذلك بهدف التقليدية األساليب في الجذري للتغيير الحاجة
 .المتوسطة المرحلة طالب وخاصة الطالب معها

 الخرائط الذهنية االلكترونية في عملية التدريس استخدام تطوير تسهم في التي وصياتالت بعض تقديم -
 .المتوسطة خاصة لطالب المرحلة
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 مقرر تدريس في المعلمين بوسيلة تدريس جديدة غير المتبعة محاولة امدادتتمثل فى :  األهمية التطبيقية -
تساعدهم فى رفع ديدة ومثيرة بالنسبة للطالب الحاسوب لطالب المرحلة المتوسطة، وتقديم وسيلة تعلم ج

 . مستوى أدائهم المهاري والتحصيلى وتزيد من دافعيتهم نحو عملية التعلم 

 .الخرائط الذهنية االلكترونية استخدام على المتوسطة الحاسوب بالمرحلة معلمي تساعد موجهات وضع -

 :فرضيات الدراسة
 :ت اآلتيةستحاول الدراسة الحالية اختبار الفرضيا

بين متوسطات درجات طالب المجموعتين ( 5050) ≥يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة "  .0
التى تدرس بالطريقة )، والضابطة (التى تدرس باستخدام الخرائط الذهنية االلكترونية)التجريبية 
 ".وذلك في بطاقة مالحظة مهارات الحاسب اآللى( التقليدية

بين متوسطات درجات طالب المجموعتين ( 5050) ≥يًا عند مستوى داللة يوجد فرق دال إحصائ"  .5
التى تدرس بالطريقة )، والضابطة (التى تدرس باستخدام الخرائط الذهنية االلكترونية)التجريبية 
 ".وذلك في اختبار تحصيل مهارات الحاسب اآللى( التقليدية

 :  حدود الدراسة
 :لتالية تقتصر الدراسة الحالية على الحدود ا

وهى المحتوى العلمى الذى ستتناوله إستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية : الحدود الموضوعية -0
، ومواد ( نظام التشغيل وحدة) المنتجة فى ضوء متغير الدراسة المستقل مهارات مادة الحاسب اآللى 

 .المعالجة التجريبية 
 .تابعة إلدارة التربية والتعليم لمحافظة القنفذةتم تطبيق الدراسة بالمدارس ال: الحدود المكانية -5
 (.هـ0147-0141)تم تطبيق الدراسة بالفصل األول للعام الدراسي : الحدود الزمانية  -4
أفراد المجموعات التجريبية والضابطة من طالب المرحلة التوسطة، وتتمثل فى : الحدود البشرية -1

طالبًا من طالب الصف األول ( 15)بواقع وتراوح إجمالي عدد طالب عينة الدراسة من شعبتين 
المتوسط، وتم اختيار الشعبتين بالطريقة القصدية، وتقسيمهم عشوائيًا األولى تجريبية واألخرى 

 .ضابطة
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 :  مصطلحات الدراسة
 :الذهنية االلكترونية  الخرائط -9
 القاتواألفكار والع المفاهيم خطي يعرض غير بصري هى عبارة عن مخطط: التعريف العلمى -

 وتتدرج والرموز، والكلمات الرسومات تحوي والتي العالقة وذات المتصلة من المفاهيم شبكة بينها، أو
 هي الذهنية والخريطة .شمولية األقل إلى شمولية األكثر من لمستوياتها تبعا المخطط المعلومات في

 (    ( Nilsone, 2006, 41. كافة االتجاهات في يتم الذي اإلشعاعي التفكير تعبير عن
 طالب على المقرر اآللى الحاسب درس لمحتوى بصري ملخص عن  هى عبارة: التعريف االجرائى  -

 العامة المفاهيم فيه تقع هرمي، شكل في الدرس ومفاهيم أفكار لتنظيم وتستخدم المتوسطة، المرحلة
  . شموال األقل المفاهيم من أخرى مجموعات تحتها تتدرج ثم المخطط قمة في

 :تحصيل المهارى ال -0
ويقصد بالتحصيل درجات الطالب التى يحصل عليها فى االختبار التحصيلى الذى ُيجرى له بعد تعرضه 

  -:الذهنية االلكترونية، أما المهارة فيمكن تعريفها كالتالى لبرنامج الخرائط
الجدير هو مستوي الفرد فى القيام بمهمة ما ، والشخص الماهر هو الشخص : التعريف العلمى   -

القدير فى أحد ميادين العلم التي ترتبط بعملية اإلنتاج، والتي تتألف عادة من عدد من القدرات 
المرتبطة أو المستقلة، كما يمكن وصف هذا الشخص بأنه على درجة من الكفاءة والجودة فى األداء 

 (  009،  5555فؤاد أبو حطب وأمال صادق ، . ) 
نتاج  هى مجموعة: التعريف االجرائى  - من التعليمات التي يستخدمها اإلنسان لحل مشكالت معينة وا 

تطبيقات عامة ومتخصصة وهذا يتماشى مع مهارات الحاسب اآللى التى تناولها الباحث فى تطبيقه 
قة للدراسة على طالب المرحلة المتوسطة ، وتقاس بالدرجة التى يحصل عليها الطالب من خالل بطا

 .غرضال المالحظة المعدة لهذا
 االطار النظرى

 : الخرائط الذهنية االلكترونية : المحور اآلول -
 على المبني إلكتروني تعليم إلى التقليدي التعليم تحويل لمواجهة الحاضر الوقت في كثيرة تحديات توجد   

 تصالاال تقنيات طريق عن العقلية العمليات بجميع القيام للمتعلم يمكن حيث والمرئية، الرقمية التكنولوجيا
وقد أكسبت تلك التقنيات األنظمة  ، الحديثة التى تم توظيفها فى مجال التعليم مؤخرًا بشكل كبير اإللكترونية

التعليمية العديد من المزايا والخصائص، التي جعلت منها أنظمة مستحدثة لها العديد من اإلمكانيات والقدرات 
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لية التعليمية، ومن بين تلك األنظمة المستحدثة الخرائط التي تستحق دراستها، واالستفادة منها في دعم العم
 . الذهنية االلكترونية

 حيث وأيسر أيمن جانبين إلى ينقسم البشري الدماغ أن إلى األخيرة السنوات في الدماغ بحوث توصلت وقد  
 األيمن الجانب على األيسر الجانب ويسيطر الجسم، حركة من األيسر الجانب على األيمن الجانب يسيطر

 كاين، ) الجاسي الجسم تسمى والحسية العصبية األلياف من حزمة بواسطة معا ويرتبطان الجسم، حركة من
 في يتم عمله أن إال البشري للمخ كروي نصف لكل متخصصة وظائف وجود من وبالرغم ، (50 ،0997
 مع الوظائف في يشترك يكرو  نصف كل أن بمعنى المخ جانبي بين ثنائية عالقة توجد أنه كما. تام تكامل

 بصورة األنشطة معظم في البعض بعضهما يشاركان الكرويين النصفين وكال األخر الكروي النصف
 مختلفا تشغيال المعلومات بتشغيل يقوم كروي نصف كل أن إال الثنائية المشاركة هذه من وبالرغم متكاملة،

  (41 ،5552 فؤاد، قالدة ) .األخر النصف عن
 :  (Graphic Organizers)لتخطيطيةا المنظمات -

 وهي (Organizers Visual) البصرية بالمنظمات أيضا وتسمى التخطيطية بالمنظمات يسمى ما هناك    
 بنائهم في المعرفة تنظيم على الطلبة مساعدة في استخدامها يمكن التي االستراتيجيات أو األساليب من

 ،5551 ،محمود بهجات(  عرفها حيث التخطيطية للمنظمات ويةالترب التعريفات من العديد وهناك المعرفي،
 في الدرس ومفاهيم أفكار لتنظيم تستخدم العلوم، درس لمحتوى البصرية الملخصات من مجموعة بأنها )9

 األقل المفاهيم من أخرى مجموعات تحتها تتدرج ثم المنظم قمة في العامة المفاهيم فيه تقع هرمي، شكل
 .سةالمحسو  حتى شموال
 :التخطيطية المنظمات تصنيفات -
 العريمي، اهلل وعبد سعيدي أمبو ) من كل صنفها وقد تصنيفات، عدة إلى التخطيطية المنظمات ُصنفت  

 المرتبة التخطيطية فالمنظمات والدوري التتابعي، التصوري، المرتب، : هي أنواع أربعة إلى (41 ،5552
 -:هي منها أنواع ثالثة وهناك الرئيسى، ومالمفه تحت أقل ومفاهيم رئيسا مفهوما تضم
 يوضع وفيها المرتبة، التخطيطية المنظمات من النمط هذا "بوزان" العالم طور : الذهنية الخرائط -

 فإن وبذلك بروزا، أكثر المعلومات تجعل والتي الرئيسة األفكار منه تتفرع مركزي أو رئيسى مفهوم
 زمنية لفترة تذكرها من يمكنهم الذي بالشكل المعلومات بتنظيم للمتعلمين تسمح الذهنية الخرائط
 .أطول

 بحيث المفاهيم ترتب النمط هذا وفي (Novak، 0990 نوفاك ) العالم طورها : المفاهيم خرائط -
 أربع من وتتكون وهكذا، منه أسفل عمومية األقل والمفاهيم الهرم، قمة في الرئيسى المفهوم يكون

. واألمثلة الوصل، أو الربط الصلة،وكلمات ذات والمفاهيم الرئيسى، المفهوم هي رئيسية مكونات
 وتمثيلها المدى الطويلة الذاكرة في تخزن أن يمكن التي المعرفة بتنظيم للمتعلم تسمح المفاهيم وخرائط

 . الجديدة التعليمية المادة تعلم وتسهل أطول زمنية لفترة بالمعرفة باالحتفاظ يسمح مما
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 التعلم سهلة أنها حيث المفاهيمية، عن الذهنية الخارطة بها تتميز التي لنقاطا بعض وهناك    
 إليها المعلومات إضافة ويمكن التمدد سهلة أنها كما ومصغرة، مرتبة بصورة القارئ وتزود والتطبيق،
 تبمعلوما القارئ المفاهيمية الخرائط تزود المقابل وفي ، النفس عن والتعبير اإلبداع وتشجع بسهولة
 بين والروابط العالقات تؤكد أنها أيضا مميزاتها ومن المعلومات، لمراجعة استخدامها يمكن كما سريعة،
  (45 ،5551 ، بوزان ) للتقييم قواعد خالل من المفاهيم خريطة تقييم ويمكن المفاهيم،

 عن دةمسان وتفاصيل مركزي مفهوم بين العالقة العنكبوتية الخريطة تصف: العنكبوتية الخرائط -
 الفكرة: هي أجزاء ثالثة لها العنكبوتية والخريطة. الرئيسى بالمفهوم األفكار تربط التي الفروع طريق

 التي الفروع على وتوضع الهامة الخصائص الخريطة، مركز في دائرة في موضوعة وتكون الرئيسية
 الخصائص من فرعتت دوائر أو خطوط على توضع التي المساندة واألفكار الخريطة، مركز من تخرج
   ( 05 ، 5559 الجارف، ) .الخريطة حول وتدور المهمة

 : الذهنية الخرائط -
 ثم ومن للدماغ المعلومات إلدخال طريقة أسهل وهي نهائية تنظيمية تفكير أداة هى الذهنية الخرائط     

بداعية فّعالة طريقة الذهنية والخريطة المخزنة، المعلومات هذه استرجاع  وتشترك مالحظات،ال ألخذ وا 
 واحد، طبيعي تركيب ولها األلوان، تستخدم جميعها أنها: منها أشياء عدة في الذهنية، الخرائط جميع
 جميع تستخدم وأيضا العصبية، الخلية شكل تشبه بذلك وهي الخطوط منه تتفرع بمركز تبدأ أنها حيث

 تحويل يمكن وبهذا التخيلية، ماتالرسو  إلى باإلضافة والكلمات والرموز، الخطوط الذهنية الخرائط
 ومماثل متالئم بشكل يعمل للتذكر وقابل وملون ، منظم مخطط إلى المملة والتلخيصات المالحظات

  (07 ،5555 بوزان، ) . الدماغ عمل لكيفية
 :الذهنية الخرائط تاريخ -

 قرون، عدة منذ استخدمت الشعاعية الرسوم تسمى كانت ما أو الذهنية الخرائط أن التاريخ يظهر    
 كان وقد الناس، عامة من وبعض ومهندسين مربين قبل من المشكالت وحل للتعلم استخدمت حيث

 من يتكون الذي النارية الصخور من نوع وهو األرجواني الحجر أو السماقي الحجر رسمها في يستعمل
 هذه وظهرت والبيزنطية، ةالروماني اإلمبراطورية في والتماثيل المنحوتات في استخدم وقد عدة، بلورات
 القرن في أيضا واستخدمها ،" أرسطو " يد على الميالدي الثالث القرن في مره ألول الشعاعية الرسوم
 . " ليول رومان " الفيلسوف الميالدى عشر الثالث
 أو صحابته إلى معينة فكرة لتوصيل توضيحية رسوم أحيانا يستخدم وسلم عليه اهلل صلى الرسول وكان
 على األمثلة ومن بسيطة، ذهنية خرائط الرسوم هذه مثل اعتبار ويمكن كالمه، من المقصود يحلتوض
 الخط وسط وخًطا مربًعا، خًطا خط أنه وسلم عليه اهلل صلى النبي عن مسعود بن اهلل عبد عن " :ذلك

 أتدرون: الفق المربع، الخط من خارجا وخطا المربع، الخط وسط الذي الخط جانب إلى وخطوًطا المربع،
 األعراض جنبه إلى الخطوط وهذه األوسط، الخط اإلنسان هذا: قال أعلم، ورسوله اهلل: قالوا هذا؟ ما
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. األمل الخارج والخط المحيط، األجل المربع والخط هذا، أصابه هذا أخطأه فإن مكان، كل من تنهشه
  (55 ،5552 العريمي، اهلل وعبد سعيدي أمبو ) ".صحيح وهو ماجه ابن رواه
 عن االبتعاد فّضل الذي "بوزان توني " المشهور البريطاني العالم الذهنية الخرائط بتطوير حديثا وقام 

 أنها حيث الذهنية الخرائط منها بدال واستخدم المالحظات، وتدوين أخذ في التقليدية المذكرات استخدام
 واأليسر األيمن النصفين اإلنسان خدميست وبذلك, واأللوان التخيلية والصور والرموز الكلمات بين تجمع
 . (09 ،5555 ، بوزان ) عطائه قمة في الدماغ فيكون للدماغ
           بينها والعالقات واألفكار للمفاهيم خطي غير بصري مخطط بأنها الذهنية الخرائط اعتبار ويمكن   
 تحوي والتي العالقة وذات ةالمتصل المفاهيم من شبكة تشمل الذهنية والخرائط ،(10 ،5551 نيلسون، )

 إلى شمولية األكثر من لمستوياتها تبعا المخطط في المعلومات وتتدرج والرموز، والكلمات الرسومات
  .االتجاهات كافة في يتم الذي اإلشعاعي التفكير عن تعبير هي الذهنية والخريطة. شمولية األقل
 السردي واألسلوب العبارة ومنها والمذكرات، اتالمالحظ تدوين في تستخدم رئيسية أساليب عدة وهناك   
 واألعداد، الرموز يستخدم من أيضا وهناك سردي، بشكل المعلومات كتابة على الطالب فيه يعتمد الذي
 ولهذه التقليدية، المذكرات عليها نطلق أن ويمكن المعلومات، لتدوين تقليدية أساليب تعتبر وكلها

 األفكار طرح عادة يتم حيث الرئيسية، الكلمات على الضوء تسلط ال هيف مساوئ عدة التقليدية المذكرات
 إلى تعيد قوية أفعال أو كلمات شكل على تتمثل والتي المفتاحية، أو الرئيسية الكلمات طريق عن الهامة
 الرئيسة الكلمات هذه أن نجد التقليدية المذكرات في لكن سماعها، أو قراءتها عند معينة تداعيات األذهان
 وهذه أهمية، األقل الكلمات مجموعة وسط تختفي وسوف مختلفة، صفحات في عادة تظهر سوف
 الرئيسية، والمفاهيم الكلمات بين مناسبة وروابط تداعيات عمل من وتمنعه البشري العقل تعيق العوامل
 للضجر مثيرة تكون واحد لون على تعتمد والتي التقليدية فالمذكرات التذكر في صعوبة كذلك وتخلق
 التقليدية القوائم شكل عادة تتخذ المذكرات هذه أن حيث والنسيان، بالرفض تقابل سوف وبالتالي المرئي،
 النظم إن ، للوقت مضيعة وتعتبر. تذكرها في صعوبة العقل يجد وبالتالي الملل تسبب التي الالنهائية
عداد لتدوين التقليدية  غير األشياء بعض تدوين على تشجع هاألن وذلك للوقت، مضيعة تعتبر المذكرات وا 

 عن تعجز وأخيًرا الرئيسية، الكلمات عن البحث تتضمن ضرورية غير مذكرات قراءة ثم ومن الضرورية،
 روابط صنع من العقل يمنع بطبيعته التقليدية للمذكرات الخطي فالعرض العقلي، اإلبداع تحفيز

  (51 ،5551 ، زانبو  ) .والذاكرة اإلبداع يعيق وبالتالي وتداعيات،
 للمذكرات الخطي والتدوين اإلعداد عمليتي على تتفوق تجعلها الذهنية للخرائط عوامل عدة وتتوفر    
 عمليتي تحسين على يعمل وهذا الرئيسية الكلمات على الضوء تلقي أنها المميزات أو العوامل هذه ومن

 الكلمات قراءة خالل من توفيره يتم الذي الوقت أن حيث الوقت توفير على تعمل كما والتذكر، اإلبداع
 الخرائط أسهل بشكل يتذكر العقل فإن ذلك إلى باإلضافة ، 95 %و 50 بين ما يتراوح فقط الهامة
 الذهنية الخريطة أن كما الواحد، اللون ذات الخطية المذكرات من بدال واأللوان األبعاد متعددة الذهنية
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 وتعمل واالكتشافات، األفكار من لمزيد المجال يفتح وهذا عددةمت اتجاهات في بالتفكير للعقل تسمح
 الرغبة ينمي مما الشمولية أو االستكمال في الطبيعية العقل لرغبة وفقا انسجام في الذهنية الخريطة
  (0 ،5552 بوزان، ) . التعلم في الطبيعية

 ملونة، حبر أقالم و رصاص مأقال مخططة، غير رسم أوراق:  الذهنية الخرائط لتطبيق يلزم ما وكل   
  .والتخيالت الدماغ استخدام ذلك كل من واألهم مختلفة، ألوان

 :الذهنية الخرائط إعداد خطوات -
 -:كالتالى وهى الذهنية الخريطة إلعداد خطوات عدة ( 5551 ، بوزان ) حدد  

 .المنتصف في الخارطة عنوان وضع يجب البداية في .0
 .عنها المتفرعة العناوين ثم ومن بالموضوع، المتعلقة الرئيسية العناوين وحصر تحديد .5
  .الخطوط فوق وذلك مائلة فروع أو خطوط على والفرعية الرئيسة العناوين كتابة .4
 الذهنية الخريطة تكون حتى األلوان واستخدام المختلفة والرسومات والرموز بالصور تزويدها .1

 (50 ،5552 العريمي، اهلل وعبد سعيدي أمبو ). جذابة
 اللتان اللونية والمسحة التصميم في الشخصية باختالف األخرى عن ذهنية خريطة كل وتختلف   

 تترسخ حتى عليها نظرة إلقاء يجب الذهنية الخارطة تصميم من االنتهاء وبعد آلخر، شخص من تختلفان
  (42 ،5559 والبلوشى، سعيدي أمبو ) . الذاكرة في
 في رئيسي عنوان بوضع بسيط بأسلوب الذهنية الخريطة رسم خطوات (5559 الرفاعي، ) ويلخص   

 كبير، بخط   الكتابة ثم المناسبة، الكلمات مفاتيح اختيار وبعدها الكلمات، بحجم الفروع رسم ثم المركز،
  .أخرى مرة للخريطة الرجوع ثم فترة العمل وترك المعلومات، لتوضيح رسومات عمل النهاية وفي
  :الذهنية الخرائط أنواع -

   -:األنواع هذه ومن الذهنية للخرائط أنواع عدة وهناك
 .المركز من مشعين فرعين تحوي التي الخرائط وهي: الثنائية الذهنية الخرائط -
 وقد األساسية، الفروع من عدد أي تشمل وهى : التصنيفات متعددة أو المركبة الذهنية الخرائط -

 كون إلى يرجع وهذا وسبعة، ثالثة بين وحيترا الفروع عدد متوسط أن التجربة خالل من ثبت
 سبعة أو ، المعلومات من أساسية مفردات سبع من أكثر يحمل أن يستطيع ال المتوسط العقل
 تنمية على تساعد أنها الخرائط من النوع هذا ميزات أهم ومن. المدى قصيرة الذاكرة في بنود

عداد بالتصنيف الخاصة العقلية القدرات   (02 ،5551 ، بوزان ) .والدقة حوالوضو  الفئات وا 
 وأهم مجموعات، شكل في معا األفراد من عدد بتصميمها يقوم وهى : الجماعية الذهنية الخرائط -

 عدد ورؤى معارف بين تجمع أنها (0995 ، بلوتش( يراها كما الجماعية الذهنية للخرائط ميزة
 في العمل وعند وحده تخصه اتالمعلوم من متنوعة مجموعة يتعلم فرد كل أن حيث األفراد، من
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 وتكون لألفكار جماعي ارتجال ويحدث المجموعة، كل أفراد معارف تتجمع سوف مجموعات
 (04 ، 0995 ، بلوتش ) .ومميزة رائعة جماعية ذهنية خريطة نتيجته

 وحديثا :االلكترونية الذهنية بالخرائط يسمى ما أو الحاسوب طريق عن المعدة الذهنية الخرائط -
 برامج من العديد هناك حيث الحاسوب، طريق عن الذهنية الخرائط بتصميم تقوم أن يمكن

 الخريطة رسم على تساعد برامج فهناك الخرائط، وحفظ إعداد في تساعد التي اآللي الحاسب
 البرامج هذه ومن. مباشرة بصورة الموضوع على متكامل تطبيق تعتبر أخرى وبرامج الذهنية،

 Map iMind مثل أخرى برامج ويوجد الذهنية، الخريطة رائد "بوزان توني" قدمه الذي  Free
Mind . ( 09 ،5551 ، بوزان)   

  : هما فقط نوعين إلى الذهنية الخرائط أنواع َصنفت فقد ( 52 ، 5500 ، صبرى خولة ) أما
 أو كرةالف تمثل دائرة برسم وتبدأ والقلم الورقة تستخدم التي وهى :التقليدية الذهنية الخرائط -

 كل على وتكتب الموضوع بهذا المتعلقة الرئيسية لألفكار فروعا منها ترسم ثم الرئيسي الموضوع
 وكذلك ، معناه تمثل فرع كل على رمزية صور وضع ويمكن عنه للتعبير فقط واحدة كلمة فرع

 فروع لىإ تفريعة يمكن الرئيسية الفروع من فرع وكل المختلفة للفروع المختلفة األلوان استخدام
 ثانوي فرع كل على واحدة كلمة تكتب وبالمثل ، الفرع لهذا أيضا الرئيسية األفكار تمثل ثانوية
 كتابة مع الخريطة هذه في التشعب ويستمر ، والصور األلوان استخدام يمكن كما ، معناه تمثل
 خريطة أو بالشجرة أشبه شكال النهاية فى تكون حتى والصور األلوان واستخدام وصفية كلمة
 ( 59 ، 5500 ، صبرى خولة ) . جوانبها بكل الفكرة عن تعبر

  برامج مثل حاسب برامج على تصميمها في  تعتمد التي وهى : االلكترونية الذهنية الخرائط -
 MindManager8 ،  FreeMind9 ،  MindView3 ،  Map IMind ، تلك وتتميز 

 بتخليق تلقائي بشكل تقوم ألنها رسومية هاراتم لديه المستخدم يكون أن التتطلب بأنها البرامج
لقاء سحب تتيح كما ، للفروع انسيابية منحنيات مع خرائط  كما الرسوم مكتبة من الصور وا 
  ( 45 ، 5500 ، صبرى خولة ) . الذهنية للخريطة وجديدة قوية وقدرات إمكانيات تضيف

 الذهنية الخرائط) الحاسوب يقطر  عن والمعدة باليد المرسومة الذهنية الخرائط بين الفرق -
   -(: االلكترونية

 الذهنية الخرائط ) الحاسوب طريق عن أوالمعدة باليد المرسومة سواء الذهنية الخرائط من ولكل 
  -:يلى فيما نسردها أن يمكن وعيوب مميزات ( االلكترونية

  -: باليد المرسومة الذهنية الخريطة مميزات :أوال
 .وتخطيطها الذهنية الخريطة تصميم على يودق يوجد وال مكلفة غير .0
 .والقلم الورقة باستعمال وقت أي في الذهنية الخريطة تصميم يمكن كما .5
  .صانعها تصميم من مميز إبداع هي ذهنية خريطة كل .4
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 .المكان نفس في كانوا إذا رسمها في األشخاص من مجموعة يتعاون أن يمكن .1
  : أنها عيوبها من ولكن   

  . Scanner باستخدام إال ينهاتخز  يمكن ال .0
    (007 ، 5555 ، دايرسون ) .محدود حجم ذات .5
 -: االلكترونية الذهنية الخريطة مميزات :ثانيا
  .االنترنت مثل أخرى وصالت مع االرتباط على القدرة .0
 .بسهولة الرسم أو المعلومات تعديل على القدرة .5
  .أخرى oftwareS برامج مع االلكترونية الذهنية الخريطة دمج يمكن .4
 .بسهولة منها نسخ عدة عمل يمكن .1
 . معاً  أشخاص عدة بتعاون تسمح .0
 .وقت أي في عليها اإلضافة يمكن حيث االلكترونية الذهنية للخريطة الحدود .1
  :عيوبها من ولكن  

 .المجانية غير للبرامج  العالية التكلفة .0
  .حاسوب وجود تتطلب حيث وقت أي في استخدامها يمكن ال .5
  (15 ،5552 توكر، ) .البرنامج بتعليمات مقيد االلكترونية الذهنية الخريطة تصميم أن كما. .4

 :االلكترونية الذهنية الخرائط -
 الذاكرة تقوية في الفاعلة  األدوات ومن النشط التعلم استراتيجيات إحدى اإللكترونية  الذهنية الخرائط ُتعد     

 بها يعمل التي الخطوات بنفس تعمل حيث  مألوفة غير جديدة إبداعية أفكار وتوليد المعلومات واسترجاع
 قراءة على الذهن تساعد بطريقة المعلومات وترتيب المخ شقي واستخدام تنشيط على يساعد بما البشرى العقل
 خطية غير بطريقة استراتيجيات ووضع المشاكل لدراسة التقليدي الخطي التفكير من بدالً  المعلومات وتذكر
 (51 ،0992 كالرك،) .اآللى الحاسب برامج خالل من ادهاإعد ويتم
 واكتشاف التعلم عملية تسريع على تساعد التي الحديثة الوسائل من اإللكترونية الذهنية الخريطة وتعتبر     

