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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تقديـ بعض أنماط التمميحات عبر الخرائط الذىنية االلكتركنية في تنمية  

طالب المرحمة المتكسطة، كاستخدـ الباحث في الدراسة المنيج  بعض مفاىيـ الحاسب اآللي لدل
التطكيرم الذم يتضمف المنيج الكصفي كشبو التجريبي، حيث تـ اختيار عينة مف طالب 

( طالبان ، تـ تكزيعيـ 60المرحمة المتكسطة التابعة إلدارة التعميـ بالمدينة المنكرة، بمغ قكاميا )
( طالب ، كالمجمكعة 20ات: المجمكعة الضابطة كقكاميا )بطريقة عشكائية إلى ثالث مجمكع
( طالب، كالمجمكعة التجريبية الثانية )نص كصكرة( 20التجريبية األكلى)نص(  كقكاميا )

( طالب، كتـ القياس باستخداـ اختبار تحصيمي في الحاسب اآللي، حيث تـ التحقؽ 20قكاميا)
يان عمى المجمكعات، كباستخداـ األساليب اإلحصائية مف صدقو كثباتو، كمف ثًـّ تطبيقو قبميان كبعد

المناسبة تـ التكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج كاف مف أبرزىا: كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند 
( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة الضابطة α ≤ 0.05مستكل الداللة اإلحصائية )

اآللي  يعزل لنمط تقديـ الخرائط كالمجمكعتيف التجريبيتيف في االختبار التحصيمي لمحاسب 
 –تطبيؽ  -فيـ  –الذىنية اإللكتركنية )نص(،)نص كصكرة( عند المستكيات المعرفية )تذكر 

الدرجة الكمية( لصالح المجمكعة التجريبية الثانية، كفي ضكء ىذه النتائج تـ تقديـ  -تحميؿ
اآللي بالمرحمة المتكسطة  مجمكعة مف التكصيات أىميا: ضركرة االىتماـ بتدريس مقرر الحاسب

مف خالؿ استخداـ الخرائط الذىنية االلكتركنية )نص كصكرة( التي تيسر لممتعمميف اكتساب 
الخبرات التعميمية المقدمة ليـ، كالقدرة عمى التفكير كالعمؿ عمى تحسيف العممية التعميمية بصكرة 

 عامة كالحاسب اآللي بصكرة خاصة.
 المرحمة المتكسطة. –الخرائط الذىنية االلكتركنية  –ات : التمميحالكممات المفتاحية
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Abstract  
       The study aimed to present some types of hints through 

electronic mind maps in developing some computer concepts among 
middle school students, and the researcher used in the study the 
developmental approach that includes the descriptive and quasi-
experimental approach, as a sample of middle school students affiliated 
with the Education Department in Madinah was selected. It consisted of 
(60) students, and they were distributed randomly into three groups: it 
consisted of (20) students in the control group, the first experimental 
group (text and picture) and consisted of (20) students, and the second 
experimental group (text) consisted of (20) students, and the 
measurement was done using An achievement test in the computer, 
where its validity and reliability were verified, and then applied before 
and later on to groups, and by using appropriate statistical methods, a 
set of results was reached, the most prominent of which was: The 
presence of a statistically significant difference at the level of statistical 
significance (α ≤ 0.05) between the averages The scores of the control 
group students and the two experimental groups in the computer 
achievement test attributed to the pattern of presenting electronic mental 
maps (text and pictures), (text) at cognitive levels (remember - 
understanding - application - structure - a The degree of the college) 
in favor of the first experimental group, and in light of these results a set 
of recommendations were presented, the most important of which are: 
The need to pay attention to teaching the computer course in the middle 
stage through the use of electronic mental maps (text and image) that 
facilitate the learners to acquire the educational experiences provided to 
them, and the ability to think and act On improving the educational 
process in general and the computer in particular. 
Key words: Hints - Electronic Mind Maps - Intermediate Stage. 
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 مقدمة
أدل التطكر السريع في مجاؿ التعمـ اإللكتركني إلى ظيكر أساليب كطرؽ جديدة لمتعميـ   

يؽ التعمـ المطمكب حيث غير المباشر كالتي تعتمد عمى تكظيؼ المستحدثات التكنكلكجية لتحق
يمكف مف خالؿ التعمـ اإللكتركني تقديـ التعمـ مف خالؿ تركيبة مف المغة المكتكبة كالمنطكقة 
إضافة لعناصر مرئية ثابتة كمتحركة، كتأثيرات كخمفيات متنكعة سمعية كبصرية، يتـ عرضيا 

دثات التكنكلكجية التي  لممتعمـ مف خالؿ الحاسكب،  كتعتبر الخرائط الذىنية احد امثمة المستح
مف شأنيا أف تجعؿ التعمـ شيؽ كممتع بالنسبة لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ، كما تجعؿ التعمـ ابقي 

 اثرا كاكثر نفعان 

شكالن مف أشكاؿ المكاد البصرية التي يمكف استخداميا Maps Mindتهعد الخرائط الذىنية    
اعد عمى تنظيـ عرض محتكل المادة في عرض المفاىيـ كالمعمكمات في شكؿ مخطط بصرم يس

يجاد العالقات كالتصكرات الذىنية بيف أجزاء المحتكل التعميمي، فيي ليست مخطط  التعميمية كا 
بصرل لعرض المعمكمات بؿ تتضمف العديد مف الصكر كالرسكمات كالكممات المفظية 

Wong,2016).) 

عمؿ عمى تجميع المعمكمات كفي ىذا السياؽ يشير " بكزاف"  أف الخرائط الذىنية ت    
كتنظيميا بصكرة تساعد عمى ادخاؿ المعمكمات في عقؿ المتعمـ إضافة إلى قدرتيا عمى ربط 
األفكار ببعضيا البعض، مما يسيؿ في عممية استرجاع المعمكمات لدل المتعمـ. 

Buzan,2016,PP.59-60)) 

كاأليسر عف طريؽ استخداـ أف الخرائط الذىنية تعمؿ عمي تكظيؼ الدماغ بشقية األيمف     
الكممات كالصكر كاأللكاف في إعدادىا حيث يكضع العنكاف الرئيس في المركز كتبدا األفكار 
الفرعية بالتشعب في جميع االتجاىات بتسمسؿ إشعاعي عف طريؽ التفكير المشع أك المتكىج 

Brinkmann,2013) ).                

