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 المستخمص
لمفاىيم عبر الويب في ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أثر اختالف أنماط خرائط ا      

تنمية بعض ميارات تصميم برمجيات اليواتف الذكية لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بمنطقة 
اثر اختالف أنماط الباحة ، واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي لقياس أثر المتغير المستقل)

(، وقد ت اليواتف الذكية ميارات تصميم برمجيا( عمى المتغير التابع)خرائط المفاىيم عبر الويب
تم اختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي من بين طالبات الصف الثاني ثانوي بمنطقة الباحة 

( 04( طالبة، وتم تقسيميم عمى مجموعتين تجريبيتين ، المجموعة األولى وعددىن)04وعددىن)
( 04انية وعددىن )طالبة تدرس باستخدام استراتيجية خرائط المفاىيم اليرمية ، والمجموعة الث

طالبة تدرس باستخدام استراتيجية خرائط المفاىيم التسمسمية ، وتمثمت أدوات الدراسة في تم 
تصميم اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي المرتبط بالمفاىيم العممية لمادة الحاسب اآللي، 

ت( لممجموعات المستقمة، وتم تطبيقو عمى مجموعتي الدراسة قبميا  وبعديا ، وتم استخدام اختبار )
بطاقة المالحظة، ومعامل ارتباط بيرسون لمتحقق من فرضيات الدراسة، وأظيرت نتائج الدراسة 
وجود أثر إيجابي الستخدام نمطي استراتيجية خرائط المفاىيم في تنمية الجانب المعرفي المرتبط 

انوي بمنطقة الباحة، كذلك بالمفاىيم العممية لمادة الحاسب اآللي لدى طالبات الصف الثاني ث
( بين متوسطات درجات طالبات 4040توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعة التجريبية األولى  )التي تم تدريسيا باستخدام استراتيجية خرائط المفاىيم اليرمية(، 
تيجية خرائط المفاىيم وطالبات المجموعة التجريبية الثانية )التي تم تدريسيا باستخدام استرا

المتسمسمة( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي وعند جميع مستويات االختبار 
)التذكر، الفيم، التحميل( واالختبار الكمي لصالح المجموعة التجريبية الثانية، وتدل ىذه النتيجة 

بالمفاىيم العممية لمحاسب عمى وجود فاعمية خرائط المفاىيم في تنمية الجانب المعرفي المرتبط 
اآللي لدى  بعض طالبات الصف الثاني ثانوي ، وبناءا  عمى ىذه النتائج أوصت الباحثة 
بضرورة تبني استخدام خرائط المفاىيم بأنماطيا المختمفة في تعميم المواد الدراسية المختمفة 

التقني بين الطالبات لطالبات المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة، ونشر الوعي اتجاه التعميم 
 والمدرسات0

خرائط مفاىيم عبر الويب، تصميم برمجيات اليواتف الذكية، طالبات الصف  :الكممات المفتاحية
 الثاني ثانوي0
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Abstract  
The objective of the present study was to investigate the impact of 

different patterns of web concept maps in the development of some 
smart phone software design skills for second grade secondary students 
in Al Baha. The researcher used the semi-experimental approach to 
measure the effect of the independent variable (The skills of design of 
smart phone software). The sample of the study was randomly selected 
among the students of the second grade secondary school in Al-Baha, 
40 students, and they were divided into two experimental groups, the 
first group (20) And the second group (20) students studied using the 
strategy of maps of serial concepts, and the study tools in the design of 
the achievement test to measure the cognitive aspect associated with 
scientific concepts of computer material, and applied to the study groups 
both tribal and Baadi, , The observation card, and Pearson correlation 
coefficient to verify the hypotheses of the study. The results of the study 
showed a positive effect on the use of a typical conceptual mapping 
strategy in the development of the cognitive aspect related to the 
scientific concepts of the computer material in second grade secondary 
students (0.05) between the mean scores of the students of the first 
experimental group (which was taught using the pyramid concept maps 
strategy) and the second experimental group (which was taught using 
the sequential concept maps strategy) in the post-application To test 
cognitive achievement at all levels of testing (recall, comprehension, 
analysis) and the overall test for the second experimental group, this 
result indicates the effectiveness of concept maps in the development of 
the cognitive aspect associated with the scientific concepts of the 
computer in some The researcher recommended the need to adopt         
the use of conceptual maps of different types in the teaching of   
different subjects for secondary school students in Al-Baha region         
and to raise awareness of the direction of technical education        
between female students and teachers.  
Keywords: Concept maps across the web, Smartphone software 
design, Secondary students. 
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 اإلطار العام لمدراسة
 مقدمة:

يعيش المجتمع العالمي المعاصر ثورة معموماتية تكنولوجية متطورة في جميع المجاالت       
كاإلدارة والتدريب والتعميم والتربية وغيرىا، وقد ساعدت تكنولوجيا التعميم عمى توظيف كل 

ج واألجيزة لحل المشكالت التربوية االبداع الفكري والتقني والمصادر البشرية والمادية مثل البرام
  والتعميمية ودعميا0 واصبحت لمستحدثات التكنولوجيا تأثير كبير في تطوير كافة عناصر

