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تصميم ودراسة فاعلية برنامج تعلمي باستخدام اخلرائط
الذهنية يف تنمية مهارات األداء املعريف يف مساق تربية

الطفل يف اإلسالم لدى طالبات كلية األمرية عالية اجلامعية
وفاء سليمان عوجان
كلية التربية  -جامعة القصيم
الملخص_ هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تعلمي باستخدام الخرائط

عن الدماغ والعقل في عقد التسعينات من القرن العشرين  -الذي

الذهنية ودراسة فاعليته في تنمية مهارات األداء المعرفي لدى طالبات

يحمل اسم عصر الدماغ -قد اًر يفوق ما توصل إليه العلماء طوال

البكالوريوس لكلية األميرة عالية في مساق تربية الطفل في اإلسالم

التاريخ السالف لعلم النفس والعلوم العصبية [ ]0فخالل ()032

مقارنة باستراتيجية المحاضرة .ثم الكشف عن اتجاهات المجموعة

سنة الماضية % 53 ،من اإلنجازات تم اكتشافها في آخر 52

التجريبية نحو البرنامج بعد استخدامه.

سنة ،إن عقولنا في الواقع تعمل على نمط الشبكات اإللكترونية،

اتبعت الدراسة منهج شبه تجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من طالبات

حيث توجد مجموعات من األفكار أو المفاهيم المتصلة ببعضها

الفصل الصيفي للعام الدراسي  0200-0202المسجالت في مساق

مما يمكنها أن تنتقل لوحدها نحو مجموعات أخرى [ .]5فتلخيص

تربية الطفل في اإلسالم .وكان عدد افراد العينة ( )53طالبة .وبطريقة

الموضوع في خطوط مستقيمة طريقة منظمة؛ لكنها تخالف الطريقة

االختيار العشوائي تم تقسيم العينة الى مجموعة تجريبية درست بطريقة

التي تعمل بها عقولنا [. ]0

البرنامج المستخدم للخرائط الذهنية وبلغ عددهن ( )02طالبة ،والمجموعة

في بداية السبعينات ظهرت وسيلة بصرية غير خطية لتنظيم

الثانية المجموعة الضابطة استخدمت استراتيجية المحاضرة وبلغ عددهن
( )03طالبة.

المعلومات وتحفيز قوة التفكير ،وسيلة تساعد على التخطيط والتعلم

أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية في كل من

والتفكير البناء [ ،]4وهي طريقة لترتيب المعلومات وتمثيلها على

التحصيل واالتجاهات ،ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى فاعلية استخدام

شكل أقرب للذهن كما يشير توني بوزان ،صاحب هذه الفكرة.

الخرائط الذهنية.

في الوقت الحاضر وفي الدول المتقدمة ،تستخدم الخرائط الذهنية

الكلمات المفتاحية :الخرائط الذهنية  ،مهارات األداء المعرفي

من قبل الماليين من الناس لتبادل األفكار ،وتدوين المذكرات،

 .1المقدمة

وتخطيط المشاريع ،واتخاذ الق اررات [ ]5ولقد نشرت المئات من

يسعى المهتمون بالتعلم والتعليم البتكار برامج جديدة تهدف

الكتب والمقاالت والبحوث حول كيفية إنشاء الخرائط الذهنية وتقييم

إلى تحسين الظروف التي تؤثر في كيفية تعلم الطلبة ،وقد أسهمت

فعاليتها في شتى الميادين ومنها ميدان التعليم [.]3

بحوث الدماغ في كشف الكثير من األسرار عن كيفية أداء الدماغ

وفي ظل التطور المعرفي وبحوث الدماغ تأتي أهمية التعلم النشط،

لوظائفه وبناء على تلك البحوث انبثقت نظريات حديثة ومفاهيم

فأسلوب التعلم وهو :طريقة المتعلم في فهم وتذكر المعلومات [،]6

جديدة بدأت تغزو ميدان التربية والتعليم [ ،]0فقد حمل إلينا العلم
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والتي يصبح بواسطته المتعلم أكثر فاعلية في إدراك ومعالجة

