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 مستخمص الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى 
التحصيل المباشر والمؤجل في مادة العموم لطالب المرحمة االبتدائية بمحافظة بيشة، وتكون 

ف الرابع االبتدائي بمحافظة بيشة ، بمدرسة صوفان االبتدائية مجتمع الدراسة من طالب الص
( طالبًا 06طالبًا وتم اختيار المدرسة بشكل عشوائي  وتكونت عينة الدراسة من)29وعدد طالبيا 

      ( طالبًا، ومجموعة ضابطة06، وقد قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين مجموعة تجريبية )
 ( طالبًا.06)

الدراسة تم استخدم التصميم شبو التجريبي لممجموعتين التجريبية ولتحقيق أىداف 
والضابطة، وبعد إعداد أدوات البحث و التأكد من صدق وثبات أدوات القياس والمعالجة، أثبتت 

( بين متوسطي درجات  طالب  6.60النتائج  وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  )
ار التحصيمي المباشر والمؤجل لصالح طالب المجموعة المجموعة التجريبية والضابطة في االختب

التجريبية،  كما أثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة 
التجريبية في القياسين القبمي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي المباشر والمؤجل لصالح القياس 

دراسة عددًا من التوصيات ومنيا  ثبوت فاعمية نمط البعدي، وفي ضوء تمك النتائج قدمت ال
الخرائط الذىنية في تنمية التحصيل المعرفي المباشر والمؤجل، فنوصى باالستفادة من نمط عرض 
الخرائط الذىنية في تعميم تالميذ المرحمة الجامعية والمراحل األخرى في تنمية جوانب التعمم 

 المتنوعة المرتبطة بمجال تعمميم.
  ع أعضاء ىيئة التدريس في كافة المراحل التعميمية، وكافة التخصصات عمىتشجي

         توظيف الخرائط الذىنية في المواقف التعميمية المختمفة، واالستفادة منيا كوسيمة بصرية 
 لتنظيم المعارف والمعمومات.

عميمية تتناول إجراء دروات تدريبية لممعممين وألعضاء ىيئة التدريس في مختمف المراحل الت
نتاج الخرائط الذىنية اإللكترونية لالستفادة من إمكاناتيا  ميارات التعامل مع أدوات التأليف وا 

 المتكورة في الحصول عمى خرائط ذىنية ذات مواصفات تربوية وفنية عالية.
حمة الخرائط الذىنية، التحصيل الدراسي المباشر والمؤجل، مادة العموم لممر الكممات المفتاحية: 

 االبتدائية.
 
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نوفمبر   –حادي عشرالالعذد  – 63المجلذ  305

 م0202

 رررر

Abstract of the Study 
The current study aimed at uncovering the effectiveness of using 

electronic mind maps in direct and delayed achievements in science. The 
population of the study consisted of primary fourth grade students in 
Bisha Governorate, at Sofan Primary School (n = 92). The school was 
randomly chosen. The sample of the study included (60) students, that 
were divided into two groups; an experimental group (30 students), and a 
control one (30 students). 

In order to fulfill the aims of the study, the quasi-experimental 
design was used for both the experimental and control groups. After 
preparing research tools, and ensuring the validity and reliability of 
measurement and treatment tools, the results proved the existence of 
statistically significant differences at the level of (0.05) between the mean 
scores of each of the experimental and the control group in the direct 
and delayed achievement test, in favor of the experimental group 
students. The results also proved the existence of statistically significant 
differences between the mean scores of experimental group students in 
each of pre and post measurement of the cognitive direct and delayed 
achievement test, in favor of the post measurement. In the light of those 
results, the study introduced several recommendations including the 
effectiveness of mind map mode in developing direct and delayed 
cognitive achievement. Therefore, it recommends benefiting from mind 
maps in teaching university students and students of other stages in 
developing different aspects of learning that are associated with their 
learning field. 

In addition, it recommends encouraging faculty staff members in all 
educational stages and specializations to exploit mind maps in different 
educational situations, and to benefit from them as visual aids in 
organizing knowledge and information, as well as holding training 
programs for teachers and faculty staff members in different educational 
stages that deal with tools of developing and producing electronic mind 
maps, in order to benefit from their capabilities in obtaining mind maps 
with high technical and educational descriptions. 
Key Words: Mind maps، direct and delayed academic achievement، 
primary stage science subject. 
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 اإلطار العام لمدراسة -المبحث االول : 
 مقدمة: 

يشكل العصر الحالي بما يشيده من سرعة ىائمة في نمو المعارف العممية، وتطور تقني 
مثل في قدرتيم عمى صنع المعرفة ، كبير تحديا كبيرا أمام البشر الذين أصبحت ثروتيم الحقيقية تت

واالستفادة القصوى من التقنيات الحديثة ، وىنا يبرز دور برامج تعميم العموم في تأمين تمك 
المتطمبات المتمثمة في توفير التأىيل المناسب لمجيل الجديد من أبنائنا لمحياة بفاعمية في ىذا 

  ن تعميم العموم  يجب أن يعنى، ولذلك فإ9606العصر وىو ما يتسق مع رؤية المممكة 
دثات التكنولوجية لتنمية بالمشاركة الفعالة لممتعمم في عممية التعمم ، واالستفادة من المستح

 العممي لدييم. التحصيل

ومن الدراسات التي تناولت تنمية التحصيل في  مادة العموم دراسة الدريبي 
ي حاسوبي في مقرر العموم لتمميذات ( والتي ىدفت إلى تصميم برنامج تعميم9602والعقيمي)

السادس االبتدائي وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في تصميم البرامج التعميمية واستخداميا في 
تدريس المواد والمراحل المختمفة مع العمل عمى توفير معامل لمحاسب اآللي في المدارس 

 لعممية التعميمية.الحكومية حتى يتم االستفادة من برامج الحاسب التعميمية في ا

             ( أن الخرائط الذىنية اإللكترونية Buzan, 2013,18ويذكر توني بوزان )
E-Mind Maps  أحد األدوات الفاعمة في تقوية الذاكرة واسترجاع المعمومات وتوليد أفكار

ساعد إبداعية جديدة غير مألوفة حيث تعمل بنفس الخطوات التي يعمل بيا العقل البشري مما ي
وتحسين كفاءة الربط بينيما وترتيب المعمومات  عمى تنشيط واستخدام شقي المخ )األيمن واأليسر(

بطريقة تساعد الذىن عمى قراءة وتذكر المعمومات وتوليد وتصنيف الكممات واألفكار والميام، ويتم 
 إعدادىا من خالل برامج الكمبيوتر. 

تأصيل نظري ٌيؤيدىا وٌيدعُميا، مثل النظرية وتقوم فمسفة الخرائط الذىنية عمى أساس و  
 البنائية ونظرية لمتعمم ذي المعني . 