 النظام التربوي0
( ان التقدم التكنولوجي والتعميمي زاد اىمية النظريات واستراتيجيات 0440يشير الوكيل )       

عة متجانسة من الخطوات المتتابعة يمكن لممعمم التدريس وتعرف االستراتيجيات بأنيا مجمو 
الى طرائق وميارات تدريسية تالئم طبيعة المعمم والمتعمم والمقرر الدراسي وظروف  تحويميا

 الموقف التعميمي واالمكانات المتاحة لتحقيق ىدف او اىداف محددة مسبقا  0
ىـ( في اىمية خرائط 6001امي ) ومن االستراتيجيات استراتيجية خرائط المفاىيم، يذكر قط      

المفاىيم في انيا تعتبر اسياما معرفيا، إذ تعمل عمى تطوير التعمم، والتخطيط لمتعمم، 
 والتكنولوجيا التي تسيم في ارتقاء التعمم والتعميم وتطويره0

م( بأنو ظيرت خرائط المفاىيم عمى يد التربوي جوزيف نوفاك من 0441ويذكر الجالد )       
( 0 بوصفيا ابتكارا مقصودا الكتشاف التعمم ذي  6420نيويورك عام   )  –كورنيل  جامعة

معنى 0 زمن ذلك الحين تبنى ىذه الطريقة آالف المربين الذين يدرسون في المراحل التعميمية 
 المختمفة 0 ليساعدوا الطمبة كيف يتعممون 0

إن البرمجة عمل من Michael (0442 )( و 0444وعمى الجانب اآلخر، يشير شمباية )      
أعمال اإلنسان، فمن لديو مشكمة يرغب في حميا بمساعدة الكمبيوتر، يجب عميو أن ي عد أسموبا  
أو طريقة لمحل تتكون من تتابع من العمميات األولية التي يستطيع الكمبيوتر القيام بيا، فيي 

ىي إال معمومات متتابعة عممية وضع البرمجية لمقيام بعمل في شكل مفيوم، والبرمجية ما 
 تصف العمل المطموب إنجازه بواسطة الكمبيوتر0

( الى أن البرمجة باألساس تيتم بتسييل إعطاء أوامر 0464وأشارت ميادة سامي )     
لمكمبيوتر لكي يقوم بالعمل المطموب منو، ولمقيام بإعطاء األوامر توفر لغة البرمجة المختارة 

ة لالستناد عمييا خالل عممية بناء البرنامج ومجموعة من القواعد مجموعة من المبنات األساسي
        التي تمكن من التعامل مع معمومات وتنظيم ىذه األسس التي توفرىا المغة لتتكامل وتقوم

 بعمل مفيد 0
وقد ازدىرت في عصرنا الحالي البرمجة بشكل عام و برمجة االجيزة الذكية بشكل خاص       

 ديد من البرامج التي تستخدم في تطوير تطبيقات االجيزة الذكية 0حيث تتوفر الع
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         والمغات المستخدمة في بناء التطبيقات لالجيزة الذكية ىي نفسيا المستخدمة في      
            الخصائص التي يحتاجيا المبرمج فيت الحاسب مع توفير بعض االدوات و بناء تطبيقا

 بناء التطبيقات 
ننوه الى ان برنامج إن إس بيسك أب ستوديو ىو برنامج لعمل وتصميم برامج وتطبيقات و       

 جافا سكريبت0 لالجيزة الذكية بطريقة مبسطو مستخدما
ويوفر البرنامج بيئة قوية وكاممة التطوير إلنشاء تطبيقات الويب التي تعمل عمى نظام       

انظمة التشغيل وتعتمد عمى خاصية السحب سطح المكتب وغيرىا من واالندرويد و   IOSتشغيل 
 واالفالت ويتم استخدام اما لغة الجافا سكريبت او البيسك0

ومما سبق تتضح اىمية تدريس البرمجة بشكل عام وبرمجة االجيزة الذكية باستخدام       
 ي 0استراتيجية خرائط المفاىيم لتسييل الفيم لمطالبات وزيادة النمو المعرفي والتحصيل الدراس

 مشكمة الدراسة :
من خالل عمل الباحثة كمعممة حاسب آلي وبعد الرجوع لالختبارات الفترية والتشخيصية       

الحظت قصور و تدني مستويات الطالبات مستوى رابع الصف الثاني ثانوي في تصميم البرامج 
طالعية عمى عينو ببرنامج تصميم برمجيات اليواتف الذكية بمغة البيسك كما تم إجراء دراسة است

% الذين أجابوا اجابات صحيحة 04عشوائية وبسؤاليم عن ميارات تصميم البرامج كانت النتيجة 
 ، والحظت الباحثة اآلتي:

تدني مستوى تحصيل طالبات ثاني ثانوي وضعف مياراتين في مادة الحاسب اآللي  -
 )ببرنامج تصميم برمجيات اليواتف الذكية( 0

 س وتقويم حديثة تناسب تدريس مادة الحاسب اآللي 0ندرة استخدام طرق تدري -
 صعوبة بعض موضوعات برنامج تصميم برمجيات اليواتف الذكية 0 -
 عدم تمكن العديد من الطالبات من ميارات البرمجة باستخدام لغة البيسك 0 -