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05 ≤ αبين متوسطي

وتخزين واسترجاع ما يحاول تعلمه ،فالمعلم الذي يرتكز في تعليمه

عالمات طلبة المجموعتين التجريبية (التعلم عن طريق البرنامج

على األساليب الحديثة يمكنه الوصول إلى أكبر عدد من الطلبة

القائم على الخرائط الذهنية) والضابطة (محاضرة) على اتجاهات

محققا أهدافه ،مقارنة بالمعلم الذي يستخدم أسلوب تعليم تقليدي

الطالبات تجاه البرنامج.

يصل إلى الطلبة ذوي التفضيل السمعي والذين تقل نسبتهم عن

ج .محددات الدراسة

( .]5[ )%52والبرنامج التعليمي القائم على الخرائط الذهنية يعمل

يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات التالية:

على تقديم نظرة شمولية للموضوع ويم ّكن من تنظيم الذاكرة

أفراد الدراسة وهن طالبات كلية األميرة عالية الجامعية

وترتيبها بحيث يسهل استرجاع المعلومة ،وابتكار أفكار إبداعية

الملتحقات في برنامج البكالوريوس والمسجالت في الفصل الصيفي

تفعل كل أجزاء المخ ،وتشجع على حل المشكالت بطرق إبداعية
ً

لعام  0200-0202لمساق تربية الطفل في اإلسالم.

جديدة ،عوضاً عن الطريقة التقليدية في التعليم والتفكير.

د .أهمية الدراسة

 .2مشكلة الدراسة

تأتي أهمية هذه الدراسة أنها تستند في إطارها النظري إلى

سعت الدراسة الحالية إلى تصميم برنامج تعلمي باستخدام

أحدث نتائج بحوث الدماغ ،حيث تتوافق مع ما عرف حتى اآلن

الخرائط الذهنية والكشف عن فاعليته في تنمية مهارات األداء

عن كيفية أداء الدماغ لوظائفه ،وكيف تعمل شروط البيئة

المعرفي للطالبات في مقرر تربية الطفل في اإلسالم ،وعن

المنسجمة مع الدماغ على تنمية المهارات المعرفية [ ]7وهي عبارة

اتجاهات الطالبات نحو االستراتيجية المستخدمة في مقرر

عن أداة تفكير مفيدة تتيح للطلبة فرصة تنظيم المعلومات وتطوير

التدريس.

تفكيرهم ،وهي بمثابة تمثيالت بصرية للحقائق والمفاهيم تروق

أ .أسئلة الدراسة

للعديد من الطلبة لمساعدتهم على التعامل مع المعلومات

ما أثر استخدام البرنامج التعلمي القائم على الخرائط الذهنية

وتنظيمها ،كما تساعدهم على استيعاب ،وتلخيص ،وتركيب

على مهارات األداء المعرفي للطالبات في مقرر تربية الطفل في

األفكار المعقدة [ ]8كما تفيدهم عندما يحتاجون إلى انتقاء أفكار

اإلسالم؟ ما أثر استخدام البرنامج التعلمي القائم على الخرائط

وتفاصيل هامة واستكشاف معلومات مفقودة واكتشاف عالقات غير

الذهنية على اتجاهات الطالبات نحو االستراتيجية المستخدمة في

واضحة [ ،]5كما تدعم هذه االستراتيجية أيضا التفكير غير

مقرر التدريس؟

الخطي والتلخيص ].[10
كما تبرز أهمية الدراسة الحالية من أهمية الدور الذي سيقوم

ب .فرضيات الدراسة
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05 ≤ αبين متوسطي

به طالبات قسم العلوم التربوية في المستقبل؛ فهن معلمات الغد،

عالمات طلبة المجموعتين التجريبية (التعلم عن طريق البرنامج

لذا ال بد من التأكد من حصولهن على المعرفة الالزمة لتعليم

القائم على الخرائط الذهنية) والضابطة (محاضرة) على تحصيل

أجيال المستقبل ،ففاقد الشيء ال يعطيه ،يضاف إلى ذلك إسهام

الطالبات في مقرر تربية الطفل في اإلسالم.