مف أقكم األدكات التي يمكف استخداميا لدعـ كتحسيف كتهعد الخرائط الذىنية اإللكتركنية 
عممية التعمـ، كذلؾ ألنيا تمكف مف رؤية العالقات كالركابط بيف األفكار الرئيسية كالفئات 
المختمفة كاألمثمة كالتفاضيؿ المتضمنة كالتي مف الممكف أف يفقدىا المتعمـ عند استخداـ 

 استراتيجيات أخرل.
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ىدفان ميمان مف أىداؼ تدريس الحاسب اآللي كتعممو لككنيا تحتؿ مكانان تمثؿ المفاىيـ العممية 
بارزان في سمـ العمـ كىيكمو، كيساعد اكتسابيا بصكرة صحيحة الطالب في تفسير الظكاىر 
العممية. كنظرنان لالىتماـ بالرقي بطرؽ التدريس فمف األكلى التركيز عمى أساسيات المعرفة أال 

كتبرز أىمية المفاىيـ العممية في أنيا تقمؿ مف تعقد البيئة، فيي لغة العمـ  كىي المفاىيـ العممية.
كمفتاح المعرفة العممية، حيث إنيا تنظـ كتصؼ عددان كبيران مف األحداث كاألشياء كالظكاىر التي 
تشكؿ بمجمكعيا المبادئ العممية الرئيسية كالبنى المفاىيمية التي تمثؿ نتاج العمـ، كما تساعد 

اىيـ العممية في حؿ كفيـ المشكالت التي تعترض الفرد في مكاقؼ الحياة اليكمية. المف
 (8008)تكفيؽ،

كلكي يتـ اكتساب المفاىيـ العممية بشكؿ فعاؿ؛ فإنو البد مف التكازف بيف األساليب المفظية ، 
بتقديـ كتمميحات الصكر في التدريس ، كبالتالي فإنو يصبح مف الضركرم زيادة اىتماـِ المناىج 

خبرات تعمؿ عمى تنمية تمميحات الصكر مف أجؿ تحفيز االفكار، كالتمثيؿ المفظّي ليا 
فالمتعممكف يختمفكف في حاجاتيـ التعميمية كفي نكع المثيرات التي يفضمكنيا مف حيث اإلدراؾ 

عؿ الحسي ، أك السمعي ، أك الصكرم ؛ لذا ال بد مف التخطيط الكاعي مف المعمـ ، كالتنفيذ الفا
لمخطة التدريسية ، كتنكيع أساليب كطرائؽ التدريس، كتييئة البيئة التعميمية التي تراعي أنماطيـ 

 (.8008التعميمية )ىنداكل، 
أف عممية تصميـ الخرائط الذىنية عممية دقيقة تقـك عمى كيفية تنظيـ المعمكمات كعرضيا  

كلذلؾ يجب عمى المصمـ مف خالؿ برامج الحاسب اآللي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التعمـ، 
التعميمي االخذ في االعتبار عكامؿ التصميـ الجيد كالناجح لتمؾ الخرائط تبعا لنمكذج تعميمي 
كاضح، حيث إنو مف الضركرم معرفة طرؽ عرض المعمكمات كأنماط تنظيميا كعرضيا عمى 
الشاشة، بشكؿ يسيؿ عمى المتعمـ استخداميا كيكفؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة 

 . ( (Brinkmann,2013بنجاح
كيمكف تقديـ ىذا النكع مف الخرائط بأنماط مختمفة، عمى سبيؿ المثاؿ استخداـ الصكر  

كالرسكمات كالنصكص في عرض المعمكمات أم أنو يمكف تقديـ الخرائط الذىنية االلكتركنية 
تصميـ  بحيث يمكف االستفادة مف إمكانيات الحاسب اآللي في إعداد تمؾ الخراط كتكظيفيا في

أنماطنا متنكعة منيا بما يتالءـ مع خصائص المتعمميف كيفي باحتياجاتيـ، فيمكف استخداـ كؿ 
مف الرسكمات كالصكر الثابتة كالنصكص في عرض المفاىيـ كالحقائؽ الخاصة بمكضكع 

 . (Conez,2014)التعمـ.
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حيث يمكف تقديـ الخرائط الذىنية االلكتركنية في شكؿ نصي أك شكؿ صكر كنصكص ك 
يمكف االستفادة مف إمكانيات الحاسب اآللي في إعداد تمؾ الخراط كتكظيفيا في تصميـ أنماطنا 
متنكعة منيا بما يتالءـ مع خصائص المتعمميف كيفي باحتياجاتيـ، فيمكف استخداـ كؿ مف 

 الرسكمات كالصكر في عممية التصميـ. 

اإللكتركنية )نص/ نص كصكرة( في ضكء ما سبؽ يتضح أف تقديـ نمطيف لمخرائط الذىنية  
لـ يتـ حسميما بعد مف حيث تأثير كؿ منيما عمى نتائج التعمـ كتنمية المفاىيـ، حيث أف 
البحكث لـ تهجـز بأبييما أفضؿ في تنمية مفاىيـ تكنكلكجيا التعميـ، كىذا يشير إلى أىمية إجراء 

 ىذا البحث.

، كمف ذلؾ التعمـ بأسمكب خرائط المفاىيـ كتتعدد كتتنكع أساليب التعميـ عبر خرائط المفاىيـ
النصية، كأسمكب خرائط المفاىيـ التي تتضمف نص كصكرة، حيث يرتكز األسمكب النصي عمى 
ربط المعمكمات مع بعضيا، كتأسيس العالقات بيف المعمكمات كالمفاىيـ التي تجمعيا عالقة ما، 

د منيا البرمجيات المختمفة في الفيـ كىذه العالقات كالركابط التي تؤسس بيف المعمكمات تستفي
 (.Al- Jarf,2009)كبالتالي تحميؿ كمعالجة المعمكمات طبقنا لمعالقات التي تربطيا 

أما أسمكب العرض بالطريقة التي تتضمف نص كصكرة فيساعد الطالب عمى إنشاء تمثيؿ 
ر بصكرة مرئية مرئي لمعالقات بيف السبب كالنتيجة، كيساعد ىذا األسمكب عمى تكضيح األفكا

باإلضافة إلى إجراء عممية تنقيح تعاكني لممعمكمات، في خرائط أداة إدراؾ األسباب 
Anderson, 2005).) 