 وقد اىتمت الكثير من الدراسات السابقة بمحاولة التعرف عمى مدي فاعمية الخرائط 
الذىنية اإللكترونية، في تحقيق العديد من النواتج التعميمية من بينيا التحصيل واألداء العممي 

 رمجة .                                                  المرتبط بالب
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 مشكمة البحث: يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي في التساؤل الرئيسي التالي:
ما مدى فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى التحصيل المباشر والمؤجل في 

 ة؟مادة العموم لطالب المرحمة االبتدائية بمحافظة بيش
 ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

ما مدى فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى التحصيل المباشر في مادة العموم  .0
 لطالب المرحمة االبتدائية بمحافظة بيشة؟ 

مادة العموم  ما مدى فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى التحصيل المؤجل في .9
 لطالب المرحمة االبتدائية بمحافظة بيشة؟

 فروض البحث: يحاول البحث الحالي اختبار صحة الفروض التالية: 
( بين متوسطي درجات تالميذ  المجموعة 6.60ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .0

جموعة الضابطة التي درست التجريبية التي درست وفق الخرائط الذىنية اإللكترونية وتالميذ الم
 بالطريقة التقميدية عمى التحصيل المعرفي المباشر المرتبط بمادة العموم.

( بين متوسطي درجات تالميذ  المجموعة 6.60ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .9
درست  التجريبية التي درست وفق الخرائط الذىنية اإللكترونية وتالميذ المجموعة الضابطة التي

 بالطريقة التقميدية عمى التحصيل المعرفي المؤجل المرتبط بمادة العموم.
( بين متوسطي درجات القياسين القبمي 6.60يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .0

والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية التي درست وفق الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى 
 المرتبط بمادة العموم. التحصيل المعرفي المباشر

( بين متوسطي درجات القياسين القبمي 6.60يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .4
والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية التي درست وفق الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى 

 التحصيل المعرفي المؤجل المرتبط بمادة العموم.
 يم البحث الحالي بما يمي:أىمية البحث: من المتوقع أن يس

يرجى أن يقدم البحث الحالي إطارا نظريا يتعمق بالخرائط الذىنية  ( األىمية النظرية:1)
اإللكترونية والخطوات اإلجرائية لتصميم الدروس من خالليا، وأىميتو والركائز التي يستند 

تو، ويقدم البحث إطارًا عمييا، كما يتناول التحصيل المعرفي في العموم، ومياراتو وكيفية تنمي
 نظريًا عن مناىج العموم وسبل تطويرىا، ودواعي التطوير.
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يرجى أن يفيد البحث تالميذ الصف الرابع االبتدائي: حيث ييدف البحث ( األىمية التطبيقية: 0)
إلى تنمية التحصيل لدييم، وىو يعتبر من أىم الكفايات التعميمية التي تسعى التربية الحديثة 

قيقيا، كما يمثل البحث الحالي أىمية بالنسبة لمعممي العموم: حيث يفيدىم في تطوير إلى تح
تدريس العموم في المرحمة االبتدائية وفي غيرىا من المراحل التعميمية من خالل تطبيق 
إجراءات تدريسية وأنشطة تقدم في ضوء النظرية البنائية وغيرىا من النظريات الداعمة في 

ما يوجو أنظارىم إلى أىمية االىتمام بتنمية تمك الميارات، كما يسيم البحث تنمية التحصيل، ك
الحالي في تطوير قدرات مشرفي العموم، فالبحث الحالي يقدم أساليب تدريسية قائمة عمى 
توظيف المستحدثات التكنولوجية تيدف إلى تنمية التحصيل لدى التالميذ، بما يمكنيم من 

 تجاىات.تدريب المعممين عمى ىذه اال

 حدود البحث: سوف يقتصر البحث عمى الحدود التالية:
سوف يقتصر البحث عمى  تدريس وحدة " قياس المادة وتغيراتيا  " المقررة  الحدود الموضوعية:

 عمى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 

 سوف يقتصر البحث الحالي عمى عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي الحدود البشرية:
 حيث مصدر الشعور بالمشكمة. صوفان االبتدائية" التابعة لمحافظة بيشة بمدرسة"

 سيتم تطبيق البحث الحالي في الفصل الدراسي الثاني.  الحدود الزمنية:

 : أىداف البحث: ييدف البحث الحالي إلى الكشف عن
 العموم لطالب  فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى التحصيل المباشر في مادة

 المرحمة االبتدائية بمحافظة بيشة.
  فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى التحصيل المؤجل في مادة العموم لطالب

 المرحمة االبتدائية بمحافظة بيشة.

  :البحث مصطمحات
( بأنيا 920، 9602يعرفيا المالكي) - E Mind Maps :اإللكترونية الذىنية الخرائط

ل بياني منظم باستخدام برنامج حاسوبي، يحفز عمى التفكير، ويساعد عمى التذكر بأسموب شك
 مشوق يجمع بين الصور، واأللوان، والكممات.
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"رسوم  :البحث بأنيا ىذا طبيعة ضوء في اإللكترونية إجرائياً  الذىنية الخرائط تعريف ويمكن
كون من فروع تتشعب من المركز إبداعية حرة، قائمة عمى برامج كمبيوترية متخصصة، تت

باستخدام الخطوط والكممات واألشكال والرموز واأللوان، وتستخدم لتمثيل العالقات بين األفكار 
والمعمومات، بيدف تنظيم وعرض المحتوي التعميمي الخاص بوحدة المادة وقياساتيا المقررة عمى 

 ة".تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة العموم بطرق متنوع
(  بأنو " 44، 9660يعرفو المقاني والجمل ) - Study Achievement:التحصيل الدراسي  

مدى استيعاب الطمبة لما فعموا من خبرات معينة، من خالل مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة التي 
 يحصل عمييا الطمبة في االختبار التحصيمي المعد ليذه الدراسة. 

( بأنو النتيجة النيائية التي تبين مستوى الطالب 0، 0220ويعرفو )الخميمي وآخرون، 
 ودرجة تقدمو في تعمم ما يتوقع منو أن يتعممو.

 التحصيل المباشر والمؤجل: 
يعرف إجرائيا بأنو: الخبرات والحقائق والمعارف، والمعمومات التي اكتسبيـا  :المباشر   التحصيل

عبر الخرائط الذىنية مباشرة، ويتم قياسيا عن  التالميذ بعد االنتياء من دراسة المحتوى المقدم
طريق الدرجة التي يحصل عمييا التالميذ في التطبيق البعدي الفوري الختبار التحصيل المعرفي 

 .المرتبط بمادة العموم
يعرف إجرائيا بأنو: األثر المتبقي لمخبرات والحقائق والمعارف والمعمومات التي  :المؤجل  التحصيل

ميذ بعد االنتياء من دراسة المحتوى المقدم عبر الخرائط الذىنية بمدة زمنية معينة، اكتسبيا التم
ويتم قياسو عن طريق الدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في التطبيق البعدي  )بعد التطبيق الفوري 

 .بأربعة أسابيع في الدراسة الحالية( الختبار التحصيل المعرفي
 ري والدِّراسات السابقةاإلطار النظ -المبحث الثاني : 

 المحور األول: الخرائط الذىنية اإللكترونية:
  :تعددت التصورات حول الخرائط الذىنية باعتبارىا أحد أدوات مفيوم الخرائط الذىنية

الجيل الرابع من األشكال البصرية الرسومية اإلبداعية، التي تخطت التفكير الخطي القائم عمى 
متفرع ثنائي األبعاد، إلى التفكير المشع متعدد األبعاد ونتيجة لذلك البعد الواحد، والتفكير ال

 تعددت تعريفاتيا وبيان ذلك عمى ما يمي: 

