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أثراستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية األداء األكاديمي ودافعية
اإلنجازاألكاديمي في مادة مهارات االتصال لدى طالب عمادة السنة التحضيرية
في جامعة حائل
د .عطا هللا محمد القطعان
جامعة حائل ،اململكة العربية السعودية
تاريخ اإلرسال - 2018-05-20 :تاريخ القبول2018-06-17 :

ملخص
تقدم هذه املقالة نتائج استطالع رأي لعينة من الطالب من جامعة هال في اململكة العربية
السعودية ،مقسمة إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية ومجموعة مراقبة و هذا لغرض
قياس آثار استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تحسين أداء وإنجاز األنشطة
األاكاديمية للطالب .وقد أظهر املسح الذي تم تطبيقه في تدريس وحدة االتصاالت ،أن
استخدام هذه األداة التعليمية له تأثير على تحسين دوافع الطالب ،وجودة قدراتهم
والتزامهم في إنجاز األنشطة التعليمية.
الكلمات الدالة :الخرائط الذهنية اإللكترونية؛ األداء األاكاديمي؛ الدافعية؛ اإلنجاز
األاكاديمي.
Abstract
This article presents the results of a survey of a sample of
students from Hull University in Saudi Arabia, divided into two
groups: an experimental group and a controlled one and for
measuring the effects of using electronic mental maps to
improve students’ performance and achievement in academic
activities. The survey, which was implemented in the teaching of
the Communication Unit, showed that the use of this tool has an
impact on improving student’s motivation, and commitment to
educational activities.
;Keywords: electronic mental maps; academic performance
academic achievement; motivation
Résume
Le présent article expose les résultats d’une enquête réalisée
auprès d’un échantillon d’étudiants de l’université d’Haiel en
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Arabe saoudite, répartis sur deux groupes : un groupe
expérimental et un groupe de contrôle et ce dans le but de
mesurer les effets de l’utilisation des cartes mentales
électroniques dans l’amélioration
des performances
et
l’accomplissement des activités académiques des étudiants.
Appliquée dans l’enseignement du module de communication,
l’enquête a montré que l’utilisation de cet outil pédagogique a
des effets sur l’amélioration des motivations des étudiants, la
qualité de leurs capacités et sur leur engagement dans
l’accomplissement des activités pédagogiques.
Mots-clefs : cartes mentales électroniques ; performances
académiques ; accomplissement académique ; motivations.

مقدمة
يشهد العصر الحالي ثورة معرفية متسرعة في جميع املجاالت ،تميز بسرعة انتقال
املعلومات وتداولها بشكل ملحوظ من خالل التقنيات الحديثة وانتشار شبكات االنترنت
في جميع بلدان العالم مما ساعد على ترسيخ مفهوم اقتصاد املعرفة ،مما تستلزم مواكبة
هذا التقدم التكنولوجي واملعرفي والتعايش معه من خالل اإلبداع واالبتكار والتقدم
العلمي .مما يتوقع للمؤسسات التعليمية إلى استخدام احدث األساليب واالستراتيجيات
التدريسية ومنها الخرائط الذهنية االلكترونية التي تنمي لدى الفرد طرق التفكير والتعلم
الصوري وهي طريقة تكنولوجية تعليمية تساعد على تنظيم التعلم والتفكير الهادف.
وتعمل الخرائط الذهنية على إيجاد العالقات بين املعارف الجديدة باملعرفة السابقة؛
مما يؤدي إلى تكامل املعرفة وتحقيق تعلم ذي معنى ،فهي تعتمد على رسم وتخطيط اكل
ما نريده على ورقة واحدة بطرق مرتبة تساعد على التركيز والتذكر كما أنها تعد إحدى
استراتيجيات التعلم النشط؛ حيث تجعل الطالب مشاركين في تعليمهم بشكل نشط.
وهذا ما تؤكده األبحاث في النظريات التربوية وعلم النفس املعرفي؛ حيث ُيعد التعلم
املرئي من أفضل الطرق لتعليم الطالب كيفية التفكير والتعلم في جميع األعمارWillis, ( .
)Miertschin, 2006

ومن هنا تبدو أهمية دراسة إستعمال هذه الخرائط في التعليم في البلدان العربية ألن
الخرائط الذهنية اإللكترونية تتميز وتنفرد عن غيرها من االستراتيجيات املستخدمة في
َ
التعليم ،بأنها تجعل دور
التعلمية ،مما
التعليمية
العملية
املحور األساس َي في
الطالب
ِ
ِ
ِ
ِ
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مة ،وأنها
يساعده على تنمية اإلبداع والتصور وتنظيم األفكار والخبرات
بطريقة منظ ٍ
ٍ
وسيلة فعالة بأيدي املعلمين لتوضيح األفكار وربط املفاهيم باملحتوى بطريقة واضحة
للكشف عن أثر
تتوافق مع تركيبة الدماغ لدى املتعلمين .لذلك تسعى الدراسة الحالية
ِ
استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية األداء األاكاديمي ودافعية اإلنجاز
األاكاديمي في مادة مهارات االتصال لدى طلبة عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل.
 .1مدخل منهجي
 1.1إشكالية الدراسة
بالرغم من تأكيد االتجاهات الحديثة على دور املتعلم اكونه محور العملية التعليمية ،وفي
ظل ما تنادي به جودة التعليم من البحث عن اكل ما هو جديد من أساليب واستراتيجيات
تدريس جديدة ومتطورة إال انه ال يزال دور املتعلم غير إيجابي في العملية التعليمية،
ُ
دوره على االستماع والتلقي ،والبد للمعلم من الخروج من نطاق التدريس
ويقتصر
التقليدي إلى استراتيجيات وأساليب أخرى أكثر جاذبية وتفاعلية تعمل على تالفى أوجه
القصور في التدريس التقليدي من قصور في توضيح األهداف وعدم مراعاة الفروق
الفردية واالنتقال من مهارة إلى أخرى دون إتقان املهارة السابقة؛ والبد من اعتماد طرق
ً
ً
حديثة تواكب التطور السريع الذي يشهده العقل البشري لتجعل الطالب عنصرا فاعال
في هذه العملية.
لقد شخص الباحث من خالل عمله وخبرته املتواضعة في التدريس وإطالعه املباشر على
الكيفية التي تدرس بها مادة (مهارات االتصال) ،فالطلبة تعودوا على طريقة االستماع
ً
والتلقين للمفردات الدراسية ،وقد ُيكسب ذلك الطالب قدرا من املعارف واملعلومات.
ولكن ليس باملستوى املطلوب في إيجاد الحلول اإلبداعية لها ،كما أن استخدام الطرائق
التقليدية في التدريس مثل املحاضرة أدت إلى قلة ارتباط الطلبة ببيئتهم التعليمية
لتركيزها على الجوانب املعرفية فقط .سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤال
الرئيس اآلتي :ما أثر استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية األداء األاكاديمي
ودافعية اإلنجاز األاكاديمي في مادة مهارات االتصال لدى طالب عمادة السنة التحضيرية
في جامعة حائل؟
وينبثق عن هذا السؤال سؤالين تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عنهما ،وهما:
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 ما أثر استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية األداء األاكاديمي لدى طالبعمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل؟
 ما أثر استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية دافعية اإلنجاز األاكاديميلدى طالب عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل؟
 1.1فرضيات ّ
الدراسة
حاولت الدراسة اختبار الفرضيات اآلتية:
ً
ُ
يوجد فر ٌق ٌ
دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.10 ≤αبين متوسطي درجات
 الُ
املجموعتين التجريبية والضابطة ،على املقياس البعدي في األداء األاكاديمي تعزى
إلستراتيجية التدريس املستخدمة ،وهي الخرائط الذهنية اإللكترونية.
ً
ُ
يوجد فر ٌق ٌ
دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.10 ≤αبين متوسطي درجات
 الاملجموعتين التجريبية والضابطة ،على املقياس البعدي في دافعية اإلنجاز األاكاديمي،
ُ
وأبعادها تعزى إلستراتيجية التدريس املستخدمة ،وهي الخرائط الذهنية اإللكترونية.
 1.1أهمية ّ
الدراسة
ُ
تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
ُ
 األهمية النظرية :تسليط الضوء على توظيف استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونيةفي التدريس .و ُت ُّ
عد هذه الدراسة من أولى الدراسات املباشرة ،وذلك في حدود علم
الباحث والتي حاولت تنمية األداء األاكاديمي ودافعية اإلنجاز األاكاديمي باستخدام
الخرائط الذهنية اإللكترونية في البيئة العربية و(األجنبية) .وأيضا تزويدنا بالحقائق
واملعلومات الهامة حول أهمية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية ،التي جعلت
ُ ِّ
ُ
تعلم.
لكل من امل ِعلم وامل ِ
منها عملية تفاعلية ممتعة ٍ
 األهمية التطبيقية :تقديم دليل تطبيقي إجرائي يوضح كيفية توظيف الخرائطُ
الذهنية اإللكترونية في تدريس مقرر مهارات االتصال .وقد تسهم نتائج هذه الدراسة في
فتح ُ
املختلفة باستخدام استراتيجيات
لفروع العلوم
مماثلة
مستقبلية
اسات
البعد لدر ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
أخرى مختلفة .و ُيتوقع أن ُيستفاد من األدوات املستخدمة في هذه ِّ
الدراسة .وتوفر هذه
الدراسة الفرصة ملدرس ي مادة مهارات االتصال ،وملؤلفي كتب هذه املادة لإلطالع على
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الخرائط الذهنية اإللكترونية وكيفية ممارستها وتوظيفها ،وكذلك ملقارنة نتائجها
بطريقة املحاضرة.
 1.1أهداف ّ
الدراسة
تحقيق األهداف اآلتية:
سعت الدراسة الحالية إلى ِ