الدراسة الحالية في محاولة لمعالجة الضعف التحصيلي عند
الطالبات من خالل طريقة التدريس المتبعة واألدوات المصاحبة،
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وتوفير برامج تعلمية لمساعدة طالبات كلية األميرة عالية من رفع

الكشف عن االتجاه نحو االستراتيجية المستخدمة في مقرر

سويتهن التحصيلية ،كما يعمل على توجيه نظر القائمين على

التدريس لدى الطالبات بعد استخدام المجموعة التجريبية للبرنامج

تدريس تربية الطفل في اإلسالم إلى بناء برامج قائمة على الخرائط

في التعلم والمحاضرة لتدريس المجموعة الضابطة.

الذهنية بطريقة منهجية نظامية تسهم في زيادة فعالية وكفاية

و .التعريفات اإلجرائية

التعليم.

مهارات األداء المعرفي :وهي كما وضحها بلوم في هرمه (مهارات

ونظ اًر لقلة الدراسات العربية التي اعتمدت على بناء برامج

التذكر ،مهارات الفهم واالستيعاب ،مهارات التطبيق ،مهارات

قائمة على الخرائط الذهنية؛ فقد رأت الباحثة ضرورة إجراء هذه

التحليل ،مهارات التركيب ومهارات التقويم) وتقاس في هذه الدراسة

الدراسة التي تهدف إلى بناء برنامج تعلمي قائم على الخرائط

بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة على االختبار الذي أعدته

الذهنية والكشف عن أثر استخدامه على تحصيل الطالبات في

الباحثة ألغراض الدراسة.

مقرر تربية الطفل في اإلسالم وعن اتجاهات الطالبات تجاه

التحصيل الدراسي :عرفه معجم المصطلحات التربوية بأنه (مقدار

البرنامج بعد استخدامه ،ويمكن للمعلمين والطلبة االستفادة من

ما يحصل عليه الطالب من معلومات أو معارف أو مهارات معب اًر

نتائج هذا البحث.

عنها بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن معه قياس

هـ .أهداف الدراسة

المستويات المحددة ويتميز بالصدق والثبات والموضوعية) ].[22

تهدف الدراسة الحالية إلى:

االتجاه :ويقاس بدرجات أفراد عينة الدراسة على االستبانة المعدة

تصميم برنامج تعلمي قائم على الخرائط الذهنية لتدريس وحدتين

من قبل الباحثة.

في مقرر تربية الطفل في اإلسالم:

البرنامج القائم على الخرائط الذهنية :مجموعة الخبرات واألنشطة

الوحدة األولى" :األسرة في اإلسالم".

التدريبية والتقويمية المتضمنة في البرنامج وهي مكونة من سلسلة

الوحدة الثانية" :تربية الطفل من الوالدة إلى الحولية"

من الخرائط الذهنية وتهدف إلى تنمية مهارات التذكر ،مهارات

إعداد دليل للمدرس الستخدام البرنامج التعلمي القائم على

الفهم واالستيعاب ،مهارات التطبيق ،مهارات التحليل ،مهارات

الخرائط الذهنية ويمكن االسترشاد به في دراسة موضوعات مقرر

التركيب ومهارات التقويم .

تربية الطفل في اإلسالم لتنمية مهارات األداء المعرفي.

طريقة المحاضرة :استراتيجية تعليم يسود استعمالها لدى األساتذة

إعداد مقياس لمهارات األداء المعرفي ،ومقياس لالتجاه نحو

في الجامعات في تعليم المقررات المختلفة ،وتركز تلك الطريقة

البرنامج التعلمي القائم على الخرائط الذهنية.