( عمى أنيا: أداة تخطيطية يتم فييا تنظيم المعمومات والربط 09، 9600تعرفيا المطيري ) 
 ات واأللوان.بينيا وعرضيا بصورة شاممة ومتكاممة وجذابة وذلك باستخدام األشكال والرسوم
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بأنيا: استراتيجية متميزة في مراجعة المعمومات  Bartlette, K (2011,5)بينما يعرفيا 
وسيولة تذكرىا العتمادىا عمى الرسوم واألشكال واأللوان في عرض المعمومات، وتستخدم في 

 نطاق واسع في التخطيط والعصف الذىني. 
"رسوم إبداعية حرة، قائمة عمى برامج وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف إجرائيًا بأنيا: : 

كمبيوترية متخصصة، تتكون من فروع تتشعب من المركز باستخدام الخطوط والكممات واألشكال 
والرموز واأللوان، وتستخدم لتمثيل العالقات بين األفكار والمعمومات، بيدف تنظيم وعرض 

 في مادة العموم بطرق متنوعة".المحتوي التعميمي المقرر عمى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 
 الفرق بين الخرائط الذىنية وخرائط المفاىيم:

تعد خرائط المفاىيم في نشأتيا أقدم من الخرائط الذىنية فمبتكر خرائط المفاىيم نوفاك، 
ومبتكر الخرائط الذىنية توني بوزان، وتختمف خرائط المفاىيم في طريقة عرضيا لممفاىيم واألفكار 

 رمي رأسي، في حين يتم عرضيا في الخرائط الذىنية بشكل شعاعي متفرع .فتعرض بشكل ى
 ويمكن أن يضيف الباحث بعض االختالفات بين خرائط المفاىيم والخرائط الذىنية فيما يمي:

  تعتمد الخرائط الذىنية في تصميميا عمى حقائق التعمم والمخ البشري فيي وسيمة يستخدميا
قيا وتخزينيا بسيولة ويسر، في حين أن خرائط المفاىيم تعتبر المخ لتنظيم المعمومات وتنسي

 تمثيل عقمي لمفرد أي أنيا ترجمة لمعالم من حولو عممية تحدث داخل المخ.
  يتم عرض التفريعات واألفكار والمفاىيم والروابط في الخرائط الذىنية اإللكترونية بصورة

 ائط المفاىيم مرة واحدة بدون تفاعل.تفاعمية عندما يريد المتعمم عرضيا، في حين تعرض خر 
  عادة التصميم وتغيير التصميم عمى يسيل القيام بعمميات التعديل بالحذف واإلضافة وا 

الخرائط الذىنية، فيما خرائط المفاىيم ال يتم القيام بعمميات التعديل، ولكن يعاد تصميم 
 الخريطة من البداية.

 ىنية مثل األصوات والروابط والتشعبية والصور يمكن إضافة الوسائط المتعددة لمخرائط الذ
والرسوم المتحركة، في حين ال يمكن إضافة سوي الصور والرسوم واألشكال لخرائط 

 المفاىيم.
 :األسس النظرية والفمسفية لمخرائط الذىنية 

تعتمد الخرائط الذىنية عمى جانبيين أساسين لمتعمم ىما الجانب المفظي والجانب الرمزي، 
 إلى مجموعة من األسس النظرية والفمسفية نستعرضيا فيما يمي:وتستند 
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نظام الشبكات المتسامية  Kellyحيث صمم كيمي   Kelly:نظرية بنية الشخصية لكيمي  .0
وفييا تأخذ عممية التفكير قنوات تسير فييا المعمومات والخبرات ويوجد في قمتيا أو منتصفيا 

 موعة أسيم بنياياتيا كممات أو مفاىيم أخرى.المفيوم األساسي، وتتصل بيذا المفيوم مج
حيث يقوم عمى أساس  Anderson& Demetrius:نموذج أندرسون وديمتريوس  .9

عادة بناء ىذه المعمومات  عممي يوضح أن العمميات النشطة الالزمة لترميز المعمومات وا 
لذاكرة وتمثيميا الستدعائيا، حيث يتم في الجزء األيسر من ىذا النموذج تخزين المعمومات في ا

عن طريق تفاعل المعمومات السابقة مع الجديدة، وفي الجزء األيمن يتم استدعاء المعمومات 
 عن طريق إعادة البناء النشط. 

       وتتفق فكرة ىذا النموذج مع فكرة الخرائط الذىنية التي تقوم عمى أن مخ اإلنسان ينقسم       
والنصف األيسر النصف األكاديمي ويتم التفاعل بين إلى نصفين أيمن وىو النصف اإلبداعي 

 ىذين النصفين.
، 9660وحسب كل من )زيتون وزيتون،  Constructivist theory:. النظرية البنائية 3

( أن ىذه النظرية تقوم عمى 004، 9600؛ المسعودي، 062، 9664؛ عبد الحميد، 069
بشكل كبير عمى ما يمكن أن يضاف إليو مبدأ أن المتعمم لديو معرفة ومعمومات سابقة تؤثر 

من تعمم أو معرفة جديدة؛ وىذه النظرية تتفق مع فكرة الخرائط الذىنية التي تعمل عمى ربط 
 المعارف السابقة بالمعارف الجديدة. 

والتي : Ausubelألوزبل  Meaningful Learning Theory. نظرية التعمم ذو المعني 4
( في أن المحتوي ينظم من 00، 9600؛ قرني044، 9664أوضحيا كل من: )أبو عالم، 

العام إلى الخاص بمعني تقديم المفاىيم والمبادئ واألفكار من األكثر تجريدًا وعمومية وشمواًل 
 ثم يمي ذلك تقديم المفاىيم واألفكار األقل شمولية.

ائط الذىنية أحد وعندما نقارن بين نظرية التعمم ذو المعني والخرائط الذىنية نجد أن الخر      
تطبيقات ىذه النظرية؛ حيث أن فكرة الخرائط الذىنية تقوم إلى حد كبير عمى مبادئيا من عرض 

 المفاىيم واألفكار الرئيسية ثم تتفرع منيا األفكار والمفاىيم الفرعية.

حيث : Paviaلبافيو  Dual Coding theory. نظرية التشفير الثنائي المتكامل المزدوج 5
(، Sherman& Etal: 2014, 344; Sadoski &Paivio: 2013, 27من: )أوضح كل 

 ىذه النظرية في أن المعمومات تخزن في الذاكرة عن طريق نظامين وىما:
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         الترميز المغوي، أو المفظي وىو مخصص لمعالجة وتمثيل المعمومات المفظية المرتبة  - أ
 بتسمسل معين.

 مخصص بتمثيل المعمومات المكانية والفراغية.الترميز غير المفظي، أو الصوري وىو  - ب

        حيث تنص ىذه النظرية: Schemata mental Theory. نظرية المخططات العقمية 6
 عمى أن مخ اإلنسان مكون من أبنية افتراضية يختزن فييا المعمومات والمعارف واألفكار، 

         من المعرفة كل شبكة وما يتم تعممو من معمومات جديدة، وىذه األبنية تشكل شبكات
 ، وىو ما يشير إلـــــــيوSchemaتمثل مجااًل معينًا من مجاالت المعرفة يطمق عميو 

(Jonassen, 2008, 95:أن المخططات العقمية نوعان ،) 

  مخطط المعمومات أو المعرفةData Schemata  وىذا النوع عبارة عن بناء معرفي يتكون
ي الذاكرة من حقائق ومفاىيم ومبادئ وبقية المعرفة المتعمقة من المعمومات المخزونة ف

 باألشياء والموضوعات واألشخاص .