 معرفة أهمية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تدريس موضوعات مهاراتنشطة.
تفاعلية
تعليمية
بيئة
االتصال املتضمنة في املقرر ،وذلك
ٍ
ٍ
ٍ
إليجاد ٍ
ِ
 التحقق من فعالية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية األداءاسة موضوعات مهارات االتصال.
األاكاديمي ،ودافعية اإلنجاز األاكاديمي لدر ِ
 5.1حدود ّ
الدراسة
تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية باملحددات اآلتية:
الحدود املوضوعية :وتتمثل من خالل اآلتي:
مقرر مهارات االتصال.
وحدة "املهارات الحوارية" بواقع عشر ساعات تدريسية من ِاستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية األداء األاكاديمي ،ودافعية اإلنجازاألاكاديمي.
الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على طالب عمادة السنة التحضيرية في جامعة
حائل ،املسجلين في مقرر مهارات االتصال في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي
(.)8112/8112
الحدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة على الطالب الذاكور في عمادة السنة التحضيرية
في جامعة حائل في اململكة العربية السعودية.
ُ
الحدود الزمانية :ط ِِّبقت الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي -8112
.8112
 6.1تحديد مفاهيم الدراسة
الخرائط الذهنية االلكترونية :مجموعة من الخطوات التي يتبعها مدرس مادة مهارات
االتصال لعرض مجموعة من املواضيع في وحدة املهارات الحوارية من خالل رسوم
تخطيطية تتضمن شبكة من العالقات الهرمية تصمم إلكترونيا باستخدام برامج
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الخرائط الذهنية الكمبيوترية ،بحيث يتم ترتيب املفاهيم فيها بشكل هرمي من األكثر
عمومية وشمولية إلى األقل عمومية واألكثر خصوصية.
األداء األكاديمي :هو درجة االكتساب التي يحققها الطالب أو مستوى النجاح الذي يصل
إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي أو تدريبي معين (عالم.)8111 ،
وعرفه الباحث :بأنه قيام الطلبة باملهام الدراسية املطلوبة منهم ومجموعة املعلومات
واملهارات التي تحصلوا عليها لتحقيق هدف معين ،ويتم قياس ذلك من خالل
الدرجات التي يتحصلون عليها من خالل إجابتهم على اختبار األداء األاكاديمي املعد
لهذه الدراسة.
دافعية اإلنجاز األكاديمي :هي شعور داخلي لدى الفرد يدفعه ويحفزه لإلقبال على
التعلم وإنجاز املهام التعليمية املطلوبة منه وإشباع دوافعه للحصول على املعرفة،
وتقاس بالدرجة الكلية التي حصل عليها الطالب على مقياس دافعية اإلنجاز
األاكاديمي املعد لهذه الدراسة.
الدراسات السابقة
.1
ُ
أع دددى العديد ددد م ددن الب دداحثين أبحد دداث تب ددين أن الخ د درائط الذهني ددة اإللكترونيد ددة تسد ددهم فد ددي
تحسين البيئة التعليمية التعلمية بشكل إيجابي ،مما يؤثر على دافعيدة اإلنجداز األاكداديمي
ُ
واألداء األاكدداديمي .فتسددهم فعاليددات وأنشددطة الخ درائط الذهنيددة اإللكترونيددة املتنوعددة ،فددي
ُ
تشددجيع وتحفيددز الطددالب وتشددويقهم للددتعلم فددي بيئددة تفاعليددة تشدداركية بددين الطددالب .وتسددهم
ُ ِّ
ً
تعلم؛ لبناء املعرفة في ذهنه ،وبالتالي تنمية مهدارات
أيضا في تفعيل النشاط العقلي عند امل ِ
التفكي ددر لدي دده .ولتوض دديح ه ددذه األهمي ددة يب دددو م ددن الض ددروري ع ددرض أه ددم ه ددذه الدراس ددات.
ُ
لألقدم في محورين على النحو اآلتي:
األحدث
اسات من
و ُرتبت الدر
ِ
ِ
ٌ
دراسات تناولت الخرائط الذهنية وعالقتها باألداء األكاديمي
1.1
قام الزهراني  8112بدراسة هدفت التعرف على أثر استخدام الخرائط الذهنية
اإللكترونية في تنمية املفاهيم العلمية في مادة الحاسب لطالب املرحلة املتوسطة حيث
تكددون مجتمع الدراسة مددن طالب الصدف الثاني املتوسدط ،مددن طالب متوسددطة بدددر
ً
بمحافظة املخدواة بمنطقة الباحة ،وتكوندت عينة الدراسة مدن  28طالبدا ،وتم تقسيمهم
ً
إلى مجموعتين 16 :طالبا يمثلدوا املجموعة الضدابطة  16طالبدا يمثلدوا املجموعة
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التجريبيدة ،وقدد تدم اختيار املجمدوعتين بطريقدة عشدوائية .واشتملت الدراسة على
األدوات اآلتية :االختبار التحصيلي ،وبطاقة مالحظة .وتبين من نتائج الدراسة وجود
فدروق ذات داللة إحصدائية لصالح املجموعة التجريبيدة التي درست باسدتخدام البرندامج
التعليمي الدذي يعتمدد عل ددى الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية املفاهيم العلمية في
مادة الحاسدب.
وأجرى محاسنة ( )Mahasne, 8112دراسة هدفت التعرف على أثر الخرائط الذهنية
االلكترونية على أداء واتجاه طلبة اكلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية في األردن
واملسجلين ملقرر مقدمة في علم النفس التربوي في الفصل الدراس ي األول لعام الدراس ي
 .8112/8116واستخدم الباحث املنهج شبه التجريبي ،حيث طبقت الدراسة على عينة
ً
مكونة من  60طالبا وطالبة ،قسموا إلى مجموعتان :األولى :ضابطة  22طالب وطالبة
درسوا بالطريقة التقليدية ،والثانية :تجريبية  21طالب وطلبة درسوا باستخدام
الخرائط الذهنية اإللكترونية .وأظهرت نتائج الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية
لصالح املجموعة التجريبية التي درست وفق الخرائط الذهنية.
وقام اكل من حسن وربيع  8116دراسة هدفت التعرف على فاعلية استخدام إستراتيجية
الخرائط الذهنية اإللكترونية للمقرر النظري ملسابقات امليدان واملضمار على اكل من
التحصيل الدراس ي واألداء املهارات لطالبات اكلية التربية الرياضية ،تكونت عينة الدراسة
من  121طالبة من طالبات اكلية التربية الرياضية جامعة حلوان للعام الجامعي
ً
 ،8110/8111وطبقت الدراسة على مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة قبليا
وبعديا ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي االختبارين
البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى التحصيل املعرفي ،ومستوى
األداء املهارات ملقرر مسابقات امليدان واملضمار لصالح املجموعة التجريبية.
وفي دراسة اكونتروفا ( )Kontrova, 2015التي استهدفت تعرف مدى مالئمة الخرائط الذهنية
اكوسيلة تربوية حديثة لتعليم الرياضيات لطلبة الهندسة في جامعة زيلينيا في منطقة
زيلينيا ،وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي الستخدام الخرائط الذهنية من حيث
تمكن الطلبة من املراقبة واملراجعة والتمكن من عملية التعلم وتحقيق التعلم ما وراء
املعرفي.
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وأجرى أبو شريخ  8111دراسة هدفت التعرف على أثر استخدام استراتيجيات (العصف
الذهني ،والخرائط الذهنية ،والتعلم التوليدي في تحصيل طالب الصف التاسع
األساس ي ،وتنمية مهارات التفكير فوق املعرفي ،واتجاهات الطالب نحو تعلم مفاهيم
ً
العقيدة اإلسالمية ،وتكونت عينة الدراسة من  99طالبا ،وزعوا على ثالث شعب صفية
في مدرسة أبي ذر الغفاري في محافظة جرش للعام الدراس ي  ،8111 /8112وأظهرت
النتائج وجود فروق إحصائية بين مجموعات الدراسة على اختبار التحصيل البعدي
لصالح إستراتيجية الخرائط الذهنية ولصالح إستراتيجية العصف الذهني.
في دراسة أجراها اكل من بينغ يينغ ،جيانبينغ ،هيون ،شيا ،جيانيو ،تشون ،جيانيون ( Ying,
 )Jianping, Haiyun, Xia, Jianyu, Qun&Jianyun, 2014هدفت الكشف عن أثر استخدام الخرائط الذهنية
على تحسين أداء طلبة الطب في جامعة اكومينغ الطبية ،وبلغ حجم عينة الدراسة 188
ً
طالبا يمثلون املجموعة التجريبية درسوا وفق إستراتيجية الخرائط الذهنية و111طالب
يمثلون املجموعة الضابطة درسوا وفق الطريقة التقليدية .وأسفرت نتائج الدراسة إلى
فاعلية الخرائط الذهنية في تحسين أداء الطلبة األاكاديمي.
وأجرى أدودو ( )Adodo, 2013دراسة هدفت التعرف على أثر الخرائط الذهنية اكإستراتيجية
تعليمية منظمة على أداء الطالب في العلوم األساسية والتكنولوجيا ،وتكونت عينة
ً
الدراسة من  181طالبا وطالبة من املدارس اإلعدادية في أاكواكو املحلية في والية أوندو،
وأسفرت نتائج الدراسة إلى إستراتيجية الخرائط الذهنية ساعدت على تحسين أداء
الطالب والتفكير الناقد لديهم.
وفي دراسة أجراها اكل من ادمو وزيهوم وعبدهللا ) (Adamu, Zayum, Abdullahi, 2012هدفت
الكشف عن أثر استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية على األداء األاكاديمي للطالب
الذين يدرسون مقرر البيولوجيا في املرحلة الثانوية العليا ،وطبقت الدراسة على
ً
مدرستين تم اختيارهم عشوائيا من بين 81مدرسة ثانوية في مدينة دنغي حيث تم اختيار
ً
 18طالبا مجموعة تجريبية تم تدريسهم باستخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية ،و11
ً
طالبا مجموعة ضابطة تم تدريسهم باستخدام الطريقة التقليدية ،وبينت النتائج أن
األداء األاكاديمي للطالب الذين درسوا باستخدام الخرائط الذهنية أعلى وأفضل وبشكل
ملحوظ من الطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية.
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أجرى السعيد  8118دراسة هدفت إلى تصميم إستراتيجية الستخدام الخرائط الذهنية
اإللكترونية وأثرها على تنمية التحصيل الدراس ي وبعض مهارات التفكير اإلبداعي في مقرر