ىذا باإلضافة إلى ما أثبتتو البحكث الحديثة مف أف زيادة عدد التمميحات البصرية المعتمدة 
تصاؿ يؤدم إلى فائدة أكبر عمى النص كالصكرة يؤدم إلى زيادة التعمـ كأف الدمج بيف قنكات اال

 (8008مف استخداـ قناة كاحدة. )ىنداكم، 

كؿ ذلؾ دفع الباحث إلى إجراء الدراسة الحالية بيدؼ التعرؼ عمى أثر تكظيؼ بعض     
أنكاع تمميحات النص كالصكرة عبر الخرائط الذىنية االلكتركنية في تنمية بعض مفاىيـ الحاسب 

 طةاآللي لدل طالب المرحمة المتكس
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تبمكرت مشكمة البحث في كجكد ضعؼ في التحصيؿ الدراسي لدل   -مشكمة الدراسة:  
طالب الصؼ الثاني المتكسط في تعمـ مفاىيـ الحاسب االلي لمادة الحاسب االلي مما انعكس 
عمى عدـ مقدرة الطالب عمى فيـ المصطمحات، كعدـ قدرتيـ عمي فيـ الفكرة الرئيسية لممفيكـ 

ا األمر الذم أكجد الحاجة إلى الكشؼ عف تأثير تقديـ بعض التمميحات أك تذكر محتكاى
البصرية عبر الخرائط الذىنية اإللكتركنية في ظؿ الطريقة المعتادة التي ال تحقؽ اليدؼ 

 المطمكب
تسعي الدراسة لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي " ما أثر نمط تقديـ    -أسئمة الدراسة: 

)نص/ نص كصكرة( عبر الخرائط الذىنية اإللكتركنية في تنمية بعض  بعض أنماط التمميحات
 مفاىيـ الحاسب اآللي لدل طالب المرحمة المتكسطة؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:   
ما ىك التصميـ التعميمي لبرنامج قائـ بعض أنماط التمميحات عبر الخرائط الذىنية  -0

 ي تنمية بعض مفاىيـ الحاسب اآللي لدل طالب المرحمة المتكسطة؟اإللكتركنية ف
 تهدف الدراسة الحالية إلى :  -أهدف الدراسة: 

محاكلة معالجة القصكر في تدني مستكل الطالب في الجانب المعرفي كالمرتبط بمفاىيـ  -0
لتي الحاسب االلي، مف خالؿ بعض أنماط التمميحات عبر  الخرائط الذىنية اإللكتركنية ا

 سيتـ إنتاجيا مف خالؿ الدراسة الحالية .
الكشؼ عف أنسب نمط لمتمميحات )نص / نص كصكرة( لمخرائط الذىنية اإللكتركنية،  -8

 كذلؾ بداللة التحصيؿ المعرفي لمفاىيـ الحاسب االلي.   
التعرؼ عمى أثر نمط التمميحات )نص/نص كصكرة( عبر تقديـ الخرائط الذىنية  -3

 داللة التحصيؿ المعرفي لمفاىيـ الحاسب االلي.  االلكتركنية كذلؾ ب
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:  -أهمية الدراسة: 

القاء الضكء عمى أىمية الخرائط الذىنية االلكتركنية كتقنية حديثة يمكف تكظيفيا في  -0
تبعة في التدريس باإلضافة إلى ما يمكف أف تسيـ بو في تطكير أساليب التدريس الم

 تدريس مقررات الحاسب االلي  بالنسبة لمطالب المرحمة المتكسطة.
قد تفيد نتائج ىذه الدراسة عند تكامميا مع نتائج البحكث المتشابية في تزكيد القائميف عمى  -8

تصميـ برامج الخرائط الذىنية اإللكتركنية بمجمكعة مف المعايير الفنية كالتربكية الالزمة 
 ائط الذىنية اإللكتركنية كطرؽ عرضيا.    لتصميـ برامج الخر 
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قد تفيد ىذه الدراسة في تكفير فرص ىائمة لمطالب المرحمة المتكسطة الكتساب مفاىيـ  -3
التحصيؿ باستخداـ لتغمب عمى مشاكؿ ضعؼ مستكاىـ في الحاسب االلي ، كبذلؾ يمكف ا

 ية.   طرؽ التدريس التقميدية، بما يحقؽ أىداؼ التعمـ المرجكة بكفاءة عال
تقديـ بيئة تعمـ إلكتركنية لمتغيرات جديدة تتناكؿ التفاعؿ بيف نمط تقديـ الخرائط الذىنية  -4

اإللكتركنية كطريقة العرض، حيث لـ يتـ تناكؿ ىذا المتغير عمى نطاؽ كاسع داخؿ تمؾ 
 البيئات مما يسيـ في زيادة كفاءة كفاعمية ىذه البيئات في ضكء النتائج.

تبنت الدراسة الحالية المنيج التطكيرم الذم يتضمف المنيج الكصفي   -منهج الدراسة: 
 ، كاعتمدت عمى المنيج شبو التجريبي ذك المجمكعات المتعددة  كشبو التجريبي

 اقتصر الدراسة الحالية عمى الحدكد اآلتية -حدود الدراسة : 
درسة إباف بف سعيد ستطبؽ ىذه الدراسة عمى طالب الصؼ الثاني المتكسط بم الحدود المكانية:

 بف العاص، التابعة إلدارة تعميـ المدينة المنكرة بالمممكة العربية السعكدية.

ق  0439 تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى تدريس كحدة مف مقرر الحاسب اآللي لمصؼ  الحدود الموضوعية:

لثاني المتكسط بكاسطة تقديـ بعض أنماط التمميحات عبر الخرائط الذىنية االلكتركنية في ك ا
 الكشؼ عف أثرىا في تنمية بعض مفاىيـ الحاسب اآللي.

 أداة الدراسة:
 قائمة مفاىيـ الحاسب اآللي. )اعداد الباحث( -0
 اختبار تحصيمي لمفاىيـ الحاسب االلي )إعداد / الباحث(. -8
 الستخداـ الخرائط الذىنية االلكتركنية )إعداد الباحث( سيناريك تعميمي -3

 مصطمحات البحث: 
ىي خرائط معدة باستخداـ الحاسكب. بكاسطة أحد البرامج  -الخرائط الذهنية اإللكترونية: 

المعدة لذلؾ، إذ يمكف التعامؿ معيا بسيكلة ك فاعمية، حيث تتكفر فييا أدكات رسـ الخريطة 
 (Brinkmann,2018,p 122ية ك فرعية ك أشكاؿ ك ألكاف )الذىنية مف كصالت رئيس
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نتاجيا باستخداـ أحدل                 كيعرفيا الباحث إجرائينا " كسيمة بصرية يتـ تصميميا كا 
           مف خالؿ الكمبيكتر باستخداـ برنامج  Authoring toolsأدكات التأليؼ المخصصة 

Mind Master لمفاىيـ كتحكيميا مف شكؿ لفظي إلى مثير بصرم بيدؼ تنظيـ المعمكمات كا
يعتمد عمى إظيار الفكرة العامة كأجزائيا الفرعية بشكؿ مترابط باستخداـ الرسـ الخطي بإمكانياتو 
كعناصره المختمفة، باالستعانة بالكسائط المتعددة مف صكر كألكاف كنصكص عند تصميـ 

 الخريطة "

يقصد بيا الباحث " منظـ تخطيطي يتـ  -بالنص( : تقديم الخرائط الذهنية اإللكترونية )
نتاجو باستخداـ أحد برامج الكمبيكتر  بحيث يشمؿ مفيكمنا رئيسينا  Mind Masterتصميمة كا 

أك مركزينا يتفرع منو األفكار الرئيسية في شكؿ نصي كتتدرج فيو المعمكمات مف األكثر شمكالن 
"  إلى األقؿ شمكالن