  مخطط العمميات أو اإلجراءاتProcesses Schemata وىذا النوع عبارة عن طرق         
         أو استراتيجيات لتخزين المعمومات في البناء المعرفي، وكيفية تنظيميا في الذاكرة وفق 

 مبدأ معين.

وىذه النظرية ىي التي يتبناىا الباحث في تصميم .  نظرية معالجة المعمومات البصرية: 7
 الرسومات والمفاىيم واألفكار لممقرر الحالي ألنيا تعتمد عمى:

  استقبال المعمومات الخارجية أو ما يسمى بالمدخالت الحسية، وتحويميا إلى تمثيالت معينة
 يا الحقا، وتسمى ىذه )مرحمة االستقبال والترميز(.لتمكن النظام من معالجت

  اتخاذ بعض القرارات حول مدى أىمية بعض المعمومات ومدى الحاجة إلييا بحيث يتم
االحتفاظ بالبعض منيا بعد أن يتم معالجتيا وتحويميا إلى تمثيالت عقمية معينة يتم تخزينيا 

 في الذاكرة )مرحمة التخزين(.
 المعرفية واسترجاعيا عند الحاجة إلييا )مرحمة االسترجاع(. التعرف عمى التمثيالت 

وبذلك يتضح أن الخرائط الذىنية تقوم عن طريق اإلبصار، وإلحداث تعمم فعال تحول 
نظريات اإلدراك تفعيل عممية التعمم، ومن ىنا نجد أن ىناك عالقة قوية بين المثيرات البصرية 

 مية اإلدراك البصري لممعمومات. التي تعرض من خالل الخرائط الذىنية وعم
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الخرائط الذىنية تتشابو إلى حد كبير مع تكوين عالقة المخ البشري بالخرائط الذىنية: 
الخاليا العصبية لممخ البشري مما يدعم أىمية استخدام الخرائط الذىنية في عمميتي التعميم والتعمم 

 مما يسيل عممية تخزين واستدعاء المعمومات.
أن المخ البشري يتكون من نصفين ( 9600؛ وأزىار تمة، ,Buzan 2013وقد أشار )

 -األصوات -األلوان -األيمن منيما يقوم بمجموعو من الميام والوظائف وىي: )التخيل
األبعاد والمقاييس(، بينما النصف  -الصور واألشكال -المشاعر والعواطف -التأليف -الرسومات

 -القوائم -الحسابات -المنطق -والوظائف وىي: )التفكير األيسر يقوم بمجموعة أخرى من الميام
الكممات واألرقام(، وبالتالي فالخرائط الذىنية تيسر أداء فصي المخ؛ حيث تعتمد عمى تشغيل كال 

   النصفين )األيمن واأليسر( وىو ما يشجع عمى استخداميا بصورة أكبر في المجال التعميمي.    
  :أنواع الخرائط الذىنية 

(؛ 20، 9600ت العديد من األدبيات والدراسات والبحوث التربوية مثل: رمود )أكد
(؛ زاير، حميد 04، 9600(؛ عبد المنعم )04: 00، 9600(؛ عامر )900، 9600بصل)

. إلى تقسيم الخرائط .Pollard, E. L (2010)(؛ 024، 9606(؛ بوزان )000، 0600)
 الذىنية طبًقا لعدد من التصنيفات:

 خرائط ذىنية تتمحور حول المتعمم إلى ثالثة أنواع تصنفيدف منيا: من حيث ال( :)
خرائط ذىنية تتمحور وميارية في مجال معين، ) عمميةوتيدف إلى إكساب المتعممين أىداًفا 

          ,وتيدف إلى إكساب المعمم بعًضا من ميارات التدريسية والعممية حول المعمم(:
وتيدف إلى تقديم المنيج في صورة أفضل بحيث  يج()خرائط ذىنية تتمحور حول المن

 يسيل فيمو.
  :وىي تمك  )خرائط ذىنية ناطقة(:تصنف إلى نوعين من حيث دعميا لمصوت            

الخرائط التي تكون مصاحبة بتعميق صوتي لمنصوص المكتوبة التي تتضمنيا الخريطة  
ر مصحوبة بتعميق صوتي : وىي تمك الخرائط التي تكون غي)خرائط ذىنية صامتة(

 لممعمومات والمعارف التي تتضمنيا الخريطة.  
 :خصائص الخرائط الذىنية اإللكترونية 

            لقد أصبحت الخرائط الذىنية اإللكترونية واسعة االستخدام في المجال التربوي والتعميمي      
           قت دراسة كل من: رمود لما ليا من خصائص عديدة وفريدة في التعميم والتعمم؛ ولقد اتف

           ( ، عمى تحديد خصائص الخرائط الذىنية اإللكترونية 00، 9600(، فرحات )20، 9600)
 فيما يمي:
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 :حيث تسمح الخرائط الذىنية اإللكترونية لممتعممين أن يبحثوا عن المعمومات  االستكشاف
ل الروابط التشعيبية بين عناصر داخميا، واستكشاف نمط اإلبحار الذي يناسبو، من خال

 المحتوى التعميمي  لتحقيق األىداف المطموبة.
 :تتنوع  العناصر المكونة لمخرائط الذىنية اإللكترونية، من خالل تشكيمة المثيرات التي  التنوع

تخاطب الحواس المختمفة كالمثيرات البصرية والنصوص )المكتوبة، المسموعة( التي تعمل  
 تثارة القدرات العقمية لدى المتعممين. جميعيا عمى اس

 :يعد التكامل من العناصر المحددة لمخرائط الذىنية اإللكترونية، ويعني التكامل بين   التكامل
مكونات الخريطة بالعديد من الوسائط المتعددة المتفاعمة مًعا من صوت وصور ورسوم 

 متحركة ورسومات خطية ولقطات فيديو. 
 :مم إمكانية الوصول إلى المعمومات، بسيولة ويسر، من خالل اإلبحار توفر لممتع اإلبحار

 داخل عناصر المحتوى بسالسة، والتنقل من شاشة إلى أخرى، مما يدعم التعمم التفاعمي.
 :تتيح لممتعمم حرية تصفح كم كبير من المعمومات المعروضة، بسيولة ويسر في  التفاعمية

 ى المعروض.تشغيميا، والتحكم في معدل عرض المحتو 
 :وتعرف أيًضا بالالخطية في الوصول إلى المعمومات فكثرة العقد  الوصول الحر لممعمومات

والروابط بين عناصر الكائنات التعميمية بالخريطة الذىنية اإللكترونية تجعل الطالب يسير 
 في مسارات تفريعية حرة، بحيث يتعامل مع كل جزئية.