تحليل النظم لدي الطالب املعلمين للحاسب اآللي ،وطبقت الدراسة على عينة بلغت 21
ً
ً
ً
طالبا تم تقسيمهم عشوائيا على مجموعتين ضابطة وتجريبية تكونت اكل منهما10طالبا،
وبينت النتائج وجود تأثير مرتفع الستخدام الخرائط الذهنية في التحصيل املعرفي وفي
تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب املجموعة التجريبية.
أجرت حوراني  8111دراسة هدفت التعرف على أثر استخدام إستراتيجية الخرائط
الذهنية في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم وفي اتجاهاتهم نحو العلوم في
املدارس الحكومية في مدينة قلقليه ،على عينة بلغت  112طالب وطالبة تم تقسيمهم
على مجموعتين ضابطة  61طالب وطالبة ،وأخرى تجريبية عددها  02طالب وطالبة،
وأظهرت النتائج فاعلية استخدام الخرائط الذهنية في تدريس مادة العلوم.
قامت اكل من محمود وعبد الفتاح  8111بإجراء دراسة هدفت قياس فاعلية استخدام
الخرائط الذهنية على تحصيل أجزاء من مقرر التطريز اليدوي ،استخدمتا املنهج
التجريبي على عينة بلغت  01طالبة مقسمين إلي مجموعتين ضابطة وتجريبية بلغت اكل
منهما  28طالبة ،واستخدمتا اختبار تحصيلي ومقياس تقدير الجانب املهارات اكأدوات
لجمع البيانات ،وأسفرت النتائج عن فاعلية استخدام الخرائط الذهنية في تنمية
التحصيل املعرفي واألداء املهارات في مقرر التطريز اليدوي.
وطبقت الليثي  8119دراسة هدفت التعرف على فاعلية برنامج تعليمي باستخدام
الخرائط الذهنية واملعرفية واإلنترنت على اكل من التحصيل واالتجاه نحو مادة
تكنولوجيا التعليم وتكونت عينة الدراسة من  26طالبة من طالبات السنة الثانية بكلية
التربية الرياضية ،واتبعت الباحثة املنهج التجريبي بتصميم مجموعتين أحداهما تجريبية
وعددهن  22طالبة واألخرى ضابطة وعددهن  22طالبة ،وأسفرت النتائج عن تحسن
املجموعة التجريبية في اكل من التحصيل املعرفي واالتجاه نحو املادة نتيجة استخدام
الخرائط الذهنية واملعرفية وذلك مقارنة باملجموعة الضابطة التي اعتمدت على أسلوب
الشرح والنموذج.
 2.2دراسات تناولت الخرائط الذهنية وعالقتها بدافعية اإلنجازاألكاديمي
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في دراسة اكل من ستكهوف وفيرز وباستيانز ومارتنيز ( )Stokhof, Vries, Bastiaens, Martens, 2018التي
هدفت إلى استكشاف أثر استخدام الخرائط الذهنية لتفعيل وتحفيز استجابات الطلبة
ً
في طرح األسئلة على عينة بلغت  821طالبا من عمر  18-2سنة في هولندا ،أظهرت النتائج
أن استخدام الخرائط الذهنية لها أثر في فاعلية تحفيز الطلبة على طرح األسئلة.
وطبق العتيبي  8110دراسة هدفت الكشف عن فعالية التعلم النشط باستخدام
إستراتيجية الخرائط الذهنية في تحسين مهارات التفكير االستداللي والدافعية الداخلية
ً
ً
للتعلم والتحصيل الدراس ي ،وبلغت عينة الدراسة  11طالبا ،قسموا عشوائيا إلى
ً
ً
مجموعتين :األولى :تجريبية وعددها 19طالبا ،واألخرى :ضابطة وعددها  81طالبا .وتم
تدريس املجموعة التجريبية باستخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية ،في حين تم تدريس
ً ً
املجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فرقا داال
ً
إحصائيا بين املجموعتين التجريبية والضابطة في اكل من مهارات التفكير االستداللي،
والدافعية الداخلية للتعلم والتحصيل الدراس ي؛ لصالح املجموعة التجريبية.
أجرت الدهساني ( )AL-dahhasi, 2013دراسة هدفت البحث عن فاعلية إستراتيجية الخريطة
ً
الذهنية على تنمية مفردات اللغة االنجليزية ودافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف
السادس االبتدائي من مدرسة االبتدائية التاسعة بالطائف ،يتراوح متوسط أعمار
ً
الطالبات من  11إلى  18عام .حيث استخدمت املنهج شبه التجريبي باستخدام
ً
مجموعتين :ضابطة تتعلم فيها الطالبات من خالل الطريقة التقليدية ،وتجريبية تتعلم
ً
فيها الطالبات من خالل الخرائط الذهنية ،وبلغ عينة الدراسة  06طالبة من ابتدائية
التاسعة بالحوية-الطائف .وأشارت النتائج إلى وجود اثر إيجابي إلستراتيجية الخرائط
ً
الذهنية على تنمية مفردات اللغة االنجليزية ودافعية االنجاز لدى الطالبات.
ام اكل من مبارز ومتولي  8111دراسة هدفت معرفة أثر التدريس باستخدام الخرائط
الذهنية التقليدية واإللكترونية على التحصيل ودافعية اإلنجاز ،وطبقت الدراسة على
ً
عينة بلغت  91طالبة تم اختيارهن بطريقة عشوائية من طالبات مقرر مبادئ إدارة
األعمال ،وتم تقسيمهن إلى  2مجموعات :األولى تجريبية الخرائط الذهنية اإللكترونية
وتتكون من  21طالبة ،والثانية مقارنة الخرائط الذهنية اليدوية وتتكون من  21طالبة،
والثالثة ضابطة وتتكون من  21طالبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية لصالح املجموعتين التجريبية واملقارنة مقارنة باملجموعة الضابطة سواء في
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التحصيل أو دافعية اإلنجاز كما أشارت النتائج إلى تفوق املجموعة التجريبية سواء في
التحصيل أو دافعية اإلنجاز عن املجموعة املقارنة.
يالحظ من خالل العرض السابق للدراسات السابقة ما يأتي:
تناولت الدراسات تصميم واستخدام الخرائط الذهنية ونجد أن بعضها استخدم في
مجال التربية الرياضية والبعض األخر في مختلف العلوم األخرى ونالحظ اتفاق معظم
الدراسات في الهدف من الدراسة من حيث تأثيرها على مستوى األداء األاكاديمي،
والدافعية .كما يالحظ من نتائج الدراسات السابقة فاعلية الخرائط الذهنية في زيادة
األداء األاكاديمي للطلبة في املواد الدراسية العلمية (السعيد 8118،؛حوراني8111 ،؛ مقلد8111،؛ وقاد،
 ،)8119وكذلك نجد دراسات درست األداء األاكاديمي واالتجاهات نحو استخدام الخرائط
الذهنية حيث اكانت اتجاهات الطلبة ايجابية لديهم وتحسن مستوى أدائهم األاكاديمي
(حسن وربيع8116 ،؛ أبو شريخ 8111 ،؛ الليثي )8119 ،كما اتفقت معظم الدراسات في استخدامها للمنهج
شبه التجريبي نظرا ملالئمته لطبيعة الدراسات ،كما اختلفت الدراسات السابقة فيما
بينها في اختيارها لعينة البحث حيث طبقت على عينات مختلفة من مراحل سنية
ودراسية مختلفة كما اختلفت الدراسات السابقة في عدد العينات حيث تراوحت ما بين
(  )821 -21فرد.
وقد تميزت الدراسة الحالية في استخدامها إلستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية
ملواكبة العصر ومعايير جودة التعليم واستخدام التكنولوجيا في التدريس مع قلة
الدراسات التي تمت في مجال مهارات االتصال باستخدام الخرائط الذهنية بصفة عامة،
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة واالسترشاد بها في الدراسة الحالية من حيث
صياغة األهداف واختيار منهج البحث والتعرف على طرق تقنين اختبار األداء األاكاديمي
وإعداد مقياس دافعية االنجاز األاكاديمي واختيار نوع وحجم العينة.
وبناء على ما سبق ،جاءت هذه االختالفات بين نتائج الدراسات السابقة بمثابة دافع
للباحث إلجراء هذه الدراسة التي هدفت إلى تقص ي فاعلية استخدام الخرائط الذهنية
اإللكترونية في تنمية األداء األاكاديمي ودافعية اإلنجاز األاكاديمي في مادة مهارات االتصال
لدى طالب عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل.
 .1الجانب امليداني وإجراءاته املنهجية
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 1.1منهج الدراسة:
اتبع الباحث املنهج شبه التجريبي ملالئمته لطبيعة ِّ
الدراسة ،وقد تم االستعانة بالتصميم
التجريبد ددي ملجم د ددوعتين ،واحد دددة تجريبي د ددة ،واألخ د ددرى ضد ددابطة ،للتع د ددرف علد ددى ت د ددأثير العام د ددل
التجريبدي ،وهدو فاعليدة اسدتخدام الخدرائط الذهنيدة اإللكترونيدة فدي تنميدة األداء األاكدداديمي
ودافعية اإلنجاز األاكاديمي في مادة مهارات االتصال ،وذلك بإتباع القياس القبلي والبعدي
ألف دراد املجموع ددة .تك ددون مجتم ددع الدراس ددة م ددن جمي ددع الط ددالب ال ددذاكور املس ددجلين ف ددي م ددادة
مهارات االتصال بعمادة السنة التحضديرية فدي جامعدة حائدل فدي الفصدل الدراسد ي األول مدن
ً ً
العام الجامعي 8112/8112م ،والبالغ عددهم  229طالبا وفقا إلحصائيات عمدادة السدنة
التحضدديرية .وتددم اختيددار عينددة الدراسددة مددن الطددالب الددذاكور فددي املسددار االنسدداني فددي عمددادة
السددنة التحضدديرية فددي جامعددة حائددل والددذين يدرسددون مقددرر مهددارات االتصددال فددي الفصددل
ً
الدراس ي األول للعدام الدراسد ي 8112-8112م .وقدد بلدغ عددد أفرادهدا  66طالبدا تدم تدوزيعهم
فددي شددعبتين تمددثالن مجمددوعتي ِّ
الدراسددة .وقددد اختيددرت عينددة الدراسددة بالطريقددة العنقوديددة
العشوائية حسب الخطوات اآلتية:
 تم حصر شعب الطالب الذين يدرسون مقرر مهارات االتصال ،فبلغ  88شعبة بواقعً
يتراوح بين  11-21طالبا لكل شعبة.
 تدم اختيدار مجمدوعتين بطريقدة عشدوائية مدن بدين املجموعدات ،فكاندت املجموعددة H10واملجموعة .H11
ً
 تددم اختيددار املجموعددة التجريبيددة واألخددرى الضددابطة عشددوائيا ،فكانددت املجموعددة H10ممثلة للمجموعة التجريبية ،واملجموعة  H11ممثلة للمجموعة الضدابطة ،بواقدع 22
ً
ً
طالبا في املجموعة الضابطة و 22طالبا في املجموعة التجريبية ،كما يبين الجدول .1
جدول  :1توزيع أفراد العينة في املجموعتين التجريبية والضابطة وفقا لعدد الطالب
املجموعة تجريبية

