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  إعداد
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 ويـــربــرف تـــمش
 

 
 امللخص

هدؼ البحث إلى التحقؽ مف فاعمية استخداـ الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في  
التحميمي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة، حيث تـ استخداـ المنهج تنمية مهارات التفكير 

عداد دليؿ استخداـ البرنامج التعميمي  التجريبي، وتـ إعداد اختبار مهارات التفكير التحميمي، وا 
لممعمـ والتمميذ، وتـ اختيار عينة البحث مف فصميف مف مدرسة شهار بمحافظة الطائؼ 

 .فوتوزيعهما عشوائيا عمى مجموعتي

وتـ التدريس لممجموعة التجريبية األولى بالخرائط الذهنية اإللكترونية، والتدريس 
لممجموعة التجريبية الثانية بالخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة، وتـ التطبيؽ البعدي الختبار 
ة مهارات التفكير التحميمي عمى المجموعتيف، وقد أشارت النتائج إلى تفوؽ المجموعة التجريبي

الثانية عمى المجموعة التجريبية األولى، وأكدت فاعمية استخداـ الخرائط الذهنية اإللكترونية 
 .الفائقة في تنمية مهارات التفكير التحميمي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة
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 :أوال: مقذمة
فػػػي مجػػػاؿ تقنيػػػات المعمومػػػات وعمميػػػات االتصػػػاؿ  والتػػػي  متزايػػػًدايشػػػهد العػػػالـ تطػػػوًرا 

أثَّػػػرت فػػػي مختمػػػؼ مجػػػاالت الحيػػػاا ومنهػػػا المجػػػاؿ التعميمػػػي  والػػػذي صػػػار متفػػػاعاًل مػػػ  هػػػذا 
عمػػػى المعمومػػػات التػػػي  -فقػػػط -التطػػػور بصػػػورا كبيػػػرا، ممػػػا جعػػػؿ التفكيػػػر ا ف لػػػيس منصػػػب ا

نقؿ بها هػذ  المعمومػات، والتػي تقػـو عمػى ينبغي نقمها لممتعمـ، بؿ يتمركز حوؿ الكيفية التي ت  
ثرائه، باستخداـ المستحدثات التكنولوجية.  استثار  التفكير وا 

فػي  -هذ  المستحدثات التكنولوجية فػي بػرامج إعػداد المتعممػيف توظيؼومف ثَـّ أصبح 
ممًحػػػا، لػػػه مػػػا يبػػػرر  مػػػف شػػػواهد وأسػػػانيد  إذ يػػػذكر العنػػػزي  مطمًبػػػا -شػػػتى المراحػػػؿ الدراسػػػية

نتػػائج العديػػد مػػف األبحػػاث والدراسػػات التربويػػة تشػػير إلػػى أهميػػة الحاسػػو  ( أف ٕهػػػ  ٕٖٗٔ)
و وتطبيقاتػػه المختمفػػة فػػي التعمػػيـ، ودور  الوامػػح فػػي تنميػػة مهػػارات التفكيػػر لػػدى المتعممػػيف، 

استخداـ الحاسػو  وتطبيقاتػه المختمفػة فػي العمميػة التعميميػة متوافًقػا مػ  دعػوات البػاحثيف إلػى 
طػػرؽ حديثػػة فػػي التػػدريس، تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى اسػػتثارا تفكيػػر ، وتقػػـو بتنميػػة مهاراتػػه  اعتمػػاد

 في ثيدلتحوا ديدلتجاعممية ( أف ٕٔ  ٕٚٓٓالعقميػػة المختمفػػة، حيػػث يػػرى عبػػاس والعبسػػي )
بأنواعػػػػه  -إلػػػػى تنميػػػػة التفكيػػػػر الهادفػػػػة والػػػػتعمـ التعمػػػػيـ عمميتػػػػي تتيجياارستوا قئاطر ؿمجا

 .لممحةا األمور نم تصبحأ -المختمفة

َـّ ظهػػػػرت أسػػػػالي  تعمػػػػـث حديثػػػػة تقػػػػـو عمػػػػى اسػػػػتثارا التفكيػػػػر، وتنميػػػػة مهاراتػػػػه  ومػػػػف ثػػػػ
  Tony Buzan(، التي ابتكرهػا تػوني بػوزافMind Mapsالمختمفة، ومنها الخرائط الذهنية )

والتػػي تسػػاعد عمػػى التفكيػػر والػػتعمـ وتعتمػػد عمػػى نفػػس الطريقػػة المتسمسػػمة لمخاليػػا العصػػبية، 
( بأنهػػا أداا فعاَّلػػة فػػي تنظػػيـ التفكيػػر، وينظػػر إليهػػا هػػالؿ ٕٔ  ٕٔٔٓحيػػث يصػػفها بػػوزاف )

 ( باعتبارها أداا تساعد عمى التفكير والتعّمـ.ٖ٘ٔ  ٕٚٓٓ)

لمختمفة في العممية التعميمية، كاف البد مف وم  تطور استخداـ الحاسو  وتطبيقاته ا 
االستفادا منها في االرتقاء بالخرائط الذهنية إلى مستوى أكثر فاعمية، واستثارا أكثر لمتفكير، 

( أف الخريطة الذهنية التقميدية ال تحدث اإلثارا ٕٙهػ  ٖٓٗٔحيث تذكر نفيف البركاتي )
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امج الحاسوبي الخاص ببناء الخرائط الذهنية المطموبة، والجدا المحفزا لمدماغ بخالؼ البرن
 بأدواته المتعددا، التي تتيح العديد مف الخيارات وتوفر البدائؿ أماـ المتعمـ.

في إعداد الخرائط  -( أف استخداـ البرامج الفائقةٕٕٔ  ٕٗٓٓويرى فرجوف )
تفكير عمميات عنه معمومات البرنامج، مما ينتج في ؿ والتحكـ التفاعيتيح لممتعمـ  -الذهنية

جديدا، كما أف االستفادا مف البرامج الفائقة القائمة عمى تكويف الروابط ي عد أمًرا مهًما، إذ 
( أف البرامج الفائقة التي تقـو عمى تنظيـ المعمومات، بطريقة تتيح ٔٔ  ٕٚٓٓيذكر عمي )

لروابط أنها تؤدي لممتعمـ اإلبحار الكتسا  المعمومات بالطريقة التي تناسبه، ومف فوائد تمؾ ا
( أف حدوث المعنى لدى المتعمـ ٖٓٔ  ٕٚٓٓإلى إحداث المعنى، حيث يرى جينسف )

يرتبط بحدوث مجموعة كبيرا مف الترابطات، كما أف هذ  الترابطات تزيد مف قوا الذاكرا 
( أنه كمما زادت تمؾ ٚ٘هػ  ٕٔٗٔوتحسِّف مف قدرا العقؿ عمى التفكير، لذا يذكر الحارثي )

باطات فإف ذلؾ يزيد مف عممية التذكر والتفكير، وتقـو الروابط أيًما بإثراء العقؿ االرت
( أنه ٕٛ  ٕٔٔٓبالمخزوف المعرفي الكبير، الذي يزيد مف سرعة التعمـ، حيث يذكر بوزاف )

م  وجود المزيد مف تمؾ الروابط بيف المعمومات، فإف ذلؾ يساعد عمى سهولة استدعاء أي 
 متعمـ مف العقؿ.معمومة يحتاجها ال

ومف مهارات التفكير ذات األهمية، مهارات التفكير التحميمي، والذي يرى عامر 
( أنه  يمثؿ إحدى المراحؿ أو الخطوات األساسية المتصمة بعدد مف عمميات ٘ٔ  ٕٚٓٓ)

التفكير األكثر تعقيًدا منه مثؿ  التفكير التنسيقي، والتفكير الناقد، واتخاذ القرار، والتفكير 
 العممي، والحؿ اإلبداعي لممشكالت، والتفكير المعرفي.

وتأتي أهمية التفكير التحميمي مف خالؿ تحقيقه لمكثير مف األهداؼ التربوية، حيث 
( بأف الهدؼ مف التفكير التحميمي، ومف تنمية مهاراته هو ٜ  ٕٛٓٓتذكر جميمة الوائمي )

نشاء مجتم  متماسؾ، يتصؼ أبناؤ   باإلدراؾ والوعي، والوموح في بناء جيؿ مفكر، وا 
التفكير. لذا كاف العمؿ عمى تنمية التفكير التحميمي ومهاراته المختمفة مطمًبا تربوًيا ممًحا، 

( بأف تنمية المتعمـ تتطم  تنمية التفكير لديه، وخصوًصا ٙ٘  ٖٕٓٓحيث يذكر دويدي )
 .والمقارنة التصنيؼ تعمميا تنمية وكذلؾ ألهميته، لتحميميا رلتفكيت اعمميا
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وعمػػى مػػوء الػػدالئؿ السػػابقة التػػي تشػػير إلػػى أهميػػة العمػػؿ عمػػى تنميػػة مهػػارات التفكيػػر       
التحميمػػػي، فػػػإف الدراسػػػة الحاليػػػة تسػػػعى إلػػػى اسػػػتغالؿ الػػػروابط القائمػػػة بػػػيف الخػػػرائط الذهنيػػػة 
اإللكترونيػػة والتفكيػػر فػػي االعتمػػاد عمػػى هػػذا التقنيػػػة كأسػػمو  فػػي تقػػديـ محتػػوى مقػػرر لغتػػػي 

الميػػذ المرحمػػػة المتوسػػطة، مػػػف خػػالؿ االرتقػػاء بػػػالخرائط الذهنيػػة إلػػػى مسػػتوى أكثػػػر الخالػػدا لت
فاعميػػػة، واسػػػتثارا لمتفكيػػػر، عػػػف طريػػػؽ الخػػػرائط الذهنيػػػة اإللكترونيػػػة، وذلػػػؾ باسػػػتخداـ برنػػػامج 
حاسػػػػوبي فػػػػي بنائهػػػػا  إلحػػػػداث اإلثػػػػارا المحفػػػػزا لمػػػػدماغ، ثػػػػـ االرتقػػػػاء بتمػػػػؾ الخػػػػرائط الذهنيػػػػة 

لمسػتوى األعمػى واألكثػر فاعميػة باسػتخداـ الخػرائط الفائقػة القائمػة عمػى الػربط اإللكترونية إلى ا
بيف مجموعة مف الخرائط الذهنيػة اإللكترونيػة، والتػي تتميػز بػالكثير مػف الفوائػد، وذلػؾ بغػرض 

 العمؿ عمى تنمية مهارات التفكير التحميمي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة.