 :ئط الذىنية اإللكترونية عناصر الجذب والتشويق توفر الخرا جذب انتباه المتعممين
لممتعممين، عن طريقة األلوان واألشكال، والعرض التفاعمي، باستخدام برامج كمبيوترية 

 مخصصة لذلك.
 :البرامج التي تستخدم في إعداد الخرائط الذىنية اإللكترونية 

نتاج الخ الكمبيوتريةتتعدد البرامج       رائط الذىنية، فبعضيا يتم تثبيتو التي تستخدم في تصميم وا 
واستخدامو من خالل الكمبيوتر بدون الحاجة لإلنترنت والبعض اآلخر يستخدم من خالل اإلنترنت 

( أن أدوات التأليف 02، 9600)تطبيقات( وال يتم تثبيتيا كمبيوتريًا، وقد أوضحت دراسة ىنداوي )
خالل الكمبيوتر يمكن ذكر البعض منيا والتصميم التي تستخدم في إنتاج الخرائط الذىنية من 

 عمى سبيل المثال: 
 I Mind Map 
 Free Mind 
 Mind Manager 
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         ويمكن إضافة بعض البرامج والتطبيقات األخرى التي تستخدم في إنتاج الخرائط
 الذىنية مثل:

  تطبيق الويبdraw.io  
 برنامج وتطبيق الويب واليواتف المحمولة MindMeister 

          ا السياق يجب التأكيد عمى أن ىناك العديد من الدراسات والبحوث التي وفي ىذ
عداد الخرائط الذىنية اإللكترونية وحددت أسباب            استخدمت برامج بعينيا في تصميم وا 

 (  الموقع  9604االستخدام  لو دون باقي البرامج ، حيث استخدمت دراسة سيام الجريوى )
http//www.mindomo.com نتاج الخرائط الذىنية اإللكترونية التعميمية          في تصميم وا 

 الخاصة بدراستيا .
 أسس ومعايير تصميم الخرائط الذىنية:  
  :نتاج الخريطة الذىنية من الناحية التربوية وضوح وقابمية تحقق اليدف من تصميم وا 

والكممات ... إلخ ( بأىدافيا،  الخريطة الذىنية، وارتباط عناصر محتواىا )الصور والرموز
تنظيم محتوى الخريطة تنظيمًا منطقيًا من العام لمخاص لألكثر خصوصية، مراعاة الخريطة 

اختيار  –الترابطات بين أجزائيا   -لممستوى العقمي لمتالميذ من حيث )حجم التفريعات 
 الوسائط المناسبة(.

  :ع تصور أو سيناريو مبدئي لمشكل وضالتحضيرات واالستعدادات الالزمة قبل التصميم
النيائي لمخريطة، وجمع  وترتيب مكونات وعناصر محتوى الخريطة الذىنية طبًقا لمسيناريو 
الموضوع، والعمل عمى توفير جياز كمبيوتر موصل باإلنترنت الستخدامو في تصميم 

ع مراعاة الخريطة الذىنية من خالل البرنامج أو التطبيق المستخدم والتي سبق تحديده م
 دعميما لمغة العربية.

  :تصمم في المنتصف وبحجم مناسب بحيث تكون تصميم الفكرة الرئيسية لمخريطة الذىنية
واضحة ال يعترييا الغموض، ويفضل استخدام الصور والرموز واأللوان في تصميميا مع 

 إمكانية تدعيميا بالكممات مع مراعاة مبدأ التناسق والتوازن واالنسجام بينيم.
  :تصمم التفريعات بحيث تراعي مبدأ التدرج من األفرع الرئيسية تصميم أفرع الخريطة الذىنية

إلى أصغر التفريعات، ويراعى وضوح التكامل والترابط والعالقات بين التفريعات، ويبدأ تصمم 
التفريعات الرئيسية من أعمى اليمين وبطريقة دائرية في اتجاه عقارب الساعة وبشكل متعرج 

ميك يقل كمما اتجينا إلى الخارج )نياية التفريعات(، وكما يراعى استخدام األلوان عند وس
إنشاء التفريعات بحيث يكون لكل تفريعة لون مستقل بو يتدرج من األغمق لألفتح  كمما اتجينا 

 إلى الخارج )نياية التفريعات(.
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 أسس ومعايير إنتاج الخرائط الذىنية:
خدام الرموز والصور عند تصميم الخريطة الذىنية بداًل من : يراعي استالرموز والصور -

 الكممات أو معيا لزيادة التوضيح.
 يراعى استخدام ألوان مناسبة ومتناسقة تعمل عمى التشويق وجذب االنتباه. األلوان: -
يراعى كتابة )كممة أو كممتين( مفتاحية معبرة ومختصرة وواضحة وسيمة الفيم، كما  الكممات:  -

 00عمى التفريعات الرئيسية،  04تكتب أعمى التفريعة بخط واضح  وبحجم )بنط(  يراعي أن
عادى عمى التشعبات األصغر كنمط  00أسود عريض عمى التفريعات الفرع الفرعية، ثم 

 خطوط. 0قياسي، وال يزيد نوع الخطوط المستخدمة عن 
جم الوسائط )الصور، يراعى التنوع ومناسبة حالوسائط التي تعزز بيا الخريطة الذىنية:  -

 الصوت، الفيديو، الممفات( التي تخدم المحتوى التعميمي.
يراعى مبدأ التباين بين الشكل واألرضية أو ما يعرف "بالتمايز الخريطة الذىنية قبل حفظيا:  -

 البصري ".
يراعى حفظ الخريطة عمى ىيئة تصميم لسيولة إجراء حفظ الخريطة الذىنية بعد تصميميا:  -

خراج الخريطة الذىنية بعدة صيغ لالستفادة منيا بشتى الطرق. التعديالت  واإلضافات عمييا، وا 
 :أىمية الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية التحصيل المعرفي 

         أشارت العديد من األدبيات والدراسات والبحوث كدراسة كل من: سموى بصل       
، 9662(؛ توني بوزان)922، 9606ن وباري )(؛ بوزا94، 9600(؛ غادة ضيير)900، 9600)
(؛  إلى األىمية الكبرى الستخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية في تنمية التحصيل والمنتوجات 2

التعميمية المرغوبة في العممية التعميمية، حيث تكمن من خالل عدة مالمح يمكن إيجازىا عمى 
 النحو اآلتي:

  ،وتعالج صعوبات التعمم لدى من يعانون منو، وتجعل تبث روح التشويق لدى المتعممين
بداًعا.  التعمم أكثر إمتاًعا وا 
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  ،تقمل من الكتابة الخطية ألنيا تختصر الموضوع المراد في قميل من الكممات والصور
 فالصورة اقتصادية.

 .تجعل التعمم أقل استيالًكا لموقت وأكثر متعة ومعنى، وتدفع المتعمم إلى المشاركة 
 متعمم فكرة متكاممة عن الموضوع الذي يدرسو. تعطي ال 
  تراعي الفروق الفردية بين المتعممين، وتحفز عمى اإلبداع وتنشيط الذىن وتذكر األفكار مما

 يؤدي لرفع المستوى التحصيمي، وحفظ المعمومات لفترة أطول. 

            المؤجل في مادة العموم:          المباشر و  المحور الثاني: التحصيل الدراسي
يعرف التحصيل الدراسي بأنو درجة االكتساب التي يحققيا الفرد، أو مستوى النجاح الذي 

 (.060، 9600يحرزه أو يصل إليو في مادة دراسية أو مجال تعميمي )أبو عالم، 

والتحصيل يرتبط مباشرة باألداء الدراسي لمطالب لتوضيح المدى الذي تحققت فيو 
            ى الطالب، ويقاس باختبارات التحصيل وىي أدوات قياس لمدىاألىداف التعميمية لد

، 9609)الطريري،  تحصيل الفرد لما اكتسبو من معرفة أو ميارة معينة نتيجة التعميم أو التدريب
946- 940(. 