املجموعة ضابطة

ً
 22طالبا

ً
 22طالبا
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 1.1أدوات الدراسة
تم استخدام مجموعة من األدوات لغايات تحقيق أهداف الدراسة وهي كما يأتي:
 1.1.1البرنامج التعليمي املستند إلى الخرائط الذهنية اإللكترونية :تم تطوير البرنامج
وبناؤه من قبل الباحث؛ بعد االطالع على األدب السابق وموضوعات مادة مهارات
االتصال ،فتكون محتوى البرنامج من خمس وحدات دراسية من مادة مهارات االتصال،
موزعة على  11ساعات تدريسية؛ وسعى هذا البرنامج إلى العمل على تنمية األداء
األاكاديمي ودافعية اإلنجاز األاكاديمي لدى أفراد الدراسة؛ بما تضمنه هذا البرنامج من
تصميم للخرائط الذهنية اإللكترونية.
وللتأكد من صدق محتوى البرنامج التعليمي تم االستعانة بأحد الخبراء في تكنولوجيا
التعليم لتصميم الخرائط الذهنية االلكترونية بصورة علمية منهجية منظمة وبعد
االنتهاء تم عرضها على عدد  1خبراء من تكنولوجيا التعليم واملناهج وطرق التدريس
إلبداء رأيهم في الخرائط الذهنية من حيث مناسبة األهداف واملحتوى وأساليب التقويم
ومدى صالحية الخرائط للتطبيق .ومن خالل استطالع رأي الخبراء اتضح موافقتهم على
صالحية تطبيق الخرائط وبعد ذلك تم تطبيق وحدة من وحدات إستراتيجية الخرائط
ً
الذهنية على عينة استطالعية عددهم  21طالبا من غير عينة الدراسة وذلك ملعرفة
املعوقات التي تقابل التنفيذ وحساب الزمن الالزم ملشاهدة الخرائط ،وقد أسفرت
الدراسة االستطالعية عن بعض األخطاء اللغوية وبعض الصور الغير واضحة.
وقد راعى الباحث عند تصميم الخرائط الذهنية االلكترونية:
 املراجعة والتعديل :أسفرت الدراسة االستطالعية عن اآلتي:
-

تعديل وتصحيح األخطاء اللغوية.

-

تعديل بعض النقاط الفرعية الخاطئة.
تغيير بعض الصور الغير معبرة.

-

 وأصبحت جاهزة للتطبيق على العينة األصلية.الدليل التعليمي :تضمنت عملية إعداد الدليل التعليمي وفق الخرائط الذهنية
اإلجراءات اآلتية:
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 تحليل محتوى وحدة املهارات الحوارية ،إذ شملت تلك الوحدة املوضوعات
اآلتية :مفهوم الحوار وأهميته ،آداب الحوار وفنيات الحوار الناجح في مواقف
صفية أثناء الدرس .مفهوم اإلقناع وعوامل نجاح عملية اإلقناع ،مفهوم التفاوض
وأهميته بحياتنا.
 إعداد خطة تدريسية مصوغة وفق الخرائط الذهنية اإللكترونية لكل موضوع من
املوضوعات السابقة الذكر ،كما خصص لكل منها عدد من الساعات التدريسية
بلغ مجموعها ( )11ساعة تدريسية بواقع ( )8ساعتان تدريسيتان في األسبوع.
والجدول  8يبين أيام التدريس من اكل أسبوع ،وعدد الساعات املطلوبة للتدريس،
ً
وقد استغرق تطبيق الدراسة خمسة أسابيع بواقع محاضرة أسبوعيا ،بينما لم
َ
تتلق املجموعة الضابطة أي معالجة.
جدول  :1الخطة الزمنية لتدريسية وحدة املهارات الحوارية
األسبوع

اليوم

الزمن

الوحدة

املوضوع

االول

األثنين

8

املهارات
الحوارية

مفهوم الحوار أهميته

الثاني

األثنين

8

املهارات
الحوارية

الثالث

األثنين

8

الرابع

األثنين

8

الخام
س

األثنين

8

املهارات
الحوارية
املهارات
الحوارية
املهارات
الحوارية

االستراتيجيات
املستخدمة
املناقشة والحوار+
التعلم التعاوني

آداب الحوار وفنيات
الحوار الناجح في مواقف
صفية اثناء الدرس
مفهوم االقناع وعوامل
نجاح عملية اإلقناع
مفهوم التفاوض وأهميته
بحياتنا