 بهذا ويقوم والفرعية، الرئيسية واألفكار األساسي المفهوم يوضح مخطط رسم خالل من أسرع بصورة المعرفة
 حيث األفكار، تسلسل على تعتمد فهى األفكار ترتيب على السريعة بقدرتها تتميز كما ذاتيا لمتعلما النشاط
 ويمكن جديدة، افكار لتوليد المطلقة الحرية العقل ومنح االفكار بتدفق تسمح ثم محددة، مركزية نقطة من تبدأ

 طريقة وبأوضح خاص شكلب والتفكير التعلم تحسين وفي عامة الحياة مجاالت مختلف في استخدامها
 طرق من كطريقة وتستخدم الفكرة عن التعبير في واأللوان والصور الفروع تستخدم حيث بشري، أداء وبأحسن
 وتعليمات بقواعد والتذكر المراجعة سهل توضيحي رسم في البصرية الذاكرة على وتعتمد الذاكرة استخدام
 (50 ،0992 الرك،ك) .عالقات شكل في بوضوح األفكار تظهر وهى ميسرة
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 تستخدم والتي المفاهيم خرائط عن تختلف وهى العقل خرائط اإللكترونية الذهنية الخريطة على ويطلق   
 المعرفة أهمية على تؤكد والتي البنائية التعلم نظرية على وترتكز المفاهيم بين العالقات لتمثيل كوسيلة
 رسومية تقنية فهي العقل خرائط أو اإللكترونية الذهنية الخرائط أما الجديدة، المعرفة لتعلم كإطار السابقة
 حول الخريطة وتنظم واأللوان الرموز استخدام على تعتمد بصرية خرائط وهى والمالحظات، األفكار لتمثيل
 بين األساسي الفرق يتمثل وبالتالى الصلة، ذات األفكار من فروع ولها فكرة أو كلمة أو مركزي واحد مفهوم
 مركزي مفهوم على تحتوى اإللكترونية الذهنية الخرائط أن هو اإللكترونية الذهنية والخرائط اهيمالمف خرائط
 األعلى في الرئيسية الفكرة تكون حيث المفاهيم من العديد على تحتوى قد المفاهيم خرائط أن حين في واحد
 الشاملة العامة المفاهيم من ءبد شبكة شكل على أو (متعاقبة رأسية) هرمية بطريقة المفاهيم فيها تنظم ثم

 الذهنية الخريطة أن كما المفاهيم بين القائمة الروابط لديهما واالثنان الفرعية، واألمثلة بالمفاهيم وانتهاء
 والخريطة الشجري البنائي الطابع تأخذ أي شجرة أنها على تمثيلها ويمكن أكثر بصرية ُتعد اإللكترونية

 )                                   .تنظيما واألكثر المفاهيم خرائط من يطاتبس أكثر اإللكترونية الذهنية
   (50 ،5551 ، بوزان

 
 شكل ) 9 ( نموذج مبسط لخريطة ذهنية الكتروينة

 خالل من البعض ببعضها المفاهيم لربط تعليمية كإستراتيجية اإللكترونية الذهنية الخريطة تستخدم كما   
 بنية هيئة على وآخر مفهوم بين العالقة لتوضيح الربط كلمات تسمى كلمات ليهاع يكتب أسهم أو خطوط
 عند تحديدا األكثر والمفاهيم الخريطة قمة عند وشمولية عمومية األكثر المفاهيم فيها توضع متسلسلة هرمية
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 المفاهيم تباطار  مدى أي المفاهيم، بين التمايز مستوى إلى تشير تفريعه صورة فى ذلك ويتم الخريطة، قاعدة
 وصل عبارات أو كلمات طريق عن المفاهيم بين العالقات وتمثل عمومية األكثر بالمفاهيم تحديدا األكثر
 إلى باإلضافة وتعليمية منهجية كأدوات استخدامها ويمكن مفهومين أي بين تربط التي الخطوط على تكتب

    (54 ،5551 ، بوزان ) . للتقويم كأسلوب استخدامها
 وسيلة أو تعليمية طريقة فهي التعليمية التكنولوجية الطرق أسهل من تعتبر اإللكترونية الذهنية لخرائطوا   

خراجها المعلومات إلدخال للتعلم  وتشترك كامال، تخطيطا األفكار تخطيط على تساعد كما ، العقل من وا 
 الشكل من متفرع طبيعي شكل على احتوائها من معينة خصائص في اإللكترونية الذهنية الخرائط جميع

 واألساسية البسيطة القواعد من لمجموعة طبقاً   والكلمات والصور والرموز الخطوط فيها مستخدمة المركزي
 في البشرى العقل يستخدمها التي الفعلية الطريقة هي الطريقة وهذه العقل، يحبذها التي والقواعد والطبيعية
 وهى بالفروع البعض ببعضها المختلفة المعاني وربط بصور، ومعانيها الكلمات ربط يتم حيث التفكير،
   (57 ،5551 ، بوزان ) .التعلم عملية كفاءة من فترفع واأليسر األيمن الدماغ فصي تستخدم

 إلى خمس من تكون قد رئيسية أفكار إلى الموضوع تقسيم فكرة على اإللكترونية الذهنية الخريطة وتقوم  
 األفكار تقسيم ويمكن الرئيسية، لألفكار فرعية أفكار استخراج يمكن لرئيسيةا األفكار ومن أفكار، عشر
 إلى يمتد قد بل فقط والفرعية الرئيسية األفكار عند التقسيم يتوقف وال األفكار، من عديد إلى أيضاً  الفرعية
 ذو المخطط كوني ولكي وهكذا، حجما أقل أفكار منها يخرج الجزئية واألفكار الفرعية لألفكار جزئية أفكار
 إلى أعلى من يبدأ مخطط شكل في المعلومات توضيح يمكن بسرعة، التعلم على المتعلم يساعد واضح شكل
 فرعية ألفكار أسفل إلى أعلى من المعلومات تتدرج ثم الخريطة أعلى في الرئيسية الفكرة تكون حيث أسفل
 .الجانبين على وجزيئه فرعية أفكار إلى تتفرع ثم الوسط من الرئيسية الفكرة تنطلق تكون قد أو وهكذا، وجزئية

     (051 ، 5555 ، دايرسون )
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 شكل ) 0 ( مثال على خريطة ذهنية إلكترونية توضح المكونات األساسية للحاسب اآللى

   
 تتفرع ثم مركزية، صورة في ( االهتمام محور) الرئيسي الموضوع اإللكترونية الذهنية الخرائط وتبلور  

 بالموضوع متصل هيكلي تشكيل تعتبر الفروع وهذه الفروع، إلى المركزية الصورة من الرئيسية وعاتالموض
 عن عبارة وهي الدراسة لموضوع المفتاحية الكلمات على الضوء تسليط على تساعد فهى وبذلك الرئيسي،
 القدرة وزيادة التذكر ليةعم يسهل مما خاللها، من األفكار طرح يتم و التركيز على تساعد قوية وأفعال كلمات
 ديفيد، ) .العقلية القدرات وفي النفس في بالثقة شعور المتعلمين على يسيطر حيث التعلم، أثناء التركيز على
 ( 00 ، 5552 ، وبولي

 أي اآللي، الحاسب مثل يفكر ال اإلنسان عقل أن حيث (المتوهج) المشع التفكير على تساعد أنها كما  
 في هي أوصورة، كلمة فكل ومشعة متوهجة بطريقة يفكر بل ومتتالية، طويلة يمةمستق خطوط شكل على
 على الكبيرة القدرة وزيادة وتوليدها، األفكار تداعي إلى يؤدى مما أخرى، ألفكار ومركز فكرة الوقت نفس
  ( 04 ، 5552 ، وبولي ديفيد، ) .المعلومات واسترجاع التعلم وسرعة األفكار ترتيب
 :االلكترونية الذهنية ائطالخر  مميزات -
 5550 ترفينو، ) ،(01 ، 5557 ، ليان ،و موى ) ،( 5500 ، الغامدى ) السابقة الدراسات إلى بالرجوع   
   -:األتى على تساعد إنها حيث ، االلكترونية الذهنية الخرائط مميزات من عددا استخالص تم (07 ،
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 المعلومات تخزين يجعل وهذا فروعه، في توسعال إمكانية مع التعلم موضوع في المعلومات ترتيب .0
 المعرفة نماذج لخلق استخدامها يمكن وبالتالي التقليدية، الذهنية الخرائط من بكثير أكثر بصورة

 .والقلم الورقة خالل من خلقها الممكن من يكن لم التي المتطورة
 الخريطة داخل ياناتالب من وغيرها والمذكرات Links الوصالت وعمل بالخريطة الوثائق تضمين .5

مكانية  من ثروة على تحتوى الخريطة أن أي قوية، بصرية بيانات قاعدة من يعادلها ما إلى تحويلها وا 
 حتى أو ويب صفحات أو Excel بيانات جدول أو وثيقة أو كلمة في المخزنة الوفيرة المعلومات

 باإلضافة الوقت يوفر مما ليهع الضغط بمجرد إليه االنتقال يمكن هذا وكل الكتروني، بريد رسائل
 يمكن واحدة خريطة في معا وربطها فرعية خرائط عمل خالل من البصرية الفوضى تجنب إلى

  .بها التحكم
 الخرائط فى الصعب من وهذا اإليقونات بعض تحريك خالل من واألفكار المواضيع ترتيب إعادة .4

  .الموجودة األفكار بين الوصالت ؤيةور  جديدة أفكار توليد على يساعد مما التقليدية، الذهنية
 يمكن وبالتالي باستمرار والتقدم للتتبع قوية أداة يجعلها مما الحاجة حسب الخريطة محتويات تحديث .1

 .وهكذا جديدة أخرى خريطة تصبح بحيث الحالية الخريطة تطوير
 يتيح مما وصالنص معالجة مثل البرامج من أخرى أنواع إلى بالخريطة الموجودة األفكار تصدير .0

  .وخالق مبتكر بشكل الذهنية الخرائط استخدام
 خريطة عمل الممكن من حيث التقليدية، الذهنية الخرائط تتيحه ال وهذا التعاوني للعمل الفرصة إتاحة .1

رسالها الكترونية ذهنية  عمل مساحة لعمل التعاوني العمل فريق فى اآلخرين إلى االلكتروني بالبريد وا 
 اشتراك الممكن من كذلك إليها، واإلضافة فيها التعديل يمكن حيث الخريطة باقي ميلوتك بها مشتركة

  . الوقت نفس وفي الخريطة نفس فى أشخاص عدة
 على يساعد مما المتعلمين من تعليقات مع تقديمي عرض إلى تحويلها بعد الذهنية الخرائط تحديث .7

  .الجديدة األفكار نشر في مساهمتها
 خالل من ذلك ويتم ، العرض أجهزة باستخدام الذهني العصف جلسات اللخ من األفكار عرض .2

 .نفسه الوقت في وعرضها آخرين أفكار مع األفكار تسجيل
 بسهولة، والتنقيح التعديل على والقدرة ، اآللى الحاسب عبر أخرى برامج مع التكامل على القدرة .9

   .المرسومة الخريطة حجم محدودية وعدم
 في وتنظيمها إلداراتها نحتاج التي البيانات وتوحيد الخاصة للمعلومات لوحة عمل إتاحة  -05

  .بصرية واحدة شاشة
 من بيانات قاعدة عمل االلكترونية الذهنية الخرائط برامج خالل من يمكن حيث المرونة  -00

نشاء األفكار  يمكن كما لألعمال التخطيط وكذلك عليها، الخاص المحرز التقدم وتتبع المهام قوائم وا 
  .كثيرة أخرى ومجاالت التعليم في استخدامها
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   -:الخرائط الذهنية اإللكترونية لها مزايا عديدة فى مجال التعليم منها ما يلي كما أن 
 .وتشويقاً  متعه أكثر التعلم جعل .0
   .شمولية أكثر بصورة الموضوع عرض يتم بحيث دراسته يتم الذي الموضوع عن شاملة صورة تعطى .5
 جوانب كافة ووضع الرسم فى البدء فعند المعرفة، من معقد هيكل وتصميم األفكار يدتول على تساعد .4

 بطريقة عقله مع يتعامل ألنه عليه تنهمر التي األفكار بكمية المتعلم يفاجأ الخريطة فى الموضوع
  .عمله لطريقة مشابهه

  .السابقة المعارف مع الجديدة المعارف دمج على المتعلم وتساعد المعقدة األفكار توصيل على تعمل .1
 .ومختصر مركز بشكل واحدة ورقة فى المعلومات من ممكن قدر اكبر تضع .0
  .واحدة ورقة فى الموضوع أفكار وكل المتعلم ذهن في يدور ما كل وضع من تمكن .1
 نظره إليها النظر يمكن فانه واحدة ورقة فى المشكلة توضع فحينما صوابا أكثر المتعلم قرارات تجعل .7

  .جوانبها كافةل شاملة
  .الصعبة الدراسية للمواد دراستة وتسهل تركيزه، وزيادة المتعلم ذاكرة تطوير على تعمل .2
  .بالكامل مخه طاقة استخدام على المتعلم تساعد .9
 من المتعلم لدى القصور معرفة أو تدريسه يمكن بصري بشكل المعرفة لعرض إطار توفر  -05

  (14 ، 5559 الجارف، ) .خالله
  -:د الخرائط الذهنية اإللكترونيةومن فوائ -
 رؤية من تمكن أنها حيث عنه، التحدث أو دراسته، المطلوب الموضوع عن شاملة صورة تعطي  .0

 .واحدة ورقة مساحة على شمولية أكثر بشكل الموضوع
لى أين وصلت؟، وماذا تريد  .5 ؟، ومن أين (ما هدفك)تعطي صورة واضحة عن الموقف اآلن، وا 

 . لعوائق التى تواجهك ؟ماهي ا ؟، وستبدأ
  تمكن من وضع أكبر قدر ممكن من المعلومات على ورقة واحدة بشكل مركز .4

 . ومختصر يغني عن رزم من الورق
  تمكن من وضع كل ما يدور في ذهن المتعلم، وكل افكاره عن الموضوع في ورقة .1

  . واحدة
  ة واحدة فهوتجعل قرارات المتعلم أكثر صوابًا، فعندما يضع المشكلة في ورق  .0

انطوني وبينتوزب، . ) ينظر إليها نظرة شاملة من كافة جوانبها، مما يساعد للوصول على حل أفضل
5551  ،45  ). 
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 متى تستخدم الخرائط الذهنية في التعليم؟ -
 أن( 05، 5552أمبو سعيدي وعبد اهلل العريمي، ) ، و ( 1،  5505عمر إسماعيل، ) ذكر كل من 

  -:اإللكترونية تستخدم لتحقيق األهداف األتيةالخرائط الذهنية 
 .استيعاب معلومة أو مفهوم .0
 .مراجعة وحدة دراسية .5
 .  تلخيص كتاب .4
 .ايجاد وسيلة للمراجعة في االمتحانات .1
 .ترتيب خطوات مشروع دراسي .0
 .التخطيط لدرس جديد .1
 .توفير وسيلة ابداعية للعصف الذهني .7
 .تلخيص محاضرة .2
 (.بحث أو تصميم عرضقبل كتابة )ترتيب األفكار  .9
 .تنمية التفكير االبداعي و حل المشاكل   -05
 .   تدعيم اتخاذ القرارات  -00
 :التعليم مجال في االلكترونية الذهنية الخرائط تطبيقات -
 يحول لكي العملية الطرق من العديد خالل من االلكترونية الذهنية الخرائط يستخدم أن للمعلم يمكن     
متاعا، سهولة أكثر عملية إلى والتعليم التدريس عملية  تحضير االلكترونية الذهنية الخرائط تطبيقات ومن وا 

 يكون سوف ذهنية خريطة شكل على المحاضرة تحضير إن بالمحاضرات، الخاصة المالحظات أو المذكرات
 لمحاضرا من لكل السماح في تتمثل كبيرة ميزة الوقت نفس في تملك أنها كما كتابيا، تدوينها من كثيرا أسرع

  (9 ، 5505 إسماعيل، عمر ) .األوقات كل في ككل للموضوع كاملة إجمالية صورة بتكوين والطالب
 فوضى، إحداث دون أخرى إلى سنة من االلكترونية الذهنية الخريطة تحديث السهل من سيكون أنه كما     
 الخريطة على مختصرة رةنظ إلقاء بمجرد الموضوع تحديث تضمن سوف للذاكرة المنشطة طبيعتها أن كما
 الذهنية الخريطة نفس فان الوقت، مرور مع تزداد سوف المحاضر معرفة ألن ونظرا المحاضرة، قبل

 دون يحول أن شأنه من وهذا أخر، إلى عام من تطبيقها عند تماما مختلفة محاضرات تثمر سوف االلكترونية
 إضافي، جهد أي ذلك يتطلب أن دون آلي بشكل بالمحاضرة الخاصة المذكرات تدوين نتيجة بالسأم اإلصابة

 خالل ومن. المستمع أو والطالب المحاضر من لكل وتشويقا إمتاعا أكثر مهمة إلى المحاضرة يحول أنه كما
 مثالي توازن على الحفاظ من المتحدث تمكن سوف فأنها للمحاضرة، كإطار االلكترونية الذهنية الخريطة دور
 فإن ذلك إلى باإلضافة. أخرى جهة من البناء وجيد واضح عرض وتقديم جهة، من التلقائي الحديث بين

 أي حدث إذا أما المحاضرة، أثناء سليم بشكل الوقت توزيع من المحاضر تمكن االلكترونية الذهنية الخريطة
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 الفترة مع مرتجل لحظي بشكل التكيف من المتحدث تمكن فإنها األسباب من سبب ألي الوقت في تغير
   (01 ، 5551 بوزان،( .المتاحة نيةالزم
 الخريطة تستخدم أن يمكن حيث السنوي، للتخطيط االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام يمكن كذلك   

 على التعرف مع كاملة، الدراسية للسنة التعليمي البرنامج عن شاملة نظرة المدرس لمنح االلكترونية الذهنية
 العام لنصف التخطيط وأيضا. تدرس أن يجب التي الدروس ونوعية ةدراسي مرحلة بكل الخاصة األقسام
 تمتد حجما أصغر الكترونية ذهنية خريطة شكل عادة يتخذ وهو السنوية، للخطة ثانوي فرع ويعتبر الدراسي،

 الموضوعات لتحديد الدراسي العام نصف بخطة االستعانة ويمكن السنوي، البرنامج على فروع أو فرع من
 الترتيب أو النمط لتحديد باإلضافة تغطيته، المدرس ينوي الذي الدراسي المنهج ضمن تناولها يتم سوف التي
 تحديد مثل دقيقة تفصيالت ستتضمن الذهنية لخارطته اليومي التخطيط أما ، تقريبي بشكل سيتبعه الذي
 ، 5551 بوزان،(   .الصفية الغرفة وحالة تغطيتها سيتم التي والمواضيع الدراسي، اليوم ونهاية لبداية الوقت
07)    
 عن وذلك الدروس، تقديم أو لشرح االلكترونية الذهنية الخريطة استخدام يمكن أعاله ورد ما إلى إضافة     
 عن للطلبة وتقديمه به، المتعلقة التفاصيل كافة وتوضيح معين لدرس الكترونية ذهنية خريطة إعداد طريق
 ويمكن المادة، واستذكار الفهم ويدعم الطلبة انتباه يثير سوف وهذا سيالرأ العرض جهاز استخدام طريق
 ويطلب للخريطة، العام الهيكل صورة تحمل للطلبة الكترونية ذهنية خرائط عرض طريق عن آخر نمط اتباع
    .فسهمبأن بتلوينها الطلبة يقوم لكي واألسود األبيض باللونين مصورة نسخ توزيع أو الكترونيًا، استكماله منهم
    (040 ، 5555 ، دايرسون )

 هو االمتحان وراء من الهدف كان إذا لالمتحانات االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام أيضاً  ويمكن    
 حيث هنا األمثل الحل هي الذهنية فالخريطة فقط، الكتابة على قدرته وليس وفهمه، الطالب معرفة اختبار
 تلقي سوف أنها كما ال، أو عام بشكل المادة يعي الطالب كان إذا ما للمدرس الخريطة تكشف أن يمكن
 التي المعرفة مستوى عن وموضوعية واضحة فكرة المدرس تمنح وسوف وضعفه، قوته نقاط على فورا الضوء
 سوف هذا أن عن فضال التصحيح، موضوعّية على تؤثر أنّ  يمكن أمور أي عن بعيدا الطالب بها يتمتع
 التقليدى االختبار في الواردة األخطاء وتصويب القراءة في المدرس يقضيه الذي الوقت من هائال قدرا يوفر

 .المعتاد
 المشروعات، وتقديم والمراقبة التخطيط في المثالية الوسائل إحدى االلكترونية الذهنية الخريطة وتعتبر    
 تقدم متابعة على والطالب لمدرسا من كل وتمكن المبكرة، المراحل في والمركز المتكامل الفكر تشجع فهي
 سواء مثالياً  إطارا تقدم النهاية في أنها كما المترابطة، المتواصلة المعلومات شبكة ومراقبة التعلم، عملية

 (10 ،5557 ، ليان ،و موى ) .الشفهية أو المكتوبة للعروض
 بين الفردية الفروق مراعاة منها يمالتعل مجال فى االلكترونية الذهنية الخرائط الستخدام فوائد عدة وهناك    

 للمادة الطالب وتشوق الذهن، وتنشيط اإلبداع على تحفز أنها كما لديهم، التفكير مهارات وتنمية المتعلمين،
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 على قدراتهم وتنمي الجديدة، واآلراء األفكار توليد على تشجعهم و المتعة، عليها تضفي ألنها التعليمية
 وتزيد المهمة األفكار تذكر على الطالب تساعد كلها الفوائد وهذه جيد، بشكل جواإلخرا الرسم مهارة توظيف

 النقص استكمال ضرورة إلى المتعلمين توجه وهى لديهم، التحصيلي المستوى ترفع وبالتالي بذاتهم، ثقتهم من
 علوماتالم جميع وتذكر أطول لمدة المعلومات حفظ إلى يؤدي استخدامها أن كما وجد، إن المعلومات في

    (001 ، 5555 ، دايرسون ). المهمة
 الذهنية والخرائط السلبيات بعض من طريقة أي تخلو ال وكذلك بها تمتاز مميزات تعليمية طريقة ولكل    

 ايجابياتها ومن وسلبيات، ايجابيات لها التعليمية الطرق من كغيرها االلكترونية
 إضافة فيمكن األفكار، على قيود يوجد ال أنه حيث للتمدد لالقاب وتركيبها للنظر، والمريح الجذاب شكلها 

 تعاونا أكثر تجعله وبالتالي الطالب، لدى التشويق روح بث على تعمل أنها كما األفكار، من متناهي ال عدد
بداعا تلقائية أكثر والعروض الدروس تجعل كما المعرفة، لتلقي واستعدادا متاعا وا   أو للطالب بالنسبة سواء وا 

 ألن وذلك االختبارات في أفضل عالمات على الحصول في للطالب أكبر فرصة تمثل وبالتالي معلم،ال
 وتتميز متشعب، غير ومختصر للتذكر وقابل واضح شكل في الكتاب مادة تمثل االلكترونية الذهنية الخرائط
نما الحقائق، إظهار على فقط تقتصر ال بأنها أيضا  ذات تعلما يحقق وهذا الحقائق بين العالقات تبين وا 
 التعلم، صعوبات من يعانون الذين للطلبة بالنسبة خاصة أهمية االلكترونية الذهنية الخرائط تمثل كما معنى،
    (09 ، 5551 بوزان،) .والكتابة القراءة في صعوبة يجدون من وخاصة
 واضحة غير الصالت تكون اوأحيان اآلخرين، قبل من قراءتها أو فهمها صعوبة في فتتمثل سلبياتها أما    
 5551 إيبلير، ) .فهمها المتعلم على يعيق بشكل معقدة االلكترونية الذهنية الخارطة تكون وقد األفكار، بين
، 14 ) . 