وعمى مستوى تعميم العموم ، فيرى الباحث بأن التحصيل وسيمة ميمة لمتأكد من تقدم 
اف التدريسية، فاألىداف التدريسية في مادة العموم يرتكز عمييا تعميم العموم الطالب نحو األىد

بشكل رئيس. ويتمثل التحصيل الدراسي في البحث الحالي بمقدار الدرجة التي يحصل عمييا 
الطالب في االختبار التحصيمي، والناتجة عن اكتساب الطالب لممعرفة والخبرات العممية، في مادة 

 لرابع االبتدائي.العموم بالصف ا

 يصنف ضعف التحصيل الدراسي إلى أنواع منيا)أحمد : أنواع ضعف التحصيل الدراسي
 :(92، 9600الغاوي، 

  إن التركيز عمى الجانب التشخيصي ينبغي أن يكون كبيرًا في المرحمة التأسيسية عمى وجو
 .حقةالخصوص ، وىناك حاجة لالستمرار في التأكيد عميو في مراحل التعميم الال

  ضعف التحصيل الدراسي العام: وىو الذي يكون في جميع المواد الدراسية ويرتبط بتدني الذكاء
 (. 40-20حيث يتراوح نسبة الذكاء ما بين )
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  ضعف التحصيل الدراسي الخاص: ويكون في مادة دراسية بعينيا فقط، كالحساب مثاًل ويرتبط
 .بنقص قدرة أو ميارة معينة

  حيث يقل تحصيل الطالب عن مستوى قدرتو عمى مدى فترة  ي الدائم، ضعف التحصيل الدراس
 .زمنية

  .التخمف الدراسي الحقيقي: وىو الذي يرتبط بنقص مستوى الذكاء والقدرات 
 :مشكالت التحصيل الدراسي 

عند الحديث عن مشكمة ضعف التحصيل وضعف المستوى العممـي ، قـد يتبادر إلى أذىاننـا        
( فإن إحدى 40، 9662محمية أو محصورة في بمد معين ولكـن وكما يشير حمودي ) أن المشـكمة

سـمات نواتـج النظام التعميمـي فـي البمـدان العربية ىو تدني التحصيـل بمستواه الشـامل ، ولـذا تعـد 
ة كما مشكمة تدني التحصيل من أكثر المشكالت التي يعانـي منيـا النظـام التعميمي في البمدان العربي

ورد في التقرير اإلحصائـي لمنظمة اليونيسيف ، ىـذا باإلضافـة إلى ىدر لمطـاقات البشـرية 
واإلمكانات المادية ، كما أشار إلى أن التالميذ بعد إعادتيم لمصف الدراسي ال يحققون مستوى 

عالميـة  ( إلى أن مشـكمة تدني التحصيل الدراسـي مشكمة49، 9660دراسي جيد  ، وتشير  ذياب ) 
 ال يكـاد يخمـو منيا مجتمع مـن المجتمعـات. 

 :أساليب تشخيص مستوى التحصيل 
 :(32, 0211يمكن لممعمم أن يستخدم مجموعة من أساليب التشخيص مثل )أحمد  الغاوي,  

   تطبيق اختبار مقنن لمذكاء من أجل الحصول عمى المستوى التحصيمي أو العمر التحصيمي
 .التأخر الدراسي وبالتالي تحديد درجة

 استخدام اختبارات التحصيل المقننة في حالة عدم توافر مقياس اختبار الذكاء. 
 مالحظة أداء الطالب وتفاعمو في الفصل. 
   بالوالدين المقابمة المباشرة مع الطالب واالتصال. 
  تقارير أداء الطالب في األعوام السابقة. 
 الممفات األكاديمية لمطالب. 
  واإلخصائيين النفسيين واالجتماعيين واألطباء إلى جانب الوالدين وتقارير  رأي المعممين

 المدرسة.
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 الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات الكشف عن فاعمية الخرائط الذىنية في تحقيق المنتوجات       

 التعميمية المرغوبة، ومنيا:
مية الخرائط الذىنية المعززة والتي استيدفت الكشف عن فاع (0211دراسة سحر مقمد ) 

بالوسائط المتعددة في التحصيل المعرفي لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية، والتي أسفرت نتائجيا عن 
أىمية الخرائط الذىنية بشكل عام، والمعززة بالوسائط المتعددة بشكل خاص في زيادة التحصيل 

 المعرفي لدى الطالبات، وتنمية تفكيرىم االستداللي.
والتي ىدفت الكشف عن فاعمية إستراتيجية الخريطة الذىنية في ( 0222سة الفوري) ودرا

تحصيل مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصف التاسع في سمطنة عمان واتجاىاتيم 
نحوىا، وقد أعد الباحث وحدة باستخدام الخرائط الذىنية وتدريسيا لممجموعة التجريبية بينما درست 

ابطة بالطريقة التقميدية، وأسفرت الدراسة عن تفوق المجموعة التجريبية في المجموعة الض
التحصيل وتكون لدييم اتجاه إيجابي نحو المادة مما يؤكد عمى أثر الخرائط الذىنية في التحصيل 

 .واالتجاه نحو المادة
ونية تقييم تأثير استخدام الخرائط الذىنية اإللكتر  ( Elicia, 2010كما تناولت دراسة ) 

كأداة تعميمية عمى التحصيل العممي لطالب الصف الثامن في العموم، والعالقة بين الخرائط 
( طالبًا من  09الذىنية وفيم الطالب لممفاىيم المتضمنة بوحدة العموم، وتكونت عينة الدراسة من )

فصول الصف الثامن قسموا بشكل عشوائي لمجموعة تجريبية  وأخرى ضابطة ، حيث اعتمد 
الب المجموعة التجريبية عمى الخرائط الذىنية في تعمم الوحدة ، وقد تم استخدام مذكرة تمخيص ط

مع المجموعة المقارنة ، وقد أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات 
 المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

 سابقة:  بعد استعراض الدراسات السابقة تبين ما يمي:التعميق عمى الدراسات ال
 أوجو االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في االىتمام بموضوع الخرائط الذىنية اإللكترونية  -
 م شبو التجريبي .تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام التصمي  -
 معرفة أثر الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى التحصيل الدراسي .  -
تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في محاولتيا لمكشف عن أثر استخدام الخرائط  -

 الذىنية في مجاالت مختمفة . 
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 أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 يا التي تم تناوليا واختالف األىداف التي سعت إلييا كل دراسة .اختالف الزوا -
 تناولت الدراسات السابقة موضوع الدراسة في بيئات مختمفة عن بيئة الدراسة الحالية . -
 تباينت الدراسات السابقة في أحجام عيناتيا. -
 اختالف الفترة الزمنية التي تمت فييا الدراسات السابقة. -
 سية التي تناولتيا .اختالف المواد الدرا -
 اختالف المراحل الدراسية المستخدمة . -

 منيج البحــث: ويتضمن:
تم إتباع ىذا التصميم وذلك لمعرفة أثر المتغير المستقل وىو الخرائط  التصميم شبة التجريبي :

الذىنية اإللكترونية في تنمية التحصيل المعرفي المباشر والمؤجل في مادة العموم لدى تالميذ 
 ف الرابع االبتدائي. الص

: في ضوء طبيعة البحث الحالي تم استخدم التصميم التجريبي  التصميم التجريبي لمبحث
-Pre-test / Postالمعروف باسم: )تصميم المجموعة الضابطة ذو االختبارين القبمي والبعدي، 

test for Control Group Design.) 
اختبار التحصيل المعرفي لمادة العموم  لتالميذ  تتمثل أدوات البحث الحالي في  أدوات البحث:

 الصف الرابع االبتدائي.
 متغيرات البحث: 
اشتمل البحث الحالي عمى متغير مستقل واحد: وىو تدريس العموم باستخدام الخرائط  المتغيرات المستقمة: 

 .الذىنية اإللكترونية
التحصيل المعرفي الفوري والمؤجل في  وىو: كما اشتمل البحث عمى متغير تابع واحد المتغيرات التابعة:

 مادة العموم.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي:

  المتوسطات الحسابيةArithmetic Averages. 
  االنحراف المعياريStandard Deviation. 
 (. 0معادلة كاحسن المطابقة ) التكرارات واألوزان النسبية واختبار 
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 ت" اختبار"(t.Test)  لممقارنات المرتبطةPaired – Samples t-Test. 
 اختبار" ت"  معادلة(t.Test)  لممقارنات المستقمةIndependent-Samples t-Test. 
 ( مربع إيتاή2 لمعرفة حجم التأثير ).لمتدريس وفق الخرائط الذىنية اإللكترونية 

  يتم البحث وفق اإلجراءات اآلتية:إجراءات البحث: 
والبحوث السابقة، المرتبطة بموضوع البحث لصياغة اإلطار النظري لمبحث  مسح الدراسات - أ

 واالستدالل بيا في توجيو فروضو ومناقشة نتائجو. 
 (، وذلك لتصميم المعالجتين التجريبيتين .  9662) تبني نموذج خميس - ب

 وكانت أىم مالحظات السادة المحكمين ما يمي:
 ألسئمة.حذف ستة مفردات من االختبار من بين ا -
تعديل صياغة بعض العبارات، وقد تم تعديل ىذه العبارات بما يتناسب مع طبيعة عينة الدراسة،  -

 وطبيعة األىداف التعميمية المراد تحقيقيا.
تغيير بعض البدائل لبعض بنود االختيار من متعدد والتي قد توحي باإلجابة، مثل: )جميع ما  -

 سبق صحيح، أ، ب معا(.
ديالت أصبح االختبار معدًا وصالحًا لمتطبيق عمى العينة االستطالعية، وبإجراء التع

 ( مفردة.96وصارت عدد مفرداتو )
 والتوصيات والمقترحات نتائج الدِّراسة -المبحث الثالث : 

اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي ممخص النتائج:  أواًل :
 ية لصالح القياس البعدي، ويعزو الباحث ىذه النتائج إلى:لطالب المجموعة التجريب

 بعناء المرتبطة التالميذ مشكالت عمى التعميمي المصمم بنمط لمخرائط الذىنيةالبرنامج  تغمب 
 لمطالب التعميم بتوفير وذلك المرض، وظروف الوقت، وضياع الكمفة والتنقل وعامل السفر
 المقدم المعرفي المباشر والمرجأ التحصيل زيادة في ساعد مما المناسبين، الوقت والمكان في
 .البرنامج التعميمي خالل من

 صياغتياالمصمم بنمط الخرائط الذىنية واضحة، وتم  األىداف التعميمية لمبرنامج التعميمي 
في عبارات سموكية إجرائية يمكن قياسيا، مما أدى إلى تعرف التمميذ بما ىو متوقع منو بعد 

 اسة البرنامج التعميمي، وبالتالي يسعى إلى تحقيقو.انتيائو من در 
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 المصمم بنمط العرض الكمي لمخرائط الذىنية قد ساعد  المحتوى العممي المنظم بالبرنامج
عمى إكساب التالميذ لممعمومات والمفاىيم المتعمقة بمحتوى البرنامج التعميمي ، مما ساىم 

لبعدي الختبار التحصيل المعرفي مقارنة في تحقيق التالميذ لمستوى مرتفع في التطبيق ا
 بدرجاتيم في التطبيق القبمي.

 المصمم بنمط الخرائط الذىنية لمتالميذ السير في دراسة محتواه وفقًا  أتاح البرنامج التعميمي
لقدراتيم واستعداداتيم، حيث يتقدم التمميذ وفقًا لخطوات حتى يصل إلى مستوى اإلتقان 

عمى فرص متكررة إلعادة الدراسة إذا لم يحقق مستوى اإلتقان المطموب، فالتمميذ يحصل 
المطموب مما ساىم في بقاء أثر التعمم لدى التالميذ، وبالتالي انعكس عمى درجاتيم في 

 االختبار التحصيمي.
  ،مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، من خالل توافر العديد من الخيارات والبدائل المختمفة

مي الجذَّاب الذي يجعل التمميذ أكثر إيجابية وفاعمية وانتباه أثناء دراستو وعرضيا التفاع
 لممحتوى. 

  نمط الخرائط الذىنية التي تم من خالليا تقديم محتوى البرنامج التعميمي؛ حيث تم تقديمو من
خالل برامج  تعميمية تحتوي عمى العديد من عناصر الوسائط المتعددة مثل الصور الثابتة، 

م والصوت، والخرائط الذىنية وغيرىا، التي تعمل عمى جذب وتركيز انتباه المتعممين والرسو 
نحو المحتوى التعميمي، وتتيح فرصًا أكبر لمتعمم من خالل أكثر من حاسة في وقت واحد، 
حيث تعتبر الحواس ىي وسائل اإلدراك التي تستقبل المثيرات من البيئة الخارجية، وبالتالي 

دد الحواس كمما كانت ىناك فرصة أكبر لبقاء المعمومات في ذاكرة المتعمم، فإنو كمما زاد ع
 ويمكن تفسير ذلك في ضوء نظرية تجميع 

  المثيراتCue Summation Theory والتي تؤكد عمى أن بقاء المعمومات في ذاكرة ،
 المتعمم يتأثر بتجميع عدد من الوسائط المتفاعمة.

  المصمم بنمط لخرائط البرنامج  محتوى داخل ةاليادف األنشطة من العديد تضمين          
ثرائيا، المعمومة عن البحث في المتعمم ونشاط فاعمية ، وتوظيفالذىنية  عمى ذلك ساعد وا 
المعرفي  التحصيل زيادة إلى وأدى التالميذ، لدى العممي المحتوى عن خمفية عممية تكوين

 .الفوري والمرجأ
 في عبارات سموكية  المصمم بنمط الخرائط الذىنيةرنامج صياغة األىداف التعميمية لمب

         البرنامج التعميمي، ساعدىم عمى  دراسةإجرائية يمكن قياسيا وتعريف التالميذ بيا قبل 
بعد االنتياء من دراسة المحتوى وبالتالي سعوا  منيمتسييل عممية التعمم ومعرفة المطموب 

 إلى تحقيقيا.
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 ارات اإللكترونية التي تمي كل موديول من الموديوالت الثالثة خالل أداء التالميذ لالختب
دراسة البرنامج التعميمي ساىم في تكوين خمفية معرفية شاممة عن االختبارات وكيفية 
اجتيازىا وبقاء االستجابة الصحيحة وتجنب االستجابة الخطأ، مما أدى بدوره إلى تحقيق 

 ار التحصيل المعرفي المباشر والمرجأ.درجات مرتفعة في القياس البعدي الختب

 ثانيًا: توصيات البحث: 
في ضوء نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا , تم وضع بعض التوصيات التي قد تساعد       

 في تحسين عمميتي التعميم والتدريب بواسطة استخدام الخرائط الذىنية, ومن ىذه التوصيات: 

لذىنية في تنمية التحصيل المعرفي المباشر والمرجأ، من واقع ثبوت فاعمية نمط الخرائط ا -0
فنوصى باالستفادة من نمط عرض الخرائط الذىنية في تعميم تالميذ المرحمة الجامعية 

 والمراحل األخرى في تنمية جوانب التعمم المتنوعة المرتبطة بمجال تعمميم.