املناقشة والحوار+
التعلم التعاوني
العصف الذهني+
املناقشة والحوار

فريق العمل ،مقوماته،
معوقاته ،فاعليته

املناقشة والحوار+
التعلم التعاوني

العصف الذهني+
املناقشة والحوار

 خطوات تصميم الخرائط الذهنية االلكترونية:بعد إطالع الباحث على تقنية الخرائط الذهنية اليدوية واإللكترونية في الكتب واملجالت
املتخصصة ومواقع اإلنترنت باإلضافة إلى تدرب الباحث على تصميم الخرائط الذهنية
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اإللكترونية مما اكان له أثر كبير في فهم هذه اإلستراتيجية ،قام الباحث باستخدام
البرامج التالية (I mind map, free mind 9, edraw mind) :لتحويل الوحدات الخمس
املختارة من مادة مهارات االتصال إلي خرائط ذهنية إلكترونية ،بجانب استخدام الباحث
لتطبيق ) )Microsoft office, PowerPointللعرض املتسلسل ألجزاء املحتوي أثناء
ً
التدريس في اكل محاضرة طبقا للخريطة الذهنية اإللكترونية املصممة لذلك ،وقام
الباحث بإعداد إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في التدريس عن طريق إتباع
الخطوات اآلتية:
 قام الباحث بتحديد املوضوع الرئيس ي (محور االهتمام) لكل وحدة من وحدات املقرر. وضع عنوان الخارطة الرئيس ي في املنتصف مع إمكانية إضافة بعض املالمح البصريةلعنوان املوضوع.
 تقسيم املوضوع إلي أفكار رئيسية قد تكون من  0إلي  11أفكار. قام الباحث باستخراج أفكار فرعية لألفكار الرئيسية ،وقد تكون كذلك من  0إلي 11أفكار ،وال يتوقف التقسيم عند األفكار الرئيسية والفرعية فقط قد يمتد إلي أفكار
ً
جزئية لألفكار الفرعية واألفكار الجزئية يخرج منها أفكار أقل حجما وهكذا.
 تنطلق الفكرة الرئيسية من الوسط ثم تتفرع إلي أفكار فرعية وجزئية على األجانب معالتأكيد على أن الفروع تشكل هيكل متصل باملوضوع الرئيس ي.
 يتم تسليط الضوء على الكلمات املفتاحيه ملوضوع الوحدة وهى عبارة عن اكلماتوأفعال قوية.
 جعل الخطوط مائلة :الهدف من ذلك هو مراعاة االنسيابية أثناء قراءة الخارطةالذهنية حيث إن العين تستسهل تتبع الخطوط املائلة عديمة الزوايا.
 الكتابة فوق الخطوط :ألنها أسهل للعين وتساعد على سرعة ترسيخ الخارطة فيالذهن.
 قام الباحث باختيار ألوان وتشكيالت ورسومات تميز األفكار الرئيسية عن األفكارً
الفرعية وتفريعاتها طبقا للميزات واإلمكانيات املتوفر في البرنامج اإللكتروني املستخدم
لرسم الخريطة الذهنية.
 إضافة ملسات فنية :بإضافة بعض اللمسات الفنية للخارطة حتى تصبح أكثر قبوال.أفكار وآفاق ،املجلد  ،6العدد  ،1السنة 8112

179

أثر استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية األداء األاكاديمي ....

د .عطا هللا محمد القطعان

 قام الباحث بإرفاق صور وأشكال وفيديوهات مساعدة لتوضيح أفكار رئيسية أوفرعية على الخريطة الذهنية اإللكترونية لتوضيح املعاني وتبسيط األفكار الخاصة
بتلك الفروع الرئيسية أو الفرعية.
 قام الباحث باستخدام ) (Microsoft office, PowerPoint8112للعرض املتسلسلللخرائط الذهنية املصممة أثناء التدريس للتغلب على عدم إمكانية العرض املتسلسل
في برامج الخرائط الذهنية اإللكترونية املتاحة.
 2.2.3مقياس دافعية اإلنجازاألكاديمي
استخدم الباحث مقياس دافعية اإلنجداز األاكداديمي والدذي أعدده العرسدان  ،2017وتكدون
املقيداس بصدورته األصدلية مدن  81فقدرة تدم صدياغتها علدى صدورة فقدرات إيجابيدة وسدلبية،
موزعة على ثالث أبعاد ،هما:
ُ
البع ددد األول :الطم ددوح األاك دداديمي :ه ددو مس ددتوى النش دداط ال ددذي يق ددوم ب دده الطال ددب م ددن أج ددل
تحقيق املستوى العلمي واألاكاديمي الذي يطمح إليه في تحقيق مستقبله.
ُ
البع ددد الي دداني :املث ددابرة :قدددرة الطال ددب عل ددى تحم ددل ومواصددلة ب ددذل الجه ددد رغ ددم الص ددعوبات
والعقبات ،حتى إكمال مهمة تعليمية معينة.
ُ
البع ددد اليال ددث :الش ددعور باملسددؤولية األاكاديمي ددة :وه ددي إحسدداس الطال ددب باملس ددؤولية تج دداه
املهمات التعليمية املطلوبة منه ،وقدرته على السديطرة عليهدا ،وتحملده ملسدؤولية أفعالده فدي
الغرفة الصفية.
ويتد ددوافر ألداة الدراسد ددة هد ددذه دالالت صد دددق بصد ددورتها األصد ددلية مثد ددل :الصد دددق الظد دداهري
والعدداملي (العرسددان ،)8112 ،حيددث تددم حسدداب معامددل االرتبدداط املصددمح لكددل فقددرة مددع املقيدداس
كك ددل فتراوح ددت ب ددين ( ،)1.22- 1.21وكم ددا تراوح ددت ق دديم ارتباط ددات الفقد درات ُ
بالبع ددد ال ددذي
ً
تنتم ددي إلي دده ب ددين ( ،)1.22 – 1.22واكان ددت جميعه ددا دال ددة إحص ددائيا .وبلغ ددت مع ددامالت الثب ددات
للمقي دداس الكل ددي وأبع دداده درج ددات مرتفع ددة حي ددث تراوح ددت ق دديم مع ددامالت االرتب دداط ألبع دداد
املقياس بين ( ،)1.22 – 1.22والدرجة الكلية لالرتباط ( ،)1.22كما تراوحت قديم االتسداق
الد ددداخلي ب د ددين( ، )1.21 – 1.62وبدرج د ددة اكلي د ددة بلغ د ددت ( ،)1.21وقد ددد اعتبد ددرت ه د ددذه القيمد ددة
مناسبة ألغراض هذه ِّ
الدراسة.
ولتأكي ددد ص دددق ه ددذا املقي دداس ق ددام الباح ددث بتطبي ددق األداة عل ددى عين ددة اس ددتطالعية مكون ددة
ً
مدن( )21طالبددا ومدن خددارج عيندة الدراسددة الحاليدة .وتددم حسداب معامددل ارتبداط بيرسددون بددين
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اكددل فقددرةُ ،
والبعددد الددذي تنتمددي إليدده ،واك ددل فقددرة والعالمددة الكلي دة للمقيدداس ،وقددد تراوح ددت
مع د ددامالت ارتب د دداط بيرس د ددون ب د ددين الفق د درات ُ
والبع د ددد ال د ددذي تنتم د ددي إلي د دده ( ،)0.78 -0.66كمد ددا
تراوحت قيم ارتباطات الفقرات باملقياس ككدل بدين ( .)1.21- 1.18وقدد اعتبدر أن مؤشدرات
الصدق املتوفرة لهذا املقياس اكافيدة ألغدراض هدذه ِّ
الدراسدة .كمدا قدام الباحدث بالتأكدد مدن
ثب ددات أداة الدراس ددة باس ددتخدام عين ددة الص دددق نفس ددها ،وذل ددك بحس دداب معام ددل االتس دداق
الدداخلي باسددتخدام معادلددة كرونبدا ،ألفددا ،حيددث بلددغ معامدل الثبددات ( ،)1.22وبلغددت قيمددة
االتساق الداخلي الكلي للمقياس ( ،)1.22وقد اعتبرت هدذه القيمدة مناسدبة ألغدراض هدذه
ِّ
الدراسة.
 3.2.3صحيح مقياس دافعية اإلنجازاألكاديمي
يتبع تصحيح استجابات الطلبة على هذا املقياس تدريج ليكرت الخماس ي ،حيث يقيس
درجة الثقة للقيام بسلوكيات معينة ،فتوزع الدرجات على استجابة املفحوص اكاآلتي:
ُ
أوافق بشدة ) (5أوافق ) ،)4متردد ) (3ال أوافق ) ،)2ال أوافق بشدة ) ،)1وتعكس الدرجة
في حالة الفقرات السالبة الدرجات التالية ،)81 ،19 ،11 ،18 ،11( :وتتراوح درجاته
العليا والدنيا ما بين ) ،(105-21إذ ِّ
تعد درجة الطالب منخفضة إذا تراوحت بين (2.33 -
)1ومتوسطة إذا تراوحت بين) ،)3.66-2.34ومرتفعة إذا تراوحت ما بين (.(5 -3.67
 1.1اختباراألداء األكاديمي في مادة مهارات االتصال:
تم إعداد اختبار األداء األاكاديمي وفقا للخطوات التالية:
 الهدف من االختبار :يهدف اختبار األداء االاكاديمي إلى قياس تحصيل عينةالدراسة في موضوعات وحدة املهارات الحوارية ،والتعرف على فاعلية استخدام
الخرائط الذهنية ضمن مادة مهارات االتصال ،وذلك عند املستويات املعرفية
(التذكر -الفهم -التطبيق).
 صياغة فقرات االختبار :تمت صياغة فقرات االختبار من نوع أسئلة االختيار منمتعدد ،بحيث تتكون اكل فقرة من مقدمة يليها أربعة بدائل؛ إحداها تمثل اإلجابة
الصحيحة ،وقد بلغ عدد فقرات االختبار في صورته األولية ( )80فقرة ،وتم كتابة
تعليمات االختبار ،وتحديد طريقة تصحيحه وتقدير درجاته ،كما حدد مفتاح
تصحيح اإلجابات.
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 صدق االختبار :بعد االنتهاء من إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه علىً
أربعة من مدرس ي مادة مهارات االتصال؛ وذلك للوقوف على سالمة فقراته علميا
ً
ولغويا ،ومدى ارتباطها باملستويات املستهدفة ،وبيان مدى مناسبته للغرض الذي
أعد من أجله ،وقد تم إجراء التعديالت التي أبداها املحكمين.
 صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار وأبعاده :أظهرت النتائج ارتفاعمعامالت االتساق الداخلي حيث تراوحت تلك املعامالت بين ( )1.22 – 1.01مما
عال بين فقراته.
يدل على أن االختبار يتمتع باتساق ٍ