 :االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام إستراتيجية إليها تستند التي النظريات -
   :البنائية النظرية -9
 مخطط في تنظيمها طريق عن المعرفة تمثيل إلعادة حديثة تقنية هي ترونيةااللك الذهنية الخرائط إن     
 تؤكد والتي التعليم، في البنائية النظرية مع متسقة التقنية هذه أن الباحثين من كثير ويرى خطي، غير شبكي
 واألحداث اراألفك وبين السابقة معرفتهم بين التفاعل خالل من الجديدة معرفتهم أو فهمهم يبنون األفراد بأن
 وضع فقد لها، األولى اللبنات واضع هو "بياجيه جان" البنائية،أن منظري معظم ويرى. تعلمها بصدد هم التي
 موضوع بناء إعادة أو بناء في تكمن المعرفة عملية أن ويرى. المعرفي النمو حول متكاملة نظرية "بياجيه"

  (94 ، 5551 ، وريف ، كانيال ) .المعرفة
 التكيف، على مساعدته بهدف للفرد المعرفية لألبنية ذاتية تنظيم عملية هو "بياجيه" عند المعرفي موالتعل    

 معطيات مع تفاعله من الناشئة المعرفية الضغوط مع التكيف أجل من للتعلم يسعى الحي الكائن أنَّ  بمعنى
 المعرفي التوازن حالة الستعادة تدفعه االضطراب من حالة إلى تؤدي ما غالبا الضغوط وهذه التجريبي، العلم
 التكيف تحقيق ثم ومن والمواءمة، المماثلة عمليتي من تشمله بما الموازنة أو الذاتي التنظيم عملية خالل من
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 ألن وذلك البنائية، النظرية مع متسقة استراتيجية االلكترونية الذهنية الخرائط وتعتبر المعرفية، الضغوط مع
 المعرفية، بنيته في المخزنة السابقة وأفكاره معرفته على اعتمادا الذهنية خريطته برسم يقوم المتعلم أو الطالب
 الخرائط استراتيجية باستخدام تعلموا الذين الطلبة تحصيل أن ( 5505 ومكاريمي، هاريكرات،) دراسة وتشير

 بطريقة تعلموا الذين لطلبةا من أكثر إحصائية داللة ذات وبفروق أعلى كان بنائية تعليمية بيئة في التعليمية
 (07 ، 5505 ومكاريمي، هاريكرات،)  .تقليدية
 الطلبة تحصيل من يحّسن االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام أن إلى يشير حيث "بوزان" يؤكده ما وهذا   
 والعالقات امكوناته حيث من للفرد المعرفية البنية عن تعبر االلكترونية الذهنية فالخريطة .العلوم مادة في
 أن يمكن ولماذا كيف لفهم للمتعلمين مساعدة يحقق ذلك فإن البنائية على تعتمد أنها وبما المكونات، هذه بين
 طريق عن وذلك ) السابقة المعلومات ( األخرى المعلومات من صحة أكثر بصورة المعلومات بعض تفسر
 بهذه العلوم تعلم فان وبذلك الصحيحة، معلوماتال بناء على تشجعهم التي للمتعلمين والفرص الخبرات إتاحة

 المعلومات لتصحيح تستخدم الجديدة المعلومات فإن وهكذا األفكار، لبعض ترتيب إعادة يحقق الطريقة
 أن يجب المتعلم أن فكرة مع وتتفق للمعلومات، المعطي هو المعلم أن مع تختلف هذه النظر ووجهة السابقة،
  ( 14 ، 5551 ، بوزان ) تالمعلوما لهذه صانعا يكون
 تشجيع طريق عن االلكترونية الذهنية الخرائط استراتيجية باستخدام البنائية نظرية تطبيق للمعلم ويمكن    

 خريطة بتصميم طالب كل قيام ذلك ويتضمن جماعي، أو فردي بشكل الصفية الحصة في يشاركوا أن الطلبة
 الختالف حدا على طالب بكل خاص ذهنية خريطة كل تصميم سيكون وبالطبع معين لموضوع ذهنية

 كل وتقوم صغيرة، مجموعات إلى الطلبة بتقسيم يقوم أن أيضا للمعلم ويمكن آلخر، طالب من المعرفية
 على أيضا وسنحصل المعارف وتبادل المناقشات طريق عن معين لموضوع ذهنية خريطة بتصميم مجموعة
  (50 ، 5505 ومكاريمي، هاريكرات،) .طالب من أكثر وأفكار لخبرات مميزة ذهنية خرائط
  :أوزبل نظرية -0
 يرى حيث (المعنى ذو التعلم ( التعليمية أوزبل نظرية على االلكترونية الذهنية الخرائط استراتيجية تعتمد    

 األفكار تشغل بنية كل وفي األخرى، المواد عن بها تتميز تنظيمية بنية لها تعليمية مادة كل أن "أوزبل"
 ثم وعمومية شمولية األقل والمفاهيم األفكار تحتها تندرج ثم القمة، موضع وعمومية شمولية األكثر والمفاهيم
 من الترتيب بنفس المتعلم عقل فى تتكون دراسية مادة ألي المعرفية البنية وأن الدقيقة، التفصيلية المعلومات

  (14 ، 5552 تليفيرو، ) . شموال األقل إلى شموال األكثر
 بها تنتظم التي لتلك مشابهة خطوط في الدراسية المادة نظمت إذا يحدث التعلم أن "أوزبل" ويفترض   

 السابق والخبرات بالمعرفة ويربطها المعلومات يستقبل المتعلم أن يرى حيث المتعلم، عقل في المعرفة
 كذلك ويشجع. لديه خاص معنى بقةالسا للمعلومات باإلضافة الجديدة المعرفة تأخذ الطريقة وبهذه اكتسابها،
 وبهذا الجديدة، والمفاهيم سابقا لديه المكتسبة المفاهيم ربط طريق عن المفاهيم من سلسلة تكوين على المتعلم
 (00 ، 5552 تليفيرو، )  .الطريقة بهذه المكتسبة المعرفة نسيان الصعب من يصبح
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 المتعلم تزود ألنها وذلك معنى، ذو تعلما تحقق حيث الطريقة بنفس االلكترونية الذهنية الخرائط وتعمل    
 أنها كما. والجديدة السابقة المعلومات بين وتربط المعقدة، والمعلومات العالقات تمثل قوية بصرية بصورة
 في فيها تنتظم التي الطريقة بنفس الذهنية الخريطة في تنتظم المعرفة أن ناحية من أوزبل نظرية على تعتمد
 ) .الدقيقة التفصيلية المعلومات ثم شموال األقل إلى شموال األكثر واألفكار المفاهيم من وذلك مالمتعل عقل

  ( 09 ، 5552 روفينى،
 عن وذلك) متشعب ( خطي غير بشكل التعليمي المحتوى تنظيم على االلكترونية الذهنية الخرائط وتعمل   

 وذو قوي التعلم يجعل وهذا متسلسل، بشكل فيه متصلة فروع وعمل الوسط في الرئيسي المفهوم وضع طريق
 الدماغ عمل وتسهل تماثل االلكترونية الذهنية الخرائط أن ذكرا حيث "وبوزان توني،" يؤكده ما وهذا معنى،
      . والرسومات األلوان استعمال إلى باإلضافة الشعاعية طبيعتها بسبب التقليدية الخطية اإلنشاءات من أكثر
  (95 ،4555 ، بوزان )

 مهارات التدريب على الحاسب اآللى: المحور الثانى

ُتعد عملية التدريب المهارى نشاط هادف ومنظم يمارسه المتعلم من أجل تحقيق أهداف واضحة ومحددة    
تحديًدا دقيقًا فالتدريب وسيلة علمية وعملية تهدف إلى رفع كفاءة المتعلمين من خالل مقابلة احتياجاتهم 

تهم، ورفع مستوى أدائهم والتقليل من معدل أخطائهم وتزويدهم بالمعلومات الالزمة لضمان وصقل مهارا
تحقيق األهداف التدريبية المرجوة بنجاح، هذا بجانب مواجهة حاجة مؤسسات التدريب إلى إيجاد بديل آمن 

 (   02، 5550عفاف اليارو، . )للتجريب الحقيقي داخل حجرات الدراسة التقليدية
ألن هدف الدراسة الحالية هو تنمية مستوى أداء طالب المرحلة المتوسطة لمهارات الحاسب اآللى،  ونظراً 

فإنه من الضروري التطرق اآلن لمفهوم المهارة وشروط اكتسابها وذلك لالستفادة منها في بناء خرائط ذهنية 
 .    الكترونية فّعالة تتوافر بها كافة عوامل النجاح

 : ليةتعريف المهارة العم -
" أحمد زكى صالح " لقد حظي مفهوم المهارات العملية بعديد من التعريفات، وأول من عرف المهارة هو     

أحمد زكى صالح، ". ) السهولة والدقة في إجراء عمل ما من األعمال : " حيث عرفها بأنها عبارة عن
0974 ،45 ) 

زر في أداء المهام البدنية المتعلمة، وهى أيضًا قوة التناسق والتآ: " فيرى أن المهارة هي( فريدريك) أما    
 (   15، 5550عفاف اليارو، ".  )متعلمة لفعل بعض األشياء بكفاءة

رشدي "فهناك تعريفات عديدة للمهارة منها على سبيل المثال تعريف ( 11، 5559الجارف ، ) ونقال عن    
ينة بدرجة من السرعة واإلتقان مع االقتصاد في الجهد القدرة على القيام بعملية مع: " بأنها عبارة عن" لبيب

 ".المبذول 
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القدرة على أداء مجموعة من األعمال بشكل متناسق : " حيث عرفها على أنها" أبو بكر عابدين " وتعريف   
تعمل فيه مجموعة من عضالت الجسم كاستجابة لمثير خارجي، بحيث يشكل هذا العمل نمطًا مميزًا يهدف 

تلك النشاطات التي تستلزم استخدام العضالت : " بأنها" جابر عبد الحميد"، وتعريف "ج تأثير مطلوبإلى إنتا
 ".الكبيرة أو الصغيرة المتآزرة 

مجموعة استجابات الفرد األدائية المتناسقة التي تنمو بالتعلم : " أيضًا على أنها" حسن زيتون " وتعريف   
 ". ن اإلتقان والممارسة حتى تصل إلى درجة عالية م

السلوك المكتسب الذي : " فقد عرفا المهارة بأنها عبارة عن" أمال صادق، وفؤاد أبو حطب" أما كل من   
يتوافر له شرطان جوهريان، أولهما أن يكون موجهًا نحو إحراز هدف معين، والثاني هو أن يكون منظمًا 

، 5555أمال صادق وفؤاد أبو حطب، ) ".بحيث يؤدي إلي إحراز الهدف في أقصر وقت وبأقل جهد ممكن
102  ) 

تلك النشاطات التي تستلزم استخدام العضالت الكبيرة والصغيرة بنوع من : " بأنها" مجدي عزيز"بينما عرفها 
 ( 159، 5555مجدي عزيز إبراهيم، ". ) التآزر يؤدى إلى الكفاية والجودة في األداء

عمل حركي يحتوي على عدد من االستجابات الحركية : " ة عنبأنها عبار " وجيه محجوب "وأخيرًا عرفها   
 (  59، 5555وجيه محجوب، ".) اإلدراكية الحسية التي تكتسب عن طريق الممارسة

قدرة الفرد على القيام بمهمة : " ومما سبق يمكن استخالص تعريفًا إجرائيًا للمهارة العملية وهو أنها عبارة عن
ة في األداء مع توفير الجهد المبذول، وتالفي األضرار واألخطاء بقدر معينة بدرجة من السرعة والدق

 ".  المستطاع وصواًل إلى مستوى الكفاءة واإلتقان 
 : شروط اكتساب المهارات العملية -

تقانها بقدر عال  من الكفاءة  هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يتم تعلم المهارة العملية وا 
  -:هذه الشروط ما يلي والجودة، ومن أهم

 /    النضج -
ُيعد نضج المتعلم شرطًا أساسيًا للتعلم بشكل عام وتعلم المهارات العملية بشكل خاص، حيث أن المتعلم ال 
يستطيع اكتساب مهارة ما إال عندما يصل إلى مستوى مناسب من النمو يؤهله ألداء هذه المهارة، ولكل 

فؤاد أبو حطب، وآمال . )معينة يمكن تدريبهم عليها حتى يتقنوا أدائها مرحلة عمرية من المتعلمين مهارات
 ( 001، 5555صادق، 

 /    الدافعية -
وهى الطاقة الداخلية المحركة لسلوك البشر، ووجد أن الدافع هو الذي يحرك اإلنسان نحو اكتساب وتعلم 

موذج الذي يشاهده من أجل الحصول المهارات المختلفة، فالدافع هو الذي يجعل المتعلم يحاكي سلوك الن
علي التدعيم والتعزيز المناسب، والدافع هو الذي يحدد مدي اهتمام المتعلم ورغبته في القيام باألداء 

 (   71، 0999جابر عبد الحميد جابر، .)الماهر
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 /    االقتران -
آزر والترتيب الصحيح، وتستغرق غالبًا ما يشار إلي االقتران في مجال اكتساب المهارة بمفاهيم التوقيت والت

عملية ترجمة المثير الحسي إلي حركة عضلية بعض الوقت، وهو يختلف عن الزمن الذي يستغرقه أداء 
، وهذا يعني أن المهارة تتطلب قدرًا من التتابع الزمني دون إبطاء، "زمن الرجع"الحركة ذاتها والمعروف باسم 

ذا علمنا أن كل وحدة  في السلسلة تقوم بدور المثير لالستجابة التالية، فإن أي تأخير في  (استجابة -مثير)وا 
. زمن الرجع لكل وحدة يؤدي إلي تعطيل أداء المهارة، لذلك يهتم خبراء التدريب علي المهارات بعامل التوقيت

 ( 002، 5555فؤاد أبو حطب، وآمال صادق، )
 /    الطريقة الكلية أو الجزئية -
للمهارة عن طريقة عرض المهارة ككل أو طريقة أداؤها بشكل مجمل؛ بينما يعبر التعلم  يعبر التعلم الكلي   

الجزئي عن تعلم المهارة عن طريق تقسيمها إلي أجزاء مسلسلة متتالية بحيث يتم تعلم كل جزء علي حدة، ثم 
لدين عرفه، صالح ا. )ربط هذه األجزاء بعضها ببعض ليصل المتعلم في النهاية إلى تعلم المهارة ككل

5550 ،14   ) 
إلي أن اختيار أي من الطريقتين يعتمد " فؤاد أبو حطب، وآمال صادق " وفي هذا اإلطار أشار كل من   

علي نوعية المهارة ومستوي تعقيدها، فكلما زادت درجة تعقيد المهارة كلما كان من األفضل أن يتم تعلمها 
يتم تجزيئها أو تعلمها على مراحل مثل المهارات الرياضية  علي مراحل؛ إال أنه هناك مهارات من الصعب أن

 ( 119، 5555فؤاد أبو حطب، وآمال صادق، .)كحركات الشقلبة في الهواء
 /    تفاعل المتعلم مع بيئة التعلم -
م يجب توجيه المتعلم أثناء تفاعله مع بيئة التعلم حيث أن اإلرشاد التعليمي له دورًا مهمًا في عملية تعلي   

المهارات العملية والتدريب عليها، بشرط أن تتوافر لدى المعلم معرفة كافية بطبيعة األداء الجيد، وهذا يتطلب 
رشاده أثناء عملية  بدوره تحلياًل كاماًل للمهارة المطلوبة، وهناك عدة طرق يمكن من خاللها توجيه المتعلم وا 

   -:في األتي" صادق فؤاد أبو حطب، وأمال " تدريبه، منها ما حصره كل من 
وهو عبارة عن تعليمات لفظية تتعلق بكيفية أداء المهارة، والهدف منها هو تقديم / التوجيه اللفظي للمهارة -

خطة للمتعلم توضح له طريقة تنفيذه لألداء المطلوب، مع تركيز انتباهه إلي الجوانب المهمة في أداء 
 (    14، 5550صالح الدين عرفه، .  )المهارة

وعادة ما تكون هذه العروض هي الوسيلة الوحيدة (/ نمذجة المهارة)العرض التوضيحي لنماذج األداء  -  
لوضع خطة لتنفيذ المهارة خاصة إذا كانت المهارة من النوع الذي يصعب وصفه لغويًا، فالمهارة في معظمها 

ورة نموذج أداء فعّلي يقوم سلوك حركي يصعب ترجمته إلي عبارات لغوية، وقد يتخذ العرض التوضيحي ص
 .به شخص علي درجة عالية من المهارة، وكلما اقترب العرض التوضيحي من الواقعية كلما كان أكثر فاعلية

وبجانب توفير التعليمات اللفظية التي تعطى صورة واضحة للمتعلم عن طريقة أداء المهارة، يمكن     
رة وتوجيه انتباه المتعلم نحو أجزاء تلك المهارة، كما يمكن استخدام الصور المتحركة في تحليل أجزاء المها
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تقديم نموذج يوضح كيفية تنفيذ األداء المهارى عمليًا سواء عن طريق المعلم أو باستخدام الوسائل التعليمية 
 . األخرى

؛ أي والمقصود به هو أن يقوم المتعلم بوصف ما يقوم به من أداء/  Verbalization التوصيف اللفظي -  
 .   التحدث إلي الذات في أثناء مراقبته للعرض التوضيحي

حيث يقوم المتعلم بتصور األداء المهارى /  Mental Rehearsal( التسميع الذهني)المراجعة الذهنية  -
ذهنيًا، وُتعد المراجعة الذهنية هامة في تعلم المهارات خاصة في المراحل المبكرة، كذلك يمكن لهذه المراجعة 

تلعب دورًا هامًا في استرجاع المتعلم لألداء السابق والتخطيط لمحاوالت أدائه التالية؛ لكي يتالفى األخطاء أن 
 ( 112، 5555فؤاد أبو حطب، وآمال صادق، . )بقدر اإلمكان

ويستخدم هذا النوع من التوجيه في تعليم بعض أنواع المهارات خاصة / التوجيه باستخدام النماذج اآللية -
، 5555فؤاد أبو حطب، وأمال صادق، . )قدة التي تتطلب توجيه المتعلم نحو طبيعة األداء الصحيحالمع
117- 124 ) 

على ضرورة اختيار أسلوب التوجيه المناسب تبعًا لطبيعة المهارة المطلوب " صالح الدين عرفه " وقد أكد 
، 5550صالح الدين عرفه، . )أدائه للمهارة تعلمها، حيث أنه ُيعد عاماًل مؤثرًا في مستوى تقدم المتعلم أثناء

10 ) 
والمقصود به الممارسة الفعلية التي تستلزم القيام باألداء العملي في مواقف متكررة، حيث تعرض / األداء -

خالل هذه المواقف المثيرات الخارجية التي تتطلب من المتعلم االنغماس في العمل العضلي حتى يصل إلى 
اء المهارة، وتأتى ممارسة المتعلم للمهارة في ضوء التوجيهات التي تلقاها من قبل مستوى التمكن من أد

 (   71، 0999جابر عبد الحميد جابر، . )الشخص القائم على عملية التدريب
حيث أشار إلى ضرورة توفير فرص للمتعلم لكي يمارس التدريب الفعّلي " عبد اللطيف الجزار" وهذا ما أكده 

قديم التغذية الراجعة والتدعيم والتعزيز أثناء عملية التدريب، كما يمكن تقديم التوجيهات التي بنفسه، بجانب ت
تساعد المتعلم على إصداراالستجابات الصحيحة، مع توفير الوقت الكافيله حتى يصل إلى درجة التمكن 

 (44، 0990عبد اللطيف الجزار، . )واإلتقان في تنفيذ المهارة المطلوبة
على أنه ال يمكن اكتساب المهارات العملية " فؤاد أبو حطب، وآمال صادق " أكد كل من / الراجعة التغذية -

 Informativeبالتغذية الراجعة اإلخبارية " بدون إعالم المتعلم بنتائج أدائه أو تقديم ما يسمي 
Feedback"توى على معلومات ، كما أكدا أيضًا على ضرورة أن تكون معلومات التغذية الراجعة دقيقة وتح

تفصيلية عن نتائج أداء المتعلم لكل مهمة، كما يجب تقديم تلك التغذية الراجعة بشكل فوري، ألنه إذا تم 
فؤاد أبو حطب، وأمال صادق، . )تأجيلها فإنه سوف يؤدى إلى نقصان معدل أداء المتعلم أو توقفه نهائياً 

5555 ،171 ). 
 



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

 

- 287 - 
 

 (م  8102اشر ، يناير، اجلزء الرابع ، العدد الع)  
 

 

ُيعد التدريب الموزع بصفة عامة أفضل من التدريب المركز في اكتساب / التدريب المركز والتدريب الموزع -
المهارات العملية خاصة في حالة اكتساب المهارات البسيطة، حيث تؤدي فترات الراحة القصيرة التي ال 
تتعدي ثواني قليلة إلي تحسن مستوى األداء، ولهذا السبب يجب أن تكون فترات ممارسة األداء قصيرة 

 (   175، 5555فؤاد أبو حطب، وأمال صادق، . )ى فترات متفرقةوموزعة عل
 : هذا التفوق للتدريب الموزع علي نظيره المركز لعوامل عدة منها" جابر عبد الحميد"ويرجع 
 .أن المتعلم يستطيع تركيز انتباهه كلما كانت فترات التدريب قصيرة .0
دريب عليها علي فترات متباعدة، حيث تتيح أن درجة الترابط بين أجزاء المهارة تزداد في حالة الت .5

 . الطريقة الموزعة وقتًا أطول للعقل لكي يستوعبها
ميل الفرد إلي مقاومة استرجاع الخبرة بعد فترة زمنية قصيرة، وذلك ألنه يحتاج إلي قدر من الراحة  .4

 (  77، 0999جابر عبد الحميد جابر، . )بعد التعب الذي أصابه لما قام به من مجهود بدني وعقلي
إن الهدف من عملية التكرار هو تجويد أداء المتعلم للمهارة ورفع مستواه إلى مرحلة /  تكرار التدريب -

اإلتقان، حيث يجب زيادة عدد محاوالت التدريب المتاحة للمتعلم خاصة في مراحل التعلم األولى، ألنه قد 
لك بعد وصوله إلى مستوى اإلتقان؛ أي أنه عند يتعطل أداء المتعلم للمهارة بزيادة عدد مرات التدريب وذ

فؤاد أبو حطب، وآمال  صادق، . )وصول المتعلم إلى مرحلة اإلتقان ال فائدة من تكرار محاوالت التدريب
5555 ،121   ) 

قد أكد على ضرورة أن تكون عملية تكرار التدريب مرنة تتكيف وفق حاجات " السيد أبو هاشم " في حين أن 
. يث يتم تصميم مواقف التدريب المهارى على أساس حرية المتعلم وتبعًا لحاجاته وقدراته الشخصيةاألفراد، ح

 (   21، 5551السيد محمد أبو هاشم، )
وباإلضافة إلى ما سبق فإن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في عملية اكتساب المتعلم للمهارة، منها ما 

دار خبرات المتعلم السابقة، فكلما زادت خبرات الفرد زادت قدرته من عوامل تتعلق بمق" يوسف سعادة" ذكره 
على تعلم المهارة، كما يؤثر مستوى تعقيد المهارة على معدل اكتساب الفرد لها حيث أن المهارة البسيطة 

 (   50، 0994يوسف سعادة، . )أسرع في تعلمها من المعقدة
هو إال منظومة متكاملة يجب أن تتكاتف عناصرها من وهكذا يتضح أن التدريب على المهارات العملية ما 

نموذج يوضح طريقة أداء المهارة : أجل تحقيق األهداف المحددة بنجاح، حيث يجب توافر عدة عناصر منها
رشاده، وطرق لتقييم أدائه، وأساليب لتقديم التغذية  سواء بشكل جزئي أو كلى، وأساليب لتوجيه المتعلم وا 

انب توفير فرصة للمتعلم لممارسة األداء وتكراره، كل هذه الشروط واألسس ُتعد بمثابة الراجعة الفورية، بج
، 5555فؤاد أبو حطب، وآمال صادق، .) .قاعدة أساسية تم في ظلها تصميم مواقف التدريب المهارى 

190). 
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كبيرة على فعاليات  وفى النهاية يرى الباحث أن العملية التربوية والتعليمية بجميع جوانبها تعتمد بدرجة  
المواقف التدريسية والتدريبية التى يمكن تحقيقها من خالل استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية، فالتدريب 
الفعال يحتل حجر الزاوية بالنسبة لتحقيق أهداف العملية التربوية، فعلى أساسه يتحقق القصد من عملية 

 . التعليمية والتربوية إيجابية التعليم والتعلم وبذلك تكون مخرجات العملية
وُيعد التدريب فعااًل إذا كان هناك تفاعل متبادل بين المتعلم والخرائط الذهنية االلكترونية بقصد تحقيق    

نما يرتبط  أهداف ومطالب تعليمية وتربوية، وال تتوقف مخرجات التدريب الفعال على حدود التفاعل فقط وا 
ولذلك  ه من حيث السهولة والصعوبة، وعلى نوعية التقنيات التعليمية المتوفرة،بطبيعة المقرر الذي يتم تعليم

فقد اقترح الباحث تدريب طالب المرحلة المتوسطة على مهارات الحاسب اآللى من خالل الخرائط الذهنية 
  .اليةااللكترونية للوصول إلى أفضل الطرق التدريبية التى تحقق األهداف التعليمية المرجوة بكفاءة وفع

 السابقة الدراسات: المحور الثالث

 :دراسات تناولت تطبيقات الخرائط الذهنية االلكترونية فى التعليم  -
 مختلف في الطلبة تحصيل على االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام أثر لتقصي عديدة دراسات أجريت   

 الدراسات قلة الباحث الحظ ولكن ليمية،التع المراحل مختلف وفي واإلنسانية، العلمية الدراسية المواضيع
 مزيدا يستوجب وهذا العربي، العالم مستوى على وبالتحديد ، عام بشكل االلكترونية الذهنية بالخرائط المتعلقة

  .االلكترونية الذهنية الخرائط بشأن والتقصى الدراسة من
 العلوم، مادة فى الطالب تحصيل في ونيةااللكتر  الذهنية الخرائط استراتيجية فاعلية أثبتت دراسات وهناك   
 الذهنية الخرائط استراتيجية استخدام أثر تقصي إلى هدفت التى ( 5550 ترفينو، ) دراسة الدراسات هذه ومن

 من التقليدية، والطريقة والتلخيص االلكترونية الذهنية الخرائط بين والمقارنة الطلبة تحصيل على االلكترونية
 الذين الطلبة أن إلى الدراسة وتوصلت  األحياء، مادة نحو االتجاهات و الطالب صيلتح على تأثيرها حيث
 ايجابية اتجاهات و                   أعلى تحصيل يمتلكون االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام درسوا
  .اآلخرين من أكثر
 الخرائط بواسطة المالحظات أخذ ةعملي أثر معرفة إلى هدفت والتي ( 5557 ، أكينوجلو ) دراسة كذلك   

 إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت العلوم، مادة في الطلبة اتجاهات على االلكترونية الذهنية
 .لالتجاهات بالنسبة االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام درست التي التجريبية المجموعة لصالح

 تحصيل على االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام فاعلية مدى ةمعرف إلى )5557 وقاد،) دراسة وهدفت   
 الصف لطالبات (التركيب التحليل، التطبيق، الفهم، التذكر، ( مستويات عند األحياء مقرر موضوعات بعض
 األول الصف طالبات من طالبة ) 00 ( من الدراسة عينة وتكونت المكرمة، مكة بمدينة الثانوي األول
 الضابطة والمجموعة طالبة، (57) عددها وبلغ التجريبية المجموعة مجموعتين إلى تقسيمها تم ، الثانوي
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 وعمل الدراسة عينة على والبعدي القبلي التحصيلي االختبار تطبيق وبعد طالبة، (52) من تكونت
 ، المصاحب التباين وتحليل المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات باستخدام اإلحصائية المعالجات
 المجموعة طالبات اختبار درجات متوسطى بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصلت
 درست التي ) الضابطة المجموعة وطالبات ، ) االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام درست التي ( التجريبية
 باستخدام درست التى التجريبية المجموعة لصالح التحصيل، الختبار البعدي التطبيق في (التقليدية بالطريقة
  .االلكترونية الذهنية الخرائط
 والتفكير االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام بين العالقة فحص إلى ( 5559 انطوني، ( دراسة وهدفت    

Health دةما في وذلك المعلومات استرجاع وعملية االلكترونية الذهنية الخرائط بين العالقة وكذلك الناقد،
 Sciences تقييم إلى كذلك وهدفت الصحة، علوم مادة في تفكير اختبار طريق عن وذلك الصحة، علوم 

 توجد ال أنه إلى الدراسة وتوصلت ، Test Reasoning (HSRT)، طريق عن وذلك الطالب تعلم أسلوب
 الضابطة للمجموعة سبةبالن والبعدي القبلي التحصيلى االختبار عالمات بين إحصائية داللة ذات فروق

 من أعلى العشوائي الحسي نسبة كانت فقد الضابطة المجموعة في التعلم ألسلوب بالنسبة أما .والتجريبية
 الحسي نمط كان كان بينما.المتسلسل التجريدي من وأعلى العشوائي التجريدي من وأعلى المتسلسل الحسي

 المتسلسل التجريدي من وأعلى العشوائي سيالح من وأعلى العشوائي التجريدي من أعلى المتسلسل
  .التجريبية للمجموعة

 الخرائط تأثير مقارنة إلى الدراسة هذه هدفت بدراسة ( 5505 ومكاريمي، هاريكرات) من كل قام وقد    
 الذين الطلبة وتصورات للطلبة الذهنية التركيبة نوعية على التقليدي والمنهج البنائية االلكترونية الذهنية

 المدى على التقليدي المنهج باستخدام يدرسون الذين وكذلك االلكترونية، الذهنية الخرائط باستخدام درسوني
 .البنائية التعليمية البيئة فيه تستمر أن يمكن الذي
 (عام 00 ،04) بين ما تتراوح أعمارهم طالب )015) على تحتوي صفوف ست من الدراسة عينة وتكونت   
 ومجموعة االلكترونية، الذهنية الخرائط باستخدام تدرس تجريبية مجموعة إلى لدراسةا عينة تقسيم وتم ،

 التجريبية المجموعة طلبة لصالح إحصائية داللة ذات فروق هناك أن وتبين التقليدية، بالطريقة تدرس ضابطة
 الذهنية تركيبتهم كانت االلكترونية الذهنية الخرائط مجموعة طلبة وأن البنائية، نحو لتصوراتهم بالنسبة وذلك
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ولم الضابطة، المجموعة طلبة من وأفضل منظم بشكل ومترابطة شاملة
 .المجموعتين لكلتا واإلناث الذكور بين الذهنية للتركيبة بالنسبة