يقصد بيا الباحث " منظـ  -لكترونية )بالنص والصورة(  : تقديم الخرائط الذهنية اإل 
نتاجو باستخداـ أحد برامج الكمبيكتر  بحيث يشمؿ فكرة Mind Masterتخطيطي يتـ تصميمة كا 

أك مكضكع رئيسي يتفرع منو فركعنا لألفكار الفرعية المتعمقة بيذا المكضكع كتكتب عمى كؿ فرع 
 ضع صكرة رمزية عمى نياية كؿ فرع تمثؿ معناه".كممة كاحدة فقط لمتعبير عنو، كيتـ ك 

يقصد بيا الباحث " المعارؼ كالمبادئ األساسية ذات الصمة  -مفاهيم الحاسب االلي: 
بمكضكعات مقرر الحاسب االلي لطالب الصؼ الثاني المتكسط كالتي تتضمف عناصر 

لتمؾ المفاىيـ  كمصطمحات كمراحؿ تطكر كعمميات كممارسات... ، حيث أف امتالؾ المتعمـ
يساعده عمى فيـ أسرع لتمؾ المكضكعات كمف ثـ تكظيفيا بفاعمية في العممية التعميمية، كتقاس 

 باالختبار التحصيمي المعد ليذا الغرض"

( التمميحات البصرية عمى أنيا" 8004يهعرؼ أحمد الحصرم ) -التمميحات البصرية: 
ار أك عمميات أك كحدات في صكرة مختصرة تعبير بالخطكط كاألشكاؿ كاأللكاف كالرمكز ألفك

 لكي تسيؿ كتيسر إدراؾ كفيـ المتعمـ لممادة البصرية"

تهعرؼ إجرائينا عمى أنيا" إشارات أك دالالت لتكجيو انتباه المتعمـ ألجزاء معينة مف      
 رة.المادة البصرية المقدمة عبر الخرائط الذىنية، كالتي تتمثؿ في استخداـ النص، كالنص كالصك 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :الخرائط الذهنية االلكترونيةالمحور االول 

تعددت الطرائؽ التي تسعى إلى مساعدة المتعمـ عمى تحكيؿ المحتكل المكتكب إلى     
ا إلى زيادة قدرتو عمى استدعاء المعمكمات  قكالب تزيد مف فيمو ليذا المحتكل كما تسعى أيضن

؛ كتعد ا كاحدة مف ىذه االبتكارات العديدة التي أثبتت  Mind Mapsلخريطة الذىنية مستقبالن
 نجاحيا في ىذا اإلطار.

ألكؿ مرة عف طريؽ تكني بكزاف   Mind Mapsكلقد ظير مصطمح الخريطة الذىنية    
Tony Bozan  ـ ، كلقد أسماىا خرائط العقؿ، كخرائط الذىف، كالخرائط الذىنية،  0970عاـ
عديد مف التعريفات حكؿ مفيـك الخرائط الذىنية لذا يحاكؿ الباحث تقديـ رؤم كلقد ظيرت ال

 (8009مختمفة ليذا المفيـك ثـ تقديـ تعريفنا إجرائينا.)المدىكني،
( الخرائط الذىنية عمى أنيا" تقنية رسكمية قكية تزكدؾ Buzan,1977فقد عرؼ بكزاف )   

أغمب ميارات العقؿ بكممة، صكرة ، عدد،  بمفاتيح تساعدؾ عمى استخداـ طاقة عقمؾ بتسخير
 ألكاف في كؿ مرة كبأسمكب قكل يعطيؾ الحرية المطمقة في استخداـ طاقة عقمؾ "

الخريطة الذىنية بأنيا كسيمة تساعد عمى  Trevino, (2015) ترفينك  كما يعرفيا    
كرقة كاحدة بطريقة التخطيط كالتعمـ كالتفكير البناء، كىي تعتمد رسـ ككتابة كمما تريده عمى 

مرتبة تساعدؾ عمى التركيز كالتذكر، بحيث تجمع فيما بيف الجانب الكتابي المختصر بكممات 
 معدكدة مع الجانب الرسمي، مما يساعد عمى ربط الشيء المراد تذكره برسمة معينة.

بدأت كتمثؿ الخرائط الذىنية اإللكتركنية الجيؿ الرابع مف أدكات التعمـ البصرية كالتي    
بمخططات العصؼ الذىني ثـ المنظمات البيانية ثـ خرائط المفاىيـ كالتفكير، حيث أف تمؾ 
الخرائط ال يقتصر عمى تنظيـ المعمكمات فقط بؿ يمتد إلى حؿ المشكالت حيث يعطى فرصة 
                 لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ لمتفاعؿ كالتفكير كالمشاركة اإليجابية في العممية التعميمية.

 (Aydin,2009,p.28    ) 
كتضيؼ الخرائط الذىنية اإللكتركنية إمكانيات كقدرات قكية كجديدة مف حيث ترتيب   

حيث  Linkالمعمكمات في المكضع مع إمكانية التكسع كالطى، إلي جانب إمكانية تقديـ كصالت 
كـ بيا. يمكف عمؿ خرائط فرعية كربطيا مع بعضو البعض في خريطة كاحدة يمكف التح

Brinkmann,2018)) 
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( فتعرفيا عمى أنيا " خريطة يقـك الطالب بإعدادىا مف خالؿ 8003أما منتصر)     
كاستخداميا في أداء ميارات التعمـ أثناء دراستيـ  Mind visualizeالبرنامج الحاسكبي الجاىز 

دارة المكارد البشرية"   لمقررم التطكير التنظيمي كا 
أف الخريطة الذىنية اإللكتركنية تتسؽ  Christodoulou( 2010) كما يشير شرستكلك    

مع النظرية البنائية مف حيث أف الطالب أك المتعمـ يقـك بتصميـ الخريطة اعتمادا عمى معرفتو 
كأفكاره السابقة المخزنة في بيئتو   المعرفية، حيث تعبر الخرائط عف البنية المعرفية لمفرد مف 

 ت بيف ىذه المككنات.     حيث مككناتيا كالعالقا
كما تعتمد الخرائط عمى نظرية أكازبؿ )التعمـ ذك المعني( مف حيث أف لكؿ مادة تعميمية     

ليا بنية تنظيمية تتميز بيا عف المكاد األخرل، كفي كؿ بنية تحتؿ األفكار كالمفاىيـ األكثر 
لية كعمكمية ثـ المعمكمات شمكلية كعمكمية مكضع القمة، ثـ تندرج تحتيا األفكار األقؿ شمك 

التفصيمية الدقيقة، كأف البنية المعرفية الم مادة دراسية تتككف في عقؿ المتعمـ بنفس الترتيب مف 
( .  (          Conez,2014األكثر شمكالن إلى األقؿ شمكالن