مما سبق يتضح الحاجة الى ضرورة إيجاد طريقة لتقديم المحتوى لطالبات الصف الثاني       
نوي من خالل تصميم موقع إلكتروني ) بيئة تعمم عبر الويب ( لتنمية ميارات الطالبات وزيادة ثا

تحصيميم في مادة الحاسب اآللي وباألخص ميارات البرمجة بمغة البيسك ببرنامج تصميم 
 برمجيات اليواتف الذكية0

 اسئمة الدراسة:
 يمكن التعبير عن مشكمة البحث في السؤال الرئيس االتي :

ما أثر اختالف أنماط خرائط المفاىيم عبر الويب في تنمية بعض ميارات تصميم برمجيات  -
 اليواتف الذكية لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بمنطقة الباحة ؟
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 ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية :
 كية ؟ما ميارات تصميم برنامج باستخدام برنامج تصميم برمجيات اليواتف الذ 60
ما أثر اختالف نمط خرائط مفاىيم المتسمسمة ببيئة تعمم عبر الويب في تنمية الجانب  00

         تف الذكية لدى طالباتالمعرفي لميارات التصميم ببرنامج تصميم برمجيات اليوا
 ؟ثاني ثانوي

رفي ما أثر اختالف نمط خرائط مفاىيم اليرمية ببيئة تعمم عبر الويب في تنمية الجانب المع 30
 لميارات التصميم ببرنامج تصميم برمجيات اليواتف الذكية لدى طالبات ثاني ثانوي ؟

 ؟األدائيبات في الجانب المعرفي و ما أثر نمط خرائط المفاىيم المتسمسمة عمى تحصيل الطال 00
 ما أثر نمط خرائط المفاىيم اليرمية عمى تحصيل الطالبات في الجانب المعرفي و األدائي ؟ 00

 راسة :اىداف الد
 تيدف الدراسة الحالية لتحقيق االىداف التالية :

الكشف عن قائمة ببعض الميارات المراد تنميتيا في مادة الحاسب اآللي لطالبات الصف  60
 ميارة تصميم الواجيات (0 –ميارة البرمجة  –الثاني ثانوي مثل ) ميارة التفكير االبداعي 

ات استخدام برنامج تصميم برمجيات الكشف عن تصميم موقع مقترح لتنمية بعض ميار  00
 اليواتف الذكية لدى طالبات الصف الثاني ثانوي 0

 يساىم ىذا البحث في إعادة صياغة الدروس باستخدام استراتيجية خرائط المفاىيم 0 30
الكشف عن أثر اختالف نمط خرائط مفاىيم المتسمسمة ببيئة تعمم عبر الويب في تنمية  00

 يم برمجيات اليواتف الذكية لدى طالبات ثاني ثانوي 0ميارات التصميم ببرنامج تصم
الكشف عن أثر اختالف نمط خرائط مفاىيم اليرمية ببيئة تعمم عبر الويب في تنمية ميارات  00

 التصميم ببرنامج تصميم برمجيات اليواتف الذكية لدى طالبات ثاني ثانوي 0
البات في الجانب المعرفي الكشف عن أثر نمط خرائط المفاىيم المتسمسمة عمى تحصيل الط 10

 و المياري 0
يل الطالبات في الجانب المعرفي الكشف عن أثر نمط خرائط المفاىيم اليرمية عمى تحص 20

 المياري 0و 
 اىمية الدراسة :

قد تساعد الدراسة عمى الوقوف عمى اساسيات التصميم ببرنامج تصميم برمجيات اليواتف  60
 الذكية0

الل العمل عمى تحسين وتطوير قدرات طالبات ثاني يمكن ليذه الدراسة ان تفيد من خ 00
 ثانوي 0

تحقيق فاعمية الموقع المقترح ألثراء المواد التعميمية المختمفة وجعل الطالبات اكثر قدرة  30
 عمى التحصيل 0
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استخدام بيئات التعمم اإللكترونية و بيئات التعمم الشخصية لرفع كفاءة العممية التعميمية ،  00
لمتاحة والمجانية المتوفرة عمى االنترنت ، والمحتوى التعميمي المتوفر استخدام االدوات ا

 بكثرة عمى شبكة االنترنت سواء من انتاج األفراد او المؤسسات 0
حث الطالبات عمى التعمم الذاتي والمستمر و التعميم من خالل بيئات التعمم اإللكترونية  00

 المختمفة 0
يجابية لمتعمم من خالل تطبيقات الويب بصفة عامة بث روح التعاون والدافعية لممشاركة اال 10

، والويكي و المدونات التعميمية  و إزالة الخوف وقمة الدافعية لمتعمم ، وعدم االىتمام 
 بالتكنولوجيا الجديدة لدى الطالبات 0

 مصطمحات الدراسة: 
 :Concept mapsخرائط المفاىيم  -

لتوضيح مجموعة من معاني  (: اداة تخطيطية1986)   Novak&Gowinوقد عرفيا
 0المفيوم المتضمنة داخل اطار العالقات 

 وتعرف الباحثة خرائط المفاىيم اجرائيا:
خرائط المفاىيم عبارة عن: "رسوم ومخططات يتدرج فييا المفيوم من العام إلى الخاص ومن     