ا: مشكلة البحث وتساؤالته:
ً
 ثاني

بالرغـ مف االهتماـ المتزايد بتنمية التفكير، ومهاراته المختمفة في الميداف التربوي، إال 
  ٕٚٓٓأف كثيًرا مف التالميذ ال يجيدوف التفكير  ويعود السب  في ذلؾ كما يرى عبادا )

( إلى معؼ اهتماـ المناهج الدراسية مف حيث ممامينها بالتفكير، واعتمادها عمى ٕٓ
 يف.الحفظ والتمق

 طرتسي زالت ما الحديثة غير قئاطرل( فيذه  إلى أف أٙٔ  ٕٙٓٓأما الجالد )
 ،فيرلمعا رنفجااال رعص مةاءوم نع ارقاص جاتهارمخ لجع مما لتعميميةا لعمميةا عمى
 النمو أف( ٛٗ  هػٖٕٗٔ) البكر يرى حيف في وكفاءا، بفاعمية ارلمعاصا المشكالت جهةاومو

شه اليـو في جمي  مجاالت الحياا يحتِـّ عمى أي نظاـ تربوي أف نعي الذي والتقني المعرفي
 يتبنى استراتيجيات وطرائؽ حديثة لتنمية مهارات التفكير لدى الطال   مف أجؿ التكيؼ معه. 

ومف ثَـّ كاف التفكير في العمؿ عمى توظيؼ المستحدثات التكنولوجية في العممية 
الذي يساعد في  -مية تنمية التفكير التحميميالتعميمية، وم  إحساس الباحث وشعور  بأه

تحقيؽ تنمية شاممة لمفرد في العممية التعميمة عمى النحو الذي يحقؽ األهداؼ التربوية، 
ومنها زيادا التحصيؿ الدراسي، وامتالؾ العديد مف المهارات الحياتية المرورية، كاتصافه 

حاطة باإلدراؾ والوعي، والوموح في التفكير، والدقة في ال تعبير، وقوا في الرأي والحجة، وا 



 

   عادل محيدى صاحل املالكى/ أ

  

 289 

وما   -شاممة بالموموع، وحمه لممشكالت الحياتية التي تواجهه، واتخاذ  لقرارات سميمة
(، ٕٚٓٓذه  إليه الباحث تدعمه نتائج العديد مف الدراسات، مثؿ دراسة كؿٍّ مف  عامر )

(، ٜٕٓٓالشافعي )(، وربا  ٕٛٓٓ(، وجميمة الوائمي )ٕٛٓٓ(، والخياط )ٕٚٓٓوزخاري )
(، والتي تشير في مجممها إلى أهمية  ٕٔٔٓ(، وليمى حساـ الديف )ٜٕٓٓوثناء رج  )

 العمؿ عمى تنمية التفكير التحميمي. 

لػذا كػاف البػد مػف اختيػار تقنيػة حديثػة مناسػبة، تقػـو عمػى إثػارا التفكيػر، وتسػاعد عمػػى 
لػػػػذا رأى الباحػػػػث اسػػػػتخداـ  التػػػػذكر والفهػػػػـ، وتعمػػػػؿ عمػػػػى تكػػػػويف الػػػػروابط، بأسػػػػمو  مشػػػػوؽ،

الخػرائط الذهنيػػة، وقػػد جػاء ذلػػؾ تمبيػػة لكثيػػر مػف الػػدعوات والتوصػػيات التػي تؤكػػد عمػػى أهميػػة 
(، ٜٕٓٓ(، وبػوزاف )ٕ٘ٓٓاستخدامها في تنمية التفكير مثؿ أبحاث العالـ البريطػاني بػوزاف )

  ;D’Antoi)، ودانتػوني وزمالئػه (     ,Wang; Lee & Chu)ودراسػة وانػج وزمالئػه 
 ( .ٕٕٔٓ(، ودراسة السعيد )ٕٔٔٓودراسة سحر مقمد )

وألهميػػػة اسػػػتخداـ البرمجيػػػات الحاسػػػوبية فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة فقػػػد اقترحػػػت الدراسػػػة 
الحاليػػػة اسػػػتخداـ برنػػػامج حاسػػػوبي خػػػاص ببنػػػاء الخػػػرائط الذهنيػػػة  إلحػػػداث اإلثػػػارا المحفػػػزا، 

 وزيادا عنصر التشويؽ والتنظيـ والتفاعؿ. 

وء ما سبؽ أمكف تحديد مشكمة الدراسة الحالية، في سعيها نحو اإلجابة عف وعمى م
التساؤؿ الرئيس التالي  ما أثر استخداـ الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية مهارات 

 التفكير التحميمي لدى تالميذ الصؼ الثاني المتوسط ؟ وقد تفرع منه التساؤالت التالية 

لخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية مهارا التصنيؼ لدى ما أثر استخداـ ا (ٔ
 تالميذ الصؼ الثاني المتوسط في مقرر لغتي الخالدا؟

ما أثر استخداـ الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية مهارا المقارنة لدى تالميذ  (ٕ
 الصؼ الثاني المتوسط في مقرر لغتي الخالدا؟

خرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية مهارا التتاب  لدى تالميذ ما أثر استخداـ ال (ٖ
 الصؼ الثاني المتوسط في مقرر لغتي الخالدا؟
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 ثالثا: أهذاف البحث: 
 سعت الدراسة الحالية نحو العمؿ عمى تحقيؽ هدفيف أساسييف، وهما 

في تنمية مهارات التفكير  تصميـ برنامج تعميمي باستخداـ الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة (ٔ
 التحميمي في مقرر لغتي الخالدا لدى طال  الصؼ الثاني المتوسط.

معرفة أثر استخداـ البرنامج التعميمي القائـ عمى الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في  (2
 تنمية مهارات التفكير التحميمي لدى طال  الصؼ الثاني المتوسط.

 رابعا: أهمية البحث:
البحث الحالي استجابة لما ينادي به التربويوف مف مرورا استخداـ أسالي  ي عد  (1

 واستراتيجيات حديثة في عمميتي التعميـ والتعمـ.
ي فيد البحث الحالي مخططي المنهاج في معرفة طرؽ جديدا لتنمية التفكير التحميمي  (2

 باستخداـ إستراتيجية قائمة عمى تكويف الروابط بواسطة الحاس  ا لي.
 التتاب (.-التصنيؼ-قدـ البحث اختباًرا لمتفكير التحميمي في مهارات )المقارنةي   (3
التمميذ (، والذي يساعد  -ي قدـ البحث دليؿ استخداـ البرنامج التعميمي بصورتيه )المعمـ (4

 في تحقيؽ األهداؼ التعميمية في تنمية مهارات التفكير التحميمي.

ا: فزوض البحث :
ً
 خامس

 المجموعة تالميذ درجات متوسطي بيف( ٘ٓ.ٓ=αإحصائًيا عند مستوى )ال يوجد فرؽ داؿ  (1
 األولى والمجموعة التجريبية الثانية في القياس البعدي لدرجة مهارا التصنيؼ. التجريبية

 المجموعة تالميذ درجات متوسطي بيف( ٘ٓ.ٓ=αال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى ) (2
 األولى والمجموعة التجريبية الثانية في القياس البعدي لدرجة مهارا المقارنة.  التجريبية

درجات تالميذ المجموعة  متوسطي بيف( ٘ٓ.ٓ=αال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى ) (3
 التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في القياس البعدي لدرجة مهارا التتاب .

 تالميذ درجات متوسطي بيف( ٘ٓ.ٓ=αإحصائًيا عند مستوى )ال يوجد فرؽ داؿ  (4
األولى والمجموعة التجريبية الثانية في القياس البعدي لمدرجة الكمية  التجريبية المجموعة

 الختبار مهارات التفكير التحميمي.
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ا: حذود البحث:
ً
 :اقتصر البحث الحالي عمى سادس

 -لغتي الخالدا في المكونات )الصنؼ المغويالوحدا الخامسة )قمايا الشبا ( مف مقرر  -
 الوظيفة النحوية( المقررا عمى تالميذ الصؼ الثاني المتوسط. -األسمو  المغوي

 التتاب (. -التصنيؼ-)المقارنةثالثة مف مهارات التفكير التحميمي وهي   - 

ا : مصطلحات البحث:
ً
 سابع

 الخريطة الذهنية:  (1
"أداا تسػػاعد عمػػػى التفكيػػر والػػػتعّمـ، وهػػي عبػػػارا  ( بأنهػػػا ٖ٘ٔ  ٕٙٓٓيعّرفهػػا هػػالؿ )

عف مخطط يومح المفهـو األساسي، واألفكار الرئيسػة، والفػروع فػي المومػوع المػراد تعممػه  
 لتساعد عمى تسري  التعمـ، وعمى اكتشاؼ المعرفة والمعمومات بصورا أسرع".
ز عمػػػى التفكيػػػر، ويعرفهػػػا الباحػػػث إجرائي ػػػا بأنهػػػا  شػػػكؿ بيػػػاني مػػػنظـ لممعمومػػػات، يحفِّػػػ
ؽ يجم  بيف الصور واأللواف والكممات.  ويساعد عمى التذكر، بأسمو  مشوِّ

 الخريطة الذهنية اإللكترونية:  (2
( الخريطة الذهنية اإللكترونيػة بأنهػا  "إحػدى اسػتراتيجيات ٜأ  -ٕٕٔٓيعرِّؼ السعيد )

خػػػرائط رسػػػومية تشػػػمؿ الػػػتعماـ اإللكترونػػػي لتعزيػػػز الػػػتعمـ مػػػف خػػػالؿ حاسػػػة النظػػػر، باسػػػتخداـ 
مفهـو رئيسث أو مركزي تتفرع منه األفكػار، وتتػدرج مػف األكثػر شػمواًل إلػى األقػؿ شػموالً، ويػتـ 
إعػػػػدادها مػػػػف خػػػػالؿ بػػػػرامج حاسػػػػ  متخصصػػػػة مسػػػػتخدمًة   الكممػػػػات المفتاحيػػػػة، واأللػػػػواف، 

 والصور، والرموز، والروابط، بهدؼ تنظيـ وتمخيص المعمومات، وعرمها بشكؿ مترابط. 
ويعرفهػػػػػا الباحػػػػػث إجرائي ػػػػػا بأنهػػػػػا  شػػػػػكؿ بيػػػػػاني مػػػػػنظـ لممعمومػػػػػات باسػػػػػتخداـ برنػػػػػامج 
ؽ يجمػػػ  بػػػيف الصػػػور،  حاسػػػوبي، يحفِّػػػز عمػػػى التفكيػػػر، ويسػػػاعد عمػػػى التػػػذكر بأسػػػمو  مشػػػوِّ