مـ كما أف المعرفة تنتظـ في الخريطة الذىنية بنفس الطريقة التي تنتظـ فييا في عقؿ المتع   
كذلؾ مف خالؿ المفاىيـ كاألفكار األكثر شمكلية إلى األقؿ شمكالن ثـ المعمكمات التفصيمية 

 ((David,2008الدقيقة. 
؛ ( Buzan,1987أكرد عددنا مف الباحثيف) -خصائص الخرائط الذهنية اإللكترونية : 

(Smith,2019 ( إلى مجمكعة مف الخصائص نذكر 8009( ؛ )الرادادم ، 8006إسماعيؿ ،)؛
ا منيا :  بعضن

  ترتيب المعمكمات في المكضكع كىذا يجعؿ تخزيف المعمكمات بصكرة أكثر بكثير مف
الخرائط الذىنية التقميدية، كبالتمي يمكف استخداميا إلنتاج نماذج المعرفة المتطكرة التي ال 

 يمكف استخداميا مف خالؿ الكرقة كالقمـ .
  عمؿ كصالتLink   مكانية تحكيميا داخؿ الخريطة كغيرىا مف البيانات داخؿ الخريطة، كا 

إلى ما يعادليا مف قاعدة بيانات بصرية قكية، أل اف الخرائط تحتكل عمى ثركة مف 
أك صفحة كيب أك رسائؿ   Excelالمعمكمات المخزنة في كممة أك كثيقة أك جدكؿ بيانات 

 د الضغط عمييا مما يكفر كقت كجيد المتعمـ .بريد إلكتركني يمكف االنتقاؿ الييا بمجر 
  تحديث الخرائط الذىنية كتحكيميا إلى عرض تقديمي حيث تسيـ في نشر كعرض األفكار

 مف خالؿ جمسات العصؼ الذىني 
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 إسالم جابر عالم  / أ د
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          عند الحديث عف طرؽ العرض  -طرق عرض الخرائط الذهنية اإللكترونية: 
إال أنو ال يزاؿ محؿ خالؼ بيف -لعديد مف الدراسات)الكمي/ الجزئي(، كعمى الرغـ مف تناكؿ ا

           الباحثيف كلـ يحسـ األمر بعد حكؿ افضمية طريقة العرض، أك ما إذا كاف أحدىما يتناسب
               مع متعمميف أخريف ذك استعدادات معينة، كتتناسب الطريقة األخرل مع متعمميف ذك

 استعدادات أخرل.
( كالتي اىتمت بالعرض الكمي مقابؿ العرض الجزئي في 0994المراغي ) كتشير دراسة    

تحصيؿ المفاىيـ العممية لدل طالب كمية التربية تخصص العمـك الطبيعية، حيث أسفرت نتائج 
 الدراسة عف فاعمية العرض الكمي كجاءت النتائج لصالح الطالب الذيف درسكا مف خاللو.

( كالتي استخدـ العرض الجزئي كالكمي في تنمية 0997كما تكصمت دراسة المييي )     
ميارات الرسـ العممي لدل الطالب المعمميف، حيث أسفرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ بيف 

 طريقتي العرض الكمي / الجزئي في تنمية ميارات الرسـ العممي.
ئي( ( دراسة حكؿ نمط عرض تتابع الفيديك )كمي / جز 8005كما أجرل عبد العزيز )    

لتنمية الميارات اليدكية الفنية لدل طالبات رياض األطفاؿ، كجاءت النتائج لصالح المجمكعة 
 التي تعرضت لنمط التتابع الجزئي.

    كبتحميؿ نتائج الدراسات يالحظ عدـ كجكد اتفاؽ حكؿ أفضمية طريقة العرض      
في حيف أكدت دراسات )الكمي / الجزئي( فقد أكدت بعض الدراسات فاعمية العرض الكمي، 

 أخرل فاعمية العرض الجزئي، كجاءت دراسات تكضح عندـ كجكد فركؽ بيف طريقة العرض.
( عمى ضركرة تككيف صكرة كمية 8007؛ الشحات ،8004كيشير كؿ مف )النعمو ،      

عما سيتعممو المتعمـ، حيث تتـ عممية التعمـ بصكرة كمية كأف تجزئة المكضكع كتحميميا إلى 
عات فرعية ثـ تعمـ كؿ جزئية عمى حدة تهعد فكرة خاطئة، ألف تعمـ أجزاء المكضكع مكضك 

 يختمؼ عف تعمـ الكؿ كتجعمو أصعب مما لك تـ التعمـ دفعة كاحدة.
كجدير بالذكر نجد نظريات تدعـ الطريقة الجزئية في العرض كىي نظرية التعزيز التي      

تعمـ إلى عدد مف الكحدات الصغيرة التي يدرسيا كضعيا سكنر كالتي تيدؼ إلى تقسيـ مادة ال
المتعمـ عمى حدة، حيث تسعي تمؾ النظرية إلى تقسيـ كحدات التعمـ الي دركس صغيرة كتقديميا 

 أثناء عممية التعمـ.
كالتي أسفرت النتائج عف   Mayer(2011)كقد دعمت ىذه النظرية نتائج دراسة " مايكر"   

ئية تدريجيان أثناء عرضيا في الدراسة مف خالؿ الكمبيكتر كذلؾ تفكؽ نمط عرض المعمكمات المر 
 مقارنة بنمط عرض المعمكمات بشكؿ كمي .
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 المحور الثاني: المفاهيم العممية والحاسب االلي 
تمثؿ المفاىيـ أنظمة معقدة مف األفكار األكثر تجريدا كالتي ال يمكف بنائيا إال بعد      

الت، كما ال يمكف كضع المفاىيـ منعزلة بعضيا عف بعض، خبرات متعاقبة في مختمؼ المجا
كلكف مف الضركرم ربطيا كنسجيا في نسيج المحتكم لمبنية المفاىيمية كمو حتى تعطي المعاني 

 ( .۳۵5، ص ۴۲1۲،المضبكطة كالمطمكبة )ابكعكاد
          كيقصد بكممة مفيـك في عمـ النفس فئة مف المثيرات بينيا خصائص مشتركة،      

كىذه المثيرات قد تككف أشياء أك أحداثا أك أشخاصا أك غير ذلؾ ) أبك حطب ك صادؽ ، 
 (. 4۰۲، ص۳۲۱4

ىناؾ عدة مصطمحات  -نمو المفهوم، واكتساب المفهوم، وتكوين المفهوم :      
شائعة ترتبط بالمفاىيـ، ككثيرا يحدث بينيما تداخؿ، كىذه المصطمحات ىي نمك المفيكـ 

concept development كاكتساب المفيـكconcept acquisition تككيف ،
. حيث يرم فيجكتسكي أف تككيف المفيـك عبارة عف نشاط معقد concept formationالمفيـك