 التحصيل على ةااللكتروني الذهنية الخرائط استخدام أثر معرفة إلى (5559 المولد، محمد) دراسة وهدفت   
             من الدراسة عينة وتكونت. الجغرافيا مادة في المكرمة مكة مدينة في الثانوي الثالث الصف طالبات لدى
 تجريبية ومجموعة طالبة، ( 50 ) من تتكون ضابطة مجموعتين إلى الطالبات وقسمت طالبة، ( 04 )

 مادة في الرابعة الوحدة على التجربة بتطبيق وتم بيالتجري شبه المنهج استخدم و طالبة، ( 52 ) من تتكون
 التجريبية للمجموعة التدريس وتم ، ."العربي الوطن في والصناعية المعدنية الثروة " بعنوان وهي الجغرافيا
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 ومناقشة طرح أو إلقاء مع بالتزامن الدرس شرح خالل من وذلك االلكترونية الذهنية الخرائط طريقة وفق
 ورسم إعداد تم ثم ومن تنفيذها، طريقة على تتعرف كي الطالبات أمام الذهنية الخريطة مورس المعلومات

 لقياس بعدي – قبلي موضوعي تحصيلي اختبار تصميم تم كذلك. دراسية وحدة لكل خاصة ذهنية خريطة
 سئلتهوأ متعدد من االختيار نمط من االختبار فقرات بناء تم وقد الثانوي، الثالث الصف طالبات تحصيل
 طالبات درجات متوسطى بين إحصائية داللة ذات فروق توجد انه الدراسة نتيجة وكانت ،.متعدد من اختيار

 درجات متوسط وبين ، االلكترونية الذهنية الخرائط طريقة باستخدام تدريسهن تم الالتى التجريبية المجموعة
  .القبلي التحصيل ضبط بعد ديةالتقلي بالطريقة تدريسهن تم الالتى الضابطة المجموعة طالبات
 ، ويكرامساينف ) دراسة منها االلكترونية الذهنية الخرائط على دراسات عدة أجريت الطب مجال وفي    

 طلبة لتدريس تستعمل تعليمية كأداة االلكترونية الذهنية الخرائط تأثير معرفة إلى هدفت والتي ( 5552
 جامعة في الطب كلية في يدرسون الذين الجدد الطلبة نم ( 71 ) من الدراسة عينة تكونت و الطب،

 تدرس احدهما مجموعتين إلى الدراسة عينة قسمت عشوائية، بطريقة اختيارهم تم وقد سيريالنكا في "كولومبو"
 الدم فقر موضوع اختيار تم وقد ذاتيا، يختارونها التي بالطريقة تدرس واألخرى االلكترونية الذهنية بالخرائط
 الذهنية الخرائط عن شرح التجريبية المجموعة طلبة إعطاء وتم للطلبة، لتدريسه الحديد نقص عن الناتج

 معلومة أي عن باالستفسار لهم وسمح استعمالها، وكيفية بتطبيقاتها لتعريفهم دقيقة 45 ل استمر االلكترونية
 وأرشد الدم، فقر عن لمختارا الموضوع الطلبة تدريس تم ذلك بعد االلكترونية، الذهنية الخرائط بخصوص
 دقيقة ( 10 )  وهو الموضوع لدراسة المعطى الوقت بتقسيم التجريبية المجموعة طلبة الدراسة على القائمون

 المجموعة في للطالب بالنسبة أما. ودراستها للموضوع ذهنية خرائط تصميم ثم ومن النص قراءة بين
 و لدراسته، مناسبة بأنها يعتقدون التي الطريقة تطبيق ثم ومن المعطى النص قراءة منهم طلب فقد الضابطة

 .المُعطى بالنص تتعلق مقاليه أسئلة ( 1 ) عن اإلجابة المشاركين الطلبة من ذلك بعد طلب
 الضابطة المجموعتين عالمات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه الدراسة نتائج أظهرت قد و   

 طريقة االلكترونية الذهنية الخرائط بأن التجريبية المجموعة طلبة كل أفاد فقد ذلك من بالرغم لكن والتجريبية،
 .وتذكرها المعلومات لتلخيص مفيدة
 مدرسة في العاشر الصف لطالب الكتابية القدرة تحسين إلى ( 5559 ، ميفيتاح ) دراسة هدفت كما    
 معلم وهو الباحث دفعت التي العوامل أهم ومن االلكترونية، الذهنية الخرائط طريق عن أندونيسيا في علياء
 اللغة مادة في العاشر الصف لطالب الكتابية القدرة تدني هو الدراسة هذه إجراء إلى علياء مدرسة في

 يكون أن يجب األقل فعلى جدا، متدنية النتيجة وهذه %( 0500 ) الطالب عالمات معدل وكان االنجليزية،
 لكتابة األفكار وتنظيم توليد في الدراسة مشكلة وتمثلت .المدرسة معايير حسب للنجاح ( % 10 ) المعدل
 الذهنية الخرائط إلستراتيجية يمكن كيف: اآلتي السؤال في الدراسة مشكلة صيغت وقد التعلم، موضوع

  االنجليزية؟ اللغة مادة في العاشر الصف لطالب الكتابية القدرة تحسن أن االلكترونية
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 وكانت طالب ( 42 ) من تكون الذى العاشر الصف على الثانى الدراسى الفصل فى ةالدراس وطبقت   
 من كان محددة خطوات طريق عن الدراسة وطبقت كتابية، مهام و استبيانات عن عبارة الدراسة أدوات
 كل وعلى عليهم صور عدة وعرض طالب 1 من مجموعة كل تتكون مجموعات إلى الطالب تقسيم ضمنها
 منهم ُطلب وقد االلكترونية، الذهنية الخرائط استراتيجية على الطالب تدريب تم وقد ، مالحظتها منهم طالب
  .لديهم الكتابية القدرة تحسين هدفها معينة لمواضيع ذهنية خرائط رسم
 قدرتهم وتحسنت الكتابة، نشاطات أثناء تفاعال أكثر كانوا الطالب أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد   

 النسبة زيادة طريق عن التحسن مالحظة وتم االلكترونية، الذهنية الخرائط استراتيجية تطبيق بعد يةالكتاب
  .النصوص كتابة في الطالب لتحصيل المئوية

 فهم على االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام أثر بتقصي (5557 ، ليان ،و موى ) من كل قام كما   
 عينة تكونت قد و الطلبة، لدى التفكير مهارات وتطوير الصينية، اللغة في واالستيعاب الفهم نصوص وتذكر
 وتم عليهم، الدراسة لتطبيق االبتدائية المرحلة  صفوف من اختيارهم تم طالبة و طالب ( 17 ) من الدراسة
 نص، لكل وبعدي قبلي الختبار وخضعوا لدراستها واالستيعاب الفهم نصوص من مواضيع 4 الطلبة إعطاء
 الذكور من خليطا مجموعة كل وتضمنت جماعي بشكل تعمل مجموعات خمس إلى الطلبة تقسيم وتم

 لهم وُسمح منها، لكل ذهنية خرائط وتصميم النصوص قراءة الدراسة تطبيق خالل منهم وطلب واإلناث،
  .البعض بعضهم مع العمل خالل بالمناقشة
 كل في الطلبة مستويات في تحسن هناك أن إلى جالنتائ وأشارت أسابيع، ( 05 ) لفترة الدراسة واستمرت
 فعال بشكل اإلجابات استرجاع على قادرين كانوا الطلبة أن ولوحظ لها، خضعوا التي البعدية االختبارات

 فهم من مكنتهم االلكترونية الذهنية الخرائط بأن الطلبة وأفاد االلكترونية، الذهنية الخريطة استخدام نتيجة
  .وأسرع أفضل بشكل المعلومات تذكر وبالتالي أفضل بشكل النصوص

 الذهنية الخرائط عن دراسة (5505 إسماعيل، عمر ) أجري فقد الحاسوب تعليم لمجال بالنسبة أما   
 تطبيق مع بالتزامن االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت حيث االلكترونية
 المعرفة وراء ما ومهارات المشكالت حل ومهارات للبرامج الطالب أداء على عاوني،الت التعليم إستراتيجية

  .ماليزيا في الحاسوب علم يدرسون الذين
 ثالث إلى الطلبة تقسيم وتم تكنولوجية، جامعات ثالث من طالب ( 057 ) من الدراسة عينة وتكونت   

 مرفقة االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام ستدر  وهى األولى التجريبية المجموعة هي األولى مجموعات،
 ،  Learning Cooperative With Mapping Mind Electronicالتعاوني التعليم بإستراتيجية
 وهي الثالثة والمجموعة فقط، التعاوني التعليم إستراتيجية باستخدام تدرس وهى الثانية التجريبية والمجموعة
 بشكل المجموعات على الطلبة توزيع تم وقد التقليدية، الطريقة ستخدامبا تدرس التي الضابطة المجموعة
 في التجريبية المعالجة مجموعتي لصالح إحصائية داللة ذات ايجابية فروق وجود النتائج وأظهرت. عشوائي

 مجموعة تفوق أظهرت وكذلك. المعرفة وراء ما ومهارات المشكالت، حل ومهارات للبرامج، الطالب أداء
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 بالنسبة الضابطة المجموعة على التعاوني والتعليم االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام تدرس التي لجةالمعا
 التعاوني التعليم باستخدام تدرس التي المعالجة مجموعة تفوق وكذلك المعرفة، وراء ما ومهارات البرامج ألداء
 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد مول المعرفة، وراء ما لمهارات بالنسبة الضابطة المجموعة على

  .التجريبية المعالجة مجموعتي
 لها لما وذلك التعاوني التعليم مع االلكترونية الذهنية الخرائط استراتيجية استخدام بتفضيل الدراسة وأوصت   
   .المعرفة وراء ما ومهارات المشكالت، حل ومهارات البرامج، أداء على إيجابية تأثيرات من
 على االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام أثر معرفة إلى هدفت بدراسة ( 5552 تليفيرو، ) أيضاً  قامو    
 وقد اللغة، فنون مادة في وذلك اتالنتا، مدينة في االبتدائي السادس الصف لطالب المعلومات استدعاء قدرة
 باستخدام تدرس والثانية التلخيص، يةاستراتيج باستخدام تدرس األولى مجموعتين إلى الدراسة عينة تقسيم تم

 وبعد بالمعالجة، البدء قبل وذلك قبلي استدعاء اختبار المجموعتين إعطاء وتم االلكترونية، الذهنية الخرائط
 .بعدي استدعاء اختبار الطالب أعطي التجربة تطبيق
 درست التي المجموعة لىع التلخيص باستخدام درست التي المجموعة تفوق إلى الدراسة نتائج أشارت وقد   

 أنّ  الدراسة لهذه اإليجابية النتائج من كان ولكن البعدي، االختبار في االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام
 حيث لديهم، المالحظات وتسجيل أخذ مهارة وتحسنت االلكترونية، الذهنية بالخرائط استمتعوا الطالب
 أن للدراسة السلبية النتائج ومن خطي، بشكل المعلومات ظيموتن األيسر دماغهم استخدام الطالب استطاع
 رسومات بشكل وتمثيلها المعلومات أخذ على قادرين وغير المجرد، التفكير على قادرين غير كانوا الطالب
 إلى تحتاج قصيرة وجمل ورموز رسومات بشكل المعلومات تمثيل عملية ألن وهذا استدعائها على تساعدهم
  .األيمن دماغهم استخدام على الطالب تدريب طريق عن تنميته يمكن ذيوال مجرد تفكير
 تحسين على االلكترونية الذهنية الخرائط تأثير معرفة إلى ( 5554 ، دافيس و ، هولند ) دراسة وهدفت   

 الفن مدرسة طالب من وطالبة طالب ( 15 ) من الدراسة عينة تكونت وقد المهارات، وتخطيط دراسة
 المحاسبة مدرسة طالب من وطالبة طالب ( 79) و الدراسة، من الثانية السنة في هم الذين والتصميم
  .األولى الدراسية السنة في هم الذين المعلومات وتكنولوجيا

 أنواع تخطيط في االلكترونية الذهنية الخرائط تستخدم كيف المجموعتين كال في الطالب شاهد وقد   
 تصميم وتم الخرائط، برامج استخدام على تدريبهم تم كما دراستهم، في جونهايحتا التي األعمال من مختلفة

 تقنية حول األول : هما محورين في وكانت االلكترونية الذهنية الخرائط حول الطلبة أراء لمعرفة استبيانات
 نتائجها الدراسة نتوبي االلكترونية، الذهنية الخرائط برامج تطبيقات حول والثاني االلكترونية، الذهنية الخرائط

  -:التالية األسئلة على االجابة خالل من
  ؟ االلكترونية الذهنية الخرائط لمفهوم استيعابك مدى ما -

 الذهنية الخرائط مفهوم استيعاب في ثقة أكثر كانوا والتصميم الفن مدرسة طلبة أن السؤال هذا نتيجة وكانت
 .المعلومات وتكنولوجيا المحاسبة طلبة من
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 أفضل؟ بشكل مقالتك تنظيم في االلكترونية الذهنية الخرائط دتكساع هل -
  .مفيدة تقنية بأنها الطالب معظم وأفاد ايجابية، السؤال هذا حول الطلبة ردود وكانت
  أخرى؟ تطبيقات في مفيدة االلكترونية الذهنية الخرائط تكون أن الممكن من هل -
 في االلكترونية الذهنية الخرائط فائدة بعدم المعلومات جياوتكنولو  المحاسبة مدرسة طلبة من قليل عدد أفاد

 أجمعوا والتصميم الفن مدرسة طلبة أما أخرى، تطبيقات في بفائدتها أقرّ  األكبر العدد لكن أخرى، تطبيقات
 .أخرى تطبيقات في فائدتها على
   ؟ االلكترونية الذهنية للخرائط استخدامك في ستستمر هل -
 متعددة، مجاالت في االلكترونية الذهنية الخرائط تطبيقات الطالب فهم إذا فيما رفةمع هذا من الهدف كان

 في استمرارهم على والتصميم الفن طلبة أجمع حيث السابق، للسؤال مشابهه السؤال هذا نتيجة وكانت
 على يوافقوا لم تالمعلوما وتكنولوجيا المحاسبة طلبة من قليل عدد بينما االلكترونية، الذهنية الخرائط استخدام

   .هذا
  واالستخدام؟ التعليم سهلة االلكترونية الذهنية الخرائط برامج هل -

 سهلة االلكترونية الذهنية الخرائط برامج بأنّ  السؤال هذا عن المعلومات وتكنولوجيا المحاسبة طلبة وأجاب
 بعض صعبة وجدوها لتصميموا الفن طلبة أما بصعوبتها، أفاد فقط واحد طالب بينما واالستخدام التعليم
  .الشيء
 والتلخيص االلكترونية الذهنية الخرائط استراتيجيتي أثر تقصي إلى هدفت التى ( 5550 ترفينو، ) ودراسة   
 الذهنية الخرائط بين والمقارنة االلكترونية الذهنية الخرائط نحو الطلبة اتجاهات ومعرفة الحياة، علم مادة في

 ( 024 ) اختيار تم وقد مكسيكو، نيو مدينة في مدرسة في الدراسة إجراء تم وقد والتلخيص، االلكترونية
 ،( طالب 91 ، طالبة 29 ) ومنهم ، ( سنة 01 -00 ) بين ما أعمارهم تتراوح السابع الصف من طالب
 والمجموعة التقليدية، بالطريقة تدرس التي الضابطة المجموعة: مجموعات ثالث على الطلبة توزيع وتم
 باستخدام تدرس الثانية التجريبية والمجموعة ، االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام تدرس األولى تجريبيةال

 حصلت مجموعة وكل ( ووظيفتها الخلية تركيب  ) وحدة على الدراسة تطبيق تم وقد. التلخيص استراتيجية
 .ياالبكتير  وخلية النباتية، والخلية الحيوانية، للخلية موضح رسم على
 هذه في المستخدمة االستراتيجيات نحو الطلبة اتجاهات لمعرفة االتجاهات مقياس الباحث واستخدم   

                التدرج خماسي المقياس كان وقد ،(التقليدية الطريقة التلخيص، االلكترونية، الذهنية الخرائط) الدراسة
 صيغ واختلفت فقرات ثماني من تكون و ،( بشدة معارض موافق، غير محايد، موافق، بشدة، موافق )

 الفقرات ومن ألفا، كرونباخ معادلة باستخدام المقياس ثبات حساب وتم المستخدم، األسلوب باختالف الفقرات
 الذهنية الخرائط تصميم في أستمتع االلكترونية، الذهنية الخرائط أسلوب أحبُّ  : المقياس في وردت التي

 في الواردة المعلومات تنظيم في يساعدني االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام الخلية، لوحدة االلكترونية
 صعوبة توجد الخلية، ووظيفة تركيب واستيعاب فهم في تساعدني االلكترونية الذهنية الخرائط الخلية، وحدة
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 التقليدية والطريقة التلخيص الستراتيجية نفسها العبارات استخدام وتم االلكترونية، الذهنية الخرائط تصميم في
 االلكترونية الذهنية والخرائط التلخيص، لطلبة بالتلخيص االلكترونية الذهنية الخرائط استبدال مع ولكن

   .الضابطة المجموعة لطلبة التقليدية بالطريقة
 االلكترونية الذهنية الخرائط مجموعة من أعلى نتائج حققت التلخيص مجموعة أن الدراسة نتائج وبينت   

 أما .الضابطة والمجموعة االلكترونية الذهنية الخرائط مجموعة بين فروق يوجد وال الضابطة، والمجموعة
 عالية درجات االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام درست التي المجموعة حققت فقد لالتجاهات بالنسبة
   .االستراتيجية تطبيق في االستمتاع ببند يختص فيما إحصائية داللة وذات
 رقية) دراسة مثل االلكترونية الذهنية الخرائط على دراسات كذلك أجريت االجتماعية الدراسات مجال وفي   
 االلكترونية الذهنية الخريطة استراتيجية فاعلية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت وقد (5559 الفوري، عديم بنت
 نحوها، واتجاهاتهن عمان سلطنة في سعالتا الصف طالبات لدى االجتماعية الدراسات مادة تحصيل في
 وقد األساسية، الثقافية زينب مدرسة من التاسع الصف طالبات من طالبة ( 15 ) من الدراسة عينة تكونتو 

 من وتكونت االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام درست التجريبية المجموعة: مجموعتين إلى العينة قسمت
 أربعة التجربة واستغرقت التقليدية بالطريقة درست طالبة 45 من كونتت الضابطة والمجموعة طالبة، 45

 قسمت فقرة 45 من االختبار تكون و لالتجاهات، ومقياس تحصيلي اختبار فكانت الدراسة أدوات أما أسابيع،
 وتم فقرة، 40 من االتجاهات مقياس وتكون. والتطبيق االستيعاب، المعرفة، وهي معرفية مستويات ثالثة إلى

  .ألفا كرونباخ معامل باستخدام االتجاهات مقياس ثبات قياس
 المجموعتين بين الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك أنه إلى الدراسة نتائج وأشارت   

. المعرفية المستويات كل عند الطالبات تحصيل في التجريبية المجموعة لصالح وذلك والتجريبية، الضابطة
  .االجتماعية الدراسات مادة تدريس في االلكترونية الذهنية الخرائط استخدام اتجاه ايجابية اتاتجاه ووجود
 الذهنية الخرائط بواسطة المالحظات أخذ عملية أثر معرفة إلى ( 5557 ، اكينوجلو ) دراسة وهدفت   

  .العلوم في المفاهيم وعلى األكاديمي وتحصيلهم الطلبة اتجاهات على االلكترونية
 اختيارهم وتم ( سنة 05 -00 ) االبتدائى السادس الصف من طالب ( 20 ) من الدراسة عينة وتكونت
 بالطريقة تدرس ضابطة مجموعتين إلى وقسموا ، اسطنبول في فادح مدينة في تقع مدرسة من عشوائيا
 ساعة 50 الدراسة واستغرقت ،االلكترونية الذهنية الخرائط باستخدام تدرس تجريبية ومجموعة التقليدية،
 الباحثين، قبل من الطلبة اتجاهات لقياس استبانه تصميم تمَّ  كما تحصيلي، اختبار تصميم وتمَّ . دراسية

 للتحصيل بالنسبة وذلك التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت
 .المفاهيم وتعلم واالتجاهات، األكاديمي،

 هدفت حيث االنجليزية، اللغة في الكتابة مهارات تحسين في االلكترونية الذهنية الخرائط ستخدمتا وكذلك   
 الكتابة مهارات على االلكترونية الذهنية الخرائط برامج استخدام أثر معرفة إلى ( 5559 الجارف، ) دراسة
 وتكونت. الكتابة مهارات تطوير نحو الطلبة اتجاهات على وتأثيرها االنجليزية اللغة بدراسة المبتدئين للطلبة
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 الفصل في الطالبات كانت حيث االنجليزية، اللغة بدراسة المبتدئات اإلناث من طالبة 21 من الدراسة عينة
 و الرياض، في سعود الملك جامعة في والترجمة اللغات كلية في الترجمة برنامج في الجامعة في األول
 برامج باستخدام درسن طالبة ( 14 ) من األولى المجموعة ونتتك مجموعتين إلى الدراسة عينة قسمت
 يدرسن طالبة ( 14 ) من تكونت (الضابطة المجموعة)و ، (التجريبية المجموعة) االلكترونية الذهنية الخرائط
 .التقليدية الطريقة باستخدام

 الختبار المجموعتين قديمبت الباحثة قامت بالمعالجة القيام وقبل سنة، 02 الطالبات أعمار متوسط وبلغ   
 داللة ذات فروق توجد ال أنه القبلي االختبار نتائج وأشارت االنجليزية، باللغة فقرة كتابة يتضمن قبلي

  بعنوان وهو المقرر نفس المجموعتين بتدريس الباحثة وقامت. الكتابة قدرة في المجموعتين بين إحصائية
Skills) Process Writing) ساعات 1 بواقع أسبوع، 05 الدراسة تطبيق واستغرق ل،فص 05 من ويتكون 
 موضوعين رسالة، كتابة من تكون بعدي الختبار المجموعتين في الطالبات وتقدمت .أسبوع لكل دراسية
. العامة الطلبة معلومات ضمن وهي تعلموها أو شاهدوها أن للطلبة يسبق لم مقالة عليهما، بأسئلة مرفقين
 هذا وتكون ،االلكترونية الذهنية الخرائط برامج استخدام حول اتجاهاتهن لمعرفة راختبا إلى أيضا وتقدمت
 -: األسئلة هذه ومن ،االلكترونية الذهنية الخرائط ببرامج تتعلق مقالية أسئلة سبعة من االختبار

 في الكتابية مهاراتك تحسنت هل تحب؟ لم وماذا ؟االلكترونية الذهنية الخرائط برامج في أحببت ماذا -
 تحسنت؟ الطرق وبأي ؟ االلكترونية الذهنية الخرائط برامج استخدام بعد االنجليزية اللغة

 استخدمت مرة كم األفكار؟ وتنظيم توليد تعلم في اختالفا االلكترونية الذهنية الخرائط أحدثت هل  -
 االلكترونية؟ الذهنية الخرائط برامج

 .ولماذا؟ المستقبلية؟ الكتابية مهامك في ةااللكتروني الذهنية الخرائط برامج ستستخدم هل  -
 لصالح وذلك الكتابي التحصيل على االلكترونية الذهنية للخرائط تأثير هناك أنَّ  الدراسة نتائج وبينت   

 الذهنية الخرائط برامج نحو ايجابية اتجاهات وجود إلى أيضا النتائج وأشارت التجريبية، المجموعة
 طريقة وأنها األفكار، وتنظيم توليد في ومفيدة ممتعة طريقة أنها وجدن الباتالط كل أن حيث ،االلكترونية

 وقت أي في استخدامها يستطعن وأنهن. ومتكاملة مترابطة فقرة لبناء والتخطيط المعلومات، لتذكر جيدة
 طريق عن شخصية لمسة بإضفاء لهن تسمح االلكترونية الذهنية الخرائط وأنَّ  يحتجنها، عندما عديدة ولمرات
   .يردنها التي األفكار كتابة
 الخرائط أثر فحص إلى هدفت بدراسة ( 5559 وتران، وفام، نونج،) من كل قام النفس علم مجال وفي    

 تحصيل على التقليدية التعليم وطريقة باليد المرسومة الذهنية الخرائط مع مقارنة االلكترونية أو الرقمية الذهنية
 الذين الطلبة من طالب (95) من الدراسة عينة وتكونت. النفس علم وتعلم التعليم نحو واتجاهاتهم الطلبة
 مجموعة كل تتكون مجموعات، ثالث إلى الطلبة تقسيم وتم فيتنام، في االولى السنة فى النفس علم يدرسون

 هنيةالذ الخرائط باستخدام طلبتها يدرس التي التجريبية المجموعة هي األولى المجموعة طالب، 45 من
 بالطريقة طلبتها يدرس التي 0 الضابطة المجموعة فهي الثانية المجموعة أما ، االلكترونية أو الرقمية
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 الذهنية الخرائط باستخدام طلبتها يدرس التي 5 الضابطة المجموعة هي الثالثة والمجموعة التقليدية،
 .باليد المرسومة

 من اختيار أسئلة من االختبار وتكون تحصيلي، راختبا إلى المجموعات كل في الطلبة جميع وتقدم    
 أو الرقمية الذهنية الخرائط باستخدام تدرس التي التجريبية المجموعة طلبة على استبانات توزيع وتم متعدد،

 لمعرفة باليد المرسومة الذهنية الخرائط باستخدام تدرس التي الثانية الضابطة والمجموعة ،االلكترونية
 .متنوعة أسئلة ثالثة من االستبانة وتكونت الذهنية خرائطال نحو اتجاهاتهم

 في إحصائية داللة ذات فروق حققت االلكترونية أو الرقمية الذهنية الخرائط أن الدراسة نتائج بينت وقد    
 كما التقليدية، والطريقة باليد، المرسومة الذهنية بالخرائط مقارنة النفس علم في األكاديمي الطلبة تحصيل

 أشارت كما التقليدية، بالطريقة مقارنة إحصائية داللة ذات فروق باليد المرسومة الذهنية الخرائط قتحق
 في الطالب معظم أشار حيث الذهنية الخرائط استخدام نحو ايجابية اتجاهات وجود إلى أيضاً  النتائج

 أن إلى باليد المرسومة الذهنية طوالخرائ ،االلكترونية أو الرقمية الذهنية الخرائط استخدمت التى المجموعتين
 المفاهيم، فهم األفكار، تصنيف: منها مختلفة مجاالت في وذلك التعلم في الدعم لهم قدمت الذهنية الخرائط
 الخرائط أن إلى االلكترونية أو الرقمية الذهنية الخرائط طلبة أشار لذلك باإلضافة مجموعات، في العمل
 طلبة من عددا هناك أن األبحاث وأظهرت. سهولة أكثر بشكل األفكار فتصني في الدعم لهم قدمت الذهنية

 صعوبة الطالب بعض اظهر ذلك ومع متعددة، مجاالت في الذهنية الخرائط استخدموا التجريبية المجموعة
  .االلكترونية أو الرقمية الذهنية الخرائط تقنية مع التكيف في
 على المعلمين تساعد اإللكترونية الذهنية الخرائط أن على أكدت التي ( 5551 مارجيوليز، ) دارسة و   