ت وخطوط ربط المعقد إلى البسيط يتم من خالليا توضيح العالقات بين المفاىيم بواسطة كمما
مناسبة بيدف تحديد المفاىيم الخاصة بميارات تصميم برمجيات اليواتف الذكية لدى طالبات 

 الصف الثاني ثانوي بمنطقة الباحة"0 
 برمجة األجيزة الذكية: -

( البرمجة: ىي مجموعة من الرموز تستخدم لكتابة برامج الحاسب 0466يعرف ايفان )
 0و الحساباتالتي تشكل نوعا من الخوارزميات ا

وتعرف الباحثة البرمجة اجرائيا انيا: مجموعة من األوامر المتسمسمة المكتوبة بأحد لغات 
 البرمجة تقوم بتحقيق عمل محدد0

( األجيزة الذكية: اجيزة تقنية االتصاالت والمعمومات ذات 0444ويعرف بوسالد )
من خدمات التطبيقات االغراض المتعددة والتي تمكن المستخدم من الوصول إلى مجموعة 

المتعددة الموجودة محميا عمى الجياز او عن بعد عمى خوادم الشبكات مثل اجيزة الحواسيب 
 الشخصية واجيزة الياتف النقالة0

وتعرف الباحثة األجيزة الذكية بأنيا: اجيزة رقمية تفاعمية ليا انظمة تشغيل خاصة بيا 
والبريد االلكتروني ويمكن إعادة تييئتيا بما  تساعدىا عمى االتصال بالشبكات وتصفح االنترنت

 يتناسب مع احتياجات المستخدم0
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 حدود الدراسة :
 يتحدد تعميم نتائج الدراسة الحالية بالمحددات االتية :

 ثانوية ريحانة بنت زيد ببيضان بمدينة الباحة 0 الحدود المكانية:

 لبة 0طا 04طالبات الصف الثاني ثانوي وعددىن  الحدود البشرية:

 تم تحديد موضوعات الموقع المقترح والمعد لتنمية ميارات التصميم  الحدود الموضوعية:
 NSB0ببرنامج 

 ىـ60340-6033الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي  الحدود الزمانية:

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 المحور األول       

 مفيوم خرائط المفاىيم عبر الويب:
ظيار أىمية ما 0462( و ىمام )0460عكاشة ) يوضح     ( أن لممفاىيم دورا ميما في إبراز وا 

يدرس من مواد لممتعمم نظرا لدور المفاىيم في ربط الحقائق المعرفية بروابط وصالت قوية من 
خالل إدراك المتعمم لصفات وخصائص المفيوم، وبوجو عام، فيما يتعمق بالمواد التعميمية، تؤدى 

دورىا إذ تبقى في الذىن أكثر الرتباطيا بمعناىا، بما يسمح بالتنظيم والربط بين المفاىيم 
مجموعات األشياء واألحداث  في الكميات يسيل فيميا وبقائيا أكثر من الجزئيات المنفصمة مما 
يحفز التعمم فأدوات المعرفة مصطمحات مقرونة بمفاىيم من خالل تصورات موضوعة، ثم أن 

 نتشارا واسعا بين العموم والمعارف 0المفاىيم تعرف ا

مجموعة من األشياء أو بأنيا: ( خرائط المفاىيم 1022ويعرف الناطور والخطيب )    
األشخاص أو األفكار أو المواقف أو الحوادث أو العمميات أو الرموز التي تجمع معا عمى 

كن أن يشار إلييا أساس صفة أو مجموعة من الصفات أو الخصائص المشتركة العامة والتي يم
باسم أو رمز معين حيث تجمعيا صفات مشتركة تحت صنف واحد فالمفيوم ىو الصور 
المجردة التي تتكون من مجموعة من المثيرات التي تشترك في صفات أساسية تميز ىذه الفئة 
عن غيرىا وكل مفيوم لو مدلول أو معنى معين أو تعريف يرتبط بو0 مجموعة من األشياء، أو 

 ادث، أو الرموز تجمع بينيا عمى أساس خصائصيا المشتركة العامة0الحو 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910ديسمرب    -جزء ثاني -الثاني عشز   العدد   -  33  جمللدا 00
 

 

 :أنواع خرائط المفاىيم
 من حيث تقديم المفاىيم أو الحصول عمييا: خرائط المفاىيم أوال أنواع

 من حيث المفيوم إلى ثالثة أنواع كما يمي: خرائط المفاىيم( 0444قسم الصيفي )
 النوع األول: 

ائمة بالمفاىيم العممية المرتبطة بموضوع معين وكذلك كممات الربط وفيو يعطى الطالب ق    
إذا تطمب االمر ذلك ويطمب منيم تصميم خارطة ليا وينبغى أال يعطى الطالب مفاىيم كثيرة 

 بحيث يجدوا صعوبة في عمل خارطة ليا0
 النوع الثاني: 

من خالل نص من الكتاب وفي ىذا النوع يستخرج الطالب المفاىيم العممية وكممات الربط     
 المدرسي ويقوم الطالب باستخالص تمك المفاىيم وترتيبيا ومن ثم رسم خارطة ليا0