تمارس فيو جميع الكظائؼ العقمية األساسية، كال يعني ممارسة الفرد ليذه الكظائؼ ال يعني أنو 
، ذلؾ أنو  ثناء ىذه الممارسة ال يككف قد تكصؿ إلى مراحؿ التعرؼ أم الفرد في أ -تعمـ المفيـك

 ( .45، ص 2015عمى أبعاد أك عنكنة ما ينتمي إلي المفيـك كما ال ينتمي إليو )السحار، 
إلي أنو عممية البحث عف ( ۴۱۰،ص  2007،أما اكتساب المفيـك فقد أشار )البمبيسي     

ألمثمة ك الال أمثمة في الفئات المختمفة ، الخصائص كحصر تمؾ التي تستخدـ في التمييز بيف ا
( إلى أف  ۳۵4،ص  2019مع إجراء تعميـ ليذه الفئات في مكاقؼ تالية كما أشار) أبك عكاد ،

التعرؼ عمى اسـ المفيـك )حتى لك كانت المعرفة صحيحة( ال يعني بالضركرة اكتساب ىذا 
قضايا مثؿ الذرة ، كالطاقة ، المفيـك ؛ حيث يعمد كثير مف الناس إلي التحدث في بعض ال

كلكنيـ إذا ما سئمكا عف مضمكف كؿ مفيـك كنظريتو ، فإنيـ ال يعرفكف إال مجرد ترديد االسـ أك 
 تعريفو ، كمف ثـ فإف تعريؼ اسـ المفيـك يمثؿ أدني القدرات المعرفية العقمية.

الطفؿ بالمفيكـ  أما نمك المفاىيـ فيي عممية متدرجة تنمك بشكؿ مستمر، كتزداد معرفة   
بشكؿ أكثر عمقا كمما تعرض إلى خبرات أضافية متعمقة بالمفيـك ، فتزداد قدرتو عمى إدراؾ 

 (36،ص  2017خصائص المفيـك كالتمييز بيف المفاىيـ بعضيا البعض ) الشادرم ، 
؛ إلى ( 4۰۲، ص  ۳۲۱4حيث أشار أبك حطب كصادؽ ) -األهمية التربوية لممفاهيم: 

 الذم تمعبو المفاىيـ في السمكؾ اإلنساني كالذم يتمثؿ في الكظائؼ اآلتية:الدكر الياـ 
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  اختزاؿ التعقد البيئي فتعمـ المفاىيـ يساعد المرء عمى أف يدرؾ التشابو أك االختالؼ بيف
 مجمكعة مف المثيرات البيئية حتي ال يجد صعكبة في التعامؿ مع ىذه المثيرات.

 ي أم كضع الشيء في فئتو الصحيحة، حيث يرم جانييو تعييف األشياء في العالـ الخارج
اختزاؿ  -أف المفاىيـ ترتبط بالعالـ الخارجي كما يرتبط بعضيا ببعض بطريقة ىرمية، 

الحاجة إلى التعمـ المستمر فحينما يتعمـ المرء المفيـك فانو يطبقو في كؿ مرة دكف حاجة 
 إلى تعمـ جديد 

 فاىيـ ك المبادئ نعرؼ مقدما ما يمكننا عممو، فكضع تكجيو النشاط التعممي باستخداـ الم
 الشيء في الفئة الصحيحة تساعدنا في الكصكؿ إلي قرارات كحمكؿ لممشكالت.

ارتكزت خطط الحاسب في المممكة العربية السعكدية عمى االىتماـ بتنمية  -الحاسب االلي: 
كقياس كمقارنة كتحميؿ كركزت تفكير الطالب كالعمميات العقمية التي يقكمكف بيا مف استنتاج 

المفاىيـ التي تمثؿ لبنات جديدة في صرح التفكير اإلنساني تضاؼ إلى المبنات السابقة كتشكؿ 
أساسان لمبنات الحقة، لذا فقد بدأ إدخاؿ مادة الحاسب كمادة دراسية )نجاح، رسكب( بقرار مجمس 

عميـ التعميـ الثانكم المطكر، ىػ. الذم يقضي بت 00/3/0405كتاريخ  58الكزراء المكقر رقـ 
كعند إيقاؼ التعميـ الثانكم المطكر تـ تكييؼ الخطة لكي تتالءـ مع الزمف المخصص حيث 
أصبح يدرس الحاسب بمثابة حصة كاحدة أسبكعيا، ثـ تـ تعديؿ ذلؾ بحيث أصبحت حصتيف 

 أسبكعيا.
رة المعارؼ بإنتاج كعمى صعيد استخداـ الحاسب في مجاؿ اإلدارة المدرسية قامت كزا    

ىػ عمى جميع المدارس لمعمؿ بو رسميان، حيث يساعد في  0409برنامج معارؼ كتـ تعميمو عاـ 
 كضع قكاعد بيانات لمطالب كالمعمميف عمى حد سكاء.

            ىػ بدأ تغيير مسمى المكتبات المدرسية إلى مركز مصادر0480/0480كفي عاـ   
                        داـ الحاسب في العممية التعميميةى استخىذه المراكز إل التعمـ كتيدؼ

 ىػ(. 0480)كزارة التربية كالتعميـ،
ثـ تال ذلؾ المشركع الكطني الستخداـ الحاسب في التعميـ، الذم بدأ إقراره مع بداية       

 ىػ. يتناكؿ ىذا المشركع استخداـ الحاسب في التعميـ مف ثالثة محاكر: 0480عاـ 
تعمـ )تعميـ( الحاسب نظريان كعمميان كفنيان: كيشمؿ التعرؼ عمى مككنات الجياز لمقياـ  -0

بالصيانة األكلية، التعرؼ عمى منطؽ الحاسب كأصكؿ البرمجة، استخداـ بعض البرامج 
المكتبية التطبيقية، التعرؼ عمى طريقة التعامؿ مع الشبكات؛ كؿ ذلؾ بما يتالءـ مع قدرات 

 رحمة دراسية.الطالب في كؿ م
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التعميـ باستخداـ الحاسب: حيث إف الحاسب كسيمة لمتعمـ التفاعمي كالذاتي؛ كما أنو كسيمة  -8
 إيضاح حيكية لممعمـ.