على العرض المباشر كطريقة وحيدة في التدريس ،وتتركز خاللها

الكشف عن أثر البرنامج التعلمي القائم على الخرائط الذهنية

العملية التعليمية التعلمية حول المدرس والمحتوى المعرفي المقرر،

في تنمية مهارات األداء المعرفي لدى الطالبات الملتحقات في

ويكون فيها دور المتعلم غالباً متلقياً وتقل فرص نشاطه ومشاركته

برنامج البكالوريوس تخصص علوم تربوية والمسجالت في مقرر

في التعلم.

تربية الطفل في اإلسالم للفصل الصيفي من عام 0225-0228
في كلية األميرة عالية الجامعية .
546

2

2102

6

بيكاسو ،وداروين) استخدموا بشكل حدسي فطري متألق مبادئ

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

التفكير ورسم الخرائط الذهنية ].[1

المتعلم هو الغاية األساسية للتربية ،وهو محور العملية
التعليمية ،وتمكينه من مهارات التحليل والقدرة علي إيجاد العالقات

من كتبه :العقل أوال ( ،)head firstوقوة العقل ( head

واالستفادة من أساليب التخطيط لألفكار بطريقه علمية منطقية

 ،)strongاستخدم عقلك ( )use your headوكتاباته رائدة على

سهلة وسريعة غاية ومطلب في عصر يتميز بالسرعة واالنفجار

مستوى العالم ،فله اثنان وثمانون كتاباً شارك في تأليف بعضها

المعرفي .والخريطة الذهنية من أسرع وأسهل الطرق للتوصل إلى

وانفرد بوضع البعض اآلخر ،وترجمت إلى  08لغة ،يقارب

األهداف بسرعة وتنظيم وترتيب ].[11

مبيعات هذه الكتب الخمسة ماليين نسخة في أنحاء العالم ،وهو

فهي وسيلة سهلة يمكن تطبيقها في جميع نواحي الحياة حيث

الرقم الذي ازداد على مدار الستة والعشرين عاما الماضية في

التعلّم والتفكير يحسنان األداء البشري ،وتستخدم الخارطة الذهنية

متوالية هندسية والكثير من مؤلفاته تصدرت قوائم الكتب األكثر

اليوم من قبل ماليين البشر حول العالم  -من الصغير إلى

مبيعاً ].[14

الكبير -وكل من يريد ان يستخدم عقله بصورة أكثر فعالية ]. [12

ويرأس توني بوزان مؤسسة ( )Brain Foundationوهو

ابتكرت خرائط العقل في السبعينات وبالذات في ( 0570م).

منشى مؤسسة ( )Brain Trust Charityونادي ( Use your

وكان ظهور أول استراتيجية لخرائط العقل على نطاق واسع عام

 )Brain Clubإضافة إلى إسهامه في وضع أسس اولمبياد

بسطت عرض المعلومات فعملت على تقليل النص
0574م ،وقد َ

األلعاب الذهنية ( MSO Worldwide Mind Sports

بنسبة  .]00[ ٪ 52وهي من أفكار توني بوزان ،فمن هو توني

،)Olympiad

بوزان؟

( ،)Originator of the concept of Mental Literacyوقام

يعرف توني بوزان بعدة ألقاب منها :أستاذ الذاكرة

وهو كذلك واضع مفهوم األمية العقلية

بتطوير نظام الذاكرة الرئيسية الجديد أال وهو مصفوفة الذاكرة

(the

الرئيسة المدعمة ذاتياً (.[14] )SEM3

) Master of Memoryوالسيد عقل ( ،) Mr Brainوعلى لقب
(أعلى حاصل ذكاء إبداعي في العالم ] .[14وبوزان مؤسس