تخصصات عمى توظيف تشجيع أعضاء ىيئة التدريس في كافة المراحل التعميمية، وكافة ال -9
الخرائط الذىنية في المواقف التعميمية المختمفة، واالستفادة منيا كوسيمة بصرية لتنظيم 

 المعارف والمعمومات ثبت جدواىا بدرجة كبيرة.

إجراء دورات تدريبية لممعممين وألعضاء ىيئة التدريس في مختمف المراحل التعميمية تتناول  -0
نتاج الخرائط الذىنية اإللكترونية لالستفادة من إمكاناتيا ميارات التعامل مع أدوات التأل يف وا 

 المذكورة في الحصول عمى خرائط ذىنية ذات مواصفات تربوية وفنية عالية.

يوصي البحث بناًء عمى نتائجو بأنو في حال االىتمام بالتحصيل المعرفي كمتغير وخاصة  -4
الخرائط الذىنية ، حيث ثبتت فاعميتيا في البرامج التعميمية فأنو من األفضل االعتماد عمى 

 في تنمية التحصيل المعرفي.

من خالل وضوح أىمية التصميم الجيد لمبرنامج التعميمي في زيادة فاعميتو، لذا يوصى  -0
بمراعاة معايير التصميم الجيد لبرامج التعميم والتدريب عبر البرامج اإللكترونية، المقدمة 

 ذلك في البرامج التدريبية المقدمة لباقي المراحل التعميمية.لتالميذ المرحمة االبتدائية، وك



 ناصر سعد عبداهلل القرنيأ/                فاعمية استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نوفمبر   –حادي عشرالالعذد  – 63المجلذ  324

 م0202

 

  -ثالثًا: مقترحات الدراسة : 

من خالل ما أظيرتو نتائج البحث واستكمااًل لجوانب البحث يمكن ببحوث ودراسات أخرى:       
 إجراء مزيد من الدراسات والبحوث منيا:

 يذ مراحل تعميمية أخرى ، باإلضافة يمكن أن تتناول الدراسات والبحوث المستقبمية تالم
 لمقررات دراسية أخرى خالفًا لما تناولو البحث. 

  يمكن استخدام المتغيرات المستقمة لمبحث في إجراء بحوث ودراسات مستقبمية تتناول تدريب
 األخصائيين والمعممين أثناء الخدمة عمى الميارات المرتبطة بتخصصاتيم.

 سات المستقبمية أنواعًا معينة من السموك خالفًا لما تناولو يمكن أن تتناول البحوث والدرا
البحث والذي تمثل في )التحصيل المباشر والمؤجل( بنفس المتغير المستقل لمبحث مثل 
تنمية المفاىيم والتفكير البصري واالبتكاري والتمييز والتمثيل البصري وغيرىا من 

  المتغيرات.

 لمستقبمية بعض المتغيرات لمخرائط الذىنية التي لم يمكن أن تتناول البحوث والدراسات ا
يشمميا البحث كتوقيت عرضيا ونوع البيئة المستخدمة ، إضافة إلى تناول متغيرات 

 والتي لم يتعرض ليا البحث.  التصميم المختمفة

  دراسات وبحوث مستقبمية لمتعرف عمى فاعمية الخرائط الذىنية اإللكترونية في  إجراءيمكن
مم إلكترونية أخرى خالفا لمبرامج اإللكترونية كبيئة التعمم الشخصية ونظم إدارة بيئات تع

 التعمم وغيرىا.

دراسة أثر متغيرات العرض لمبحث أو غيرىا من متغيرات العرض والتصميم األخرى وتفاعميا      
ستوي مع بعض المتغيرات التصنيفية ، مثل األساليب المعرفية وأساليب التعمم وجية الضبط وم

السعة العقمية لممتعمم وغيرىا من المتغيرات التصنيفية ، حيث من الممكن أن تناسب معالجة معينة 
 دون أخرى مع تصنيف معين دون غيره.
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 المراجع

  -أواًل المراجع العربية : 

(. استراتيجيات التدريس والتعميم، القاىرة، دار الفكر 9664جابر، عبد الحميد جابر ) .0

 العربي.

(. المتغيرات االجتماعية غير المدرسية المرتبطة بكل من 9662، أحمد) حمودي .9

التحصيل الدراسي واالستبعاد االجتماعي : دراسة سسيوكموجية نقدية، مجمة عموم 

 .40إنسانية ،ع :

(. سيكولوجية التأخر الدراسي: نظرة تحميمية عالجية، دار 9660ذياب، يوسف) .0

 المناىج.

قة بين الخرائط الذىنية اإللكترونية )ثنائية، ثالثية األبعاد( (. "العال9600) ربيع رمود، .4

وأسموب التعمم )التصوري، اإلدراكي( في بيئة التعمم الذكي وأثرىا في تنمية التفكير 

 - 02: 20البصري." دراسات عربية في التربية وعمم النفس: رابطة التربويين العرب ع

004. 

لتعمم والتدريس من منظور البنائية، القاىرة، (. ا9660زيتون، حسن  وكمال زيتون. ) .0

 الدار المصرية المبنانية.

(. توظيف الخرائط الذىنية لتنمية التفكير المنظومي و التحصيل 9600) غادة ضيير، .0

في التكنولوجيا لدي طالبات الصف التاسع األساسى. رسالة ماجستير غير منشورة. 

 كمية التربية. الجامعة اإلسالمية بغزة.

(. قمق االختبار لدى طالبات الجامعة وعالقتو ببعض 9609طريري، عبد الرحمن )ال .2

 مصر.-المتغيرات، الطبعة الثانية، مجمة كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية
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(. استخدام الخرائط الذىنية لتنمية بعض عادات العقل 9600) حكمت عبد المنعم، .4

ول اإلعدادى. رسالة ماجستير وبعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب الصف األ

 غير منشورة. كمية التربية. جامعة األسكندرية.

(. "آليات واسس تشخيص وقياس التحصيل الدراسي." رسالة 9600)أحمد  الغاوي، .2

 .02 - 90: 04التربية: وزارة التربية والتعميم ع 

ميارات  (. أثر نمط الدعم بالخرائط الذىنية التفاعمية فى تنمية9600) أحمد فرحات، .06

التفكير البصري لطالب قسم تكنولوجيا التعميم. رسالة ماجستير غير منشورة. كمية 

 التربية. جامعة حموان.

(.  فاعمية إستراتيجية الخريطة الذىنية في تحصيل مادة الدراسات 9662الفوري، رقية ) .00

االجتماعية لدى طالبات الصف التاسع في سمطنة عمان واتجاىاتيم نحوىا، رسالة 

 .ماجستير غير منشورة، جامعة السمطان قابوس، كمية التربية

    (. المفاىيم والميارات في تدريس الجغرافيا، عمان،9600المسعودي، محمد ميدي ) .09

 دار صفاء.

(. فاعمية استخدام الخرائط الذىنية المعززة بالوسائط المتعددة في 9600مقمد، سحر ) .00

المعرفي وتنمية التفكير االستداللي لدى  تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيل

 تالميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سوىاج، سوىاج.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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