الحصكؿ عمى المعمكمات باستخداـ الحاسب مف مصادر متعددة مثؿ مراكز مصادر التعمـ  -3
التي يقـك الطالب بإعدادىا  المدرسية، كالمكاقع التعميمية في شبكات المعمكمات، كالمكارد

 بنفسو.
في جميع المراحؿ التعميمية  -بالدرجة األكلى  -كالمستفيدكف مف المشركع ىـ الطالب    

 الثالث ثـ المعمـ كيمييـ بقية أفراد المجتمع.
كيتبع ىذا المشركع مركز التطكير التربكم الرتباط المشركع بمحاكره الثالثة      

شراؼ عمى تطبيؽ المشركع يجب أف يتـ بصكرة مركزية لضماف باختصاصات المركز. كاإل
نجاحو ألف أسمكب تعدد جيات اإلشراؼ يشتت الجيكد كما قد يسبب في تعارض االتجاىات 
حساسيـ  الختالؼ أنظار المشرفيف تجاه األكلكيات في تطبيؽ ىذا المشركع بسبب تعدد محاكره كا 

 ىػ(. 0480السريع )كزارة التربية كالتعميـ،بضركرة التغيير  -في الكقت ذاتو  -جميعان 
 المحور الثالث : التمميحات البصرية

تهعد التمميحات البصرية مف العكامؿ الميمة في  -: مفهوم التمميحات البصرية 
التصميـ، لككنيا أسمكب يسيؿ التعمـ كالحصكؿ عمى تعميـ فعاؿ؛ كال يشترط أف تزكد التمميحات 

نما ت ستخدـ في التركيز عمى المثيرات التعميمية التي يجب أف يدركيا بمعمكمات إضافية كا 
المتعمـ، فالتمميحات تقمؿ مف الكقت الالـز لعممية التعمـ، إذ أنيا إشارات كدالالت تهعد في حد 

 (67، ص 2014الحصرم،  ذاتيا مثيرات مكجيو لالنتباه كاإلدراؾ.)
مفيـك التمميحات البصرية فيهعرؼ عبد كلقد تعددت العديد مف التعريفات التي تدكر حكؿ    
( التمميحات البصرية بأنيا " مثيرات ثانكية لتكجيو االنتباه نحك المثير  5، ص2015المنعـ )

األصمي أك عمى جزء معيف بيدؼ تحقيؽ خصائص التعمـ الجكىرية في الرسالة التعميمية المرئية 
ندما ال تككف مثيرات أصمية تسمى مثؿ تمميح بالمكف أك الخطكط أك األسيـ أك التحديد كع

 "Cueing Agentsبالتمميحات النائبة 
التمميحات البصرية بأنيا " إثارة انتباه  (88، ص 2018)ىنداكمفي حيف يهعرؼ     

المتعمميف إلى مكضكع التعمـ كذلؾ بغرض إكسابيـ بعض المعارؼ كالمعمكمات المعينة لتحقيؽ 
 ىدؼ تعميمي معيف "، 

(عمى أنيا " مثيرات بصرية تساعد عمى جذب انتباه 56، ص2013لـ )فيهعرفيا  سا 
"  الطالب لممفيـك
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المستخدمة في  visual cues or promptsيشير مفيـك "التمميحات البصرية"  
أنشطة التعمـ بالكسائط المتعددة الى قكالب تصميـ تعميمي تتضمف معمكمات خارج نطاؽ 

مثؿ: األسيـ، النصكص كالصكر  كاألشكاؿ اليندسية، المحتكل الدراسي المقدـ في التعميـ )
كاأللكاف( يتـ تصميميا خصيصان بيدؼ مساعدة المتعمميف في انتقاء، كتنظيـ، كربط كتكامؿ 

التعميمية  المكانية لممكاد -المعمكمات في الذاكرة العاممة عبر معالجة الخصائص البصرية
 (233، ص 2015)الجكيرم،  المقدمة في التدريس

يهعد التمميح البصرم بالنص   -تمميحات البصرية المستخدمة في البحث الحالي: ال
كبالنص كالصكرة   المتضمف عند استخداـ الخرائط الذىنية كسيمة لجذب االنتباه، كتدعيـ التعمـ 
مف خالؿ المحتكل البصرل المرئي المعركض عبر الخرائط الذىنية، كىناؾ بعض األساليب 

ات باستخداـ الخرائط الذىنية  كمصدر بنائي مف أىـ ىذه األساليب األسمكب لتنظيـ ىذه التمميح
كالنص كالصكرة  لمداللة الرمزية أك التكجييية، مما يكجو المتعمـ  –الرمزم حيث يستخدـ النص 

لالنتباه التمقائي لممكضكع المراد تعممو، كما يؤدل التمميح البصرل بالنص كالنص كالصكرة  إلى 
لذاكرة لممحتكل المعرفي المعركض كبالتالي تجنب مشكالت اختالؼ االستجابات انقاص حمؿ ا

بيف المتعمميف لتفاصيؿ ىذا المحتكل لما يقدمو المثير البصرل بالنص اك بالنص كالصكرة عبر 
 (2008عبد الرحمف،الخرائط الذىنية  مف القدرة عمى التمييز بيف التفاصيؿ المقدمة. )

 ؛ (2015عديد مف الدراسات كدراسة كال مف )ىديؿ،فقد أشارت نتائج       
( أف التمميح البصرل بالمكف المقدـ عبر الخرائط الذىنية Trevino،2017؛ ) (2016)إسماعيؿ،

لو تأثير عمى التذكر كاالستدعاء لممحتكل البصرل، كما أشارت تمؾ النتائج فاعمية التمميح 
انب تأثير األلكاف عمى الذاكرة قصيرة المدل البصرل الممكف في تحقيؽ االتصاؿ البصرم إلى ج

لدل المتعمميف؛ باإلضافة إلى قدرة التمميح البصرل الممكف عمى تقديـ إشارات بصرية تكجو 
 االنتباه إلى مجاؿ معيف في التصميـ.

استخدـ الباحث في الدراسة المنيج التجريبي في تصميمو التجريبي،   -منهج الدراسة : 
( "التصاميـ التجريبية ىي جزئيان تجريبية حقيقية يتـ فييا ضبط 189ـ، 2012كيعرؼ أبك عالـ )

بعض المصادر التي تيدد الصدؽ الداخمي، كليس كميا كتستخدـ ىذه التصاميـ في الحاالت 
 التي تجد فييا صعكبة كبيرة في تكفير ضبط تجريبي تاـ".