 ثبات االختبار :تم تطبيق االختبار على مجموعة من طالب مادة مهارات االتصال،ً
وبلغ عددهم ( )21طالبا (من خارج عينة الدراسة الحالية) ،بعد مرور أسبوعين من
التطبيق األول تم تطبيق نفس االختبار على نفس الطالب .ثم ِّ
تم استخراج دالالت
الثبات باالتساق الداخلي لالختبار وأبعاده باستخدام معامالت ثبات ألفا كرونبا،،
وأظهرت النتائج ارتفاع معامالت ألفا كرونبا ،،حيث تراوحت تلك املعامالت بين
( )1.22-1.22مما يدل على ثبات االختبار .ويبين الجدول  2تفصيل نتائج اختبار ألفا
كرونبا.،
جدول  :1معامالت ثبات ألفا كرنباخ ألبعاد اختباراألداء االكاديمي ملادة مهارات االتصال
معامل ألفا كرونباخ
أبعاد اختبارالتحصيل الدراس في مقرر نظريات التعلم
مفهوم الحوار أهميته
1.22
آداب الحوار وفنيات الحوار الناجح في مواقف صفية أثناء
الدرس
مفهوم اإلقناع وعوامل نجاح عملية اإلقناع
مفهوم التفاوض وأهميته بحياتنا

1.26
1.28

فريق العمل ،مقوماته ،معوقاته ،فاعليته

1.22

االختبار الكلي

1.22

1.62

 معامددل صددعولة الفقددرات :وبحسدداب معددامالت الصددعوبة لفقدرات االختبددار تددم اسددت ناءفقرتين اكان معامل صعوبتها دون  %81فتم حذفها.
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 معددامالت تميي ددرالفق ددرات :وبحس دداب معددامالت التمييددز تددم حددذف األسددئلة ذات تميي ددزأقل من  ، 1.19فتم حذف ثالث فقرات.
 زمددن االختبددار :تددم حسدداب الددزمن املسددتغرق فددي اإلجابددة لكددل طالددب لوحددده ،ثددم حسددابمتوسدط الدزمن املسدتغرق فدي اإلجابدة لجميدع الطددالب؛ ومدن ثدم تحددد زمدن االختبدار فددي ()81
دقيقة.
 تق ددديردرج ددة االختب ددار :بلغ ددت الدرج ددة الكلي ددة ( )81درج ددة؛ حي ددث خص ددص لك ددل فق ددرةدرجة واحدة.
 الصورة النهائية الختبارالتحصيل :تكون االختبار في صورته النهائيدة مدن ( )81فقدرة؛ً
موزع ددة عل ددى دروس محت ددوى خم ددس مواض دديع دراس ددية؛ وم ددن ث ددم أص ددبح االختب ددار ص ددالحا
للتطبي ددق ف ددي التجرب ددة األساس ددية للدراس ددة ،والج دددول  1يلخ ددص مواص ددفات اختب ددار األداء
األاكاديمي ملادة مهارات االتصال.
-

م
1
8
2
1
0

املوضوع

جدول  :1جدول مواصفات اختبار األداء األكاديمي ملادة مهارات االتصال
النسبة
عدد
مستوى الهدف
فهم تطبيق
تذكر
الفقرات الوزنية

مفهوم الحوار أهميته
آداب الحوار وفنيات الحوار الناجح في
مواقف صفية أثناء الدرس
مفهوم اإلقناع وعوامل نجاح عملية
اإلقناع
مفهوم التفاوض وأهميته بحياتنا
فريق العمل ،مقوماته ،معوقاته،
فاعليته
املجموع
النسبة الوزنية
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 1.1خطوات إجراء ّ
الدراسة:
 1.1.2لإلجابة على تساؤالت ِّ
الدراسة ،تم تنفيذ الخطوات اآلتية:
 مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة. إعداد أدوات الدراسة (وفق اإلجراءات التي وضحت سابقا).ً
 أعد الباحث مادة املعالجة التجريبية وفقا إلستراتيجية الخرائط الذهنية. قام الباحث بعرض مادة املعالجة التجريبية على مجموعة من املختصين من أجلً
تحكيمها ،وإجراء التعديالت الالزمة وفقا آلرائهم.
 تم اختيار شعبتين بالطريقة العشوائية من الشعب التي يقوم الباحث بتدريسهماملادة مهارات االتصال في الفصل الدراس ي األول 8112-8112م ،وتم اختيار أحداهما
ً
عشوائيا مجموعة تجريبية ،واألخرى مجموعة ضابطة.
 تم تطبيق مادة املعالجة التجريبية ،وذلك كما يلى:ً
 تطبيق أدوات الدراسة قبليا :تم التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيقً
ً
استراتيجية الخرائط اإللكترونية ،من خالل تطبيق أدوات الدراسة تطبيقا قبليا
عليهما ،فقد تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
الطالب على املقياس القبلي (اختبار األداء األاكاديمي) ،ثم نتائج اختبار)ت) للعينات
املستقلة للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات ،كما يبين الجدول .0
جدول  :5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب على االختبارالقبلي لألداء
األكاديمي
ونتائج اختبار(ت) للمجموعات املستقلة للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات
قيمة
قيمة
املتوسط االنحراف
العدد
املجموعة
الحسابي املعياري
الداللة
ت
3.79
11.86
22
تجريبية
0.75
األداء
0.822
7
األكاديمي
3.32
10.43
22
ضابطة
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يالحظ من الجدول  0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (≤α
 )1.10بين املجموعتين ،على اختبار األداء األاكاديمي ،حيث اكانت قيمة (ت) غير دالة
ً
إحصائيا في اكل منها مما يعني أن
املجموعتين متكافئتين في األداء األاكاديمي قبل تطبيق ِّ
الدراسة.
وكددذلك تددم اسددتخراج املتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات املعياريددة لدددرجات الطددالب علددى
املقي د دداس القبلد ددي لدافعيد ددة اإلنج د دداز األاكد دداديمي ،ثد ددم نتد ددائج اختب د ددار)ت) للعين د ددات املس د ددتقلة
للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات ،ويبين الجدول  6هذه النتائج.
جدول  :6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب على املقياس القبلي
لدافعية اإلنجازاألكاديمي
ونتائج اختبار)ت) للمجموعات املستقلة للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات
قيمة
االنحراف قيمة
املتوسط
العدد
املجموعة
األبعاد
املعياري
الداللة
ت
الحسابي
الطموح
األكاديمي
امليابرة
الشعور
باملسؤولية
األكاديمية
دافعية اإلنجاز
األكاديمي

تجريبية

33

8.56

3.32

ضابطة
تجريبية
ضابطة

22
33
22

7.44
4.24
4.64

3.63
2.71
2.44

تجريبية

33

5.52

3.45

ضابطة

22

5.61

3.89

تجريبية

33

18.32

5.87

ضابطة

22

17.69

6.45

0.22

0.736

0.35

0.687

0.44

0.776

0.48

0.732

يالحدظ مددن الجدددول  6عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة (≤α
ً
 )1.10بددين املجمددوعتين ،علددى مقيدداس دافعيددة اإلنجدداز األاكدداديمي اكددامال ،وعلددى اكددل بعددد مددن
ً
أبعد دداده الفرعيد ددة ،حيد ددث اكاند ددت قيمد ددة (ت) غيد ددر دالد ددة إحصد ددائيا فد ددي اكد ددل منهد ددا ممد ددا يعند ددي أن
املجموعتين متكافئتان في دافعية اإلنجاز األاكاديمي قبل تطبيق ِّ
الدراسة.
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ً
قام الباحث بتدريس مادة املعالجة التجريبية لطالب املجموعة التجريبية وفقاإلستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية على مدار خمسة أسابيع .والجدول 8
يوضح ذلك ،بينما لم َ
تتلق املجموعة الضابطة أي معالجة.
 تطبيق اختبار األداء األاكاديمي في مادة مهارات االتصال على العينة االستطالعية،بهدف تحديد الوقت املستغرق لإلجابة ،وحساب معامالت الصعوبة والتمييز
لفقرات هذا االختبار ،ومعامل ثباته.
 تطبيق مقياس دافعية اإلنجاز األاكاديمي نحو مادة مهارات االتصال على العينةاالستطالعية نفسها ،بهدف حساب معامل الثبات لهذا املقياس.
 تطبيق اختبار األداء األاكاديمي في مادة مهارات االتصال البعدي على عينةالدراسة.
 تطبيق مقياس دافعية اإلنجاز األاكاديمي البعدي نحو مادة مهارات االتصال علىعينة الدراسة.
 تفريغ بيانات الدراسة في جداول خاصة وتحليلها إحصائيا. استخالص النتائج ومناقشتها وربطها بالدراسات السابقة. 1.1.1تصميم الدراسة
استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي ملالئمته لطبيعة الدراسة باستخدام التصميم
التجريبي للمجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة بإتباع القياس القبلي والبعدي
لكال املجموعتين وذلك لتقص ي فاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية
األداء األاكاديمي ودافعية اإلنجاز األاكاديمي لدى طلبة جامعة حائل في مادة مهارات
االتصال .وعليه ،يمكن تصنيف متغيرات الدراسة كما يأتي:
 املتغير املستقل ،ويتمثل بمستويين هما :الخرائط الذهنية ،وطريقة املحاضرةالتقليدية.
 املتغيرات التابعة ،وتتضمن متغيرين هما :األداء األاكاديمي  ،ودافعية اإلنجازاألاكاديمي نحو مادة مهارات االتصال.
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األساليب اإلحصائيةُ :
استخدم في الدراسة الحالية البرنامج اإلحصائي للعلوم
االجتماعية( )SPSSلتحليل البيانات ومعالجتها ،وذلك بتطبيق التقنيات اإلحصائية
اآلتية:
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء املجموعتين التجريبيةوالضابطة على االختبار القبلي والبعدي ملقياس مهارات التفكير ما وراء املعرفي
واختبار األداء األاكاديمي.
 نتائج اختبار)ت) للعينات املستقلة للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات. .1عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
ٌ
 1.1عرض نتائج الفرضية األولى و مناقشتها :والتي تنص على عدم وجود فرق ٌ
دال
ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.10 ≤αبين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية
ُ
والضابطة ،على املقياس البعدي في األداء األاكاديمي ،تعزى الستراتيجية التدريس
املستخدمة ،وهي الخرائط الذهنية اإللكترونية.
ولإلجابة عن الفرضية األولى تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء
املجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار البعدي حسب متغير استراتيجية
التدريس ،ثم نتائج اختبار)ت) للعينات املستقلة للكشف عن داللة الفروق بين
املتوسطات .والجدول  2يبين تلك القيم.
جدول  :7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء املجموعتين التجريبية والضابطة في
االختبارالبعدي على
اختبار األداء األكاديمي في مادة مهارات االتصال ونتائج اختبار(ت) لداللة الفروق بين املتوسطات
اختبار األداء األكاديمي في مادة مهارات االتصال البعدي
العدد