 واأللواف، والكممات.
 الخريطة الذهنية اإللكترونية الفائقة:  (3

يػأتي بمعنػى االمتػداد ( حيػث Hyper( إلى معنػى )ٓٓٔ  ٕٓٔٓيشير طه، وعمراف )
والتوسػ ، ومػف ثػـ فػػإف الوسػائط الفائقػة هػػي  "نظػاـ لػربط المعمومػات وتقديمػػه فػي صػورا غيػػر 
خطية ممثمًة في  الػنص، والرسػـ، والصػوت، والتخطػيط البيػاني، والصػورا الثابتػة والمتحركػة"، 

هنيػػػػػة وتحمػػػػػؿ الخػػػػػرائط الذهنيػػػػػة اإللكترونيػػػػػة الفائقػػػػػة جميػػػػػ  خصػػػػػائص ومزايػػػػػا الخريطػػػػػة الذ
 اإللكترونية م  التركيز عمى خاصية الترابط، التي تساعد عمى الربط بيف الخرائط األخرى.
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ويعرفهػػػا الباحػػػث إجرائًيػػػا بأنهػػػا  أشػػػكاؿ بيانيػػػة منظمػػػة لممعمومػػػات باسػػػتخداـ برنػػػامج 
حاسػػوبي، قائمػػة عمػػى تكػػويف الػػروابط، تحفِّػػز عمػػى التفكيػػر، وتسػػاعد عمػػى التػػذكر، بأسػػمو  

ؽ يجم  ب  يف الصور واأللواف والكممات.مشوِّ
 التفكير التحميمي:  (4

( التفكير التحميمي بأنه  "ذلؾ النمط مف التفكيػر الػذي يقػـو ٓٗ  ٜٕٓٓيعرؼ سعادا )
دراؾ مػػا بينهمػػا  بػػه الفػػرد بتجزئػػة المػػادا التعميميػػة أو الموقػػؼ إلػػى عناصػػر ثانويػػة أو فرعيػػة، وا 

 والعمؿ عمى تنظيمها في مرحمة الحقة". مف عالقات أو روابط، مما يساعد عمى فهـ بنيتها،
فه الباحث إجرائًيا بأنه  ذلؾ النمط مف التفكير الذي يقـو بتجزئة الموقؼ إلى  ويعرِّ
عناصر  األساسية، واالهتماـ بتمؾ التفاصيؿ، ورؤية ما بينها مف عالقات لموصوؿ إلى 

، يسير وفؽ خطوات متسمسمة، وبشكؿ متتاب   .استنتاج مقن ، أو حؿ مرضث
 

 مهارات التفكير التحميمي:  (5
فهػػا الخيػػاط ) ( بأنهػػا  "القػػدرا عمػػى تحديػػد الفكػػرا أو المشػػكمة، وتحميمهػػا ٜٖ  ٕٛٓٓيعرِّ

إلػػػػى مكوناتهػػػػػا، وتنظػػػػيـ المعمومػػػػػات الالزمػػػػة لصػػػػػن  القػػػػرار، وبنػػػػػاء معيػػػػار لمتقػػػػػويـ وومػػػػػ  
 االستنتاجات المالئمة".

ؿ عميهػػػا التمميػػػذ فػػػي اختبػػػار التفكيػػػر ويعرفهػػػا الباحػػػث إجرائًيػػػا بأنهػػػا  الدرجػػػة التػػػي يحصػػػ
 التتاب . -التصنيؼ -التحميمي لكؿ مهارا مف المهارات التي تـ االقتصار عميها، وهي  المقارنة

 

ا: اإلطار النظزي للذراسة :
ً
 ثامن

 احملور األول: اخلزائط الذهنية اإللكرتونية:
 Graphicتنتمي الخرائط الذهنية إلى ما ي عرؼ بالمنظمات التخطيطية )

Organizersأحياًنا -(  والتي قد ت سمى- ( بالمنظمات البصريةVisual Organizers ،)
( أنها مف ٖ٘ٓهػ  ٜٕٗٔوهي أداا لتنظيـ األفكار، وفهـ الموامي ، حيث يذكر فتح اهلل )

أدوات التعمـ التي يستخدمها المتعمـ في تنظيـ واستخالص األفكار والمعمومات. وتصفها 
( بأنها  "وسيمة بصرية تساعد المعمـ والمتعمـ عمى تكويف ٙٓٔ  ٜٜٛٔ) صفاء األعسر

هدؼ وامح لدراسة الممموف، وتقـو بنشاط إيجابي في اكتشاؼ عالقات جديدا، وفهـ 
 العالقات القائمة في المادا، كما تقـو بالتحكـ في عمميات التفكير"
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  ٕٔٔٓيف حوراني )أما فيما يتعمؽ بأنواع المنظمات التخطيطية، فقد أشارت حن
( إلى أف العديد مف الباحثيف صنفوا المنظمات التخطيطية إلى أربعة أنواع  المنّظـ ٔٔ

المرت ، والمنّظـ التصوري، والمنّظـ التتابعي، والمنّظـ الدوري، حيث تنقسػـ المنظمات 
 ( إلى ثالثة أنواع وهي ٔٔ  ٕٔٔٓالتخطيطية المرتبة، كمػا ذكرتها حنيف حوراني )

وم  مفهـو رئيس أو مركزي، تتفرع منه األفكار الرئيسػة  والتػي وفيها ي   خرائط الذهنية:ال -1
تجعػػػػؿ المعمومػػػػات أكثػػػػر بػػػػروًزا، وبػػػػذلؾ فػػػػإف الخػػػػرائط الذهنيػػػػة تسػػػػمح لممتعممػػػػيف بتنظػػػػيـ 

 المعمومات بالشكؿ الذي يمكنهـ مف تذكرها لفترا زمنية أطوؿ.
المفاهيـ بحيث يكوف المفهـو الرئيس في قمة رت  وفي هذا النمط ت   خرائط المفاهيـ: -2

، والمفاهيـ األقؿ عمومية أسفؿ منه وهكذا، وهي تسمح لممتعمـ بتنظيـ المعرفة التي  الهـر
يمكف أف ت خزف في الذاكرا الطويمة المدى، ومف ثـ االحتفاظ بالمعرفة لفترا زمنية أطوؿ، 

 كما أنها ت سهؿ تعمـ المادا التعميمية الجديدا.
تصؼ الخريطة العنكبوتية العالقة بيف مفهـو مركزي وتفاصيؿ   الخرائط العنكبوتية -3

مساندا عف طريؽ الفروع التي تربط األفكار بالمفهـو الرئيس، ولها ثالثة أجزاء هي  الفكرا 
الرئيسة )وتكوف موموعة في دائرا في مركز الخريطة(، والخصائص الهامة )وت وم  عمى 

مركز الخريطة(، واألفكار المساندا )والتي ت وم  عمى خطوط أو  الفروع التي تخرج مف
 .دوائر تتفرع مف الخصائص المهمة وتدور حوؿ الخريطة(
 أهمية الخريطة الذهنية في تعميـ وتعمـ المغة العربية:

الخرائط الذهنية إستراتيجية تدريس متكاممة، تتيح الفرصة أماـ المتعمـ لمربط بيف 
( أف استخدامها  ٕٕٛهػ  ٖٓٗٔالفرعية لموموع التعمـ، ولذا يرى الحارثي )المفاهيـ الرئيسة و 

مف شأنه َجْعؿ  عممية التدريس مشوقة ومحفزا وممتعة في الوقت نفسه، كما توفر كثيرا مف 
 الوقت الالـز لمتحمير واإلعداد والتخطيط لمدروس.

امها في تدريس ( أف الخريطة الذهنية يمكف استخدٖٖ  ٖٕٓٓوتؤكد تغريد عمراف ) 
كؿ األنشطة والمواد الدراسية، فهي فّعالة في إعماؿ ذهني كامؿ لمعقؿ )نصفي العقؿ(، 

( إنه ٖٕٛهػ  ٖٓٗٔوتثري التفكير، وتساعد في عممية التعميـ والتعمـ، كما يميؼ الحارثي )
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يمكف لممعمـ استخدامها لمتخطيط التدريس، وكذلؾ في عرض الدرس، حيث تعطي التالميذ 
 ا وامحة ومتكاممة لموموع الدرس، ويبني هيكاًل تنظيمًيا لممعرفة الجديدا.صور 

نقاًل عف  -(  :     ,Cascoأما في المغة بشكؿ الخصوص فقد ذكر كاسكو ) 
بأف تعميـ التالميذ المغة بشكؿ ناجح يكوف عندما ت قدـ لهـ مواد ونصوص  -عددث مف الباحثيف

وذو معنى مف منظور سياقي، يزودهـ بأداا متطورا المغة المراد تعممها عمى نحو هادؼ، 
الكتسا  المعمومات، بحيث تصبح المغة وسيمة لالتصاؿ، وليس هدًفا في حد ذاته. ويم  

( قائمة مف الفوائد اإليجابية األخرى المترتبة عمى استخداـ     :     ,Buzanبوزاف )
 الخرائط الذهنية في تدريس وتعمـ المغة منها 

 الخرائط الذهنية أداا مثالية لتعـم المغة لتركيزها عمى تنمية قدرات التالميذ في الفهـ واالستيعا .تعد  -
التشجي  عمى صقؿ مهارات التعمـ المتعمؽ عمى حسا  التعمـ السطحي، عبر تنمية  -

دراؾ مستويات العالقات االرتباطية بيف المفاهيـ المختمفة.  قدرا التالميذ عمى التحميؿ، وا 
 ح الحاالت السمبية التي يتـ فيها إقامة ارتباطات عقمية غير صحيحة.تومي -

 احملور الثاني: مهارات التفكري التحليلي:
 مفهـو التفكير التحميمي:أ ( 

( التفكير التحميمي بأنه  "تفكير منتظـ، متتاب ، ٙٚ٘  ٕٛٓٓيعرِّؼ قطامي وآخروف )
التحميمي عبر مراحؿ محددا بمعايير"،  ومتسمسؿ بخطوات ثابتة في تطورها، إذ يسير التفكير

( فيعرؼ التفكير التحميمي بأنه  "ذلؾ النمط مف التفكير الذي يقـو به ٓٗ  ٜٕٓٓأما سعادا )
دراؾ ما بينهما مف  الفرد بتجزئة المادا التعميمية أو الموقؼ إلى عناصر ثانوية أو فرعية، وا 

 ؿ عمى تنظيمها في مرحمة الحقة".عالقات أو روابط، مما يساعد عمى فهـ بنيتها، والعم

( بأنه  "نشاط عقمي يمارسه المتعمـ مف ٔ٘ٔ  ٕٔٔٓكما تعِّرفه ليمى حساـ الديف )
دراؾ عالقة الجزء بالكؿ،  خالؿ عددث مف المهارات مثؿ  تحديد السمات أو الخصائص، وا 

دراؾ العالقات، والمقارنة والمقابمة".  والتتاب ، وا 
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التفكير التحميمي إجرائًيا بأنه  ذلؾ النمط مف التفكير الذي يقـو  وعميه فإف الباحث يعرِّؼ
بتجزئة الموقؼ إلى عناصر  األساسية، واالهتماـ بتمؾ التفاصيؿ، ورؤية ما بينها مف عالقات 