 تسجيل عملية ان الطالب وجد كما ، تذكرها عليهم ويسهل فيها ينخرطون خبره وبناء طالبهم مع االتصال
 اجل من أو درسوه ما لتذكر المالحظات تسجيل اجل من ذلك كان سواء جدا ممتعة عملية بصريا األفكار
 كم اختزال على اإللكترونية الذهنية الخرائط تساعد حيث التقليدية بالطريقة مقارنة يةالتقديم العروض عمل
 كل ألن وذلك البصرية قدراتهم لتنمية للطالب تحديا تمثل كما ، الصور بعض في المعلومات من كبير

 والصور الكلمات بين المزج أن وجد لذا ، الكلمات تذكر من أقوى الصور لتذكر بصرية ذاكرة لديه شخص
 اختيار على الطالب اإللكترونية الذهنية الخرائط تساعد كما ، واألداء التذكر يسهل كما والفهم التعلم يسهل
 اإللكترونية الذهنية الخرائط أن الدراسة أكدت كما معنى، ذي شكل في وتكاملها المعلومات تركيب وبناء
 تفيد وهى ، رسم صورة في األفكار عن بسيط لبشك تعبر ألنها وضوحا أكثر بصورة األفكار نقل على تساعد
  . بعينها مواد على االقتصار دون الدراسية المواد جميع في
 الذهنية الخرائط إستراتيجية فاعلية استقصاء إلى (5559 طوبار، جمال ) دراسة هدفت حين في    

 عينة وتكونت ، لثانويا األول الصف طالبات لدى األحياء مادة في الدراسي التحصيل على اإللكترونية
 مقرر في اإلخراج وحدة تدريس تم وقد ، وضابطة تجريبية مجموعتين إلى تقسيمهن تم طالبة 15 من الدراسة
 بالطريقة الضابطة للمجموعة التدريس وتم االلكترونية، الذهنية الخرائط باستخدام التجريبية للمجموعة األحياء
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 ، الضابطة المجموعة طالبات على التجريبية المجموعة طالبات تفوق إلى الدراسة نتائج وتوصلت ، التقليدية
 المجموعة لصالح والضابطة التجريبية المجموعتين  درجات متوسطي بين إحصائيا دال فرق هناك وكان

 الدراسية المواد تدريس فى االلكترونية الذهنية الخرائط إستراتيجية باستخدام الدراسة أوصت وقد التجريبية،
  .واالستذكار لفةالمخت
 الذهنية والخرائط الرسومية المخططات إستراتيجية استخدام إلى هدفت فقد ( 5551 تريفينو، ) دراسة أما    

 إلى الدراسة عينة وقسمت السابع، الصف لطالب البيولوجي مادة من الحياة علوم وحدة تعليم في االلكترونية
 إستراتيجية باستخدام والثانية الرسومية، المخططات جياتاستراتي باستخدام تتعلم األولى مجموعات ثالث

 الدراسة نتائج دلت وقد ، التقليدية بالطريقة الوحدة تتعلم ضابطة مجموعة والثالثة االلكترونية، الذهنية الخرائط
 يالت األولى المجموعة لصالح والثالثة والثانية األولى المجموعة درجات بين إحصائيا دالة فروق وجود على

 الرسومية المخططات إستراتيجية من كل بتطبيق الدراسة أوصت وقد ، الرسومية بالمخططات تعلمت
 . األخرى الدراسية المواد في للطالب االلكترونية الذهنية والخرائط

 اإللكترونية الذهنية الخرائط استخدام أثر على التعرف (5559 الجليل، عبد إسماعيل ) دراسة تناولت كما   
 تعلم أن الدراسة أكدت وقد ، الحاسب علوم لطالب الكمبيوتر برمجة تعلم على التعاوني التعلم لوبأس مع

 فهم على تساعد حيث اإللكترونية الذهنية الخرائط إستراتيجية باستخدام أفضل بصورة يتم الكمبيوتر برمجة
  . للبرمجة استيعابهم وزيادة الطالب

 تعليمية كأداة اإللكترونية الذهنية الخرائط استخدام تأثير تقييم ( 5552 ، عصام فؤاد ) دراسة تناولت كما   
 وفهم اإللكترونية الذهنية الخرائط بين والعالقة ، العلوم فى الثامن الصف لطالب العلمي التحصيل على

 الثامن الصف فصول من طالبا 15 من الدراسة عينة وتكونت ، العلوم بوحدة المتضمنة للمفاهيم الطالب
 الخرائط على التجريبية المجموعة طالب اعتمد حيث ، مقارنة وأخرى تجريبية لمجموعة عشوائي بشكل قسموا
 تحليل أشار وقد المقارنة، المجموعة مع تلخيص مذكرة استخدام تم وقد ، الوحدة تعلم في اإللكترونية الذهنية
 ، المقارنة بالمجموعة مقارنة إحصائيا لةودا أفضل نتائج حققوا التجريبية المجموعة طالب أن إلى البيانات

 للعالقات الدقيق والتصوير اإللكترونية الذهنية الخرائط استخدام بسبب ذلك أن إلى الدراسة أشارت وقد
 أن كما ، الرئيسية والجوانب المفاهيم لتمثيل األلوان واستخدام والثانوية، الرئيسية المركزية والمفاهيم والمواضيع
 بإنشائها قاموا التي اإللكترونية الذهنية الخرائط خالل من التصوري الفهم مستويات أعلى حققوا الطالب
 .بأنفسهم

 :  التعقيب على الدراسات السابقة - 
 الذهنية الخرائطيتضح من خالل العرض السابق ندرة الدراسات والبحوث العربية التي تناولت      

داف التعليمية خاصة المرتبطة بتنمية الجانب المهارى المتعلق وأهميتها في تحقيق مختلف األه اإللكترونية
بعلوم الحاسب اآللى، وبالرغم من اختالف الدراسات السابقة في تطبيق تلك التقنية وتقديم استراتيجيات و 
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في  اإللكترونية الذهنية الخرائطخبرات تعلم مختلفة من خاللها؛ إال أنها اتفقت جميعًا على أهمية تطبيق 
جال التعليمى، نظرًا لما تنفرد به من مزايا عديدة أكسبتها قيمتها خاصة في مجال التدريب المهارى، الم

         -:وتنحصر أهمية تطبيق تلك الخرائط في األتي
عطاء ، وتشويقاً  متعه أكثر التعلم جعل .0  . التعلم موضوع عن شاملة صورة وا 
 توصيل على قدرتها بجانب المعرفة، من عقدم هيكل وتصميم األفكار توليد على المتعلم تساعد .5

  .المعقدة األفكار
 .ومختصر مركز بشكل واحد شكل فى المعلومات من ممكن قدر اكبر تجمع .4
  .الصعبة الدراسية للمواد دراستة وتسهل تركيزه، وزيادة المتعلم ذاكرة تطوير على تعمل .1
 مواقف خالل ايجابية أكثر مالمتعل يجعل وجذاب منظم بصري بشكل المعرفة لعرض إطار توفر .0

  .التعلم
 مثل العلوم مجال فى الذهنية الخرائط استخدام على اقتصارها نجد السابقة الدراسات إلى نظرنا إذا و   

 دراسات وهناك ، (5505 ، مكاريمى ، هاريكرات ) و ، ( 5559 ، انطونى ) و ، (5559 ، وقاد ) دراسة
 دراسة مثل االنجليزية اللغة مجال كذلك و ، ( 5552 ، وبولى ديفيد ) دراسة مثل الجغرافيا مجال في أجريت

 التدريب تناولت التى الدراسات قلة مع النفس، وعلم والتمريض الطب مجاالت وكذلك ، ( 5505 ، ميدى )
 االلكترونية الذهنية الخرائط عالقة اختبار الدراسات بعض تناولت كما  اآللى، الحاسب مهارات على

 تناولت الدراسات هذه ان لوحظ كما ، ( 5550 ، ترفينو ) و ،( 5557 ، اكينوجلو ) دراسة مثل اتباالتجاه
 تناولت التى الدراسات قلة مع مختلفة وصفوف دراسية مراحل على االلكترونية الذهنية الخرائط تطبيق
 كل وبعدت فقط اتواالتجاه التحصيل متغيرى قياس على السابقة الدراسات ركزت كما المتوسطة، المرحلة
 المهارات خاصة المختلفة المهارات على التدريب مجال فى االلكترونية الذهنية الخرائط تطبيق عن البعد

   . اآللى الحاسب بعلوم المتعلقة
أصبحت مدخاًل جديدًا لتعلم المهارات المختلفة، فإنه من المفيد بل من  االلكترونية الذهنية الخرائطونظرًا ألن 
االستفادة منها لتحقيق اهداف التعلم، وُيالحظ من العرض السابق أن معظم الدراسات السابقة التي الضروري 
قامت من أجل المقارنة بينها وبين طرق التعلم التقليدية فقط، وكذلك لم  االلكترونية الذهنية الخرائطتناولت 

لى المهارات العملية خاصة مهارات تدريب عبال االلكترونية الذهنية الخرائط تتعرض تلك الدراسات بعالقة
.لذلك جاءت فكرة الدراسة الحاليةالحاسب اآللى ، و 
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جراءاتها  :منهج الدراسة وا 

حيث  Experimental Methodاستخدمت هذه الدراسة المنهج التجريبي : منهج الدراسة: أوال  
لة فى المتغيرات ُيعد من أكثر مناهج البحث مناسبة لتحقيق هدف اختبار أثر المتغيرات المستق

التابعة،، كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل الدراسات السابقة وبناء اإلطار 
 . النظري للدراسة الحالية
 : ثانيا  متغيرات الدراسة

 . الطريقة المعتادة/ الخرائط الذهنية االلكترونية  : المتغير المستقل  -9

 .  من التحصيل الدراسى، ومهارات الحاسب اآللى تنمية كل :ـ المتغير التابع  0

 :التصميم التجريبي للدراسة: ثالثا  

- :اشتملت الدراسة الحالية على مجموعتين كالتالي  :ـ التصميم التجريبي
 نمط الخرائط الذهنية االلكترونية  طالب يدرسون من خالل: المجموعة التجريبية  . 
 الل الطريقة المعتادةطالب يدرسون من خ: المجموعة الضابطة  . 

 التصميم التجريبي( 9)جدول 

 القياس القبلى        مجموعات البحث
 

 معالجة
 

 القياس البعدى

مجموعة 
  )تجريبية)

تطبيق قبلى ألداتى  
 الدراسة 

 0م
 الخرائط الذهنية االلكترونية  

تطبيق بعدي ألداتى   
مجموعة  الدراسة 

 )ضابطة)
 5م

 الطريقة التقليدية

 : مجتمع الدراسة والعينة: رابعا  
حسب ( طالب  0055) ة وعددهم يتكون المجتمع األصلي لهذه الدراسة من طالب المرحلة المتوسط       

 .هـ( 0147-0141)وذلك في الفصل الدراسي الثانى لعام  بمحافظة القنفذةاحصائية إدارة التربية والتعليم 

 



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

 

- 299 - 
 

 (م  8102اشر ، يناير، اجلزء الرابع ، العدد الع)  
 

 

 :عينة الدراسة

مدرسة ابن سيرين ) دراسة بالطريقة العشوائية من طالب الصف األول المتوسط تم اختيار عينة ال   
، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين تدرس األولي من خالل نمط الخرائط الذهنية االلكترونية،  (بمحافظة القنفذة

 .وتدرس الثانية من خالل الطريقة المعتادة

 يوضح العينة وعددها(   0) جدول 

 العدد الصنف الدراسةمجموعات عينة 

 45 0م )تجريبية)مجموعة 

 45 5م )ضابطة)مجموعة 

 : تطوير مادة المعالجة التجريبية: خامسا  
نتــاج مــادة المعالجــة التجريبيــة التــى تمثلــت فــي برنــامج آلــى قــائم علــى       تتطلــب الدراســة الحاليــة تصــميم وا 

احــث بمراجعــة دقيقــة لنمــاذج التصــميم التعليمــي مــع التركيــز الخـرائط الذهنيــة االلكترونيــة ، وللقيــام بــذلك قــام الب
أن نموذج التصميم التعليمي ( 02،ص  5554خميس، )على نماذج تصميم بيئات التعلم االلكترونية، ويؤكد 

ـــيم وتطـــويره، : " هـــو عبـــارة عـــن  تصـــور عقلـــي مجـــرد لوصـــف اإلجـــراءات والعمليـــات الخاصـــة بتصـــميم التعل
تبادلة بينها وتمثيلها، إمـا كمـا هـي أو كمـا ينبغـي أن تكـون، وذلـك بصـورة مبسـطة، فـي والعالقات التفاعلية الم

شــكل رســم خطــى مصــحوب بوصــف لفظــي يزودنــا بإطــار عمــل تــوجيهي لهــذه العمليــات والعالقــات، وفهمهــا، 
 ".وتنظيمها وتفسيرها وتعديلها واكتشاف عالقات ومعلومات جديدة فيها، والتنبؤ بنتائجها 

، ونمــوذج "تــاى فوجــان"الباحــث بــاالطالع علــى عديــد مــن نمــاذج التصــميم التعليمــي منهــا نمــوذج  وقــد قــام    
، ونمـوذج "نبيـل جـاد"، ونمـوذج "محمـد عطيـة خمـيس"، ونمـوذج " إيمان عبـد العزيـز"، ونموذج "دينا اسماعيل"
 " . عبد اللطيف الجزار"

ليمــي علــى النمــوذج العــام للتصــميم التعليمــي وقــد الحــظ الباحــث اعتمــاد الكثيــر مــن نمــاذج التصــميم التع    
(ADDIE) وُيعد النموذج العام لتصـميم التعلـيم واحـدا مـن نمـاذج تصـميم التعلـيم وهـو أسـلوب نظـامي لعمليـة ،

تصـــميم التعلـــيم يـــزود المصـــمم بإطـــار إجرائـــي يضـــمن أن تكـــون المنتجـــات التعليميـــة ذات فاعليـــة وكفـــاءة فـــي 
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مـن خمـس مراحـل رئيسـية يسـتمد  ADDIE Modelج العـام لتصـميم التعلـيم ويتكـون النمـوذ. تحقيـق األهـداف
- :النموذج اسمه منها، وهي كاآلتي

        Analysisالتحليل  .0
   Designالتصميم  .5
 Developmentالتطوير  .4
     Implementationالتنفيذ  .1
      Evaluationالتقويم  .0

  ADDIE Model تعليمى  مراحل النموذج العام للتصميم ال(    4)شكل 

ويكمــن االخــتالف فــي ، وجميــع نمــاذج تصــميم التعلــيم باختالفهــا تــدور حــول هــذه المراحــل الخمــس الرئيســية  
ومــن ثــم اعتمــد الباحــث علــى هــذا . نمــاذج التصــميم التعليمــي بحســب التوســع فــي عــرض مرحلــة دون األخــرى

 -:ح المراحل والخطوات كما يليالنموذج مع التعديل واإلضافة لبعض الخطوات الفرعية لتصب

 :Analysisمرحلة التحليل  – 9

األساس لجميع المراحل األخرى، ويتم خالل هذه المرحلة تحديد المشكلة،  حجرمرحلة التحليل وهى تمثل     
ومصـــدرها، والحلـــول الممكنـــة لهـــا، وتحليـــل جميـــع الجوانـــب المتعلقـــة بالعمليـــة التعليميـــة والتـــي تمثـــل مـــدخالت 

  -:التعليمى،  وتتضمن هذه المرحلة الخطوات اآلتية النظام

 : تحليل وتقييم االحتياجات 9-9

ابن سيرين )استشعر الباحث وجود المشكلة من خالل عمله كمعلم لمادة الحاسب اآللى بمدرسة      
ى ومن خالل قيامه بالتدريس وجد انخفاضا واضحا لدى طالب الصف األول المتوسط ف ،(بمحافظة القنفذة

مستوى مهاراتهم فى تشغيل الحاسب اآللى ، حيث انهم يستغرقون وقتا طويال فى عملية التشغيل بجانب قلة 
مهاراتهم فى االجابة عن اسئلة المعلم المرتبطة بنظم التشغيل وقد ظهر ضعف مستوى أدائهم فى بطاقة 

، ولذلك فكر مهاراتهم  المالحظة التى صممها الباحث وطبقها على الطالب للتأكد من انخفاض مستوى
نتاج برنامج قائم على الخرائط الذهنية االلكترونية تنمى مهارات تشغيل الحاسب اآللى  الباحث فى تصميم وا 

 .  لدى الطالب وتحقق أهداف عملية التعلم

 

E 

I 

D 

A 

D 
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 : تحليل خصائص المتعلمين 9-0

رات السابقة وميوله ومتطلباته عند بناء أى برنامج تعليمي يجب مراعاة قدرات كل متعلم من حيث الخب     
فهي أساس في وضع المحتوى التعليمى، وأساس لبناء تسلسل المادة التعليمية وفى انتقاء الوسائط والمواد 
التعليمية و تحديد اإلجراءات، و يجب أيضًا مراعاة الخطو الذاتي للمتعلم، واختيار مواد التعلم األكثر مالءمة 

رحلة المتوسطة بتحول طريقة التفكير من الطريقة المادية إلى الطريقة لنمط تعلمه، ويتميز طالب الم
المعنوية، ومن التفكير الفردي إلى التفكير شبه الجماعي، ومن التوجه للخارج فقط إلى القدرة على تأمل 

 . الذات والتحليل الدقيق لألحداث واستخالص النتائج

القدرات العقلية، فالذكاء يستمر في النمو ولكن بصورة كما نالحظ فى تلك المرحلة التحول النوعي في     
أبطأ من مرحلة الطفولة، ويصل إلى اكتماله بعد سن الثامنة عشرة في الغالب، كما تزداد القدرات العقلية، 

نب القدرة الميكانيكة، والقدرة التحليلية، والسرعة اإلدراكية، والقدرة المنطقية االستداللية، والقدرة اللغوية، بجا
القدرة على القيام بالعمليات العقلية دون التقيد بالمحسوس، كما تظهر : ظهور القدرة على التفكير المجرد وهو

الفروق الفردية بين الطالب فى تلك المرحلة حيث يكون لكل طالب أسلوب التعلم الخاص به والذى ال 
ليمي يناسب كل أسلوب ويراعى الفروق يستطع التعلم إال إذا سلك هذا الطريق، وعليه يجب بناء برنامج تع

 . الفردية بين الطالب لضمان تحقيق األهداف المرجوة بنجاح

  -:وقد تم تحديد ووصف خصائص أفراد عينة الدراسة الحالية كما يلى  

طالب بالصف األول المتوسط بمدرسة ابن سيرين ( 15)تحديد عدد طالب عينة الدراسة الحالية وهو  -
 . وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصديةمحافظة القنفذة، 

 . عامًا ( 01 – 01)يتراوح أعمار الطالب عينة الدراسة بين  -
تم اختيار مستويات مهارية مختلفة من الطالب، وذلك من خالل معرفة درجاتهم ومستوياتهم فى  -

 .المراحل الدراسية السابقة
ويمكن االستدالل على ذلك من ، موضوع التعلم اختيار الطالب اللذين ليس لديهم خبرة سابقة عن -

 .خالل نتائج القياس القبلى الذى تم تطبيقه على عينة الدراسة قبل البدء فى إجراءات الدراسة الحالية

وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين تدرس األولي من خالل البرنامج القائم على الخرائط الذهنية     
 .الثانية من خالل الطريقة التقليديةااللكترونية،  وتدرس 
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 : تحليل واقع الموارد والمصادر التعليمية 9-4

- : وتشتمل هذه الخطوة على تحديد ما يلى

دارة التربية والتعليم بمحافظة القنفذة لتطبيـق إتم الحصول على موافقة :  تحليل إمكانات الجهة المسئولة  – 0
حلــة المتوســطة بمدرســة ابــن ســيرين بمحافظــة القنفــذة التابعــة لــإلدارة، تجربــة الدراســة الحاليــة علــى طــالب المر 

وذلـك حتـى يســهل علـى الباحــث اسـتخدام معمـل الحاســب عنـد تطبيــق المعالجـة التجريبيـة علــى عينـة الدراســة، 
وتم الحصول أيضًا علـى تسـهيالت تيسـر تعـاون الـزمالء طـوال فتـرة التطبيـق، وهـم مـن ذوى الخبـرة فـى مجـال 

خطابـات الموافقـة علـى تطبيـق ( أ ) أنظـر ملحـق رقـم ) التعليميـة وكيفيـة التعامـل مـع الحاسـب اآللـى  التقنيات
 (. الدراسة الحالية

ابـــن "معامـــل الحاســـب بمدرســـة ) وهـــى تتمثـــل فـــي : تحليـــل اإلمكانـــات والتجهيـــزات والمصـــادر التعليميـــة  -5
  -:ه األجهزة كالتاليجهاز حاسب آلى، وكانت مواصفات هذ 45التى احتوت علي " سيرين

 .Giga Byte   P4 2.2جيجا هيرتز     505بسرعة  1معالج طراز بنتيوم  -
 .  Mother Boardاللوحة األم  -
 .M.B RAM ميجا بايت  5الذاكرة  -
 .VGA Card M.Bميجا  005بطاقة شاشة  -
 .Hard Disk 160 G.Bجيجا  015قرص صلب  -
 . Inch monitor 17بوصة  07شاشة  -
 .CD Room / CDW creative 52Xدمجة مشغل أقراص م -
 .Sound card 64 BITبت  11بطاقة صوت  -
 .Speakers 1000 Wسماعات خارجية  -
 . ATX caseحافظة لوحدة المعالجة المركزية  -
 .Key board , Mouseفأرة ولوحة مفاتيح  -

 : تحليل وتحديد األهداف العامة 9-3

وهي ُتعد " لتعليمي لتحقيقها وهى تتصف بالعمومية والشمولالمقاصد التي يسعى البرنامج ا" وُيقصد بها     
أهداف طويلة األمد، وقام الباحث باالعتماد على المحتوى واألهداف الموجودة بكتاب المقرر الدراسي لمادة 

، حيث اشتق الباحث منها مجموعة من (الصف األول المتوسط) الحاسب اآللى لطالب المرحلة المتوسطة 
مطلوب تحقيقها بعد دراسة  برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية، باإلضافة لهدف الدراسة  األهداف العامة
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األساسي من إعداد هذا البرنامج وهو تنمية التحصيل و مهارات تشغيل الحاسب اآللى لدى الطالب 
،  ( 0)  ملحق رقمومعرفتهم للمعلومات المرتبطة بهذه المهارات ، وقد تم عمل ملحق يجمع هذه األهداف 

بحث أثر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية على التحصيل : " باإلضافة إلى الهدف البحثي األساسى وهو
 " . المهاري في مادة الحاسب اآللي لدى طالب المرحلة المتوسطة

 قائمة األهداف االجرائية، وخصائص) وكان نتاج مرحلة التحليل أو ما يسمى بمخرجات التحليل هو     
المتعلمين، وقائمة المهام والمهارات التي تم تحقيقها من خالل البرنامج القائم على الخرائط الذهنية 

، وتكون هذه المخرجات مدخالت للمرحلة التالية وهي (االلكترونية، وتعريف بالمشكلة والمصادر والمعوقات
 . مرحلة التصميم

 :Designمرحلة التصميم  -0

م بوصـف المبـادئ النظريـة ووضـع المخططـات األوليـة و تحديـد اإلجـراءات العمليـة تتعلق مرحلة التصـمي     
وهــي عمليــة ترجمــة خطــوات مرحلــة التحليــل إلــى ، المتعلقــة بكيفيــة إعــداد برنــامج الخــرائط الذهنيــة االلكترونيــة 

هـذه المرحلـة إجراءات واضحة قابلة للتنفيذ بشكل يكفل تحقيـق األهـداف التعليميـة المرجـو تحقيقهـا ، وتتضـمن 
  -:العناصر التالية 

  : اختيار محتوى الخرائط االلكترونية  0-9

يفيــد تحديــد محتــوى الخــرائط االلكترونيــة فــي تحديــد المتطلبــات الماديــة والبشــرية الالزمــة لبرنــامج الخــرائط     
ليميــة المقدمــة ألن المــادة التع Tutorial Programالذهنيــة االلكترونيــة، واســتخدمت الدراســة الحاليــة نمــط 

ـــنمط يهـــتم بعـــرض المـــادة التعليميـــة الجديـــدة بشـــرح وافـــى ومتـــدرج  ـــيهم ألول مـــرة، وهـــذا ال للطـــالب تعـــرض عل
 . االلكترونية للموضوعات التي تشتمل عليها الخرائط الذهنية

 : اختيار وتحديد المحتوى التعليمي 0-0

التي يمكن أن تندرج ضمن محتوى برنامج من خالل تحديد األهداف االجرائية تم وضع تصور للمواضيع     
الخــرائط الذهنيــة االلكترونيــة والتــي تحقــق تلــك األهــداف، وتــم االعتمــاد بشــكل أساســي علــى المحتــوي التعليمــي 

ـــة المتوســـطة  مـــع االســـتعانة بـــآراء ( الصـــف األول المتوســـط ) الموجـــود بالكتـــاب المقـــرر علـــى طـــالب المرحل
اسب اآللى، وقد تم تحديد محتوى هذه الموضوعات التى تلخصـت وخبرات بعض المتخصصين في مجال الح

   -:فى العناوين الرئيسية اآلتية
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 أفهم حاسوبي: الوحدة األولى  -
 .تمثيل البيانات في األجهزة الرقمية -
 .وحدات قياس البيانات -
 .البيانات والمعلومات -
 .التقنية الرقمية -
 .الحاسب واألجهزة الرقمية -
 .أنواع أجهزة الحاسب -
 أتعرف على حاسوبي :وحدة الثانية ال -
 .مكونات الحاسب -
 .ملحقات الحاسب -
 أشغل حاسوبي: الوحدة الثالثة -
 .أنظمة تشغيل الحاسب شائعة االستخدام -
 أنظمة تشغيل األجهزة الذكية شائعة -

  -:وقد روعي عند اختيار محتوى برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية توافر الشروط التالية 

 .حتوى التعليمي األهداف التعليمية التي سبق تحديدها ويعمل على تحقيقها أن يغطى الم .0
 .أن يكون المحتوى العلمي صحيحًا علمياً  .5
 .أن يتميز المحتوى بالتوازن من حيث العمق والشمول .4
 . مراعاة التتابع المنطقي والتكامل في عرض المحتوى التعليمي .1

 : ةتحديد وصياغة األهداف التعليمية اإلجرائي 0-4

إن األهداف السلوكية تصف أنماط السلوك التى من المتوقع أن يمارسها المتعلم ويصدرها بدرجة مالئمة      
مــن الكفايــة ، لــذلك ُتعــد خطــوة تحديــد األهــداف بوضــوح ودقــة مــن الخطــوات اإلجرائيــة الهامــة فــى بنــاء برنــامج 

   -: تساعد على اآلتى الخرائط الذهنية االلكترونية حيث أن صياغة األهداف السلوكية 

 . تحديد نوع األداء أو السلوك الواجب أن يقوم به المتعلم بنجاح بعد أن ينتهى من دراسة المعالجة  .0
 . توجيه وضبط عملية التعلم  .5
 .اختيار المواد التعليمية المالئمة داخل برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية .4
 .ئمة اختيار وبناء أدوات القياس والتقويم المال .1
 .إمدادنا بمعايير مناسبة لقياس النواتج التعليمية المختلفة  .0
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وقد قام الباحث بصياغة األهـداف السـلوكية لبرنـامج الخـرائط الذهنيـة االلكترونيـة باشـتقاقها مـن األهـداف      
العامــة وكــذلك مــن المحتــوى، وتــم صــياغتها فــي عبــارات يمكــن مالحظتهــا ومــن ثــم يمكــن قياســها وتمثــل هــذه 