 النوع الثالث:
وىذا النوع ىو ما يعرف بخرائط المفاىيم المفتوحة وىنا يقوم الطالب برسم خارطة مفاىيم      

 ين0لممفيوم المعطى ليم دون تقييدىم بعدد معين من الكممات أو نص مع
 ثانيا أنواع خرائط المفاىيم حسب أشكاليا:

 خرائط المفاىيم اليرمية: .2
وىي نوع خرائط المفاىيم الذي يتم فيو ترتيب المفاىيم في صورة ىرمية بحيث تندرج من       

المفاىيم األكثر شمولية واألقل خصوصية في قائمة اليرم إلى المفاىيم األقل شمولية واألكثر 
 ليرم0خصوصية في قاعدة ا

وىي النوع السائد والمشيور من خرائط المفاىيم ولكن بصورة ىرمية بحيث يكون المفيوم 
 العام في البداية )أعمى( يميو بعد ذلك المفاىيم األقل عموميو ثم األمثمة في النياية0

 خرائط المفاىيم المجمعة: .1
صف الخريطة يميو بعد وىو النوع من خرائط المفاىيم الذي يتم فيو وضع المفيوم العام في منت

 ذلك المفاىيم االفل عمومية وىكذا حتى يتم بناء الخريطة0
 خرائط المفاىيم المتسمسمة: .3

وىو النوع الذي يتم فيو وضع المفاىيم العام بشكل متسمسل ويعبر عن مراحل شيء ما مثل     
 مراحل تصميم البرنامج0

 خرائط مفاىيم الشبكة العنكبوتية: .4
 يا عبارة عن تصور ووصف بين االفكار في حقل المحتوى المعرفي0 ( ان0460وذكر شبر )
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 : خصائص خرائط المفاىيم
 (:1024لخرائط المفاىيم عديد من الخصائص الجوىرية كما ذكرىا شبر )

من أىم خصائص خرائط المفاىيم أنيا ال تشتمل عمى المحتوى المراد تعممو نظرا لقمة  60
 المعمومات المفظية أو البصرية فييا0

 كما أنيا تزود بوسائل لتوليد العالقات المنطقية والروابط بين عناصر المادة المراد تعمميا0 00
 قدرة خرائط المفاىيم عمى التأثير عمى عممية التعمم0 30
يمكن أن تعمل خرائط المفاىيم عمل المنظم المتقدم من حيث قدرتيا عمى تنظيم المعمومات  00

 ومعالجتيا في بنية معرفية متكاممة 0
 المحور الثاني

 تعريف اليواتف الذكية:
( اليواتف الذكية بأنيا أجيزة رقمية مبرمجة محمولة لدييا ميزات 0462عرف بارسونس )     

مماثمة ألجيزة الكمبيوتر الموحي "المحمول"، توفر قدرات االتصاالت عبر شبكات الياتف 
رسال الرسائل النوتمكن من  الخميوي  صية والوصول إلى األنترنتإجراء مكالمات الصوتية وا 

وتمكن من تحميل الممفات من األنترنت والتخزين وتشغيل البرمجيات "البرامج"0 وتمتاز ىذه 
  األجيزة بحجميا الصغير المناسب لميد والحمل وبشاشة لممفاتيح تعمل بالممس0

 :Appsبرمجيات "تطبيقات" اليواتف الذكية 
وىي برامج  Appsلة أو التطبيقات النقالة: ( التطبيقات المحمو 2010)Pierceوضح     

كمبيوتر مصممة خصيصا لمعمل عمى اليواتف الذكية، وأجيزة الكمبيوتر الموحي وغيرىا من 
األجيزة النقالة0 وتعد الموجة الجديدة واسعة االنتشار في استخدام اليواتف النقالة، فمم تعد 

تعتمد برمجيات الياتف الذكي عمى توليد اليواتف النقالة مجرد أجيزة لالتصاالت الياتفية، و 
األفكار الستخدامات مختمفة عن طريق الياتف الذكي، لذلك تعرف بأنيا البرامج التي صممت 

وقد بدأت في الظيور ىذه البرامج أو التطبيقات النقالة مع نمو  خصيصا لميواتف الذكية،
 لتطبيقات0واالنتشار المتسارع لميواتف الذكية، ومواقع ويب الجوال، وا

 :ميارات إستخدام التقنية
يعد تصميم ووجود خرائط لممفاىيم عبر الويب من أجل تنمية وتطوير بعض ميارات تصميم      

برمجيات اليواتف الذكية ضمن مجموعة واسعة من الميارات كما تقع ضمن دائرة اإلىتمام 
الجديدة، وىو أمر يمزم معو توفر بالنظم الحديثة التي تعتمد تطبيق التقنيات الحديثة واتجاىاتيا 

ميارات وكفايات تقنية، وعمى وجو الخصوص لمقائمين عمى العممية التعميمية وعمى أمر إعداد 
تمك الخرائط المفاىيمية اليادفة عبر الويب، لتحقيق غرض تعميمى معين، لمطالب والمتعممين 