، يسير وفؽ خطوات متسمسمة، وبشكؿ متتاب .  لموصوؿ إلى استنتاج مقن ، أو حؿ مرضث

 ب( مكونات التفكير التحميمي:
 ( أف التفكير التحميمي يتكوف مف عدا مكونات معقدا هي ٚ٘  ٜٕٓٓثناء رج  )ترى 

 المكوف المعرفي  ويتمثؿ في المعمومات والحقائؽ والمفاهيـ الخاصة بمحتوى الموموع. -
 المكوف اإلدراكي  ويتمثؿ في الوعي، واالنتبا ، واألهمية. -
 فعية، االسترخاء، الثقة بالنفس.المكوف الوجداني  ويشمؿ الخصائص الذاتية، التركيز، الدا -
 المكوف التنسيقي  ويشمؿ التنسيؽ العقمي، والعممي، واالستجابات الحركية، والعصبية. -

 جػ( مهارات التفكير التحميمي:
ويمـ التفكير التحميمي الكثير مف المهارات، وعمى موء ما ذكر  كؿٌّ مف  قطامي  

(، فإنه ي مكف ٜٕٓٓوربا  الشافعي )(، ٜٕٓٓ(، وثناء رج  )ٕٛٓٓ(، والخياط )ٕٛٓٓ)
 إجمالها في التالي 

 تحديد السمات أو الصفات  تحديد السمات العامة لألشياء. -ٔ
 تحديد الخواص  تحديد االسـ أو المق  أو المالمح الشائعة والصفات المميزا لألشياء. -ٕ
 التي تكوِّف الكؿ.عالقة الجزء بالكؿ  عالقة األشياء ومكوناتها، أي معرفة األشياء الصغيرا  -ٖ
 المالحظة  القدرا عمى اختيار الخواص واإلجراءات المالئمة . -ٗ
 التتاب   ترتي  الحوادث أو األفكار أو األشياء أو المحتويات بشكؿ منظـ ودقيؽ. -٘
 االختالؼ والتشابه  تحديد أوجه التشابه وأوجه االختالؼ بيف بعض الموموعات أو األفكار. -ٙ
 المقارنة بيف شيئيف أو شخصيف أو فكرتيف أو أكثر .المقابمة والمقارنة   -ٚ
 التصنيؼ  فهي تقـو عمى تصنيؼ المعمومات وتنظيمها، وومعها في مجموعات. -ٛ
 بناء المعيار  وهي تمؾ المهارا التي تستخدـ لتشكيؿ مجموعة مف المعايير . -ٜ

 تنظيـ وعمؿ المتسمسالت  وتسمى مهارا السمسمة . -ٓٔ
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 القدرا استخداـ المعرفة النمطية أو المقارنة أو التبايف .التخميف/التنبؤ/التوق   أي  -ٔٔ
 تحديد السب  والنتيجة. -ٕٔ
 رؤية العالقات  القدرا عمى المقارنة بيف األفكار واألحداث. -ٖٔ

 د( عالقة التفكير التحميمي بالخرائط الذهنية:
ث ت وجد عالقة مشتركة بيف الخرائط الذهنية، وبيف بعض مهارات التفكير التحميمي  حي 

 تشترؾ تمؾ المهارات م  بعض مميزات وخصائص الخرائط الذهنية.

( بأف الخرائط الذهنية تمع      :     ,.Wang, et alوقد ذكر وانج وزمالؤ  )       
دوًرا بارًزا في تنمية الجوان  الهامة لمتعمـ وهي  تركيز االنتبا ، وقدرات الربط، والتعميـ 

ستدالؿ العقمي، والتحميؿ، والتذكر، والتخيؿ العقمي، العقمي، والتفكير المنطقي، واال
 والتخطيط، والتكامؿ العقمي، وسرعة القراءا واالستماع، اإلبداع واالبتكار.

تدعـ قدرا التالميذ أف الخرائط الذهنية عمى (     :     ,Epplerكما يؤكد إيبمر )
عمى التعمـ والفهـ واالستيعا ، وتصنيؼ األفكار في إطار مجموعات عبر منح كؿ مجموعة 

 :     ,Christodoulouكريستودولو )كذلؾ يشير فرعية عمى حدا مف هذ  األفكار، 
( إلى أف الخرائط الذهنية تقـو بنمو جوان  مهمة لدى المتعمـ، تظهر في  ترتي ،   

 وتصنيؼ األفكار المتناولة في التعمـ.وتنظيـ، 

 هػ( عالقة التفكير التحميمي بالمغة العربية:

( أف اإلنساف ٕٗهػ  ٗٓٗٔالمغة وسيمة لمتفكير والتعمـ والتعميـ، حيث يرى مدكور )       
حينما يفكر فهو يستخدـ األلفاظ والجمؿ والتراكي  المغوية، فالمغة هي أداا الفرد في التفكير، 

( أف ٖٔٗ  ٕٓٔٓوفي الوصوؿ إلى العمميات العقمية العميا والمدركات الكمية، ويرى طاهر )
طرؽ تدريس المغة والتي تتفؽ م  التفكير، ويسمكها العقؿ في الوصوؿ المعرفة، هي التي  مف

 ينتقؿ فيها الفكر مف الجزئيات إلى الكؿ، ومف الخاص إلى العاـ.
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ومف المالحظ أيًما أف عمـو المغة قائمة عمى مهارات التفكير التحميمي ومنها         
( أف عمـو المغة العربية قائمة ٙٗٔ  ٕٕٔٓجرواف ) التصنيؼ والمقارنة والتتاب ، حيث يرى

نفت األفعاؿ إلى  نفت المغة إلى أفعاؿ وأسماء وحروؼ، وص  عمى مفهـو التصنيؼ، حيث ص 
نفت الحروؼ إلى حروؼ جر وحروؼ عطؼ وحروؼ نفي...،  ماض وممارع وأمر، وص 

نفت األسماء إلى أسماء جامدا وأسماء مشتقة.   وص 

مهارا أخرى  تساعد في رؤية تمؾ المعمومات تـ  -القياـ بالتصنيؼبعد  -ويتطم  األمر
تصنيفها إلى مجموعات، عف طريؽ إجراء المقارنة بيف المجموعات أو بيف عناصر 
المجموعة الواحدا، أو بيف عنصر في مجموعة وعنصر في مجموعة أخرى، ورؤية فيما 

 فقود في ا خر.يختمفوف أو يتفقوف، أو معرفة ما هو موجود في أحدهما وم

لذا ت عد مهارا المقارنة عنصًرا مهما في المغة العربية  نظًرا لمعمميات العقمية التي تقـو  
 ( إف مهارا المقارنة تعتبر أساًسا لعممية التصنيؼ،ٜٛٔ  ٕٔٔٓيؤكد حسيف ) بها، حيث

مف وتساعد زيادا الفهـ واالستيعا ، وتثبيت المعمومات والمعارؼ، ويعدها التربويوف 
 المهارات األساسية لتنظيـ المعمومات وتطوير المعرفة.

أما مهارا التتاب  فهي المسئولة عف وم  األشياء أو العمميات في ترتي  منطقي،  
( مهارا التتاب  بأنها ت شكؿ الخطوات اإلجرائية ٜٕٔ  ٕٕٓٓحيث يصؼ حسيف وفخرو )

رد لما طم  منه إنجاز ، فعندما المتسمسمة، والمنطقية لممواقؼ، فهي تومح مدى تحقيؽ الف
يتمكف التمميذ مف تتاب  تنظيـ نمط معيف مطمو  منه تحقيقه فإنه ي وصؼ بإنجاز  لذلؾ 

 العمؿ أو المهمة.

ا: منهج الذراسة وإجزاءاتها:
ً
 تاسع

لمعرفة أثر استخداـ الخرائط الذهنية  -استخدـ الباحث المنهج التجريبي منهج الدراسة:ػ  ٔ
اإللكترونية الفائقة في تنمية بعض مهارات التفكير التحميمي في مقرر لغتي الخالدا لدى 

 تالميذ الصؼ الثاني المتوسط .
أما يمثؿ الصؼ الثاني مف المرحمة المتوسطة مجتم  الدراسة،   ػ مجتمع وعينة الدراسة: 2

بطريقة قصدية بمدرسة )شهار( بمحافظة  -ش عبتيف–عينة الدراسة فقد تـ اختيار فصميف 
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( تمميًذا، حيث تـ توزي  الفصميف عمى مجموعتي الدراسة  ٓ٘الطائؼ، بمغ عددهما )
 .التجريبيتيف )األولى والثانية( بصورا عشوائية

 (:ػ إعداد أداة القياس ) اختبار مهارات التفكير التحميمي 3
( تحديد الغرض مف االختبار  هدؼ االختبار إلى قياس مهارات التفكير التحميمي           أ

 التتاب ( لدى عينة الدراسة، في مقرر لغتي الخالدا. -المقارنة -)التصنيؼ
 ( صياغة مفردات االختبار  أعد الباحث االختبار في الوحدا المختارا، وتـ عرمه في 

جراء التعديالت الالزمة.        صورته المبدئية عمى عدد  مف المحكميف، وا 
جػ( التجربة االستطالعية لالختبار  قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار استطالعيا عمى مجموعة 

غير المجموعتيف  -( تمميًذا بالصؼ الثاني المتوسط بمدرسة شهار المتوسطةٓٗقوامها )
وذلؾ بغرض حسا  خصائصه هػ، ٖٗٗٔ/ٗ/ٖٔوذلؾ يـو السبت الموافؽ  -التجريبيتيف

( وهي ٕٜ.ٓاإلحصائية، حيث بمغ معامؿ ثبات االختبار باستخداـ معادلة كرونباخ، )
( دقيقة ، وبعد ٘ٗدرجة ثبات مقبولة، وبمغ الزمف المناس  لإلجابة عف أسئمة االختبار)

 التحقؽ مف سالمة مبط االختبار إحصائيًا، يكوف قد وم  في صورته النهائية.
 د المعالجة التجريبية تطوير موا

 تصميـ البرنامج التعميمي: ( أ
عداد ٛٓٔ  ٕٓٔٓاتب   الباحث الخطوات التي ذكرها طه وعمراف )     ( في تصميـ وا 

البرنامج التعميمي لوحدا )قمايا الشبا (، وتدريسها لمطال  باستخداـ الخرائط الذهنية 
ومرحمة اإلعداد  Design Stageاإللكترونية الفائقة، وتمؾ المراحؿ هي  مرحمة التصميـ 

Preparation Stage  ومرحمة كتابة السيناريوScenario  ومرحمة التنفيذExecuting 
 وفيما يمي عرض لهذ  المراحؿ  Developmentومرحمة التجري  والتطوير 

 ب( إعداد دليؿ االستخداـ:
فية استخداـ البرنامج الذي تـ قاـ الباحث بإعداد دليؿ استخداـ البرنامج التعميمي، لتوميح كي     

عداد ، وقد تـ إعداد  ورقًيا وكذلؾ إلكترونًيا ممف مكونات البرنامج التعميمي   تصميمه وا 
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 دليؿ استخداـ البرنامج التعميمي )لممعمـ(: -1

تممف دليؿ استخداـ البرنامج التعميمي )لممعمـ( معمومات عامة عف المرحمػة والصػؼ 
والمهػػارات المسػػتهدفة، وزمػػف ووقػػت تنفيػػذ البرنػػامج التعميمػػي، واألهػػداؼ الدراسػػي، والمحتػػوى، 

التعميميػػػة التػػػي اسػػػتهدفها البرنػػػامج، وطريقػػػة عػػػرض البرنػػػامج كإسػػػتراتيجية لمتػػػدريس، وكيفيػػػة 
اسػػتخدامه، هػػذا باإلمػػافة إلػػى أنػػه تمػػمف مالحظػػة عامػػة حيػػث أومػػح الػػدليؿ كيفيػػة عػػرض 

دقػػػة، قبػػػؿ عرمػػػها باسػػػتخداـ جهػػػاز عػػػرض البيانػػػات البرنػػػامج بشػػػكؿ أكبػػػر، وكيفيػػػة تغييػػػر ال
(Data Show Projector.) 