ألهداف ناتجًا تعليميًا محددًا، وتتميز هذه األهداف بأنها محددة بدقـة ومصـاغة بطريقـة واضـحة لقيـاس نـواتج ا
التعلم المتوقعة، وقد حرص الباحث عند صياغة األهداف السلوكية اإلجرائية على أن تراعى معايير األهـداف 

- :وهي

 .يمكن قياسها باستخدام أدوات القياس المختلفة المحددة -
 .تكون مشتملة على فعل إجرائي سلوكي أن -
 .أن تكون واضحة ومحددة ومالئمة للعينة وحاجاتهم -
هــدفًا مهاريــًا تشــتمل علــى جميــع الموضــوعات والمهــارات ( 00)وقــد قــام الباحــث بإعــداد قائمــة مكونــة مــن     

مـــة بهـــذه األهـــداف الموجـــودة بـــالمحتوى التعليمـــي، ومشـــتقة مـــن األهـــداف العامـــة للبرنـــامج، و قـــد تـــم إعـــداد قائ
المهارية فى صورتها المبدئية ثم عرضها على مجموعة من المحكمين في مجال تعليم الحاسب اآللى وتقنيات 

  -:التعليم، وذلك بهدف االستفادة من مالحظتهم واستطالع رأيهم فيما يلى 

 . مدى وضوح األهداف وشموليتها لعناصر المحتوى التعليمى -
 . نة الدراسة و للمحتوى التعليميمناسبة األهداف لطالب عي -
مدى دقة صياغة كل هدف من أهداف القائمة، وذلك باقتراح الصياغة المناسبة لكل هدف الـذى يـراه  -

 .المحكم أنه يحتاج إلى تعديل فى الصياغة، أو حذف أو إضافة 
دف للســـلوك وقـــد تـــم معالجـــة إجابـــات المحكمـــين إحصـــائيًا بحســـاب النســـبة المئويـــة لمـــدى تحقيـــق كـــل هـــ     

مــن % 25التعليمـى المـراد تحقيقــه، وتقـرر اعتبـار الهــدف الـذى يجمـع علــى تحقيقـه للسـلوك التعليمــى أقـل مـن 
بأنه ال يحقق السلوك التعليمى بالشكل المطلوب ، وبالتالى يتطلب إعادة صياغته وفق توجيهـات ، المحكمين 

هداف السلوكية وشموليتها لعناصر المحتوى ، المحكمين ، وقد جاءت أراء المحكمين مجتمعة على مناسبة األ
(  5) ملحـــق رقـــم )و قـــام الباحـــث بالتعـــديالت الالزمـــة حتـــى وصـــلت قائمـــة األهـــداف إلـــى صـــورتها النهائيـــة 

 (.  استمارة تحليل المحتوى وقائمة األهداف المهارية فى صورتهما النهائية

 : الخرائط الذهنية االلكترونية اختيار العناصر التعليمية المستخدمة فى تصميم برنامج 0-3

مــن خــالل تحديــد األهــداف العامــة واختيــار المحتــوى الــذى يحقــق تلــك األهــداف، تــم تحديــد محتــوى هــذ        
( أفهم حاسوبي، أتعرف على حاسوبي، أشغل حاسوبي: ) البرنامج الذى تلخص فى ثالثة عناوين رئيسية هي

: ) لمتعـــددة داخـــل برمجيـــة الخـــرائط الذهنيـــة االلكترونيـــة وهـــى وقـــد تـــم تحديـــد عناصـــر الوســـائط التعليميـــة ا، 
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وتـم تصـميمها فـى صـورة (  نصوص مكتوبـة ، رسـوم خطيـة بسـيطة، رسـومات توضـيحية ، ومـؤثرات صـوتية 
 .  متدرجة يستطيع كل طالب التعامل معها ويتفاعل من خالل برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية 

 : يميتصميم السيناريو التعل 0-5

خريطـــة لخطـــة إجرائيـــة تشـــتمل علـــى خطـــوات تنفيذيـــة إلنتـــاج برنـــامج تعليمـــي معينـــة، : " الســـيناريو هـــو      
وتصــف ، تتضــمن كــل الشــروط والمواصــفات والتفاصــيل الخاصــة بهــذا البيئــة وعناصــرها المســموعة والمرئيــة 

 (   055ص ،  5554خميس ، ".) الشكل النهائى لها على ورق 

، وصــور ثابتــة ، يو هــو وضــع تصــور مبــدئى لمــا سيتضــمنه أى برنــامج مــن نصــوص مكتوبــة والســينار      
وطريقـة ، وأمـاكن وضـعها علـى الشاشـة ، ورسومات خطية ، وكذلك الصوت والموسيقى  والمؤثرات الصـوتية 

وكيفية ترابط شاشات العرض لكـل برنـامج بشـكل يتوافـق مـع خصـائص المتعلمـين ويحقـق األهـداف ، عرضها 
- :عليمية المرجوة، ولبناء السيناريو تم اتباع اآلتى الت

تم تصميم مخطط مبدئي للسيناريو يعطى تصور أولى عـن كيفيـة تنـاول معلومـات المحتـوى التعليمـى  .0
، بحيــث يــتم تحديــد مــا تــم  تناولــه مــن  صــور ثابتــة برنــامج الخــرائط الذهنيــة االلكترونيــة  مــن خــالل 

وطريقــة ربــط هــذه العناصــر ، ل الصــوت بعناصــره المختلفــة ورســوم خطيــة ، ونصــوص لفظيــة ، وعامــ
برنـــامج الخـــرائط ببعضـــها وكيفيـــة تـــرابط اإلطـــارات والـــروابط وكيفيـــة تـــدفق المعلومـــات بالتـــدرج داخـــل 

 .  الذهنية االلكترونية
بــين موضــوعات المحتــوى التعليمــى مــن أجــل تحقيــق الوحــدة ( أو االنتقــال ) تــم تحديــد عناصــر الــربط  .5

 .بين عناصر اإلنتاج المختلفة  واالنسجام
وتصـميمها الخـرائط الذهنيـة االلكترونيـة أُمد المخطط المبدئي برؤية مبدئية للشكل الـذى سـتكون عليـه  .4

   . العام، وعدد العناصر االلكترونية المستخدمة فى بنائها 
- :ى وقد ُروعى عند بناء الشكل المبدئى للسيناريو مجموعة من االعتبارات الهامة ه     

أن يتميــز بالبســاطة والصــدق ، وأن يكــون أســلوب المعالجــة فــى الســيناريو مناســبًا لألهــداف والمحتــوى  .0
 .وخصائص المتعلمين 

 . مراعاة التسلسل المنطقى فى عرض المادة وترابطها  .5
 .وارتباطها بحاجاتهم ، مناسبة المادة العلمية الُمقدمة لمستوى المتعلمين العقلى .4
 .، وُتعرض اإلطارات فى ترتيب مناسب طبقًا الستراتيجية التعليم المحددة أن ُيرقم كل إطار  .1
 .أن تكون هناك عالقة ربط واضحة بين اإلطارات يتم تناولها ووصفها بالتفصيل  .0



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

 

- 306 - 
 

 (م  8102اشر ، يناير، اجلزء الرابع ، العدد الع)  
 

 

وأســاليب متنوعــة ، أن يكــون هنــاك تــآلف وتــرابط وتــزامن بــين العناصــر اللفظيــة والعناصــر البصــرية  .1
ثارة دافعية ا  .لمتعلمين نحو عملية التعلم لجذب االنتباه وا 

أن تكـون العناصـر اللفظيـة المكتوبــة أو المسـموعة جمـل قصـيرة واضــحة وشـاملة بحيـث تقتصـر علــى  .7
 .التمهيد للعناصر البصرية ووصفها وتفسيرها 

خمـيس ، .  ) أن يشتمل السيناريو على كل التعليمات والتوجيهات الخاصـة بعمليـات التنفيـذ واإلنتـاج  .2
 (   545ص ،  5554

وقـد تـم ، لبرنامج الخرائط الذهنيـة االلكترونيـةوفى ضوء االعتبارات السابقة تم بناء شكل السيناريو المبدئى    
  -:تقسيم كل صفحة من صفحات السيناريو إلى أربعة أقسام كالتالى 

 .ويدون به رقم اإلطار تبعًا لتسلسله فى السيناريو : القسم األول  -
كل مـا يتعلـق بالجانـب المرئـى فقـط ، الـذى بـه وصـف المحتـوى المرئـى لكـل  ويدون به: القسم الثانى  -

 .أو تعليمات إرشادية ، أو إجابة ، أو سؤااًل ، أو رسومات خطية ، إطار سواء كان نصًا مكتوبًا 
ويدون به كل ما يتعلق بالجانب المسموع ، سواء كان لغة لفظية مسموعة أو موسيقى : القسم الثالث  -

 .صوتية ، والتى ترتبط بكل إطار فى لحظة ظهوره  ، أو مؤثرات
وبــه وصــف عــام لإلطــار ، وطريقــة ظهــور كــل إطــار ووصــف عمليــات التفاعــل التــى : القســم الرابــع  -

 .وكذلك زمن عرض كل إطار، تحدث من قبل المتعلم لالنتقال من إطار ألخر 
ه على مجموعة من المحكمـين فـى مجـال وبعد االنتهاء من بناء السيناريو فى صيغته المبدئية ، تم عرض    

- :تقنيات التعليم، وذلك الستطالع رأيهم حول ما يلى 

 .مدى شمولية السيناريو لعناصر موضوع التعلم  .0
 .مدى مناسبة السيناريو لطالب عينة الدراسة  .5
 .مدى صالحية السيناريو للتطبيق  .4
 .مدى الدقة العلمية والصياغة اللغوية لعبارات السيناريو  .1

وقد ُطلب من المحكمين إبداء آرائهم فى السـيناريو التعليمـى ، وقـد اتفـق جميـع المحكمـين علـى صـالحية      
إال أن أحد المحكمين اقترح إعادة تجزئة بعض الفقرات النصية الموجودة داخل بعـض ، هذا السيناريو للتطبيق

ين متتــاليين، وقــد قــام الباحـــث الشاشــات، حيــث إنهــا كانــت أطــول مــن الــالزم ، وتوزيـــع كــل منهــا علــى شاشــت
الســـيناريو ( ج ) ملحـــق رقـــم ) بالتعـــديالت الالزمـــة حتـــى تمـــت صـــياغة شـــكل الســـيناريو فـــى صـــورته النهائيـــة 

 (. التعليمى فى صورته النهائية 
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 : Development مرحلة التطوير -4

وللقيــام بعمليــة ، التصــميم يــتم فــى هــذه المرحلــة تنفيــذ الخطــوات واإلجــراءات المحــددة مســبقًا فــى مرحلــة      
التطــوير تــم تجهيـــز كافــة الوســـائط التعليميــة والعناصـــر االلكترونيــة المســتخدمة فـــى عمليــة اإلنتـــاج،  كمــا تـــم 

مـــن حزمـــة  Wordمثـــل برنـــامج  الخـــرائط الذهنيـــة االلكترونيـــة تجهيـــز البرمجيـــات التـــى اســـتخدمت فـــى إنتـــاج 
Office  رنامج  إلعداد النصوص اللفظية المكتوبة، و ب(Free Maps ) للخرائط الذهنية، وبرنامج(Flash )

الالزمـة لتشـغيل جهـاز الحاسـب ، ( Windows XP)لتجميـع الشاشـات، باإلضـافة إلـى بـرامج نظـام التشـغيل 
 .   واستخدامها أيضًا الخرائط الذهنية االلكترونية والستخدام البرمجيات سابقة الذكر، وإلنتاج 

 : Implementationمرحلة التنفيذ  -3

ـــة تنفيـــذ خطـــوات الســـيناريو الخـــاص      نتـــاج العناصـــر ، بـــالخرائط الذهنيـــة االلكترونيـــةتـــم فـــى هـــذه المرحل وا 
وذلك باسـتخدام البرمجيـات المناسـبة لكـل عنصـر ، وقـد تـم التنفيـذ وفقـًا ، التعليمية التى يشتمل عليها السيناريو

    -:لإلجراءات  التالية

، كمــا تــم إدخــال بعــض ( Free Maps)وذلــك باســتخدام برنــامج اللكترونيــة ا الخــرائط الذهنيــةإنتــاج  -
، وقد تم حفظ هذه الملفات الرسومية فـى (Scanner)الرسومات األخرى عن طريق الماسح الضوئى 

 ( .Zoro)ظل نظام التشغيل 
 . تجهيز ملفات الصوت التى تم استخدامها وكانت أغلبها عبارة عن مؤثرات صوتية -
 ( .   Zoro)من حزمة برامج ( Word)ص اللفظية المكتوبة باستخدام برنامج إعداد النصو  -
، فى شكله النهائى بحيث يصبح جاهز لالستخدامبرنامج الخرائط الذهنية االلكترونية بعد ذلك تم إنتاج     

، وقد تمت عملية اإلنتاج عن طريق تجميع ملفات العناصر التى تم تحضيرها وحفظها فى الخطوة السابقة
 .  وذلك وفقًا للتتابع المحدد بالسيناريو

 :  Evaluationمرحلة التقويم  -5

المنتج برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية بعد االنتهاء من عملية اإلنتاج فى الخطوة السابقة، تم عرض     
بداء آرائهم ح، على السادة المحكمين والخبراء فى مجال تقنيات التعليم ول مدى شموليته وذلك لتحكيمه وا 

لبرنامج الخرائط وتم تصميم بطاقة تقويم ، للمواصفات التعليمية والفنية الواجب مراعاتها عند عملية اإلنتاج
 .   مع امكانية التعديل بالحذف أو باإلضافة، بحيث يدون كل محكم رأيهالذهنية االلكترونية 
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لمعلومات المتدفقة المستخدمة فى كتابة المحتوى وكانت النتيجة اتفاق المحكمين على عدم مناسبة كمية ا    
الخرائط الذهنية وبذلك أصبحت ، وقد تم إجراء التعديالت الالزمة وحذفها، حيث كانت أكثر من الالزم

 . مناسبة وصالحة للتطبيق والتجريب ميدانيًا على طالب عينة الدراسة الحاليةااللكترونية 

 :إعداد أداوات الدراسة وضبطها: سادسا  

 :االختبار التحصيلى/ أوال   -
يهدف هذا االختبار إلى الحصول على مقياس ثابت وصادق بدرجة مطمئنة لقياس أثر معالجة البحث 
التجريبية في تحصيل الطالب للجوانب المعرفية المرتبطة بالمهارات التي تضمنتها برامج الخرائط الذهنية 

التحصيل القبلي والبعدى لدى أفراد مجموعات البحث االلكترونية، وأُعد هذا االختبار لقياس مستوى 
 .  التجريبية

 : خطوات بناء االختبار

في ضوء األهداف العامة واإلجرائية، والمحتوى التعليمي للبرنامج تم تصميم وبناء اختبار تحصيلي        
 -:موضوعي ، وقد مر إعداد االختبار بعديد من الخطوات هى

يهدف اإلختبار إلى قياس تحصيل الطالب للمعارف المرتبطة بالمهارات  :تحديد الهدف من اإلختبار -
 .الخاصة بتشغيل الحاسب اآللى

في ضوء األهداف التعليمية التي تم التوصل إليها في مرحلة : إعداد الصيغة المبدئية لبنود اإلختبار -
تم تحويل األهداف إلى التصميم، قام الباحث بتحديد األهداف التعليمية للبرنامج، وفي هذه المرحلة 

حيث يقارن أداء المتعلم بمقدار أداء معين يتم  (Criterion referenced)اختبار محكي المرجع 
 .تحديده  بصرف النظر عن أداء المجموعة 

لكي يتمتع االختبار المعد بالشمولية لألهداف والمحتوى ويمثلها تمثياًل : إعداد جدول المواصفات   -
و ٌيعد جدول المواصفات من الطرق المفيدة في تنظيم . جدول مواصفات لالختباردقيقًا، يوجب إعداد 

ذي بعدين احدهما للمحتوى واآلخر للسلوك ويفيد ( ثنائي)أهداف الدرس، وهو عبارة عن جدول 
 . بشكل خاص في بناء اختبار متوازن وعادل ومتوائم، وقد أعد الباحث جدول مواصفات لالختبار 

فقرة تمت صياغتها، و رأي الباحث أن تكون فقرات االختبار ( 45)ات االختبار بـ تم تحديد عدد فقر  -
موضوعية، وذلك لقياس مختلف المستويات العقلية و تم إعداد االختبار بالصورة األولية من سؤاليين 

:-   
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 .فقرة من أسئلة اختيار من متعدد( 55:   )السؤال األول يتضمن -
 .فقرات من أسئلة الصواب والخطأ (05:   )السؤال الثاني يتضمن -

فقرة موضوعية، كل فقرة تغطي هدفًا سلوكيًا واحدًا هذا فضاًل عن إعداد ( 45)وبذلك أصبح عدد الفقرات 
تعليمات مرافقة لورقة األسئلة، سهلة الفهم وواضحة بالنسبة للطالب تساعد في االجابة  إلى علي فقرات 

 ( ملحق رقم ب . ) االختبار

ة لتصحيح اإلجابة، بالنسبة للفقرات تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر وضع قاعد  -
 .لإلجابة الخاطئة وتعامل الفقرات المتروكة معاملة اإلجابة الخاطئة 

تم عرض االختبار مع قائمة األهداف السلوكية والمحتوى المقرر : التأكد من صالحية االختبار  -
أرائهم من حيث صالحية كل فقرة لغويًا وعلميًا ومدى على مجموعة من الخبراء للتعرف على 

مالءمتها لمستوى الطالب، وكذلك تمثيلها للهدف المراد قياسه وطلب منهم تثبيت أي تعديالت أو 
 .مقترحات يرونها مناسبة

وفي ضوء آراء الخبراء تم تعديل بعض الفقرات ولم يطلب أي منهم حذف أي فقرة، وجدير بالذكر أن      
من الخبراء، وبهذا ُتعد الفقرات جميعها صالحة من وجهة نظر % 25رات جميعها حظيت بقبول أكثر من الفق

من % 75أن الفقرة ُتعد مقبولة إذا حظيت باتفاق Bllom(1983,p.126 )المحكمين، وقد ذكر بلوم 
 .      المحكمين فأكثر على صالحيتها 

  :قياس صدق االختبار

ي يقيس ما وضع لقياسه، ولتقدير صدق االختبار تم استخدام طريقة صدق االختبار الصادق هو الذ  
وذلك بعرض االختبار على مجموعة من خبراء المادة المتخصصين في مجال ، المحتوى الظاهري لالختبار

  -:الحاسب اآللى، وذلك بهدف استطالع آرائهم في األتي

في الخانة التي تعبر ( )ك بوضع عالمة وذل، مدى ارتباط األسئلة باألهداف التعليمية الموضوعة -
 . عن رأى المحكم سواء كان السؤال مرتبط بالهدف أم غير مرتبط

في الخانة التي تعبر عن رأى ( )وذلك بوضع عالمة ، مدى صحة ودقة صياغة كل سؤال لغوياً  -
اج إلى المحكم سواء كان السؤال صحيح لغويًا أم غير صحيح، مع تعديل صياغة األسئلة التي تحت

 . ذلك
في الخانة التي تعبر عن رأى المحكم سواء ( )مدى صحة كل سؤال علميًا، وذلك بوضع عالمة  -

 .كان السؤال صحيح علميًا أم غير صحيح
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في الخانة التي تعبر عن رأى ( )وذلك بوضع عالمة ، مدى مناسبة كل سؤال لمستوى الطالب -
 . أم غير مناسبالمحكم سواء كان السؤال مناسب لمستوى الطالب 

يمكن لكل محكم إضافة أيه مقترحات إذا لزم األمر، وذلك في مكان ُخصص لذلك في نهاية استمارة  -
 . التحكيم

منهم على ارتباط مفردات االختبار باألهداف %( 25)وبتحليل آراء السادة المحكمين اتضح اتفاق أكثر من 
لقياسه، أما فيما يتعلق بدقة الصياغة اللغوية  التعليمية الموضوعة، مما يدل على أنها تقيس ما وضعت

، والتي "تعد" بكلمة " تعتبر" لمفردات االختبار، فقد اتفق السادة المحكمون على ضرورة استبدال كلمة 
كما اتفقوا أيضًا على صحة باقي مفردات االختبار علميًا ، استخدمها الباحث في بناء رؤوس عدد من األسئلة

لطالب، وبعد االنتهاء من إجراء التعديالت وفقًا آلراء السادة المحكمين، تم إعداد ومناسبتها لمستوى ا
االختبار في صورته النهائية ، وبذلك أصبح االختبار صالحًا للتطبيق على أفراد تجربة الدراسة االستطالعية 

 .  بهدف حساب ثبات االختبار

  :ثبات االختبار التحصيلى 

ن يعطى نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على نفس أفراد العينة وفي نفس ُيقصد بثبات االختبار أ   
الظروف، والهدف من قياس ثبات االختبار هو معرفة مدى خلو االختبار من األخطاء التي قد تغير من أداء 

 .    الفرد من وقت آلخر على نفس االختبار

طالب ، فبعد ( 55)تطالعية التي بلغ عددها وقد تم حساب معامل ثبات االختبار على عينة الدراسة االس 
تعرض أفراد العينة االستطالعية لبرنامج الخرائط الذهنية، تم تطبيق االختبار التحصيلى عليهم ورصد 

 Brown" براون " و Spearman" سبيرمان " نتائجهم فيه، وقد استخدمت طريقة التجزئة النصفية لكل من 
امل االرتباط بين درجات نصفى االختبار، حيث تم تقسيم مفردات ، وتتلخص هذه الطريقة في حساب مع

مفردة إلى نصفين متكافئين تضمن النصف األول مجموع درجات كل ( 45)االختبار التي بلغ إجمالي عددها 
درجة، وتضمن النصف الثاني ( 00)والذي بلغ نهايته العظمى ( س)طالب في األسئلة الفردية من االختبار 

درجة ( 00)والذي بلغ نهايته العظمى ( ص)كل طالب في األسئلة الزوجية من االختبار  مجموع درجات
 :  أيضًا، ثم تم حساب معامل االرتباط بينهما باستخدام المعادلة التالية
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 مجـ ص× مجـ س  –ن مجـ س ص                                                

 =          ر   

 [ 5(مجـ ص) – 5ن مجـ ص[ ]  5(مجـ س) – 5ن مجـ س]                        

 : حيث إن  

 .معامل االرتباط= ر          

 .مجموع الدرجات الفردية= مجـ س    

 .مجموع مربعات الدرجات الفردية=  5مجـ س 

 .مجموع الدرجات الزوجية= مجـ ص   

 .مجموع مربعات الدرجات الزوجية=  5مجـ ص 

 .الدرجات الزوجية× ع حاصل ضرب الدرجات الفردية مجمو = مجـ س ص 

 .      عدد األفراد= ن           

 حساب معامل ثبات االختبار التحصيلى(   4) جدول 

عدد 
 أفراد
 العينة

مجـ 
 س

مجـ 
 0س

مجـ 
 ص

مجـ 
 0ص

مجـ س 
 ص

 معامل 

 االرتباط

 معامل
 الثبات

   55    501 5701 541  5110  5190  205 275 

تضح من الجدول السابق أن معامل االرتباط بين كل من الدرجات الفردية والدرجات الزوجية لمفردات وي  
وهذه النتيجة تعنى أن ، (275) وبحساب معامل الثبات اتضح أنه قد بلغ ، ( 205)االختبار قد بلغ 

د تطبيقه على نفس العينة االختبار ثابت إلى حد كبير، مما يعنى أنه يمكن أن يحقق نفس النتائج إذا ما أعي
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كما يعنى أيضًا خلوه من األخطاء التي قد تغير من أداء الفرد من وقت آلخر على ، وتحت نفس الظروف
 . نفس المفردات

 :تحديد زمن االختبار التحصيلى 
بعد تطبيق االختبار على أفراد عينة الدراسة االستطالعية، تم حساب متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب  

في اإلجابة عن أسئلة االختبار، وذلك بجمع الزمن الذي استغرقه كل طالب على حده ثم قسمة الناتج على 
 .   دقيقة تقريبا( 01)عدد الطالب الكلى، وكان متوسط زمن االختبار هو 

 :بطاقة مالحظة األداء/ ثانيا   -
وتعتمد المالحظة على إعداد أداة أو قائمة  ُتعد المالحظة أسلوبًا هامًا لتقييم أداء األفراد للمهام المختلفة، 

بالمهام والمهارات التي يتطلب الموقف التدريبي مالحظتها، وتهدف هذه البطاقة إلى قياس أداء عينة الدراسة 
 ".   تشغيل الحاسب اآللى " ارات لمه( طالب الصف األول المتوسط بمدرسة ابن سيرين )الحالية 

  -:بناء بطاقة مالحظة األداء  -
على ضوء األهداف التعليمية المحددة مسبقًا، وتحليل كل من مهام التعلم والمحتوى التعليمي، تم إعداد  

، وكان تصميم بطاقة المالحظة يعكس "تشغيل الحاسب اآللى " بطاقة لمالحظة أداء الطالب لمهارات 
 :  مستويات متعددة من األداءات، والتي يوضحها الشكل التالي

 

 م

                                                        خطوات   
أداء 
 المهارة

 تصحيح الخطأ اكتشاف الخطأ مستوى أداء المهارة

رجة
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 المالحظة  مستويات األداءات المتضمنة في بطاقة(  3) شكل                          

- :ويتبين من الشكل السابق أن هناك ستة مستويات ألداء الطالب للمهارة المطلوبة وهى كالتالي 

 . إذا كان األداء صحيحًا، وفى هذه الحالة يقدر األداء بثالث درجات -
 . إذا كان األداء خاطئًا واكتشفه الطالب بنفسه وصححه بنفسه، فيقدر األداء بدرجتين -
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 . خاطئًا واكتشفه الطالب بنفسه وصححه بواسطة المالحظ فيقدر األداء بدرجة واحدة إذا كان األداء -
 . إذا كان األداء خاطئًا واكتشفه المالحظ وصححه الطالب فيقدر األداء بدرجة واحدة أيضاً  -
 . إذا كان األداء خاطئًا واكتشفه المالحظ وصححه فيقدر األداء بصفر درجة -
 .  فيقدر األداء بصفر درجة أيضاً  إذا لم يؤدى الطالب المهارة -
وبناءًا على ذلك تم بناء بطاقة المالحظة بحيث تضمنت كل من المهام الرئيسية والفرعية الالزمة ألداء     

، وقد اشتملت بطاقة مالحظة األداء في صورتها المبدئية على "تشغيل الحاسب اآللى "الطالب لمهارات 
تصف األفعال المطلوب من الطالب القيام بها في كل خطوة من  تمت صياغتها في عبارات( مهارة 00)

 .خطوات األداء، بحيث تشمل الجوانب األدائية المختلفة للمهارة

عدد المهام الرئيسية التي تضمنتها بطاقة المالحظة، باإلضافة إلى ( "  5) جدول " ويوضح الجدول التالي 
 ": تشغيل الحاسب اآللى "وات أداء مهارات بيان بالقيمة الوزنية بالدرجات لكل خطوة من خط

 والقيمة الوزنية لكل منهاتشغيل الحاسب اآللى "ة لمهارات عدد المهام الرئيسي(  3) جدول 