وتطوير بعض ميارات تصميم  والقائمين عمى العممية التعميمية، وىو في ىذه الحالة تنمية 
 برمجيات اليواتف الذكية لمطالبات0 
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( أن من ىذه الميارات التصميم واالتجاه القائم عمى االىتمام بالميارات 0460وذكر عطية )    
العممية مما يقوم عمى المعارف القابمة لمتطبيق العممى والميارات األساسية التي ترتبط بالمعارف 

المعارف والمفاىيم النظرية والميارات العممية الالزمة لتطبيقيا0  وبصفة  وبموجبيا يتم اكتساب
خاصة ميارات التقنية االزمة لمتعامل مع التقدم التكنولوجي وما أسفر عنو من وسائل وتقنيات 
حديثة تتطمب ميارات وكفايات معينة وقياس السموك الظاىرى بشكل دقيق ومتكامل0 وأضاف 

( ىي ميارات يتم اكتسابيا لمتعمم وتتم عبر أنفاق وقت ومجيود 0444( ودعمس)0460عامر )
كبير سواء في التدريب إضافة لمرغبة الذاتية في التطوير الذاتي المتالك وتنمية القدرات لمتعامل 
مع المتغيرات والمستحدثات التكنولوجية والتطبيقات والوسائل الحديثة0 ومن ناحية أخرى أىمية 

يات في تصميم عناصر عممية التعمم مع األخذ بمبدأ التدريب واإلعداد ىذه الميارات والكفا
 المستمر بصورة جيدة تتناغم مع المتطمبات الجديدة0 

 الدراسات السابقة
 المحور االول: الدراسات التي تناولت خرائط المفاىيم عبر الويب.

لمفاىيم بوصفيا ( إلى استعمال خرائط ا Pankratius  2011 (ىدفت دراسة بانكريوس      
قاعدة معرفية منظمة لتدريس الفيزياء لطمبة المرحمة الثانوية وقياس أثرىا في التحصيل الدراسي 

( طالبا  وطالبة وشممت أربع مجموعات تجريبية وواحدة مجموعة 32وتكونت عينة الدراسة من )
تعددة وقد تم تطبيق ( فقرة بصيغة االختبار الم34ضابطة واستعمال اختبارا  تحصيميا  مكون من )

االختبار عمى عينة الدراسة قبل التدريس وبعده واستعمال تحميل التباين في المعالجات 
اإلحصائية وأظيرت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية في التحصيل الدراسي بين 
 المجموعات لصالح طمبة كل مجموعة تجريبية مقارنة  بالمجموعة الضابطة، ووجود فروق ذي

 داللة إحصائية في التحصيل الدراسي ولمصمحة طمبة المجموعة التجريبية األولى والرابعة0
( لمتعرف عمى أثر استخدام خرائط المفاىيم في إكساب 0460ىدفت دراسة عمي )        

وتنمية مفاىيم الكيمياء العضوية لدى تالميذ الصف الثالث الثانوي وأثر ذلك عمى التحصيل 
أتبعت الدراسة المنيج الوصفي  .ميذ، خاصة في تحقيق األىداف المعرفية العمياالدراسي لمتال

ويشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع تالميذ الصف الثالث  ،التحميمي؛ وكذلك المنيج التجريبي0
        (063بالمدارس الثانوية الحكومية بمحمية أم درمان0 وتكونت عينة الدراسة من عدد )

 .تمميذا  وتمميذة
 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت تصميم برمجيات اليواتف الذكية

( إلى كيفية تصميم وتطبيق برمجية إلكترونية تفاعمية 0443ىدفت دراسة الزىراني )         
لمقرر تقنيات التعميم لقياس أثرىا في التحصيل الدراسي لطالب كمية المعممين في الباحة، 

طالبا، وتم تقسيميا إلى مجموعتين األولى تجريبية واألخرى  (04( طالبا )04تكونت من )
ضابطة وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية، توصمت الدراسة إلى أنو توجد فروق ذات داللة 
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إحصائية لصالح المجموعة التجريبية0 كما أوصت الدراسة بعدم االقتصار في تدريس مساقات 
          التقميدية، التي تركز عمى الجوانب النظرية أكثرتقنيات التعميم عمى نمي المحاضرات 

          من تركيزىا عمى الجوانب التطبيقية وتوظيف أنماط تعميمية أخرى يتحقق من خالل
          دمج المستجدات التكنولوجية الحديثة، التي من خالليا ستتم الموازنة ما بين الجوانب

  .النظرية والتطبيقية
( إلى التعرف عمى فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارة البرمجة 0442دراسة عابد )ىدفت      

منيج الدراسة: وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي  .لدى معممي التكنولوجيا بغزة
عداد قائمة بالميارات الخاصة بمغة البرمجة،  لتحميل وحدة الخوارزميات وبرمجة الحاسوب، وا 

البنائي لبناء البرنامج التدريبي المقترح، كما استخدم المنيج التجريبي لمعرفة ستخدمت المنيج ا
( معمما ومعممة ممن يعممون طمبة الصف 04فاعمية البرنامج المقترح وتكونت عينة الدراسة من )

نتائج الدراسة: توصمت الدراسة إلى وجود فروق  .العاشر في مديرية التربية والتعميم بشمال غزة
لة إحصائية في مستوى اكتساب المعمومات العممية والميارة العممية البرمجة بين التطبيق ذات دال

القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ويعزى ذلك لمبرنامج المقترح، وقد أوصت الدراسة 
نتاج البرامج التعميمية المحوسبة  .بضرورة االىتمام بالحاسوب وعمى وجو الخصوص البرمجة وا 

 اسة:منيج الدر 
         استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج التجريبي، الذي يستخدم لمكشف عمى

           عمى المتغير التابع  (أثر المتغير المستقل )أثر اختالف انماط خرائط المفاىيم عبر الويب
 )ميارات تصميم برمجيات اليواتف الذكية(0

 مجتمع وعينو الدراسة:
الدراسة من طالبات الصف الثاني الثانوي وىن بعض طالبات مدرسة ريحانة  تكون مجتمع     

( طالبة، وقد تم تقسيمين إلى مجموعتين تجريبيتين عدد 04بنت زيد بمنطقة الباحة وعددىن )
 ( طالبة040كل منيا )

 إجراءات الدراسة:
 تصميم  قامت طالبات المجموعة التجريبية األولى بدراسة المحتوى التعميمي لميارات

وذلك بالتفاعل مع نمط الخرائط المتسمسمة عبر الويب من خالل برمجيات اليواتف الذكية 
مشاىدة الموقع التعميمي والقيام باألنشطة المحددة واالستجابة لألسئمة المتضمنة داخل الموقع 

 0والتفاعل مع واجية الموقع
 قة التقميدية داخل قاعة باإلضافة إلى التدريس لين بالطري تم تنفيذ الخطوة السابقة

 المحاضرات المعدة لذلك0  
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  قامت طالبات المجموعة التجريبية الثانية بدراسة المحتوى التعميمي لميارات تصميم برمجيات
وذلك بالتفاعل مع نمط الخرائط اليرمية عبر الويب من خالل مشاىدة الموقع اليواتف الذكية 

تجابة لألسئمة المتضمنة داخل الموقع والتفاعل مع التعميمي والقيام باألنشطة المحددة واالس
 0واجية الموقع

 باإلضافة إلى التدريس لين بالطريقة التقميدية داخل قاعة  تم تنفيذ الخطوة السابقة
 المحاضرات المعدة لذلك0  

بعد االنتياء من تطبيق تجربة الدراسة تم تطبيق أدوات الدراسة بعديا  عمى مجموعتي      
حيث تم تطبيق االختبار التحصيمي وبطاقة المالحظة عمى المجموعتين، ومن ثم الدراسة، 

تصحيح االختبار التحصيمي ورصد درجات بطاقة المالحظة، وذلك تمييدا لتحميل البيانات 
 إحصائيا وصياغة النتائج والتوصيات0

 نتائج الدراسة 
 توصمت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية:

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة α ≤ 4040صائي ا عند مستوى )يوجد فرق دال إح 60
التجريبية األولى الالئي يستخدمن )خرائط المفاىيم المتسمسمة عبر الويب( ومتوسط درجات 
طالبات المجموعة التجريبية الثانية الالئي يستخدمن )خرائط المفاىيم اليرمية عبر الويب( 

تحصيمي المرتبط بميارات تصميم برمجيات اليواتف الذكية في التطبيق البعدي لالختبار ال
 لصالح المجموعة التجريبية الثانية0

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة α ≤ 4040يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى ) 00
التجريبية األولى الالئي يستخدمن )خرائط المفاىيم المتسمسمة عبر الويب( ومتوسط درجات 

وعة التجريبية الثانية الالئي يستخدمن )خرائط المفاىيم اليرمية عبر الويب( طالبات المجم
في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة المرتبطة بميارات تصميم برمجيات اليواتف الذكية 

 لصالح المجموعة التجريبية الثانية0
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 توصيات الدراسة:
 بناء  عمى نتائج البحث توصي الباحثة بما يمي: 

في تعميم ميارات تصميم برمجيات  خرائط المفاىيم اليرمية قيد البحث الحالياستخدام  -6
اليواتف الذكية لدى بعض طالبات الصف الثاني الثانوي، لما لذلك من أثر ايجابي عمى 

 تنمية الجانب المعرفي والجانب الميارى لديين0  
لطالبات المرحمة الثانوية تبني استخدام خرائط المفاىيم في تعميم المواد الدراسية المختمفة  -0

 بمنطقة الباحة، ونشر الوعي اتجاه التعميم التقني بين الطالبات والمدرسات0
االبتعاد عن طرق التدريس التقميدية أثناء تعميم طالبات الصفوف الثانوية بمنطقة الباحة، لما  -3

 تتصف بو ىذه الطرق من محدودية الفائدة ولعدم توفر عنصر التشويق فييا0 
دورات تدريبية وورش عمل لمعممات الحاسب اآللي بمنطقة الباحة لتدريبيم عمى إعداد عقد  -0

 وتصميم خرائط المفاىيم في المجاالت التعميمية المختمفة0  
من استخدام  العمل عمى توفير اإلمكانات واألدوات واألجيزة والمختبرات التي تمكن المعممات -0