 دليؿ استخداـ البرنامج التعميمي )لمتمميذ(: -2

تمػػػػػمف دليػػػػػؿ اسػػػػػتخداـ البرنػػػػػامج التعميمػػػػػي )لمتمميػػػػػذ( الهػػػػػدؼ العػػػػػاـ مػػػػػف البرنػػػػػامج، 
البرنػػامج وتوجيهػػات لتحقيػػؽ هػػدؼ البرنػػامج بصػػورا أفمػػؿ، باإلمػػافة إلػػى تومػػيح لمكونػػات 

التعميمػي، والتػػي اشػػتممت عمػػى األهػػداؼ التعميميػة، وطريقػػة عػػرض البرنػػامج كطريقػػة لممػػذاكرا 
 والمراجعة، وكيفية استخدامه.

لمتمميػػػػذ( تػػػػـ عرمػػػػهما عمػػػػى  -وبعػػػػد االنتهػػػػاء مػػػػف إعػػػػداد دليمػػػػي االسػػػػتخداـ )لممعمػػػػـ 
ت، وقػد تػـ األخػذ مجموعة مف المحكِّمػيف، وقػد أبػدى المحكِّمػوف بعػض التوجيهػات والممحوظػا

 بها ليصبح ِكال الدليميف في صورتيهما النهائية.

 جػ( التجربة االستطالعية لمبرنامج التعميمي:
قػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء التجربػػػة االسػػػتطالعية لمبرنػػػامج التعميمػػػي عمػػػى مجموعػػػة تالميػػػذ 

ؿ ( تالميػذ فػي مدرسػة العمشػاف المتوسػطة والتػي يعمػٛالصؼ الثػاني المتوسػط المكونػة مػف )
هػػػػ، فػػػي المكػػػوف األوؿ ٖٗٗٔ-هػػػػٖٖٗٔفػػػي الفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني مػػػف العػػػاـ  المعمػػػـبهػػػا 

)الصػػنؼ المغػػوي(، وقػػد أسػػفر التطبيػػؽ االسػػتطالعي عػػف الحاجػػة إلػػى إيمػػاح بعػػض الرمػػوز 
في دليَمي االستخداـ لممعمـ والتمميػذ مثػؿ  تومػيح الرمػوز المسػتخدمة فػي االرتباطػات، تغييػر 

 دقة الشاشة.
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 يؽ تجربة البحث:د( تطب
تػـ تطبيػؽ اختبػار التفكيػر التحميمػي قبميػػا عمػى المجمػوعتيف التجػريبيتيف األولػى والثانيػػة 

هػػػػػ. وتػػػػـ تطبيػػػػؽ تجربػػػػة الدراسػػػػة، وذلػػػػؾ بتػػػػدريس ٖٗٗٔ/ٗ/ٕٓوذلػػػػؾ يػػػػـو السػػػػبت الموافػػػػؽ 
ينمػا تػـ المجموعة التجريبية الثانية باسػتخداـ إسػتراتيجية الخػرائط الذهنيػة اإللكترونيػة الفائقػة، ب

تػػػػدريس المجموعػػػػة التجريبيػػػػة األولػػػػى بػػػػالخرائط الذهنيػػػػة اإللكترونيػػػػة، وذلػػػػؾ فػػػػي الفتػػػػرا مػػػػف 
هػ. وبعد االنتهاء مػف تطبيػؽ التجربػة مباشػرا تػـ تطبيػؽ ٖٗٗٔ/٘/ٕٙهػ، حتى ٖٗٗٔ/ٗ/ٕٔ

هػػػ، وتػػـ تصػػحيح ٖٗٗٔ/٘/ٕٚاالختبػػار البعػػدي عمػػى مجمػػوعتي وذلػػؾ يػػـو الثالثػػاء الموافػػؽ 
 ا إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة.االختبار تمهيد

ا: نتائج البحث و مناقشتها وتفسريها :
ً
 عاشز

 ـ نتائج الفزض األول ومناقشتها وتفسريها: 1

الختبػػػػار الفػػػػرض األوؿ، والػػػػذي نػػػػص عمػػػػى أنػػػػه  "ال يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائًيا عنػػػػد 
( بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى والمجموعػػػة ٘ٓ.αٓمسػػػتوى )

قػاـ الباحػث بػإجراء اختبػار )ت( التجريبية الثانية في القياس البعػدي لدرجػة مهػارا التصػنيؼ". 
 لداللة الفرؽ بيف متوسطيف مستقميف كالتالي  

 ( 1جدوؿ رقـ )
 في مهارة التصنيؼالتجريبيتيف األولى والثانية داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف 

قيمة 
 إيتا

(²η) 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

االنحراؼ 
المعياري 

 )ع(

المتوسط 
 )ـ(

العدد 
 )ف(

المجموعة 
 المهارة التجريبية

8.10 8.882 3.20 40 
مهارة  الثانية ٕ٘ ٗٛ.ٕٙ ٖٚ.ٕ

 األولى ٕ٘ ٗٗ.ٖٕ ٓٙ.ٗ التصنيؼ

يظهر مف الجدوؿ السابؽ وجػود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة يقػؿ عػف 
والمجموعػػػػة التجريبيػػػػة بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات تالميػػػػذ المجموعػػػػة التجريبيػػػػة الثانيػػػػة ( ٘ٓ.ٓ)
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فػي القيػاس البعػدي لدرجػة مهػارا التصػنيؼ، وذلػؾ لصػالح المجموعػة التجريبيػة الثانيػػة  األولػى
يشػػير إلػػى رفػػض الفػػرض الصػػفري وقبػػوؿ الفػػرض البػػديؿ والػػذي ذات المتوسػػط األعمػػى  ممػػا 

( بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات ٘ٓ.αٓفػػػرؽ داؿ إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتوى ) يوجػػػد يمكػػػف صػػػياغته 
والمجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى فػػػي القيػػػاس البعػػػدي لدرجػػػة الثانيػػػة تالميػػذ المجموعػػػة التجريبيػػػة 

 مهارا التصنيؼ، لصالح المجموعة التجريبية الثانية".

( ، وهػي قيمػة تجػاوز ٛٔ.ٓكما يظهر مف الجدوؿ السابؽ، أف قيمة مرب  إيتا بمغػت )
(  المقػػررا لحجػػـ التػػأثير الكبيػػر بحسػػ  معيػػار "كػػوهف"، ممػػا يعنػػى أف المتغيػػر ٗٔ.ٓالقيمػػة )

المستقؿ )الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة( قػد أسػهـ بشػكؿ كبيػر فػي تغييػر أداء المجموعػة 
 البعدي لمهارا التصنيؼ. القياسانية في التجريبية الث

فػػي داللتهػػػا عمػػى فاعميػػػة الخػػرائط الذهنيػػػة اإللكترونيػػػة  -وتػػأتي النتيجػػػة الحاليػػة متفقػػػة
مػ  نتػائج الدراسػات السػابقة التػي سػعت نحػو الكشػؼ عػف  -التصػنيؼالفائقة في تنمية مهػارا 

فاعميػػة الخػػرائط الذهنيػػة اإللكترونيػػة فػػي تنميػػة العديػػد مػػف المهػػارات المعرفيػػة والعقميػػة العميػػػا 
 ,Wang)( ودراسة وانج وزمالئػه ٕٕٔٓكمهارات التفكير اإلبداعي  كما في دراسة السعيد )

et al.,     )(، ٕٔٔٓسػتداللي  كمػا فػي دراسػة سػحر مقمػد )، أو فػي مهػارات التفكيػر اال
 ,.D’Antoni, et al)أو فػػي مهػػارات التفكيػػر الناقػػد  كمػػا فػػي دراسػػة دانتػػوني وزمالئػػه 

 ، وهي مجموعة مف المهارات العقمية المرتبطة بمهارا التصنيؼ. (    

ظػري ويرى الباحث أف النتيجة الحالية تتفؽ م  ما سبقت اإلشارا إليه عنػد التأصػيؿ الن
تنظػػػيـ وتومػػػيح لمخػػػرائط الذهنيػػػة اإللكترونيػػػة مػػػف تػػػوفر مزايػػػا عديػػػدا لهػػػذ  التقنيػػػة، ومنهػػػا  

األفكػػػػار، وتوليػػػػد أفكػػػػار جديػػػػدا، والحصػػػػوؿ عمػػػػى المعمومػػػػات بشػػػػكؿ مػػػػنظـ ومرتػػػػ ، ورؤيػػػػة 
(، وهػذا مػػف ٕٔٔٓوتكػػوف الػروابط التػػي تػـ تصػػنيفها، كمػا أشػػار إليهػا بػػوزاف ) بينهػاالعالقػات 

متعمـ عمػى تنظػيـ معموماتػه فػي إطػار معرفػي منسػؽ  يمكنػه مػف اسػتدعاء هػذ  شأنه يساعد ال
 المعمومات بسهولة وربطها بغيرها مف المعمومات.
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ويػػرى الباحػػث أف مجموعػػة اإلجػػراءات التػػي قػػاـ عميهػػا توظيػػؼ الخػػرائط الذهنيػػة      
ثير القػػوي والػػداؿ اإللكترونيػػة الفائقػػة فػػي الدراسػػة الحاليػػة كػػاف لهػػا دور إيجػػابي فػػي إظهػػار التػػأ

 لهذ  البرمجية الفائقة في تنمية مهارا التصنيؼ.