 القيمة الوزنية المهام الرئيسية م
 % 0104 أن يشغل جهاز الحاسب بطريقة صحيحة 9
 % 0104 أن يركب جهاز الحاسب بطريقة صحيحة 0

الت الحاسب الشخصي أن يركب وص 4
 % 0104 بطريقة صحيحة

أن يشغل وصالت الحاسب الشخصي  3
 % 0104 بطريقة صحيحة

أن يركب جهاز الحاسب بأجهزة أخرى  5
 % 0104 بطريقة صحيحة

أن  يتعامل مع أنظمة تشغيل الحاسب  6
 % 0104 بطريقة صحيحة

أن يتعامل مع أنظمة تشغيل األجهزة الذكية  7
 % 0104 بطريقة صحيحة

 % 922 المجموع

  -:وقد روعي في تصميم بطاقة مالحظة األداء االعتبارات التالية 
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 . صياغة كل مهمة في صورة إجرائية -
 . أن تكون المهمة دقيقة ومحددة -
 . أن تصف المهمة خطوة واحدة فقط من خطوات األداء -
 . ترتيب المهام الفرعية ترتيبًا منطقياً  -
المالحظة بحيث تكون واضحة وسهلة االستخدام من جانب أي مالحظ يقوم  وتم وضع تعليمات بطاقة   

بمالحظة أداء الطالب أثناء إجرائهم للمهارة المطلوبة كما تمت صياغة تلك التعليمات بحيث توجه المالحظ 
تحت ( )بسهولة إلى كيفية مالحظة أداء الطالب وتسجيل نتيجة أدائهم، وذلك من خالل وضع عالمة 

ألداء المناسب داخل البطاقة، كما اشتملت البطاقة على صفحة خاصة بالطالب لكي يدون بها مستوى ا
 .  ، وهكذا أصبحت بطاقة مالحظة األداء في صورتها المبدئية(الصف –االسم)بياناته مثل 

 : ضبط بطاقة مالحظة األداء -
ضبطها عن طريق التأكد من صدقها  بعد االنتهاء من بناء بطاقة مالحظة األداء في صورتها األولية، تم   

    -:وثباتها وفقًا لإلجراءات التالية

 :صدق بطاقة مالحظة األداء -
وذلك بعرض البطاقة على ، لتقدير صدق البطاقة تم استخدام طريقة صدق محتوى البطاقة الظاهري    

ستطالع آرائهم في مجموعة من خبراء المادة المتخصصين في مجال تدريس الحاسب اآللى، وذلك بهدف ا
  -:األتي

في الخانة ( )وذلك بوضع عالمة ، مدى ارتباط مفردات البطاقة باألهداف التعليمية الموضوعة -
 . التي تعبر عن رأى المحكم سواء كانت المفردات مرتبطة بالهدف أم غير مرتبطة

في الخانة ( ) وذلك بوضع عالمة، مدى دقة الصياغة اللغوية لكل من المهام الرئيسية والفرعية -
التي تعبر عن رأى المحكم سواء كانت المهام صحيحة لغويًا أم غير صحيحة، مع تعديل صياغة 

 . المهام التي تحتاج إلى ذلك
وذلك بوضع عالمة ، مدى مناسبة األداءات التي تضمنتها البطاقة لقياس مستوى أداء المتعلمين -

( )نت األداءات مناسبة لقياس مستوى المتعلمين أم في الخانة التي تعبر عن رأى المحكم سواء كا
 .  غير مناسبة

في ( )وذلك بوضع عالمة ، مدى منطقية ترتيب المهام الفرعية المندرجة أسفل كل مهمة رئيسية -
 .  الخانة التي تعبر عن رأى المحكم سواء كانت المهام منطقية الترتيب أم غير منطقية

ذا لزم األمر، وذلك في مكان ُخصص لذلك في نهاية استمارة يمكن لكل محكم إضافة أيه مقترحات إ -
 .   التحكيم
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منهم على ارتباط مفردات %( 25)وبمعالجة إجابات السادة المحكمين إحصائيًا اتضح اتفاق أكثر من     
البطاقة باألهداف التعليمية الموضوعة، وصحة ترتيب المهام الفرعية، ومناسبة األداءات التي تضمنتها 

 .   طاقة لقياس مستوى أداء المتعلمين، مما يدل على أنها تقيس ما وضعت لقياسهالب

وهكذا تم إعداد بطاقة مالحظة األداء في صورتها النهائية، وبنفس عدد المفردات السابق ذكرها حيث لم  
أفراد  يقترح السادة المحكمون إضافة أو حذف أي مفردة منها، وهكذا أصبحت البطاقة صالحة للتطبيق على

 .    التجربة االستطالعية للبحث بهدف التأكد من ثباتها

 :ثبات بطاقة مالحظة األداء -
تم حساب ثبات بطاقة المالحظة بأسلوب تعدد المالحظين على أداء الطالب الواحد، حيث قام ثالثة     

وقت نفسه؛ أي يبدأ مالحظين كل منهم مستقل عن اآلخر بمالحظة أداء الطالب أثناء إجرائه للمهارات في ال
المالحظون عملية المالحظة معًا وينتهون معًا، وبعد ذلك يتم حساب عدد مرات كل من االتفاق واالختالف 
فيما بينهم، وقد استعان الباحث باثنين من المعلمين بالمدرسة، وتم توجيههم وتدريبهم على كيفية استخدام 

 .   داء الطالب بهابطاقة المالحظة وطريقة تدوين نتيجة مالحظتهم أل

وقد تمت مالحظة أداء عشرون طالبًا بواسطة كل من الباحث والمالحظين اآلخرين، وذلك بعد تعرض    
 (. الخرائط الذهنية االلكترونية ) هؤالء الطالب لمعالجة الدراسة التجريبية 

" كوبر" معادلة  ثم تم حساب معامل االتفاق بين المالحظين على أداء كل طالب على حده باستخدام  
Cooper وهى كالتالي  : 

                           055× عدد مرات االتفاق                                                   

 =            نسبة االتفاق 

 عدد مرات االختالف  + عدد مرات االتفاق                                      

مستوى ثبات بطاقة المالحظة بداللة نسبة اتفاق المالحظين على أداء كل  Cooper" ركوب" وقد حدد   
فهذا يعبر عن انخفاض معدل ثبات أداة % 75طالب للمهارة، فذكر أنه إذا كانت نسبة االتفاق أقل من 

رو، عفاف اليا.) فأكثر فهذا يدل على ارتفاع معدل ثباتها% 25المالحظة، أما إذا كانت نسبة االتفاق 
5550 ،15  ) 
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"               تشغيل الحاسب اآللى "وجاء متوسط نسبة االتفاق بين المالحظين على أداء الطالب لجميع مهارات    
، مما يدل على ارتفاع معدل ثبات البطاقة، وبالتالي فهي صالحة للتطبيق على أفراد عينة % (94055) 

 . الدراسة الحالية

 :عية للدراسةالتجربة االستطال: سابعا  

ُتعد هذه الخطوة ذات أهمية لضبط برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية المنتج، وعمل التعديالت الالزمة      
- :ويمكن تلخيص أهداف عملية التجريب االستطالعى فى اآلتى ، له لكى يكون صالح للتجريب النهائى

 .التأكد من مناسبة تجهيزات مكان إجراء التجربة .      0

الكشف عن الصعوبات والمعوقات التى قد تواجه الباحث أو أفراد المجموعة التجريبية، أثناء إجراء  50
 .التجربة األساسية للدراسة ومحاولة معالجتها وتفاديها قدر اإلمكان 

اكتساب الباحث خبرة تطبيق التجربة، والتدريب عليها بما يضمن إجراء التجربة األساسية بكفاءة  .4
 .ة عالية ومهار 

 .ضبط إجراءات التجربة األساسية .        1

 .قياس مدى كفاءة برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية الداخلية  00

 .تقدير مدى ثبات وصدق وضبط أداتى الدراسة ، ومن ثم تقرير مدى صالحيتهما لالستخدام .1

بمدرسة ابن ب الصف األول المتوسط وقد تم تطبيق التجربة االستطالعية على عينة صغيرة من طال      
طالب وقد تم استبعاد هذه العينة من عينة الدراسة األساسية فيما ( 55) وكان قوامها سيرين بمحافظة القنفذة، 

وتم تطبيق االختبار التحصيلى وبطاقة مالحظة األداء اللتان أعدهما الباحث قبل إجراء التجربة لمعرفة ، بعد
ومات ومهارات التعلم التى سوف تشتمل عليها الخرائط الذهنية االلكترونية  المنتجة مدى إلمام الطالب بمعل

 .فى ضوء متغير الدراسة المستقل

- : وقد تم إجراء الخطوات التالية بهدف إجراء التجريب االستطالعى للدراسة  

ل الوسائط اختيار قاعة لعرض واستخدام برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية ، وتتمثل فى معم -
 .المتعددة الموجود بالمدرسة 
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اختبار األجهزة المستخدمة فى العرض للتأكد من صالحيتها لالستخدام وخلوها من العيوب الفنية  -
 .التى يمكن أن تؤثر على جودة العرض 

بعد االنتهاء من تهيئة مكان العرض، تم استقبال أفراد العينة االستطالعية وتم شرح فكرة التجربة  -
 . ف منها تمهيدًا لعرض برنامج الخرائط الذهنية االلكترونيةوالهد

تم تطبيق برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية على العينة االستطالعية، وقد استغرقت التجربة  -
 .  االستطالعية خمسة أيام فقط

 .تم تطبيق االختبار وبطاقة مالحظة األداء بعد االنتهاء من عملية التجريب االستطالعى  -
من حيث مدى ، تم إعداد قائمة الستطالع أراء الطالب حول جودة الخرائط الذهنية االلكترونية -

يقاع التتابعات ومعدلها ، وُطلب من كل  وضوح النصوص وكميتها ومدى سهولة االبحار فيها، وا 
 .طالب تسجيل مالحظاته

  -:نتائج التجربة االستطالعية  -
نامج الخرائط الذهنية االلكترونية من الناحية الفنية من أظهرت نتائج استطالع اآلراء صالحية بر  -

ومناسبة الخرائط االلكترونية وسهولة ، حيث جودة النصوص وأداوات التدفق واالبحار فيها
 .  استخدامها، ومناسبة مكان العرض 

تم مالحظة أداء الطالب لمهارات تشغيل الحاسب اآللى بواسطة المعلم والمالحظين، ثم رصد  -
 . هم فى بطاقة مالحظة األداءدرجات

 . تم حساب صدق وثبات بطاقة مالحظة األداء المهارى بهدف ضبطها  -
منغير عينة ( طالب 55)تم ضبط االختبار التحصيلى عن طريق التطبيق علي عينه عشوائية من  -

 .التأكد من وضوح االختبار وتعليماته، و تقدير زمن االختبار:البحث وكان الهدف 
وح تعليمات االختبار للطالب، وكذلك فقرات االختبار، وتم حساب زمن االختبار وكان وقد تبين وض -

 .يوضح ذلك ( 1)دقيقة  تقريبا والجدول  01معدل زمن االجابة علي االختبار 
 حساب زمن االختبار(  5) جدول 

متوسط زمن الطالب 
الذين يمثلون اإلرباعي 

 األقل زمنا  

متوسط زمن الطالب الذين 
 اإلرباعي األعلى زمنا      يمثلون

 متوسط الزمنين
 لالختبار

 دقيقة 93 دقيقة 09 دقيقة 95
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حيث يجب ( Blake)تم حساب الفعالية الداخلية لبرنامج الخرائط الذهنية االلكترونية باستخدام ثابت  -
    فأكثر كمؤشر لفاعليته كما حددها              ( 005)أن تصل قيمة نسبة الكسب المعدلة إلى 

 "Blake" ، وهى قيمة مناسبة تدل على فعالية برنامج ، (0045)وقد بلغت نسبة الكسب المعدلة
وهكذا دلت ، الخرائط الذهنية االلكترونية، وصالحيته لالستخدام فى التجريب النهائى فيما بعد 

 .النتائج على إمكانية إجراء التجربة األساسية للدراسة الحالية 
 . دقيقة تقريبًا  40رض البرنامج وهو تم حساب متوسط زمن ع -
تم رصد بعد المشكالت من عدم توافق وقت التجريب مع مواعيد الطالب وجدولهم الدراسي، وقد تم  -

 . تغيير وقت التجربة بما يتوافق معهم ويسهل عملية التطبيق 
 : التجربة األساسية للدراسة: ثامنا  

لتأكد من صالحية برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية المنتج بعد االنتهاء من التجريب االستطالعى وا     
طالب بالصف األول المتوسط (  15)تم اختيار عينة الدراسة األساسية التى تكونت من ، للتجريب النهائى

بمقرر الحاسب اآللى "  تشغيل الحاسب اآللى" والمقرر عليهم موضوع بمدرسة ابن سيرين بمحافظة القنفذة 
وقد تم اختيار هذه العينة بطريقة قصدية من الفصول ، هـ( 0147-0141)الدراسي الثانى لعام في الفصل 

وذلك بمساعدة مدرس أول المادة بالمدرسة الذى شرح فكرة التجربة وما تم خاللها ، الموجودة بالمدرسة
ثم تم تدوين ، احثوالهدف من اجرائها للطالب مع تشديده على ضرورة االنتظام والجدية وسماع تعليمات الب

أسماء الطالب اللذين سيشاركون فى التجربة واالتفاق معهم على مواعيد إجراء التجربة والتى تناسبهم بحيث 
 . تتفق مع مواعيد جدولهم الدراسى اليومى 

   -:إلى مجموعتين  هما الدراسة األساسية قد تم تقسيم عينةوطبقًا للتصميم التجريبى للدراسة الحالية ف   

 نمط الخرائط الذهنية االلكترونية   طالب يدرسون من خالل: لمجموعة التجريبيةا  . 
 طالب يدرسون من خالل الطريقة التقليدية: المجموعة الضابطة  . 

ولضمان تجانس المجموعتين تم ترتيب الطالب تنازليًا حسب درجاتهم فى االختبار التحصيلى و بطاقة     
باحث علي العينة قبل بدء خطوات التجربة األساسية للدراسة، وتم توزيع أفراد مالحظة األداء التى طبقها ال

العينة األساسية على المجموعتين التجريبية والضابطة ، وقد بلغ عدد األفراد ألى من المجموعات السابقة 
تم تطبيق  طالب ، وهو عدد يمكن التعامل مع بياناته إحصائيًا فى حالة استخدام تحليل التباين، وقد( 45)

وفقًا ( عينة الدراسة األساسية) المعالجات فى صورتها النهائية على المجموعتين التجريبية والضابطة 
  -:للخطوات اإلجرائية التالية



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

 

- 320 - 
 

 (م  8102اشر ، يناير، اجلزء الرابع ، العدد الع)  
 

 

 :خطوات التجربة األساسية للدراسة  -
تم الحصول على موافقة مدير مدرسة ابن سيرين بمحافظة القنفذة بخصوص تطبيق تجربة الدراسة  .0

 .والحصول على خطاب لتيسير مهمة الباحث داخل المدرسة، ية األساس
وذلك ألخذ موافقته على استخدام ، مقابلة المسئول عن معمل الوسائط المتعددة الموجود بالمدرسة .5

 . وذلك فى أوقات ال تتعارض مع سير الدراسة اليومى بالمعمل، المعمل فى تطبيق تجربة الدراسة
وتحميل ، ع األجهزة الموجودة بمعمل الوسائط المتعددة لالستخدام إعادة التأكد من صالحية جمي .4

  .  الخرائط الذهنية االلكترونية برامج التشغيل التى تعتمد عليها 
تم إعداد جدول زمنى لتطبيق إجراءات التجربة األساسية، ووجد أن الفترة المناسبة إلجراء التجربة  .1

 .  ث يتم التطبيق على المجموعتين فى اليوم الواحديوما بواقع حصتين فى األسبوع، بحي( 45)هى 
عقد جلسة تنظيمية مع الطالب عينة الدراسة األساسية بهدف تنسيق مواعيد إجراء التجربة واالتفاق  .0

 . معهم على موعد دراسة كل مجموعة
  تم تقديم شرح تمهيدى مختصر يعبر عن فكرة الموضوع وماهيته ، والهدف منه وكيفية السير داخل .1

 .  برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية 
 .تم إخطار كل مجموعة بالمواعيد المخصصة لها، مع التأكيد على أهمية االلتزام بهذه المواعيد .7
تم تطبيق االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء اللتان أعدهما الباحث قبليًا على أفراد  .2

، ثم تم رصد الدرجات الستخدامهما فى (على حدةكل مجموعة ) المجموعتين التجريبية والضابطة 
 .و أيضًا لحساب درجات الكسب، التأكد من تجانس المجموعات

تم استقبال كل مجموعة فى الموعد المحدد لها ، وُترك حرية االختيار للطالب الختيار أماكن  .9
 .جلوسهم أمام أجهزة الحاسب داخل معمل الوسائط المتعددة بالمدرسة

على المجموعة التجريبية فقط، بينما درست المجموعة ج الخرائط الذهنية االلكترونية برنامتم عرض  .05
 . الضابطة بالطريقة التقليدية وذلك وفقًا للتصميم التجريبى للدراسة الحالية 

 .تم تطبيق االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء بعديًا على الطالب .00
وذلك فيما يتعلق بالتحصيل الدراسى ، بية والضابطةتم رصد درجات أفراد المجموعتين التجري .05

جراء المعالجات اإلحصائية ، ومهارات تشغيل الحاسب اآللى تمهيدًا لحساب درجات الكسب وا 
 .المناسبة 

 : التطبيق القبلي ألدوات الدراسة -
على أفراد تم تطبيق كل من االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء التى أعدهما الباحث قبليًا     

، ثم تم رصد الدرجات الستخدامهما فى التأكد (كل مجموعة على حدة ) المجموعتين التجريبية والضابطة 
 .  و أيضًا لحساب درجات الكسب، من تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة
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 : التدريس الفعلي لمجموعات الدراسة  -
فى الموعد المحدد لها، وُترك حرية االختيار للطالب وفى هذه الخطوة بدأ الباحث باستقبال كل مجموعة     

الختيار أماكن جلوسهم أمام أجهزة الحاسب فى معمل الوسائط المتعددة بالمدرسة، ثم تم عرض برنامج 
الخرائط الذهنية االلكترونية على المجموعة التجريبية فقط، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية 

 . تصميم التجريبى للدراسة الحاليةوذلك وفقًا لل

 :  التطبيق البعدي ألدوات الدراسة  -
تم تطبيق كل من االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء التى أعدهما الباحث بعديًا على أفراد     

، ثم تم رصد الدرجات الستخدامهما فى قياس (كل مجموعة على حدة) المجموعتين التجريبية والضابطة 
ى تحصيل الطالب المهارى فى مقرر تشغيل الحاسب اآللى بعد دراستهم لبرنامج الخرائط الذهنية مستو 

جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة  . االلكترونية، و أيضًا لحساب معدل الكسب وا 

 :  األساليب اإلحصائية  -
ق التجربة األساسية، و رصد على ضوء البيانات التي تم التوصل إليها بعد االنتهاء من إجراءات تطبي     

، أعد الباحث جداول (بعديا –قبليا)درجات الطالب في كل من االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء 
ملحق رقم ( ) بعديا –قبليا)بالدرجات الخام للطالب في كل من االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء 

وذلك لحساب درجات الكسب في ضوء متغير ، (تجريبية والضابطةالدرجات الخام ألفراد المجموعتين ال( و)
الدراسة المستقل، وتمهيدًا لتحليل النتائج إلى الدالالت اإلحصائية التي يمكن من خاللها اختبار صحة 

 .     فرضيات الدراسة الحالية

. ”One Way  Analysis of Variance “وقد تم استخدام أسلوب تحليل التباين أحادى االتجاه       
على اعتبار أنه أكثر األساليب اإلحصائية مناسبة لمعالجة البيانات على ضوء التصميم التجريبي للدراسة 
الحالية، وقد استخدم الباحث الحزم االختبارية المعروفة باسم الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية إصدار رقم 

 (07  )"Statistical package for the social sciences" ) SPSS- 17)  

- :تجانس المجموعات -
وذلك بهدف التعرف على ( قبليا)تم تحليل نتائج كل من االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء       

باإلضافة إلى داللة ، مدى تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة فيما قبل إجراء تجربة الدراسة األساسية
، (قبليا)ما يتعلق بدرجات كل من االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء الفروق بين المجموعتين في

وذلك لتحديد أسلوب التحليل اإلحصائي المناسب، وقد تم استخدام أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد 
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“One Way Analysis of Variance”  للتعرف على داللة الفروق بين المجموعتين في درجات كل من
 . ، ويوضح الجدول التالي نتائج هذا التحليل(قبليا)ر التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء االختبا

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس( 6)جدول 
  القبلي لبطاقة مالحظة اآلداء المهارى للتحقق من تجانس المجموعات 

 مجموع    مصدر التباين  

 المربعات  

 درجات 

 حريةال

 متوسط   

 المربعات  

 مستوى  "ف"قيمة  

 الداللة 

 غير دالة  50501    50591    7     50545   بين المجموعتين

 00791     75      100055   داخل المجموعتين 5050عند 

  79    104055 الكلي     

لسابق إلى أن النسبة الفائية بلغت وقد أشارت نتائج المعالجة اإلحصائية كما هي مبينة في الجدول ا    
 (.  5050)وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ، (50501)قيمتها 

وذلك بهدف التعرف على مدى تجانس المجموعتين ( قبليا)كما تم تحليل نتائج االختبار التحصيلى       
إلى داللة الفروق بين المجموعتين  باإلضافة، التجريبية والضابطة فيما قبل إجراء تجربة الدراسة األساسية

 . ، ويوضح الجدول التالي نتائج هذا التحليل(قبليا)فيما يتعلق بدرجات االختبار التحصيلى 

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس( 7)جدول 
  القبلي لالختبار التحصيلى للتحقق من تجانس المجموعات 

 جموعم    مصدر التباين  
 المربعات  

 درجات 
 الحرية

 متوسط   
 المربعات  

 مستوى  "ف"قيمة  
 الداللة 

 غير دالة  50515    50425    2     40505   بين المجموعتين
 10140     11      079055   داخل المجموعتين 5050عند 

  75    721055 الكلي     
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ة كما هي مبينة في الجدول السابق إلى أن النسبة الفائية بلغت وقد أشارت نتائج المعالجة اإلحصائي     
 (.   5050)وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ، (50515)قيمتها 

وتدل هذه النتيجة على عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة، مما يشير     
وبالتالي فإن المجموعات تكون متكافئة قبل إجراء التجربة  إلى تماثل مستويات الطالب التحصيلية،

األساسية، ويمكن إرجاع أية فروق تظهر بعد إجراء التجربة إلى المتغير المستقل موضع الدراسة الحالية وهو 
برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية، وليست إلى اختالفات موجودة فيما بين المجموعتين وبعضهما البعض، 

تم فيما بعد عرض النتائج التي أسفر عنها التحليل اإلحصائي للبيانات وفق تساؤالت الدراسة الحالية و قد 
 .وفروضها

يتناول الفصل الحالي عرضا للنتائج التي تم التوصل إليها عن طريق إجراء : تائج الدراسة ومناقشتهان
ى ضوء معطيات االطار النظرى ونتائج وتحليل ومناقشة تلك النتائج وتفسيرها ف، تجربة الدراسة األساسية

 . البحوث والدراسات السابقة

وعلى ضوء البيانات التي تم التوصل إليها بعد االنتهاء من إجراءات تطبيق التجربة األساسية، ورصد     
درجات الطالب في كل من االختبار التحصيلى و بطاقة مالحظة األداء المهارى ، ثم رصد النتائج وحساب 

التى استخدمت ) ، والتجريبية ( التى درست بالطريقة التقليدية) لكسب ألفراد المجموعتين الضابطة معدل ا
 .  أثناء دراسة مقرر مهارات الحاسب اآللي( نمط الخرائط الذهنية االلكترونية 

 : نتائج الدراسة: أوال  
     -: عرض البيانات الخاصة بمهارات الحاسب اآللى -0

ات التي تم الحصول عليها نتيجة التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة األداء المهارى، تم من خالل البيان      
تحليل نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية ، وذلك بحساب المتوسطات الداخلية ألفراد كل مجموعة على 

 .  لحدة ، وكذلك تم حساب االنحرافات المعيارية لهذه المتوسطات طبقًا لمتغير الدراسة المستق

المجموعات الضابطة ويوضح الجدول التالى نتائج تحليل التباين أحــادي االتـجاه لقــــياس الفـــــروق بــــين      
 . والتجريبية 
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 نتائج تحليل التباين أحــادي االتـجاه لقــــياس (:  1) جدول 
  الفـــــروق بــــين المجموعات        

 النسبة الفائية متوسط مجموع المربعات درجات الحرية اتمجموع المربع مصدر التباين

 099,45 5 492,11 بين المجموعات

05*  74 0110,90 داخل المجموعات 04,
01,14 

 70 0211,00 المجموع

P*   ≤ 50,5 

للمجموعات في بطاقة مالحظة اآلداء قد  F. Ratioيتضح من الجدول السابق أن قيمة النسبة الفائية   
حيث أنها تزيد عن القيمة الجدوليه عند درجتي ( 50,5)وهي دالة إحصائيًا عند مستوي (  04,05) بلغت 
 ( . 4 ,00) وهي (  74 , 5) حرية 

( مجموعات البحث)أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب :  ويتضح من ذلك      
ى، ويرجع ذلك لألثر األساسي الستخدام الخرائط في بطاقة مالحظة اآلداء المهار  50,5 ≤عند مستوي 

 . الذهنية االلكترونية 

 :وتأسيسًا علي ما سبق

تم قبول الفرض األول حيث أشارت نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه إلى وجود فرق دال إحصائيًا،   
يوضح ذلك ( 9)الجدول و  (Scheffe Test)ولمعرفة موقع واتجاه الفرق قام الباحث باستخدام اختبار شيفية 

 . 
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 نتائج اختبار شيفية في الفرق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية(: 1)جدول 
 في بطاقة مالحظة اآلداء المهارى

 لمتوسطات درجات أفراد ” ت“المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    
 لمهارىلبطاقة مالحظة األداء االمجموعتين في التطبيق البعدي فقط 

االنحراف  المتوسطات العدد المجموعات
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

 حجم
 التأثير

²η 

 1،502 55,1 45 ضابطة
عند  دالة 0,5

(2.25) 
9, 70 

% 
 1،597 50,1 45 تجريبية

 *P  <50,5 

بين  0.05 ≤وباستقراء نتائج الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوي دالله    
المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط أفراد المجموعة التجريبية 

،و معني ذلك أن هناك تحسنًا واضحًا في أداء ( 55 ,1) ، ومتوسط افراد المجموعة الضابطة (1,50)
 .  الطالب المهارى نتج عن استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية 

تم استخدام أسلوب تحليل التباين أحادى االتجاه للتعرف على داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية وقد  
 . والضابطة لمهارات الحاسب اآللى ، باإلضافة إلى قياس تأثير متغير الدراسة المستقل

قل علي المتغير تم حساب حجم ـتأثير المتغير المست: ولحساب حجم التأثير بين المتغيرين المستقل والتابع
 (  ²η) التابع باستخدام مربع إيتا 

        ²η          =   مجموع المربعات بين المجموعات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 المجموع الكلي للمربعات                           