املتوسط
الحسابي

االنحرا
ف
املعياري

قيمة
ت

قيمة
الداللة

مربع
إيتا

مقدار
حجم
التأثير

التجريبية

22

12.88

8.602

13.4
3

*0.001

0.2
2

كبير
ً
جدا

الضابطة

22

11.00

2.126

املجموعة
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املجموع

66

14.385
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2.122

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى داللة (1.62 = (1.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى داللة (8.66 = (1.01≥α
ً
*تم تحديد حجم التأثير بالنسبة لكل اختبار اكاآلتي :من) )05-01صغير ،ومن))13-06متوسط ،ومن ) )19-14كبير )100-20)،كبير جدا.

يالحددظ مددن الجدددول  7وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطي أداء الطددالب فددي
ُ
املجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة علددى اختبددار األداء األاكدداديمي البعدددي تعددزى السددتخدام
إس د ددتراتيجية الخد د درائط الذهني د ددة اإللكتروني د ددة ،إذ بلغ د ددت قيم د ددة (ت) للعيند د ددات املسد د ددتقلة
( ،)13.43وهددي قيمددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ( ،)1.10 ≤αوبددالرجوع إلددى
املتوسددطات الحسددابية يالحددظ أن هددذه الفددروق لصددالح املجموعدة التجريبيددة التددي تعرضددت
إلس ددتراتيجية الخ درائط الذهني ددة اإللكتروني ددة ،وب ددذلك ن ددرفض الفرض ددية الص ددفرية ،ونقب ددل
ً
الفرضددية البديلددة ،ممددا يعنددي أن إسددتراتيجية الخ درائط الذهنيددة اإللكترونيددة تددؤثر إيجابيددا
على تنمية األداء األاكاديمي.
مما يشير إلى التأثير االيجابي إلستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية للمجموعة
التجريبية بصورة أفضل من املجموعة الضابطة والتي اتبع معها الطريقة التقليدية في
التدريس.
ِّ
كما تشير قيمة مربع إيتا إلى أن نسبة التباين املفسر الذي تحدثه املعالجة التجريبية
(املتمثلة في استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية) في التباين املنظم
للمتغير التابع فيما يتعلق باختبار األداء األاكاديمي لدى الطالب ،يقدر بنسبة ( )%88مما
ً
يشير إلى تأثير كبير جدا للمعالجة التجريبية.
يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية االلكترونية
تحتوي على املعلومات واملعارف واملفاهيم والشرح الواضح والرسومات والصور واأللوان
التي توضح التدرج لكل خطوة من خطوات تعلم املوضوعات التي تم رسمها على شكل
خرائط ذهنية الكترونية ،باإلضافة إلى أن التدريس باستخدام استراتيجية الخرائط
الذهنية االلكترونية تعمل على تركيز املادة في أذهان الطلبة مما يشير إلى أن
االستراتيجية أداة هامة للتعلم وتدفع الطالب الكتساب املعرفة واملعلومات
بوضوح .وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة اكل من( ،الزهراني 8112 ,؛ Mahasne, 8112
؛ حسن وربيع 8116 ,؛ السعيد ) 8118 ,حيث أشارت أهم النتائج إلى فاعلية الخرائط
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الذهنية االلكترونية في تنمية املفاهيم العلمية في مادة الحاسدب ،باإلضافة إلى ان لها
تأثيرات ايجابية في أداء واتجاه طلبة اكلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية ،كما أن
لها تأثير إجابي على مستوى التحصيل املعرفي ،ومستوى االداء املهارات وفي تنمية التفكير
اإلبداعي لدى طالب املجموعة التجريبية.
ُ
وتعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية في تدريس طالب
املجموعة التجريبية قد أسهم في حدوث التعلم ذي املعنى املبني على الفهم بدال من حفظ
املعلومات ،وذلك من خالل قيام هؤالء الطالب باملشاركة في إعادة ترتيب مفاهيم مهارات
االتصال موضوع الدراسة في شكل صورة هرمية من األكثر عمومية إلى األقل عمومية،
وايجاد العالقات بين تلك املفاهيم واملهارات .وعليه ،فإن استخدام الخرائط الذهنية
االلكترونية أتاحت للطالب فرصة دمج املعارف الجديدة باملعارف السابقة املوجودة
لديهم لتشكل ارتباطات منطقية أدت إلى استيعابهم ملوضوعات مهارات االتصال.
زيادة على ما سبق ،يمكن القول بأن استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية في تدريس
طلبة املجموعة التجريبية أدى إلى إشراكهم ألكثر من حاسة من حواسهم في أثناء تعلمهم
ملهارات االتصال مما أسهم باحتفاظهم باملعلومات ،وسهل عليهم استرجاعها عند أدائهم
على اختبار األداء األاكاديمي ،أكثر مما اكان لدى طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا
باستخدام الطريقة التقليدية املعتمدة على أسلوب التلقين الذي يحد من النشاط
الفاعل للمتعلم ،ويقلل من فرص االحتفاظ باملعلومات لفترة طويلة ،وسهولة استرجاعها.
 1.1عرض نتائج الفرضية اليانية و مناقشتها :والتي تنص على عدم وجود فر ٌق ٌ
دال
ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.10 ≤αبين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية
والضابطة ،على املقياس البعدي في دافعية اإلنجاز األاكاديمي ،وأبعادها ُتعزى
الستراتيجية التدريس املستخدمة ،وهي الخرائط الذهنية اإللكترونية .ولإلجابة عن
الفرضية الثانية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء
املجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار البعدي حسب متغير استراتيجية
التدريس ،ثم نتائج اختبار)ت) للعينات املستقلة للكشف عن داللة الفروق بين
املتوسطات ،والجدول  8يبين تلك القيم.
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جدول  :8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء املجموعتين التجريبية والضابطة في
االختبارالبعدي على مقياس دافعية اإلنجازاألكاديمي ونتائج اختبار(ت) لداللة الفروق بين
املتوسطات
حج
مر
املتوس االنحرا
قيمة
قيمة
املجموع العد
م
بع
ف
ط
األبعاد
الداللة
ت
د
ة
الحسابي املعياري
األثر
إيتا
تجريبية
الطموح
امليابرة
الشعور
باملسؤولية
األكاديمية
دافعية
اإلنجاز
األكاديمي

33

15.58

4.33

ضابطة

33

7.60

5.12

تجريبية
ضابطة

33
33

11.2
4.90

2.41
2.61

تجريبية

33

9.48

3.53

ضابطة

33

6.61

3.74

تجريبية

33

36.26

6.35

ضابطة

33

19.11

7.22

11.69

*0.001

0.55

كبير
ً
جدا

16.1
5

0.001
*

0.6
5

كبير
ً
جدا

5.91

0.001
*

0.2
2

كبير
ً
جدا

26.3
8

0.001
*

0.8
2

كبير
ً
جدا

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى داللة (1.62 = (1.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى داللة (8.66 = (1.01≥α
ً
*تم تحديد حجم التأثير بالنسبة لكل اختبار اكاآلتي :من) )05-01صغير ،ومن))13-06متوسط ،ومن ) )19-14كبير )100-20)،كبير جدا.