 ـ نتائج الفزض الثاني ومناقشتها وتفسريها:2
الختبار الفرض الثاني، والذي نص عمى أنه  "ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عند مستوى 

(αٓ.ٓ٘ بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية )
قاـ الباحث بإجراء اختبار )ت( لداللة الفرؽ الثانية في القياس البعدي لدرجة مهارا المقارنة" 

 بيف متوسطيف مستقميف كالتالي  
 ( 2جدوؿ رقـ )

 يتيف األولى والثانية في مهارة المقارنةداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريب

 قيمة إيتا
(²η) 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

االنحراؼ 
المعياري 
 )ع(

المتوسط 
 )ـ(

العدد 
 )ف(

المجموعة 
 التجريبية

 المهارا

ٓ.ٖ٘ ٓ.ٕٓٓ ٘.ٖٔ ٗٛ 
مهارا  الثانية ٕ٘ ٗٛ.ٓٔ ٛٔ.ٖ

 األولى ٕ٘ ٛٙ.ٙ ٔ٘.ٕ المقارنة
مف الجدوؿ السابؽ وجػود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة يقػؿ عػف  يظهر

بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ المجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة، والمجموعػػػة التجريبيػػػة ( ٘ٓ.ٓ)
األولػػى فػػي القيػػاس البعػػدي لدرجػػة مهػػارا المقارنػػة، وذلػػؾ لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة 

ير إلػػى رفػػض الفػػرض الصػػفري وقبػػوؿ الفػػرض البػػديؿ والػػذي ذات المتوسػػط األعمػػى  ممػػا يشػػ
( بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات ٘ٓ.αٓيوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتوى ) يمكػػػف صػػػياغته 

تالميػػذ المجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة والمجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى فػػػي القيػػػاس البعػػػدي لدرجػػػة 
 التجريبية الثانية". المجموعةمهارا المقارنة لصالح 
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(، وهػي قيمػة تجػاوز ٖ٘.ٓكما يظهر مف الجدوؿ السػابؽ، أف قيمػة مربػ  إيتػا بمغػت )
( المقػػررا لحجػػـ التػػأثير الكبيػػر بحسػػ  معيػػار "كػػوهف"، ممػػا يعنػػى أف المتغيػػر ٗٔ.ٓالقيمػػة )

اإللكترونية الفائقة( قػد أسػهـ بشػكؿ كبيػر فػي تغييػر أداء المجموعػة  الذهنيةالمستقؿ )الخرائط 
 ية في القياس البعدي لمهارا المقارنة.التجريبية الثان

وتتفػػػؽ النتيجػػػة الحاليػػػة مػػػ  نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تشػػػير إلػػػى فاعميػػػة الخػػػرائط 
الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية العديد مػف مهػارات التفكيػر المختمفػة، والمهػارات المعرفيػة 

أ(، ودراسػة -ٕٕٔٓفػي دراسػة السػعيد )كمهػارات التفكيػر اإلبػداعي  كمػا  وذلػؾوالعقمية العميا 
 Zampetakis, et)، ودراسة زامبيتاكيس وزمالئه (     ,.Wang, et al)وانج وزمالئه 
al.,     ) ( أو ٕٔٔٓأو فػػي مهػػارات التفكيػػر االسػػتداللي  كمػػا فػػي دراسػػة سػػحر مقمػػد ،)

، (     ,.D’Antoni, et al)في مهارات التفكير الناقد  كما فػي دراسػة دانتػوني  وزمالئػه 
 .(     ,Prestwich)أو مهارات الفهـ كما في دراسة بريستويتش 

الخػرائط الذهنيػة كذلؾ تأتي هذ  النتيجػة فػي تأكيػدها عمػى الػدور الفعػاؿ الػذي تقػـو بػه 
اإللكترونية الفائقة في تنمية مهارا المقارنة متسقة وما قدمته أدبيات الدراسة الحاليػة مػف مزايػا 

الحديثػػة فػػي مجػػاؿ تنميػػة المهػػارات المختمفػػة عامػػة والتفكيػػر خاصػػة، إذ  التقنيػػةمتعػػددا لهػػذ  
( أف الخػػرائط الذهنيػػة تعمػػؿ عمػػى الػػربط بػػيف المعمومػػات بالشػػكؿ الػػذي ٕٚٓٓيػػذكر جينسػػف )

يثػري العمميػات العقميػػة، فالترابطػات العصػػبية تشػكؿ أسػػاس التفكيػر والػػوعي، وكممػا زادت هػػذ  
 .دراؾالترابطات زاد الوعي واإل

 ـ نتائج الفزض الثالث ومناقشتها وتفسريها: 3
الختبار الفرض الثالث مف فروض الدراسة، والذي نص عمى أنه  "ال يوجد فرؽ داؿ 

( بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى ٘ٓ.αٓإحصائًيا عند مستوى )
قاـ الباحث بإجراء التتاب "  والمجموعة التجريبية الثانية في القياس البعدي لدرجة مهارا

 اختبار )ت( لداللة الفرؽ بيف متوسطيف مستقميف كالتالي  
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 ( 3جدوؿ رقـ )
 داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية في مهارة التتابع

 قيمة إيتا
(²η) 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

االنحراؼ 
المعياري 

 )ع(

المتوسط 
 )ـ(

العدد 
 )ف(

المجموعة 
 المهارة التجريبية

8.20 8.882 4.42 40 
مهارة  الثانية ٕ٘ ٓٓ.ٕٚ ٓٗ.٘

 األولى ٕ٘ ٙٔ.ٕٔ ٜٚ.ٖ التتابع
يظهر مف الجدوؿ السابؽ وجػود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة يقػؿ عػف 

بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ المجموعػػػة التجريبيػػػة الثانيػػػة، والمجموعػػػة التجريبيػػػة ( ٘ٓ.ٓ)
األولى في القياس البعدي لدرجة مهارا التتاب  وذلػؾ لصػالح المجموعػة التجريبيػة الثانيػة  ممػا 

يوجػد فػرؽ داؿ  البديؿ والذي يمكف صػياغته  الفرضيشير إلى رفض الفرض الصفري وقبوؿ 
( بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة ٘ٓ.αٓإحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى )

والمجموعػػػة التجريبيػػػػة األولػػػى فػػػػي القيػػػاس البعػػػػدي لدرجػػػة مهػػػػارا التتػػػاب  لصػػػػالح المجموعػػػػة 
 التجريبية الثانية".

(، وهػي قيمػة تجػاوز ٜٕ.ٓكما يظهر مف الجدوؿ السػابؽ، أف قيمػة مربػ  إيتػا بمغػت )
لحجػػـ التػػأثير الكبيػػر بحسػػ  معيػػار "كػػوهف"، ممػػا يعنػػى أف المتغيػػر ( المقػػررا ٗٔ.ٓالقيمػػة )

المستقؿ )الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة( قػد أسػهـ بشػكؿ كبيػر فػي تغييػر أداء المجموعػة 
التجريبية الثانية في القياس البعدي لمهارا التتاب ، وأنها مسئولة عف داللػة الفػروؽ بينهػا وبػيف 

 األولى في القياس البعدي لهذ  المهارا.المجموعة التجريبية 

وتأتي النتيجة الحالية متفقػة مػ  نتػائج الدراسػات السػابقة التػي سػعت نحػو الكشػؼ عػف 
فاعميػػة الخػػرائط الذهنيػػة اإللكترونيػػة الفائقػػة فػػي تنميػػة العديػػد مػػف مهػػارات التفكيػػر المختمفػػة، 

عقمػػػي مػػػرتبط بمثيمػػػه فػػػي مهػػػارا والعقميػػػة العميػػػا  والتػػػي تعمػػػؿ فػػػي سػػػياؽ  المعرفيػػػةوالمهػػػارات 
التتاب  مف مهارات التفكير التحميمي، وذلؾ كمهارات التفكير اإلبداعي  كما في دراسػة السػعيد 

، أو فػػي مهػػارات التفكيػػر (     ,.Wang, et al)أ( ودراسػػة وانػػج وزمالئػػه  -ٕٕٔٓ)
  كمػػػا فػػػي (، أو فػػػي مهػػػارات التفكيػػر الناقػػػدٕٔٔٓاالسػػتداللي  كمػػػا فػػػي دراسػػػة سػػحر مقمػػػد )
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، وهػي مجموعػة مػف المهػارات العقميػة (     ,.D’Antoni, et al)دراسة دانتوني وزمالئػه 
 المرتبطة بمهارا التصنيؼ.

ويػػػرى الباحػػػث أف النتيجػػػة الحاليػػػة تتفػػػؽ ومػػػا تػػػـ طرحػػػه مػػػف مزايػػػا مرتبطػػػة باسػػػتخداـ 
تنميػػػة مهػػػارات  اإللكترونيػػػة فػػػي العمميػػة التعميميػػػة  خاصػػػة تمػػػؾ الهادفػػة إلػػػى الذهنيػػػةالخػػرائط 

( أف الخػػػرائط الذهنيػػػة تعمػػػؿ عمػػػى مسػػػاعدا األفػػػراد فػػػي حػػػؿ ٕٔٔٓالتفكيػػػر، إذ يػػػرى بػػػوزاف )
دراؾ الموقػػؼ الكمػػي  المشػػكالت، والتركيػػز فػػي المواقػػؼ واألحػػداث، وتنظػػيـ األفكػػار ورؤيػػة وا 
 بشكؿ مرت  وأفمؿ، وهي ممارسات مف شأنها العمؿ عمى تنمية مهارا التتاب  بشكؿ كبير.