 إجراءات البحث
ميع طالب المرحمة المتكسطة بمدرسة أبى يتككف مجتمع الدراسة مف ج  -مجتمع الدراسة: 

( طالب، خالؿ الفصؿ 212بف كعب التابعة إلدارة التعميـ بالمدينة المنكرة، كالبالغ عددىـ )
 ىػ.1439/1440الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي 
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( طالبان مف طالب المرحمة المتكسطة 80تككنت عينة الدراسة مف )  -عينة الدراسة: 
% مف مجتمع  37.7التابعة إلدارة التعميـ بالمدينة المنكرة، ما يمثؿ نسبتو  بمدرسة أبى بف كعب

 الدراسة، حيث انقسمت تمؾ العينة إلى عينتيف فرعيتيف، كىما:
              ( تمميذان، ممف يدرسكف بمدارس20كالتي تككنت مف ) عينة الدراسة االستطالعية: -0

            ، حيث ُطبقت عمى ىذه العينة أداة الدراسة )تابعة لمكتب التعميـ بالمدينة المنكرة(
              )االختبار التحصيمي( بيدؼ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كلـ تدخؿ ىذه العينة في

 تجربة الدراسة.
( طالب، كتـ تطبيؽ تجربة الدراسة عمييا، 60كالتي تككنت مف ) عينة الدراسة األساسية: -8

 العينة إلى ثالث مجمكعات: كمف ثَـّ انقسمت ىذه 
 :( طالب، كقد تـ تعميـ التالميذ باستخداـ الطريقة العادية.20كعددىا ) ضابطة 
  ( طالب، كقد تـ تعميـ التالميذ باستخداـ الخرائط الذىنية 20كعددىا ) :1تجريبية

 اإللكتركنية ذات النص.
 الخرائط الذىنية  ( طالب، كقد تـ تعميـ التالميذ باستخداـ20كعددىا ) :2 تجريبية

 اإللكتركنية ذات النص كالصكرة.
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ بناء مجمكعة مف األدكات البحثية؛ كالتي تمثمت  -أدوات الدراسة: 

 في:
 قائمة بالميارات المستيدفة. .0
 . سيناريك برنامج لمخرائط ا لذىنية االلكتركنية.8
  . االختبار التحصيمي لمميارات.3

 صيل لذلك:وفيما يمي تف
: االختبار التحصيمي لمهارات الحاسب اآللي.  أوالا

 تم إعداد االختبار التحصيمي وفقاا لمخطوات التالية:
 تحديد الهدف من األداة: -1

ييدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس درجة تمكف مفاىيـ الحاسب اآللي المراد إكسابيا 
يذه المفاىيـ باستخداـ الخرائط الذىنية لطالب المرحمة المتكسطة مف خالؿ قياس أداء الطالب ل

 اإللكتركنية المضمنة مف مقرر الحاسب اآللي.
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في ضكء ما تـ عرضُو مف تحميؿ لنتائج فركض الدراسة،  -: ممخص نتائج الدراسة
تمخيص أبرز النتائج التي تكصمت إلييا  -في ىذا الجانب -كتفسيرىا كمناقشتيا؛ فإنو يمكف

 مى النحك التالي:الدراسة الحالية، كذلؾ ع
( بيف متكسطي درجات α ≤ 0.05كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة اإلحصائية ) -

 2)نص(، التجريبية 1طالب المجمكعات الثالثة )الضابطة " الطريقة العادية"، التجريبية
)نص كصكرة( في االختبار التحصيمي لمحاسب اآللي يعزل لنمط تقديـ الخرائط الذىنية 

 –تطبيؽ  -فيـ  –اإللكتركنية )نص(، )نص كصكرة( عند المستكيات المعرفية )تذكر 
 الدرجة الكمية( لصالح المجمكعة التجريبية الثانية. -تحميؿ

 توصيات الدراسة: 
ضركرة االىتماـ بتعميـ مقرر الحاسب اآللي بالمرحمة المتكسطة مف خالؿ استخداـ الخرائط  -0

ييسر لممتعمميف اكتساب الخبرات التعميمية المقدمة ليـ، كالعمؿ  الذىنية االلكتركنية الذم
 عمى تحسيف العممية التعميمية بصكرة عامة، كالحاسب اآللي بصكرة خاصة.

عمى إعداد أدلة لممعمميف تحتكم  -كباألخص قسـ التطكير التربكم -التعاكف مع كزارة التعميـ-8
كبما يثرم العمميات التعميمية كجعميا مكجية عمى أساليب تعميمية تتفؽ مع أسمكب التعميـ، 

 نحك تنمية الميارات األدائية المختمفة.
 مقترحات الدراسة:

إجراء دراسة حكؿ فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية االلكتركنية في تدريس مفاىيـ الحاسب -0
 اآللي لدل طالب المرحمة االبتدائية.

ذىنية االلكتركنية عمى تنمية مفاىيـ المقررات إجراء دراسة حكؿ اثر استخداـ الخرائط ال-8
 الدراسية المختمفة لدل طالب المرحمة المتكسطة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 رررر

 المراجع
(. أثر التفاعؿ بيف 2018رزؽ، ىناء رزؽ محمد، ك الدسكقي، كفاء صالح الديف إبراىيـ. )• 

كمي( كاألسمكب المعرفي  -أسمكب عرض الخرائط الذىنية اإللكتركنية )جزئي 
سطحية( في تنمية التحصيؿ الفكرم كالمرجأ لدل طالب الدراسات  -)تركيز 

دراسات كبحكث: الجمعية العربية  -العميا بكمية التربية. تكنكلكجيا التربية 
 428 – 393،  35لتكنكلكجيا التربية، ع

(. العالقة بيف الخرائط الذىنية اإللكتركنية )ثنائية، ثالثية 2016رمكد، ربيع عبدالعظيـ. )• 
بعاد( كأسمكب التعمـ )التصكرم، اإلدراكي( في بيئة التعمـ الذكي كأثرىا في األ

تنمية التفكير البصرم. دراسات عربية في التربية كعمـ النفس: رابطة التربكييف 
 .134 - 59،  71العرب، ع

(. أثر 2019الزىراني، عبدالمحسف عبدالرحمف محمد، ك الزىراني، إبراىيـ بف عبداهلل. )• 
اـ نمطي الخرائط الذىنية في تنمية بعض مفاىيـ الحاسب اآللي لدل إستخد

كمية التربية،  -طالب المرحمة الثانكية. مجمة كمية التربية: جامعة أسيكط 
 168 – 139،  8، ع35مج

(. أثر نمط الخرائط 2018الشاردم، عمي بف أحمد بف سميماف، ك العديؿ، عبداهلل بف خميفة. )• 
ة عمى التحصيؿ في االداء الميارل في مادة الحاسب اآللي الذىنية االلكتركني

لدل طالب المرحمة المتكسطة. المجمة الدكلية لمعمـك التربكية كالنفسية: المؤسسة 
 .351 - 255،  10العربية لمبحث العممي كالتنمية البشرية، ع

فخرم.  عبدالعاؿ، مناؿ عبدالعاؿ مبارز، سالـ، مجدم إبراىيـ، ك غريب، أحمد محمكد• 
(. التفاعؿ بيف تمميحات الكتاب اإللكتركني كمستكيات تجييز المعمكمات 2017)

 -كأثره عمى التحصيؿ المعرفي لتالميذ المدرسة االبتدائية. تكنكلكجيا التربية 
 409 – 371،  32دراسات كبحكث: الجمعية العربية لتكنكلكجيا التربية، ع

 
 
 



 حمود عطية رابح الرحيمي/  أ    أثر تقديم بعض أنماط التمميحات
 إسالم جابر عالم  / أ د
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