 ------------------------  IJEPSاجمللة الدولية للعلوم الرتبوية والنفسية  -------------

 

- 327 - 
 

 (م  8102اشر ، يناير، اجلزء الرابع ، العدد الع)  
 

 

يعزى إلى المتغير المستقل ( اآلداء المهارى ) من تباين المتغير التابع %  70 ,9أن : معني ذلك    
في المتغير التابع %  70 ,9، وهذا يدل علي أن المتغير المستقل يسهم بنسبة (الخرائط الذهنية االلكترونية)

 .وهو أثر قوي جدا 

   -:يمكن استعراض النتائج ومناقشة الفرض التالي كما يلي  (9)وباستخدام جدول 

  :الفرض األول 

بين متوسطات درجات طالب ( 5050)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة : " ينص على أنه      
طريقة التى تدرس بال) والضابطة ( التى تدرس باستخدام الخرائط الذهنية االلكترونية ) المجموعتين التجريبية 

 ".  ، وذلك في بطاقة مالحظة أداء مهارات الحاسب اآللى(التقليدية 

وهي قيمة دالة إحصائيًا عند ، " 0،5"المحسوبة قد بلغت " ت " أن قيمة (  9) ويتبين من جدول      
- :، ويتضح من ذلك ما يلى (5050)مستوى 7

وسطى درجات طالب المجموعتين التجريبية بين مت( 5050)وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة "     
، وذلك في (التى تدرس بالطريقة التقليدية ) والضابطة ( التى تدرس باستخدام الخرائط الذهنية االلكترونية ) 

 ". بطاقة مالحظة أداء الطالب لمهارات الحاسب اآللى

ل من حيث وجود فروق بين وعبر عنه من خالل الفرض األو ، وتتفق هذه النتيجة مع ما توقعه الباحث   
 .    المجموعتين

للتعرف على متوسط درجات كسب أفراد (  9) ولمعرفة اتجاه هذه الفروق تم الرجوع إلى جدول    
ووجد أن قيمته بلغت ( التى تعرضت إلستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية ) المجموعتين التجريبية 

وجد أن ( التى تعرضت للطريقة التقليدية)فراد المجموعة الضابطة ، ومقارنته بمتوسط درجات كسب أ" 50،1"
  -:، وقد تمكن الباحث من استنتاج اآلتى " 55،1"قيمته قد بلغت 

تفوق متوسط درجات كسب أفراد المجموعة التجريبية التى تعرضت إلستراتيجية الخرائط الذهنية  -
التى تعرضت للطريقة )عة الضابطة االلكترونية بالمقارنة بمتوسط درجات كسب أفراد المجمو 

 . ، ونستنتج من ذلك أن اتجاه الفرق جاء لصالح المجموعة التجريبية(التقليدية
حيث أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ، وبناءًا على ما تقدم تم قبول الفرض األول    
لتى تدرس باستخدام إستراتيجية الخرائط ا) بين متوسطى درجات طالب المجموعتين التجريبية ( 5050)
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، وذلك في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة (التى تدرس بالطريقة التقليدية ) والضابطة ( الذهنية االلكترونية 
 ".أداء الطالب لمهارات الحاسب اآللى، لصالح أفراد المجموعة التجريبية 

     -: عرض البيانات الخاصة بالتحصيل الدراسى -5
من خالل البيانات التي تم الحصول عليها نتيجة التطبيق البعدى لالختبار التحصيلى، تم تحليل نتائج       

المجموعتين الضابطة والتجريبية، وذلك بحساب المتوسطات الداخلية ألفراد كل مجموعة على حدة ، وكذلك 
ستقل، ويوضح الجدول التالي نتائج تم حساب االنحرافات المعيارية لهذه المتوسطات طبقًا لمتغير الدراسة الم

 . هذا التحليل

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتوسطات درجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية (:   92)جدول 
 في التطبيق البعدي فقط لالختبار التحصيلى

مستوى  االنحراف المعياري المتوسطات العدد المجموعات
 الداللة

 دالة 4077 7009 45 ضابطة

عند 
 4019 00095 45 تجريبية (2.25)

 *P  <50,5 

وقد تم استخدام أسلوب تحليل التباين أحادى االتجاه للتعرف على داللة الفروق بين المجموعات بالنسبة 
للتحصيل المرتبط بالجانب المعرفي للمهارة،، باإلضافة إلى قياس التأثير األساسي لمتغير الدراسة المستقل 

 .    متغير برنامج الخرائط الذهنية االلكترونية وهو

ويوضح الجدول التالي نتائج تحليل التباين أحادى االتجاه بالنسبة للتحصيل الدراسي المرتبط بالجانب 
 .   المعرفي لمهارات الحاسب اآللى
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 نتائج تحليل التباين أحــادي االتـجاه (:  99) جدول 
 بالنسبة للتحصيل الدراسى

 النسبة الفائية متوسط مجموع المربعات درجات الحرية مجموع المربعات ر التباينمصد

 577,50 0 577,50 بين المجموعات

55*  90992 71 5040,14 داخل المجموعات 90,

  70 5252,21 المجموع

P*   ≤ 50,5 

ار التحصيلى قد بلغت للمجموعات في االختب F. Ratioيتضح من الجدول السابق أن قيمة النسبة الفائية   
    حيث أنها تزيد عن القيمة الجدوليه عند درجتي حرية ( 50,5)وهي دالة إحصائيًا عند مستوي (  90,55) 
 ( . 1 ,05) وهي (  71 , 0) 

( مجموعات البحث)أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب :  ويتضح من ذلك      
ختبار التحصيلى، ويرجع ذلك لألثر األساسي الستخدام الخرائط الذهنية في اال 50,5 ≤عند مستوي 
 . االلكترونية 

 :وتأسيسًا علي ما سبق

تم قبول الفرض الثاني حيث أشارت نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه إلى وجود فرق دال إحصائيًا،                
بين المجموعتين  0.05 ≤إحصائيًا عند مستوي دالله يتضح وجود فرق دال (  05) و باستقراء نتائج جدول 

، (00095)الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط أفراد المجموعة التجريبية 
، و معني ذلك أن هناك تحسنًا واضحًا في تحصيل الطالب (7009)ومتوسط افراد المجموعة الضابطة 

 .  ط الذهنية االلكترونية المهارى نتج عن استخدام الخرائ

وعبر عنه من خالل الفرض الثانى من حيث وجود فروق ، وتتفق هذه النتيجة مع ما توقعه الباحث       
بين متوسطى ( 5050)حيث أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ، بين المجموعتين

( ام إستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية التى تدرس باستخد) درجات طالب المجموعتين التجريبية 
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، وذلك في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلى لمهارات الحاسب (التى تدرس بالطريقة التقليدية ) والضابطة 
 ".اآللى، لصالح أفراد المجموعة التجريبية 

 : وبناءًا على ما تقدم تم قبول الفرض الثاني وهو 

بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية ( 5050) ≥عند مستوى داللة يوجد فرق دال إحصائيًا " 
( التى تدرس بالطريقة التقليدية)، والضابطة (التى تدرس باستخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية)

 ".وذلك في اختبار تحصيل مهارات الحاسب اآللى

 :مناقشة نتائج الدراسة : ثانيا  

ائج التي توصل إليها الباحث واستعرضها في الخطوة السابقة، تأتى عملية مناقشة هذه النتائج بعد عرض النت
  -:وتفسيرها كما يلي

  -: مناقشة النتائج الخاصة بكل من التحصيل الدراسى وتنمية مهارات الحاسب اآللى - 

نية على الطريقة التقليدية وذلك توصلت الدراسة الحالية إلى تفوق إستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترو      
 :        فيما يتعلق بمهارات الحاسب اآللى، وهذا ما أشارت إليه نتائج الفرض األول والثانى وهما

بين متوسطى درجات طالب المجموعتين ( 5050)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة "  .0
التى تدرس ) والضابطة ( لذهنية االلكترونية التى تدرس باستخدام إستراتيجية الخرائط ا) التجريبية 

، وذلك في في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة أداء الطالب لمهارات الحاسب (بالطريقة التقليدية 
 ".اآللى، لصالح أفراد المجموعة التجريبية 

بين متوسطى درجات طالب المجموعتين ( 5050)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة "  .5
التى تدرس ) والضابطة ( التى تدرس باستخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية ) تجريبية ال

، وذلك في في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلى لمهارات الحاسب اآللى، (بالطريقة التقليدية 
 ".لصالح أفراد المجموعة التجريبية 

 ، وقاد) و ( 5557 ، أكينوجلو ) و ، ( 5550 ترفينو، ) وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من   
 المولد، محمد) ودراسة ، ( 5505 ومكاريمي، هاريكرات)و، (  5559 انطوني، ( دراسة و ، )5557
 ( 5551 وبينتوزب، انطوني)دراسة وكذلك ، ( 5552 ، ويكرامساينف ) ، ( 5505 ، ايزوكل ) و ،(5559

 ،  ( 5559 ، ميفيتاح ) ودراسة ، ( 5552 ، وبولي ديفيد، ) و ، ( 5555 ، وهينسي ، فاراند) ودراسة ،
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 ، هولند ) دراسة، و  ( 5552 تليفيرو، )و ،(5505 إسماعيل، عمر ) و ، (5557 ، ليان ،و موى )و
    ودراسة ، (5559 الفوري، عديم بنت رقية) دراسة و ، ( 5550 ترفينو، ) ودراسة ، ( 5554 ، ودافيس

                    ودارسة ، (5559 وتران، وفام، نونج،) ،و ( 5559 الجارف، ) ودراسة ، ( 5557 ، اكينوجلو )
                     ، ( 5551 تريفينو، ) ودراسة ، (5559 طوبار، جمال ) ،ودراسة ( 5551 مارجيوليز، )

، حيث توصلت جميعها إلى  ( 5552 ، عصام فؤاد ) دراسة و ، (5559 الجليل، عبد إسماعيل ) ودراسة
 المواد بمختلف التعلم أهداف تحقيق في التقليدية بالطريقة مقارنة االلكترونية الذهنية الخرائط استراتيجيةتفوق 

  . الدراسية
من تنظيم المحتوى و موضوعات المادة أو كل جزء  االلكترونية الذهنية الخرائطويرجع ذلك لما حققته     

انت لها بنية متسلسلة تشمل قمتها أكثر الموضوعات تركيبًا وتليها األقل تركيبًا حتى من موضوعاتها، حيث ك
لتعلم الموضوعات األكثر تركيبًا منها  Prerequisiteاألبسط ، وتعتبر موضوعات كل مستوى متطلب قبلي 

 .في البنية المعرفية المتراكبة

     -:باب اآلتيةوُيعزى الباحث هذه النتائج التي توصل إليها إلى األس   

ترتيب متسلسل يتألف من مستويات تبدأ بأكثرها وب وتشويقاً  متعه أكثر شكل إن تنظيم المحتوى في -
تركيبًا في بداية الخريطة وتنتهي بأبسطها تجعل عملية التعلم مألوفة لدى المتعلم، حيث أنه اعتاد أن 

اد أيضًا أن يسقط الدالالت المناسبة يتعرض للمثيرات الخارجية من حوله في صيغتها المتسلسلة واعت
عليها في صيغتها هذه، ومن ثم فإن اإلستراتيجية المعرفية المكونة لدى الفرد قد تشكلت في ضوء 

ولذلك فإن معالجة الفرد للمعلومات تكون أسهل عندما ، التعرض المتدرج للمثيرات الخارجية من حوله
 . لمتدرجة المنظمة لعرض المعلومات اللفظيةُتعرض عليه في صيغة تعود عليها وهي الصيغة ا

حيث يميل الفرد إلى تكوين استراتيجيات معرفية ، اعتيادية أسلوب العرض المتدرج بالنسبة للمتعلم  -
وهو ما يطلق عليه الخبرة اإلدراكية للفرد، ، ثابتة في تناوله ومعالجته للمعلومات التي يتعرض لها 

ومعالجته للمعلومات التي يتعرض لها ، ويعتبر نمط عرض  وهي تمثل طريقة كل فرد في تناوله
المعلومات المتدرج عامل مؤثر في تكوين نظام المعالجة المعرفية لدى الفرد ابتداءًا من عملية 
استقباله للمعلومات من خالل الذاكرة الحسية، حتى عملية تخزينه لتلك المعلومات في الذاكرة طويلة 

ذا كانت المعلو  مات التي يستقبلها الفرد مترابطة ومألوفة لديه فإنه يسهل عليه ربط تلك األمد ، وا 
المعلومات الجديدة المستقبلة بالمعلومات المرتبطة بها والمخزنة لديه في ذاكرته طويلة األمد، 

ثم تخزينها في الذاكرة طويلة األمد لدى ، وبالتالي تسهل عملية تشفير المعلومات الجديدة المستقبلة 
 .الفرد
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تساعد الخرائط الذهنية االلكترونية المتعلم على فهم األفكار المعقدة فهى تجمع اكبر قدر ممكن من  -
المعلومات فى شكل واحد بشكل مركز ومختصر، وبذلك تعمل على تطوير ذاكرة المتعلم وزيادة 

كل بصري تركيزه، كما أنها تسهل دراستة للمواد الدراسية الصعبة، و توفر إطار لعرض المعرفة بش
 .   منظم وجذاب يجعل المتعلم أكثر ايجابية خالل مواقف التعلم

إحداهما يطلق عليها ، يستخدم الفرد في معالجته للمعلومات المعروضة عليه استراتيجيتين للمعالجة  -
واألخرى هي استراتيجية المعالجة المتسلسلة ، parallel processingاستراتيجية المعالجة المتوازنة 

serial processing  ، إلى أن تناول الفرد ومعالجته ( 01، 0992أنور الشرقاوى ،  )وأشار
ويسعى الفرد في هذه المرحلة إلى إسقاط الدالالت ، للمثيرات المعروضة عليه تتم بشكل متسلسل

على هذه المثيرات ، ويعمل العرض المتدرج لهذه المثيرات على تسهيل عملية تفسير المثيرات 
سقاط الدالالت عليها ثم يأتي دور االنتباه االنتقائي الذى ُيعد مرحلة ضرورية لمعالجة المعروضة و  ا 

والذى يعمل على تحويل مسار العمليات المعرفية من اإلدراك ، هذه المعلومات في نظام الذاكرة
ن المتوازى لهذه المثيرات إلى اإلدراك المتسلسل أو المتتابع لها عن طريق تقسيمها إلى وحدات م

 .المعلومات يتم معالجتها في الذاكرة العاملة ، ثم تنتقل إلى الذاكرة طويلة األمد لكي يتم تخزينها 
عند تنظيم المحتوى في ترتيب متدرج عبر الخرائط الذهنية االلكترونية يجعل المتعلم يحلل الموضوع  -

، وعند كل مستوى من المراد تعلمه إلى مهام متدرجة من المركب للبسيط وفقًا لتنظيمه المتتابع
مستويات الخريطة االلكترونية يحدد األداء المتوقع من المتعلم في صورة سلوك مستهدف، وبالتالي 
يتاح له فرصة بناء عالقات وارتباطات استداللية بين مستويات المحتوى المنظم خالل الخرائط 

 . ما أيدته نظرية روبرت جانييهااللكترونية بشكل أسرع وأفضل، وبذلك يسهل عليه عمليه التعلم وهذا 
عند تنفيذ الدرس بشكل متدرج هكذا يتم البدء بأكثر المهام بساطة وتعليمها للمتعلم وعندما يستوعب  -

المتعلم المستوى األكثر بساطة ينتقل للمستوى األرقى تركيبًا وهو ما يسمي باالنتقال الرأسي للتعلم 
 .وهذا يزيد من احتماالت حدوث عملية التعلم 

أن تقديم المحتوى فى بنائه المتسلسل المتدرج أثناء التعلم يساعد على تثبيت المعرفة الجديدة  -
وتدعيمها من خالل توضيح الترتيب المنظم لكيفية أداء كل مهمة من خطوات التعلم المطلوبة على 

بعات الموضوع حده والتي يجب أن يتبعها المتعلم أثناء عملية تعلمه، بما يسهل له عملية معالجة تتا
ثم تنظيم هذه التتابعات وتخزينها داخل بنيته المعرفية طبقًا لتسلسلها المنطقي بشكل يسهل على 
المتعلم عملية استدعائها، ويرفع من درجة استجابته لنفس المثيرات الُمقدمة في الخطوات التالية بما 

 .       يسهم في نجاح مواقف التعلم وزيادة فاعليتها
لمحتوى فى بنائه المتسلسل المتدرج ساعد المتعلم في بناء نماذج ذهنية في ذاكرته، أو بناء أن تقديم ا -

ارتباطات ذهنية بين المحتوى الُمقدم إليه واستجابته ألداء المهمة صحيحة؛ أي أن طريقة تقديم 
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ذو معنى المحتوى ساعدت كثيرًا في تحسين قدرة الذاكرة على معالجة تتابعات المهام وتنظيمها بشكل 
 .     بالنسبة للمتعلم، مما ساهم في نجاح موقف التعلم

أن تنظيم المحتوى بشكل متسلسل متدرج ساعد فى تحديد المحاور الرئيسية للمادة الدراسية والعناصر  -
وتنظيمه في أطر متعاقبة  التعلم، موضوع عن شاملة صورة إعطاء بجانبالهامة التى تتضمنها 
 .  مستعدا الستقبالها ومتسلسلة ليكون المتعلم

أن تقديم المحتوى فى بنائه المتسلسل المتدرج ساعد على بناء عالقات ارتباطيه بين ما تم تقديمه من  -
معلومات وبين المهمة الجديدة المطلوب إنجازها على عكس ما حدث في حالة تقديم المحتوى 

م، فمن المحتمل أن يكون أدى بالطريقة التقليدية حيث يتم تقديم المحتوى بشكل عشوائى غير منظ
ذلك إلى قصور انتباه المتعلم إلى تسلسل المحتوى مما أثر في عملية إدراكه له واستغراقه وقتًا أطول 
فى التعلم ، فالمتعلم قد يكون احتفظ في ذاكرته بأخر معلومة تم تقديمها إليه دون القدرة على تذكر 

لتعلم، مما أدى إلى فشل المتعلم في استكمال عملية المعلومات التى تم تقديمها في بداية عملية ا
 .   تعلمه

عند تصميم البرمجيات التعليمية،  اإللكترونية الذهنية الخرائطوتأسيسًا على ما سبق تتضح أهمية نمط       
وخاصة عندما يكون ناتج التعلم المستهدف هو تنمية كل من التحصيل الدراسي واألداء المهارى للطالب 

 الذهنية الخرائطى مقرر الحاسب اآللى ، ويقدم هذا مؤشرًا واضحًا للقائمين على تصميم برامج خاصة ف
 بمدى أهمية هذا النمط بالنسبة للطالب حيث ثبتت فاعليته فى تنمية التحصيل المهارى لطالب اإللكترونية
النمط وذلك إستجابة  ومن ثم يجب على المصممين مراعاة هذا، فى مقرر الحاسب اآللى المتوسطة المرحلة

. لخصائصهم واستعدادتهم وتوفير المعالجة المناسبة لهم
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 :المراجع العربية: أوال  
تدريس العلوم والتربية العملية ، القاهرة، دار ( : 0924) إبراهيم بسيونى عميرة، فتحي الديب 

 . 1المعارف، ط 
دراسة )العامة للوسائل التعليمية برامج التدريب في اإلدارة (: 0995)إبراهيم عبد الفتاح يونس 

سلسلة دراسات وبحوث، المجلد الثاني، الكتاب  -، مجلة تكنولوجيا التعليم ( تحليلية
 . 0995الثالث، صيف 
أسسه ونظرياته وتطبيقاته، دار المعرفة الجامعية، : التعلم(: 5551)إبراهيم وجيه محمود 

 . اإلسكندرية
تربية الصناعية بين المفهوم والواقع ، القاهرة، دار الفكر ال(:  0990) أبو بكر عابدين بدوى 

 . العربي
 . علم النفس التربوي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية(: 0974) أحمد زكى صالح 

طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات (.  5559. ) أمبو سعيدي، عبد اهلل؛ البلوشي، سليمان
 .للنشر والتوزيعدار المسيرة : عملية، عمان، األردن

أثر استخدام المنظمات التخطيطية على (.  5551. ) أمبو سعيدي، عبد اهلل؛ الشحي، فاطمة
التحصيل الدراسي واتجاهات طلبة الصف الحادي عشر علمي نحو استخدامها في تعلم 

 . المجلة العربية للتربية . الكيمياء
مفاهيم ( التخطيطية)منظمات المعرفية ال(.  5552. ) أمبو سعيدي، عبد اهلل؛ العريمي، باسمة

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: ، الكويت0ط . وتطبيقات
القاهرة، . أساليب التعلم لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة(.  5551. ) بهجات، محمود رفعت

 .عالم الكتب: مصر
 .ترجمة مكتبة جرير: ، الرياض7ط . استخدم عقلك(.  5557. ) بوزان، توني

 .ترجمة مكتبة جرير: ، الرياض1تحكم بذاكرتك، ط (.  5552. ) زان، تونيبو 
 .ترجمة مكتبة جرير: ، الرياض0ط . خريطة العقل(.  5551. ) بوزان، توني؛ بوزان، باري
 .  التعلم وتكنولوجيا التعليم ، القاهرة، دار النهضة العربية(:  0999) جابر عبد الحميد جابر 
سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم، القاهرة، دار النهضة (:  0999)  جابر عبد الحميد جابر

 . 9العربية، ط 
التكنولوجيا ومستقبل التمدرس ، مجلة تكنولوجيا التعليم ، ( : 0991)جابر عبد الحميد جابر 

 . ، القاهرة، عالم الكتب1، ج 1سلسلة دراسات وبحوث، مج 
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. رؤى تربوية معاصرة في تعليم التفكير وتعلمهتفكير بال حدود ( :  5559) جمال طوبار، 
 .عالم الكتب: القاهرة

 .  0تصميم التدريس، القاهرة، عالم الكتاب، ط(: 0999) حسن حسين زيتون 
. معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس(  :  5500) خولة صبرى  

 .عالم الكتب: ، القاهرة، مصر4ط 
دار : ، الدمام5ط. استخدام خرائط المعرفة لتحسين التعلم(.  5555. ) يتدايرسون، مارجر 

 .الكتاب التربوي للنشر والتوزيع، ترجمة مدارس الظهران األهلية
فاعلية الخرائط الذهنية على التحصيل الدراسي فى األحياء  5( 5559)رشا حسن صالح جمال 

 . معة الملك عبد العزيزلدى طالبات المرحلة الثانوية ، رسالة ماجستير ، جا
معلم العلوم مسئولياته أساليب عمله إعداده نموه العلمي والمهني، ط (: 0920) رشدي لبيب 

 .  ، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية4
 .مطابع الخط: ، الكويت5الخريطة الذهنية خطوة خطوة، ط (.  5559. ) الرفاعي، نجيب

أثر استخدام خرائط المفاهيم في تدريس مقرر  ( 5559) السراني، إسماعيل عبد الجليل 
رسالة ماجستير غير . األحياء على تحصيل واتجاهات طالب كلية المعلمين بحائل

منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .المملكة العربية السعودية
مجلة التعليم . ئط الذهنية اإللكترونية التعليميةالخرا(.ب-5505.)السعيد، السعيد عبد الرزاق

 .5501ابريل 01، (9)، العدد http://emag.mans.edu.egااللكتروني،
خرائط التفكير وأثرها على تحصيل المفاهيم العلمية وتعزيز  5(5551)سنية محمد عبد الرحمن 

المؤتمر  5عدادية استخدام استراتيجيات تنظيم الذات لتعلم العلوم لتالميذ المرحلة اإل
تحديات الحاضر ورؤى المستقبل ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، : العلمى العاشر 

 . 0المجلد 
 . سيكولوجية المهارات ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة(:  5551)السيد محمد أبو هاشم 

ومات، عالم تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر المعل(: 5550)صالح الدين عرفه محمود 
 . الكتب، القاهرة

مقدمة في تكنولوجيا التعليم النظرية والعملية، القاهرة، (: "0990) عبد اللطيف بن صفي الجزار 
 . جامعة عين شمس -كلية البنات 

التدريب التربوي في ضوء التحوالت المعاصرة ، ط ( :  5550) عفاف صالح حمدي الياور 
 . ، دار الفكر العربي، القاهرة0
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رهاصات  -نهاية قرن)نحو آفاق جديدة للتدريس في واقعنا التعليمي (. 5554.)عمران، تغريد وا 
 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة(. قرن جديد

علم النفس التربوي، مكتبة األنجلو المصرية، ( :  5555)فؤاد أبو حطب، و آمال  صادق 
 . 4القاهرة، ط 

ر استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم في تدريس أث(. 5552. )فؤاد عصام ، أحمد عبد الرحمن
رسالة دكتوراه . مقرر الفقه وأثرها على التحصيل واالتجاه لدى طالب الصف األول ثانوي

غير منشورة، قسم التربية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 .اإلسالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية

فاعلية إستراتيجية الخريطة الذهنية في تحصيل (.  5559. ) ة بنت عديم بن جمعةالفوري، رقي
مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف التاسع في سلطنة عمان واتجاهاتهن 

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج و طرق تدريس الدراسات االجتماعية، . نحوها
 .سكلية التربية، جامعة السلطان قابو 

: اإلسكندرية. النماذج التدريسية وتفعيل وظائف المخ البشري(.  5552. ) قالدة، فؤاد سليمان
 .دار المعرفة الجامعية

ترجمة . أطر لتدريب أنماط التفكير المختلفة: المنظمات البصرية(.  0992. ) كالرك، جون
 .دار قباء للنشر والتوزيع: األعسر، صفاء، القاهرة

رؤى لتوظيف وسائط االتصال وتكنولوجيا : التقنيات التربوية(:  5555) م مجدي عزيز إبراهي
 .  التعليم  ، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية

أثر استخدام الخرائط الذهنية في التدريس على (.  5559. ) محمد المولد ، حليمة عبد القادر
جلة القراءة و المعرفة، م. التحصيل لدى طالبات الصف الثالث الثانوي في مادة الجغرافيا

 .الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين شمس
أثر استخدام الخريطة الذهنية فى تدريس القواعد على ( 5552)محمد عباس، محمد عرابى 

دراسة تجريبية ، مجلة ا –إتقان تالميذ الصف الخامس االبتدائي لمهارات اللغة العربية 
 . وية ، الرياضلبحوث الترب

فاعلية استخدام الخرائط الذهنية المعززة بالوسائط المتعددة في تدريس (. 5500)مقلد،سحر 
الدراسات االجتماعية على التحصيل المعرفي وتنمية التفكير االستداللي لدى تالميذ 

 .رسالة ماجستير، جامعة سوهاج، كلية التربية. المرحلة اإلعدادية
 .   0تكنولوجيا التعليم اإللكتروني ، دار الفكر العربي، القاهرة، ط : (  5555) وجيه محجوب 
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فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيل بعض موضوعات (.  5559. ) وقاد، هديل
رسالة ماجستير . مقرر األحياء لطالبات الصف األول ثانوي الكبيرات بمدينة مكة المكرمة

يس العلوم، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة غير منشورة، قسم المناهج وطرق تدر 
 .المكرمة، المملكة العربية السعودية

التدريب و أهميته والحاجة إليه، أنماطه، تحديد احتياجاته ، (:  0994) يوسف جعفر سعادة 
 . 0القاهرة، الدار الشرقية، ط
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