 نتائج الفزض الزابع ومناقشتها وتفسريها:ـ  4

الختبار الفرض الراب  مػف فػروض الدراسػة، والػذي نػص عمػى أنػه  "ال يوجػد فػرؽ داؿ 
( بػيف متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة األولػػى ٘ٓ.αٓإحصػائًيا عنػد مسػتوى )
فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدي لمدرجػػػػة الكميػػػػة الختبػػػػار مهػػػػارات التفكيػػػػر  الثانيػػػػة والمجموعػػػػة التجريبيػػػػة

 قاـ الباحث بإجراء اختبار )ت( لداللة الفرؽ بيف متوسطيف مستقميف كالتالي التحميمي" 
 ( 4جدوؿ رقـ )

داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية في الدرجة الكمية  
 ير التحميميالختبار مهارات التفك

 قيمة إيتا
(²η) 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

االنحراؼ 
المعياري 

 )ع(

المتوسط 
 )ـ(

العدد 
 )ف(

المجموعة 
 التجريبية

 المهارة

8.30 8.882 5.55 40 
الدرجة الكمية  الثانية ٕ٘ ٛٙ.ٗٙ ٙ٘.ٜ

الختبار مهارات 
 األولى ٕ٘ ٕٛ.ٔ٘ ٖٙ.ٚ التفكير التحميمي

يظهر مف الجدوؿ السابؽ وجػود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة يقػؿ عػف 
الثانيػػػة، والمجموعػػػة التجريبيػػػة  التجريبيػػػةبػػػيف متوسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ المجموعػػػة ( ٘ٓ.ٓ)

وذلػػؾ لصػػالح  لمدرجػػة الكميػػة الختبػػار مهػػارات التفكيػػر التحميمػػي،األولػػى فػػي القيػػاس البعػػدي 
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يػػة ذات المتوسػػط األعمػػى  ممػػا يشػػير إلػػى رفػػض الفػػرض الصػػػفري المجموعػػة التجريبيػػة الثان
يوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ إحصػػػػػائًيا عنػػػػػد مسػػػػػتوى  وقبػػػػػوؿ الفػػػػػرض البػػػػػديؿ والػػػػػذي يمكػػػػػف صػػػػػياغته 

(αٓ.ٓ٘ بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة والمجموعػػة التجريبيػػة )
التفكيػر التحميمػي لصػالح المجموعػة األولى في القياس البعدي لمدرجػة الكميػة الختبػار مهػارات 

 التجريبية الثانية".

(، وهػي قيمػة تجػاوز ٜٖ.ٓكما يظهر مف الجدوؿ السػابؽ، أف قيمػة مربػ  إيتػا بمغػت )
( المقػػررا لحجػػـ التػػأثير الكبيػػر بحسػػ  معيػػار "كػػوهف"، ممػػا يعنػػى أف المتغيػػر ٗٔ.ٓالقيمػػة )

المسػػتقؿ )الخػػرائط الذهنيػػة اإللكترونيػػة الفائقػػة( قػػد أسػػهـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تغييػػر األداء الكمػػي 
التحميمػػي، وأنهػػا مسػػئولة عػػف داللػػة الفػػروؽ  التفكيػػريػػة الثانيػػة فػػي مهػػارات لممجموعػػة التجريب

بينهػػػا وبػػػيف المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػى فػػػي القيػػػاس البعػػػدي فػػػي جممػػػة هػػػذا األداء المػػػرتبط 
 بمهارات التفكير التحميمي التي تـ استهداؼ تنميتها مف خالؿ الدراسة الحالية.

ائج الدراسػات السػابقة التػي سػعت نحػو الكشػؼ عػف وتأتي النتيجة الحالية متفقػة مػ  نتػ
العديػد مػف مهػارات التفكيػر المختمفػة، والمهػارات  تنميػةفاعمية الخرائط الذهنية اإللكترونية فػي 

المعرفية والعقمية العميا  والتي تعمؿ في سياؽ عقمػي  متفػؽ مػ  العديػد مػف المهػارات العقميػة، 
أ( ودراسػة وانػج وزمالئػػه  -ٕٕٔٓدراسػة السػعيد ) وذلػؾ كمهػارات التفكيػر اإلبػداعي  كمػا فػي

(Wang, et al.,     ) ودراسة زامبيتػاكيس وزمالئػه ،(Zampetakis, et al.,     ) 
(، أو فػػػي مهػػػارات ٕٔٔٓالتفكيػػػر االسػػػتداللي  كمػػػا فػػػي دراسػػػة سػػػحر مقمػػػد ) مهػػػاراتأو فػػػي 

أو مهػارات ،  (     ,.D’Antoni, et al)التفكيػر الناقػد  كمػا فػي دراسػة دانتػوني وزمالئػه
 . (     ,Prestwich)الفهـ كما في دراسة بريستويتش

فػػػي الفػػػروض  -ويػػػرى الباحػػػث أف هػػػذ  النتيجػػػة تػػػأتي متسػػػقة مػػػ  بػػػاقي نتػػػائج الدراسػػػة
الخػػػرائط الذهنيػػػة اإللكترونيػػػة الفائقػػػة فػػػي تنميػػػة فػػػي داللتهػػػا عمػػػى فاعميػػػة اسػػػتخداـ  -السػػػابقة

توييف الفرعػػي )كػػؿ مهػػارا عمػػى حػػد (، والكمػػي )الدرجػػة المسػػ عمػػىمهػػارات التفكيػػر التحميمػػي، 
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مػف وجهػة نظػر  -الكمية لألداء(، ويمكف الوقوؼ عمى أبرز العوامؿ التي أظهرت تمػؾ النتػائج
 عمى النحو التالي  -الباحث

بناء الخرائط الذهنية بواسطة برنامج خاص ببناء الخرائط الذهنية، مما يحدث الجدا  -
 زيد مف التشويؽ في المواقؼ التعميمية.المحفزا لمدماغ، والتي ت

( Tony Buzanمراعاا قواعد بناء الخريطة الذهنية والتي ومعها مبتكرها توني بوزاف ) -
 عند بنائها، وتجن  األخطاء الشائعة.

مراعاا بناء وتصميـ برمجية الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة لمخطوات التي يج   -
 مهارا مف مهارات التفكير التحميمي.السير مف خاللها لتنمية كؿ 

فكاف لهذ  العوامؿ مجتمعة األثر البارز في تنمية مهارات التفكير التحميمي لدى تالميذ 
المجموعة التجريبية الثانية بشكؿ داؿث إحصائًيا في المستوى الكمي لهذ  المهارات لدى تالميذ 

 ط الذهنية اإللكترونية الفائقة.المجموعة التجريبية الثانية التي تعممت مف خالؿ الخرائ

 حادي عشز: تىصيات البحث :

توظيؼ برامج الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تقديـ المواد الدراسية المختمفة،  -1
ثراء وتنمية مهارات التفكير  بشكؿ يوظؼ مزايا هذ  البرامج في تدعيـ عممية التعمـ، وا 

 التعميمية. المختمفة لدى المتعمميف في شتى المراحؿ
دمج تقنيات التعميـ عامة، والخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة خاصة في مقرر  -2

لغتي، بحيث يتـ تقديـ المحتوى العممي بصورا جذابة تثير اهتمامات التالميذ 
وتممف تفاعمهـ م  ما يتعممونه، كما يتـ بناء المنهج بشكؿ يوفر فرًصا متعددا 

تعميمية المتممنة فيه كؿ حس  قدراته الخاصة عمى نحو لمتالميذ لتعمـ الخبرات ال
 يحقؽ تفريد التعمـ. 

نتاج  -3 تدري  المعمميف عمى برامج تصميـ الخرائط الذهنية، في القياـ بتصميـ وا 
برمجيات تعميمية مختمفة وشيقة تخدـ التالميذ في عممية تعممهـ، وتسهؿ عميهـ 

 عميهـ بشكؿ بصري وامح.اكتسا  خبرا المواقؼ التعميمية المعرومة 
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 العمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػميـ تػػػػػػػػػدريبات محوسػػػػػػػػػبة ونمػػػػػػػػػاذج وألعػػػػػػػػػا  تعميميػػػػػػػػػة، قائمػػػػػػػػػة  -4
 عمى الخرائط الذهنية.

دارا المدرسة،  -5 العمؿ عمى نشر تصوار إيجابي لدى كؿٍّ مف  المعمميف والتالميذ وا 
 وأولياء األمور نحو توظيؼ التقنيات التعميمية في العممية التربوية.

ية لممعمميف والمشرفيف التربوييف بأهمية العمؿ عمى توظيؼ المناهج زيادا التوع -6
 الدراسية في تنمية مهارات التفكير لدى التالميذ.

إعداد دليؿ عف كيفية إعداد واستخداـ الخرائط الذهنية اإللكترونية، يمكف أف يستفيد  -7
 مية.منه المعمموف في التخطيط لدروسهـ، والمتعمموف في تنمية خبراتهـ التعمي

 البحث: مقرتحاتثاني عشز: 
 أثر استخدـا الخرائط الذهنية اإللكترونية الفائقة في تنمية الذكاء المغوي في مقرر لغتي الخالدا. -1
إجراء دراسة حوؿ فاعمية الخرائط الذهنية اإللكترونية في تقديـ المفاهيـ العممية في المواد  -2

 الدراسية المختمفة.
 الذهنية اإللكترونية وخرائط المفاهيـ اإللكترونية في التحصيؿ الدراسي.المقارنة بيف الخرائط  -3
 إجراء دراسة حوؿ فاعمية ترميز مهارات التفكير المختمفة في تنمية التفكير البصري.  -4
أثر برنامج تدريبي قائـ عمى مهارات التفكير التحميمي في تنمية التحصيؿ الدراسي في مقرر  -5

 لغتي الخالدا. 
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 املزاجع
 . القاهرا  دار قباء لمنشر والتوزي .تعميـ مف أجؿ التفكير(. ٜٜٛٔاألعسر، صفاء يوسؼ. ) -

أثػػػر التػػػدريس باسػػػتخداـ الخػػػرائط الذهنيػػػة اليدويػػػة هػػػػ(. ٖٓٗٔالبركػػػاتي، نيفػػػيف حمػػػزا. ) -
. بحػػث عممػػي، جامعػػة أـ القػػرى، والتقنيػػة عمػػى تحصػػيؿ الطالبػػات بجامعػػة أـ القػػرى

 المممكة العربية السعودية.

 . تنميػػػػػة التفكيػػػػػر مػػػػػف خػػػػػالؿ المػػػػػنهج المدرسػػػػػيهػػػػػػ(. ٖٕٗٔالبكػػػػػر، رشػػػػػيد النػػػػػوري. ) -
 الرياض  مكتبة الرشد. 

 ، ترجمة مكتبة جرير، الرياض  مكتبة جرير. ٗ. طاستخدـ عقمؾ(. ٕ٘ٓٓبوزاف، توني. ) -

 . ترجمػػػػػػػة مكتبػػػػػػػة جريػػػػػػػر، الكتػػػػػػػاب األمثػػػػػػػؿ لخػػػػػػػرائط العقػػػػػػػؿ(. ٜٕٓٓبػػػػػػػوزاف، تػػػػػػػوني. ) -
   الرياض  مكتبة جرير.

، ترجمػػة مكتبػػة جريػػر، الريػػاض  ٛ. طكيػػؼ ترسػػـ خريطػػة العقػػؿ(. ٕٔٔٓبػػوزاف، تػػوني. ) -
 مكتبة جرير. 

 ، ٘. طمفػػػػػػاهيـ وتطبيقػػػػػػات -تعمػػػػػػيـ التفكيػػػػػػر(. ٕٕٔٓ) جػػػػػػرواف، فتحػػػػػػي عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف. -
 عمَّاف  دار الفكر.