 أساليب تكنولوجية مختمفة0 
 اسة:مقترحات الدر 

في ضوء نتائج البحث الحالي، والتي أثبتت وجود فاعمية خرائط المفاىيم اليرمية في تنمية     
ميارات تصميم برمجيات اليواتف الذكية لدى بعض طالبات الصف الثاني الثانوي بمنطقة الباحة، 

 فإن الباحثة تقترح إجراء المزيد من الدراسات والبحوث كما يمي:
مفاىيم عمى التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحمة الثانوية في مقررات دراسة أثر خرائط ال -6

 دراسية مختمفة0 
إجراء بحوث ودراسات أخرى تبين أثر استخدام خرائط المفاىيم في تحسين اتجاىات الطالبات  -0

 نحوه التعميم بشكل عام0 
في تحسين  إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تقيس أثر استخدام خرائط المفاىيم -3

 العممية التعميمية بشكل عام0
اجراء المزيد من الدراسات والبحوث باستخدام عينات أوسع ضمن متغيرات أخرى كالجنس      

 مثال وفي مراحل دراسية أخرى
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 المراجع العربية:
( أثر استخدام خرائط المفاىيم في تحصيل المفاىيم الشرعية 0441الجالد، ماجد زكي ) 60

 ت التفكير الناقد لدى الطمبة في مادة التربية اإلسالمية،وتنمية ميارا
( 0)مجمة جامعة الممك سعود لمعموم التربوية والدراسات اإلسالمية 

 (، الرياض30مجمد )
، دار الحامد لمنشر،  الستقصاء وتدريس الرياضيات( ا0466الخطيب، محمد أحمد ) .1

 عمان، األردن
، دار غيداء لمنشر عمم وحوسبة التعميمتكنولوجيا الت( 0444دعمس، مصطفى نمر ) 30

 والتوزيع ، عمان، األردن 0 
(: تصميم وتطبيق برمجية إلكترونية تفاعمية 0443اهلل ) عبد بن جمعان بن الزىراني، عماد 00

لمقرر تقنيات التعميم لقياس أثرىا في التحصيل الدراسي لطالب كمية 
امعة أم القرى، ، جرسالة دكتوراه غير منشورة،”المعممين في الباحة 

 .الباحة، المممكة السعودية
، أساسيات التدريس( 0460شبر، خميل إبراىيم، وعبد الرحمن جامل، وعبد الباقى أبو زيد ) 00

 دار المناىج لمنسر، عمان، األردن0
، عمان: دار المسيرة لمنشر البرمجة بمغة فيجوال بيزينك(، 0444شمبي مراد شمباية ) 10

 والتوزيع والطباعة0
، دار أسامة لمنشر، عمان، لمعمم واستراتيجيات التعميم الحديث( ا0444ي، عاطف )الصيف .7

 األردن0
الخرائط الذىنية وميارات التعمم: طريقك إلى بناء ( 0460عامر، طارق عبد الرؤوف ) 30

 ، المجموعة العربية لمتدريب والنشر0األفكار الذكية
المفاىيم في تعميم أطفال الروضة (: فاعمية خرائط 0460عبد الكريم ، فائقة عمي  احمد) 40

كسابيم بعض المفاىيم ، ، كمية 60،ع  0مج مجمة بحوث ومقاالت  وا 
 التربية رياض أطفال االسكندرية، مصر0

(: فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارة البرمجة عمى معممي 0442عطايا يوسف عابد ) 640
 ة0، كمية التربية، جامعة غز رسالة ماجستيرالتكنولوجيا بغزة، 

، دار المناىج لمنشر، عمان، الجودة الشاممة والمنيج( 0460عطية، محسن عمي ) 660
 األردن0 



 أ / عيود سعيد محـمد الغامدي                                                                   أثر اختالف أنماط خرائط المفاىيم عبر الويب
 ميا محمد كمالد /               
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أثره فى التعميم الجامعى وضرورتو  التكامل المعرفى:( 0460عكاشة، رائد جميل ) 600
الواليات المتحدة  ، المعيد العالمى لمفكر اإلسالمى، فرجينيا،الحضارية
 األمريكية

الخرائط المفاىيمية أسسيا النظرية ( 6001الروسان )طامي ، يوسف، محمد احمد  630
 ، األردن ، دار الفكرتطبيقات عمى دروس القواعد

خصائص لغات البرمجة  –أنواعيا  –البرمجة: م فيوميا (، 0464ميادة سامي ) 600
 0وتصنيفيا

، دار غيداء لمنشر، أساليب تدريس الرياضيات المعاصرة( 0466الناطور، نائل جواد ) 600
 ردن0 عمان، األ

: عارف ونياية التخصص في الفكر اإلسالمي العربيتداخل الم( 0462ىمام، محمد ) 610
"، مركز نماء لمبحوث والدراسات، بيروت، دراسة فى العالقات بين العموم

 لبنان0 
، دار المسيرة  أسس بناء المناىج وتنظيميا( 0440الوكيل ، إبراىيم ومحمد المفتي) 620

 ،عمان ، االردن0
 

https://books.google.com.eg/books?id=QUjTDgAAQBAJ&pg=PT120&dq=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjLks-6jfHWAhVFvBoKHfoVByI4ChDoAQhDMAY
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