يالحظ من الجدول  8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أداء الطالب في
املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس دافعية اإلنجاز األاكاديمي البعدي ُتعزى
الستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية ،إذ بلغت قيمة (ت) للعينات
املستقلة ( ،)26.38وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (،)1.10 ≤α
وبالرجوع إلى املتوسطات الحسابية يالحظ أن هذه الفروق لصالح املجموعة التجريبية
التي تعرضت الستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية ،وبذلك نرفض الفرضية
الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة ،مما يعني أن استراتيجية الخرائط الذهنية
ً
إيجابيا على تنمية دافعية اإلنجاز األاكاديمي.
اإللكترونية تؤثر
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ويالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (≤α
 )1.10على جميع أبعاد دافعية اإلنجاز األاكاديمي ،وبالرجوع إلى املتوسطات الحسابية
يالحظ أن هذه الفروق اكانت لصالح املجموعة التجريبية ،عند مستوى داللة (.)1.10 ≤α
كما تشير قيمة مربع إيتا إلى أن نسبة التباين ِّ
املفسر الذي تحدثه املعالجة التجريبية
(املتمثلة في استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية) في التباين املنظم
للمتغير التابع فيما يتعلق بدافعية اإلنجاز األاكاديمي لدى الطالب ،يقدر بنسبة ()%28
ً
مما يشير إلى تأثير كبير جدا للمعالجة التجريبية.
وتشير هذه النتيجة إلى نجاح استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في مساعدة
الطالب على زيادة مستوى دافعية اإلنجاز األاكاديمي لديهم مما يحفزهم ويشجعهم على
تعلم املفاهيم واملعلومات الجديدة.
وق ددد يع ددزى ذل ددك إل ددى تق ددديم امل ددادة الدراس ددية باس ددتخدام إس ددتراتيجية "الخد درائط الذهني ددة
اإللكتروني ددة" مم ددا ادى ال ددى ارتف دداع مس ددتوى دافعي ددة االنج دداز األاك دداديمي لط ددالب املجموع ددة
التجريبي ددة مقارن ددة باملجموع ددة الض ددابطة ،ويرج ددع ذل ددك مل ددا تتمت ددع ب دده إس ددتراتيجية الخ درائط
الذهنيددة اإللكترونيددة مددن مزايددا لتمثيددل املوضددوعات وإمكانيددة اسددترجاع الطددالب للتفاصدديل
الكثيددرة واملتشددعبة للمددادة بطريقددة سددهلة؛ ممددا سدداعد علددى زيددادة دافعيددة الطددالب وإنجددازهم
في مقرر مهارات االتصال.
كمد ددا يد ددرى الباحد ددث أن اسد ددتخدام الخ د درائط الذهنيد ددة اإللكترونيد ددة سد دداعدت علد ددى إضد ددفاء
الجانب التطبيقي أثناء عرض مقرر مهدارات االتصدال ،وهدذا مدا لدوحظ أثنداء فتدرة التطبيدق
م ددن رغب ددة وتش ددوق الط ددالب الس ددتخدام االس ددتراتيجية ،وع دددم ش ددعورهم باملل ددل م ددن خ ددالل
إض د ددفاء عناص د ددر جذاب د ددة للط د ددالب؛ مث د ددل الص د ددوت ،واألل د ددوان ،والص د ددور وإنش د دداء الع د ددروض
التقديمية باإلضافة إلى حفظها وطباعتها للرجوع للخريطة في أي وقت.
ومما زاد من مستوى دافعية االنجاز األاكاديمي لدى الطالب توزيعهم ضمن مجموعات
(التعلم التعاوني) حيث تقوم اكل مجموعة بالتعاون فيما بينها في التعلم ملوضوع الدرس،
واكانت لدى املجموعات دافعية مرتفعة إلنجاز مهامهم والتنافس مع املجموعات األخرى
في تعلم وعرض املواضيع الدراسية.
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ونتيجة هذه الدراسة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة
)al, 2012; AL-dahhasi, 2013 ; Stokhof et al, 2018التي أبرزت وجود فاعلية الستخدام إستراتيجية
الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية دافعية اإلنجاز األاكاديمي.
الخاتمة
حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤل اآلتي :ما أثر استخدام الخرائط الذهنية
اإللكترونية في تنمية األداء األاكاديمي ودافعية اإلنجاز األاكاديمي في مادة مهارات االتصال
لدى طالب عمادة السنة التحضيرية في جامعة حائل؟؛ ومن خالل إجراءات الدراسة تم
التوصل إلى النتائج اآلتية:
 وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطي أداء الطدالب فدي املجمدوعتين التجريبيدةُ
والض ددابطة عل ددى اختب ددار األداء األاك دداديمي البع دددي تع ددزى الس ددتخدام إس ددتراتيجية الخ درائط
الذهنية اإللكترونية ،ولصالح املجموعة التجريبية.
 وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطي أداء الطددالب فددي املجمددوعتين التجريبيددةُ
والضددابطة علددى مقيدداس دافعيددة اإلنجدداز األاكدداديمي البعدددي تعددزى السددتخدام إسددتراتيجية
الخرائط الذهنية اإللكترونية ،ولصالح املجموعة التجريبية.
(العتيبي ; 8110 ،مبارز ومتوليJones et( )8111 ،

إال أن الوصول إلى هذه النتائج ال ينفي التوقف في البحث عن أهمية استعمال الخرائط
الذهنية اإللكتيونية في التعليم ألن تطويره وعصرنته .لدى يجب إجراء املزيد من
الدراسات التي تتناول أثر استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تدريس مواد
دراسية أخرى في مرحلة التعليم الجامعي ،وتتناول متغيرات أخرى  :اكالتفكير اإلبداعي،
والتفكير البصري.
املراجع
.1أبو شريخ شاهر .8111 ،فاعلية استخدام استراتيجيات العصف الذهني والخرائط الذهنية ونموذج
التعلم التوليدي في التحصيل الدراس ي وتنمية مهارات التفكير فوق املعرفي لدى طالب الصف التاسع
األساس ي في األردن واتجاهاتهم نحو تعلم العقيدة اإلسالمي .مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث
والدراسات التربوية والنفسية ،فلسطين ،مج ،8ع.251 – 286 ،2
.8بوزان توني . 8116 ،خريطة العقل ،ترجمة مكتبة جرير ،الرياض ط .1
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.2حسن ايمان ،ربيع مايسة .8116 ،فاعلية إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية في التحصيل
املعرفي واملستوى املهارى واالتجاه نحو مقرر مسابقات امليدان واملضمار .املجلة العلمية للتربية
البدنية والرياضة ،مصر ،ع.22
.1حوراني حنين .8111 ،أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل طلبة الصف التاسع
في مادة العلوم وفي اتجاهاتهم نحو العلوم في املدارس الحكومية في مدينة قلقيلية ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،اكلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين 8111 ،م.
 .0خليفة ابتسام ،خليفة هيام .8111 ،أثر التعلم املبرمج بمساعدة الحاسوب في تدريس اإلحصاء على
التحصيل و دافعية اإلنجاز لدى طلبة اكلية العلوم التربوية و اآلداب  /األونروا" مجلة التراثIssue ،
.2014 Issue 14.،14
.6السعيد عبد الرازق .8118 ،تصميم إستراتيجية الستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية وأثرها على
تنمية التحصيل الدراس ي وبعض مهارات التفكير اإلبداعي في مقرر تحليل النظم لدي الطالب
املعلمين للحاسب اآللي ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.
.2عامر طارق .8110 ،الخرائط الذهنية ومهارات التعلم ،طريقك إلى بناء األفكار الذكية .املجموعة
العربية للتدريب والنشر،طباعة ،1القاهرة ،مصر .
.2الليثي جيهان .8119 ،فاعلية برنامج تعليمي باستخدام الخرائط الذهنية واملعرفية واإلنترنت على اكل
من التحصيل واالتجاه نحو مادة تكنولوجيا التعليم ،املؤتمر العلمي الرابع لالتجاهات الحديثة لعلوم
الرياضة في ضوء سوء العمل ،جامعة أسيوط.
.9مبارز منال ،متولي إيمان .8111 ،أثر استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية التقليدية واإللكترونية
على تنمية دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسيفى مادة مبادئ إدارة األعمال لطالب الصف األول
الثانوي التجاري .تكنولوجيا التعليم -مصر ،مج ،81ع. 2
 .11محمود إيمان ،ملياء عبد الفتاح .8111 ،فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيل أجزاء من
مقرر التطريز اليدوي ،مجلة االقتصاد املنزلي ،مجلد  -81العدد األول.
 .11مقلد محمد .8111 ،فاعلية استخدام الخرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة في تدريس
الدراسات االجتماعية على التحصيل املعرفي وتنمية التفكير االستداللي لدي تالميذ املرحلة
اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،اكلية التربية ،جامعة سوهاج.8111 ،
 .18وقاد هديل ،أحمد إبراهيم .8119 ،فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيل بعض
ً
موضوعات مقرر األحياء لطالبات الصف األول ثانوي الكبيرات بمدينة مكة املكرمة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
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 .12العتيبي خالد .8110 ،فعالية التعلم النشط باستخدام إستراتيجية خرائط العقل في تحسين
مهارات التفكير االستداللي والدافعية الداخلية للتعلم والتحصيل الدراس ي لدى طلبة
الجامعة .مجلة جامعة طيبة العلوم التربوية ،السعودية ،س ،11ع.8
 .11العرسان سامر .8112 ،فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم النشط املستندة إلى النظرية
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