التفكيػػػػر رات في تنمية مهاالكػػػػورت نامج رباـ دستخا(. فاعمية ٕٙٓٓد، ماجػػػػد زكػػػػي. )لجالا -
اإلبداعى لدى طالبات المغة العربية والدراسات اإلسػالمية فػى جامعػة عجمػات لمعمػـو 

،  واالجتماعيػػػػػػػة واإلنسػػػػػػػانيةية وبرلتـ اولمعمى رلقأـ امجمة جامعة . والتكنولوجيػػػػػػػا
 .ٓٛٔ  ٚٗٔ(، ص ٕ)ٛٔ

 ترجمػػػػػػػػة مكتبػػػػػػػػة جريػػػػػػػػر، . التعمػػػػػػػػيـ المبنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى العقػػػػػػػػؿ(. ٕٚٓٓجينسػػػػػػػػف، إيريػػػػػػػػؾ. ) -
 الرياض  مكتبة جرير. 

 . الرياض  مكتبة الشقري.أنواع التفكيرهػ(. ٖٓٗٔالحارثي، إبراهيـ أحمد. ) -
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. التفكيػػر والػػتعمـ والػػذاكرة فػػي ثػػود أبحػػاث الػػدماغهػػػ(. ٕٔٗٔالحػػارثي، إبػػراهيـ أحمػػد. ) -
 الرياض  مكتبة الشقري.

ؿ العممػػي لتنميػػة (. تػػدريس بعػػض قمػػايا البيئيػػة بالجػػدٕٔٔٓحسػػاـ الػػديف، ليمػػى عبػػد اهلل. ) -
مجمػػة القػػدرا عمػػى التفسػػير العممػػي والتفكيػػر التحميمػػي لطػػال  الصػػؼ األوؿ الثػػانوي. 

 (، ٗ)ٗٔ، القاهرة -التربية العممية

ػاف  ديبونػو لمطباعػة ٕ. طالشػامؿ فػي تنميػة مهػارات التفكيػر(. ٕٔٔٓحسيف، ثائر. ) - ، عمَّ
 والنشر والتوزي .

اسػػتخداـ الخػػرائط الذهنيػػة عمػػى تحصػػيؿ طمبػػة  (. أثػػرٕٔٔٓحػػوراني، حنػػيف سػػمير صػػالح. ) -
الصؼ التاس  في مادا العمـو وفي اتجاهاتهـ نحو العمـو فػي المػدارس الحكوميػة فػي 
مدينػػة قمقيميػػة. رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورا، كميػػة الدراسػػات العميػػا، جامعػػة النجػػاح 

 الوطنية، فمسطيف.

تنميػػة التفكيػػر التحميمػػي عمػػى حػػؿ (. أثػػر برنػػامج تػػدريبي فػػي ٕٛٓٓالخيػػاط، ماجػػد محمػػد. ) -
المشػػػكالت الحياتيػػػة لػػػدى طمبػػػة كميػػػة األميػػػرا رحمػػػة الجامعيػػػة. رسػػػالة دكتػػػورا  غيػػػر 

 منشورا، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية. 

في تنمية ؿ اإلنترنػػت خال نمهنػػي ذلا فلعصاـ ادستخا رث(. أٖٕٓٓ. )دمحمي، عمػػي ديدو -
ينة دبية بالمرلتابية بكمية رلعالمغة ا سيردتؽ طرر رمق  الطى دل رلتفكيا
 .ٕٓٛ  ٖٕٔ(، ص ٔٚ)ٛٔ،  جامعة الكويت -المجمة التربويةرا. ولمنا

(. برنػامج مقتػرح لتعمػيـ التفكيػر التحميمػي، وفاعميتػه فػي تنميػة الفهـػ ٜٕٓٓرج ، ثناء عبػد المػنعـ. ) -
مػػػة دراسػػػات فػػػي مجالقرائػػػي، والػػػوعي بعمميػػػات التفكيػػػر لػػػدى تالميػػػذ المرحمػػػة اإلعداديػػػة. 

 .  ٖٜ  ٚٗ(، صٗٗٔ، ع )جامعة عيف شمس -المناهج وطرؽ التدريس

(. فاعميػػػة برنػػػامج تػػدريبي لتنميػػػة مهػػارات التفكيػػػر التحميمػػػي ٕٚٓٓزخػػاري، أسػػػحؽ نصػػر. ) -
لػػدى عينػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي فػػي الريامػػيات فػػي مػػوء نظريػػة 

 بية، جامعة حمواف، مصر.بياجيه. رسالة ماجستير غير منشورا، كمية التر 
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 ، عماف  دار الشروؽ لمنشر والتوزي . ٗ(. تدريس مهارات التفكير. طٜٕٓٓسعادا، جودت أحمد. ) -

أ(. تصػػميـ إسػػتراتيجية السػػتخدـا الخػػرائط االلكترونيػػة وأثرهػػا  -ٕٕٔٓالسػػعيد، السػػعيد عبػػد الػػرازؽ. ) -
عمى تنمية التحصيؿ الدراسي وبعض مهارات التفكير اإلبداعي في مقػرر تحميػؿ الػنظـ لػدى 

 ، مصر.بحث عممي منشور بجامعة المنصورةالطال  المعمميف لمحاس  ا لي. 

. مجمػػة التعمػػيـ الخػػرائط الذهنيػػة االلكترونيػػة التعميميػػة (.  -ٕٕٔٓالػػرزاؽ. )السػػعيد، السػػعيد عبػػد  -
 .ٕٕٔٓمارس ٕٛ(، ٜ، العدد )http://emag.mans.edu.egااللكتروني، 

(. فعاليػػة برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى المػػدخؿ المنظػػومي بمسػػاعدا ٜٕٓٓالشػػافعي، ربػػا  عبػػد . ) -
مبيػػػوتر فػػػي تنميػػػة المفػػػاهيـ الريامػػػية والتفكيػػػر التحميمػػػي لػػػدى أطفػػػاؿ الريػػػاض. رسػػػالة الك

 .دكتورا ، جامعة قناا السويس، كمية التربية النوعية ببور سعيد، مصر

. تػػدريس المغػػة العربيػػة وفًقػػا ألحػػدث الطرائػػؽ التربويػػة(. ٕٓٔٓطػػاهر، عمػػوي عبػػد اهلل. ) -
 عمَّاف  دار المسيرا.

التعػػػاوني  -اإللكترونػػػي -أسػػػاليب الػػػتعمـ: الػػػذاتي(. ٕٓٔٓطػػػه، حسػػػيف وعمػػػراف، خالػػػد. ) -
 . كفر الشيخ  دار العمـ واإليماف."رؤى تربوية معاصرة"

. القػاهرا  مركػز تطػوير التفكير التحميمي القدرة والمهارة واألسػموب(. ٕٚٓٓعامر، أيمػف. ) -
 الدراسات العميا والبحوث الهندسية.

 القاهرا  مركز الكتا . المعوقات والميسرات. -التفكير االبتكاري(. ٕٚٓٓ) عبادا، أحمد. -

في الرياثػػػػػػػيات  سيردت بساليهػػػػػػػج وأمنا(. ٕٚٓٓوالعبسػػػػػػػي، محمػػػػػػد. ) دمحمعبػػػػػػاس،  -
 ا.رلمسي. عمَّاف  دار انيادلاألساسية احمة رلما

عمى  ملتعمياجيا ولوتكن بساليأ ضبعاـ  دستخا(. فاعمية ٕٚٓٓعمػػػػػػػػي، حسػػػػػػػػف إبػػػػػػػػراهيـ .) -
. رسػػػػالة ماجسػػػػتير قيزقازيامية بالرلابية رلت  كميػػػػة االطلـ دلقرات كػػػػرا امها متعم

 غير منشورا، كمية التربية الريامية لمبنيف، جامعة الزقازيؽ، مصر.

http://emag.mans.edu.eg/
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 -آفػػاؽ جديػػدة لمتػػدريس فػػي واقعنػػا التعميمػػي )نهايػػة قػػرف(. نحػػو ٖٕٓٓعمػػراف، تغريػػد.) -
رهاصات قرف جديد(.  ء الشرؽ.القاهرا  مكتبة زهرا وا 

هػػػػ(. تصػػميـ مقػػرر دراسػػي مقتػػػرح لتنميػػة مهػػارات اسػػػتخداـ ٕٖٗٔ) .العنػػزي، حمػػاد الطيػػار -
الحاسػػػػ  ا لػػػػي واإلنترنػػػػت لػػػػدى طػػػػال  المرحمػػػػة المتوسػػػػطة. رسػػػػالة دكتػػػػورا  غيػػػػر 

 .منشورا، كمية التربية، جامعة أـ القرى

 الرياض  دار النشر الدولي.. تنمية مهارات التفكيرهػ(. ٜٕٗٔفتح اهلل، مندور عبد السالـ .) -

 . الكويت  مكتبة الفالح.الوسائط المتعددة بيف التنظير والتطبيؽ(. ٕٗٓٓفرجوف، خالد محمد .) -

 . عمَّاف  دار الفكر.تعميـ التفكير لممرحمة األساسية(. ٕٛٓٓقطامي، نادية .) -

 الفالح... الكويت  مكتبة تدريس فنوف المغة العربيةهػ(. ٗٓٗٔمدكور، عمي أحمد .) -

(. فاعمية استخداـ الخرائط الذهنية المعززا بالوسائط ٕٔٔٓمقمد، سحر عبد اهلل محمد.) -
المتعددا في تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية التفكير 
االستداللي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. رسالة ماجستير غير منشورا، كمية 

 مصر.التربية، جامعة سوهاج، 

مهارات التعمـ السريع القرادة السريعة والخريطة (. ٕٚٓٓهالؿ، محمد عبد الغني.) -
 . القاهرا  مركز األداء والتنمية.الذهنية

التعزيز التفاممي لمسموؾ النقيض والنقصاف التدريجي في (. ٕٛٓٓالوائمي، جميمة رحيـ .) -
رسالة دكتورا  غير منشورا، كمية التربية،  تنمية التفكير التحميمي لدى التالميذ. 
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Abstract 

  The research aimed to verify the effectiveness of using hyper 

electronic mind maps in enhancing analytical thinking skills for 

intermediate grader students, the experimental method was used, 

Analytical thinking skills test was prepared, Educational program 

guide for the teacher and the pupil was prepared, The research sample 

was selected from two classes of the Shahar's school in Taif, and 

distributed randomly into two groups, The first experimental group 

studied using electronic mind maps, and the second experimental 

group studied using hyper electronic mind maps, Post test was applied 

on the two groups, the results showed superiority of the second 

experimental group on the first experimental group, and confirmed the 

effectiveness of the using hyper electronic mind maps in enhancing 

analytical thinking skills for intermediate grader students. 

 