وقد أصبح توني بوزان أحد نجوم اإلعالم المعروفين على

مسابقات بطولة العالم للذاكرة التي أصبحت تحظى بمكانة كبيرة

مستوى العالم كمعد ومقدم ،كما شارك في إنتاج الكثير من

في جدول األحداث الثقافية والرياضة العالمية ،وهو صاحب العديد

األعمال المذاعة عبر القنوات الفضائية والمحطات اإلذاعية

من األبحاث والكتابات المتميزة في حقل الذاكرة والدماغ البشري

والتليفزيونية األرضية سواء الوطنية منها أو الدولية ،إضافة إلى

واإلبداع والتعلم ،وله العديد من األبحاث العلمية في كيفية تحقيق

برامج الفيديو ،ومن هذه األعمال سلسلة استخدم عقلك ( Use

االستفادة القصوى من طاقة الدماغ ،بوزان درس أساليب تدوين

( )Your Brainتلفزيون  )BBCوسلسلة العقل المنفتح ()ITV

المالحظات عند كبار المفكرين مثل اينشتاين ودافنشي -وقد وجد

والطيف الساحر (وهو فيلم وثائقي طويل عن المخ) والعديد من

أنهم بصريون  ،ومنذ السبعينات وفي وقت مبكر من عمله الحظ

البرامج الحوارية وفي عام  - 0557عقب تقديمه لبرنامج تلفزيوني

بوزان أن بحوثاً قيمة أنجزت بشأن وظيفة المخ ،يعتقد بوزان أن

ذائع الصيت عالمياً يخص البطوالت العالمية للذاكرة وأولمبياد

المفكرين العظام في التاريخ على سبيل المثال (دافنشي ،آينشتاين،

الرياضات الذهنية والتي قدر عدد من شاركوا فيها بنحو  0.3مليار
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شخص ،ظهر على الهواء في محطة تليفزيونية شهيرة في أمريكا

وقد عرف هالل الخريطة الذهنية بأنها :استراتيجية تعليمية

وحطم كل األرقام القياسية لكل من استضافتهم هذه المحطة من

فعالة تقوم بربط المعلومات المقروءة في الكتب والمذكرات بواسطة

حيث استظهار األرقام ].[12

رسومات وكلمات على شكل خريطة ،تحول الفكرة المقروءة إلى

ويتولى بوزان إسداء النصح للحكومات والمنظمات متعددة

خريطة تحوي أشكاالً مختصرة ممزوجة باأللوان واألشكال في ورقة

الجنسيات (بما فيها  ،Bpباركالي الدولية ،شركة المعدات الرقمية،

واحدة حيث تعطي المتعلم مساحة واسعة من التفكير ،وتمنحه

وأنظمة البيانات اإللكترونية ،جنرال موتورز ،هيوليت باكارد

فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن الموضوع ،وترسيخ البيانات

و ،)IBMكما يقوم بإلقاء محاضرات بصورة منتظمة في المحافل

والمعلومات الجديدة في مناطق المعرفة الذهنية ].[16
وهي طريقة لترتيب المعلومات وتمثيلها على شكل أقرب للذهن

الدولية البارزة والجامعات والمدارس ،ويخصص كثير من أعماله

كما يشير توني بوزان ،صاحب هذه الفكرة ].[1

لمساعدة هؤالء الذي يعانون من عدم القدرة على التعلم ].[14
يعتبر بوزان من دعاة تقنية رسم الخرائط الذهنية ،فهو أول من

إن الخارطة الذهنية تجعل الدراسة والعمل والتفكير أم اًر ممتع ًا،

ابتكر الخريطة الذهنية ،وصمم العديد منها (وتعد الخرائط الذهنية

ويمكن تطبيق الخرائط الذهنية في اغلب مواقف الحياة التي

أداة للتفكير ،متعددة األساليب لتقوية الذاكرة ،وقد شكلت أكبر
الفتوحات العلمية الرائدة في هذا المجال على مدار خمسمائة

تتضمن أي تعلّم أو تفكير ].[18
ّ

فمثالً يطبقها الفرد من خالل :التخطيط ،عمل القوائم،

عام) ] .[15وأحد إنجازاته األخيرة تصميم برامج كمبيوترية خاصة

المشاريع ،االتصال ،التنظيم ،تحليل/حل المشكلة .المتعلّم يطبقها

بالخرائط الذهنية للذاكرة منها ( )Genius Mindوالتي تمكن

من خالل :التذكر ،اخذ المالحظة ،صنع المالحظة ،التقارير،

العقل الكربوني (اإلنسان) من استخدام العقل السيليكوني

المقاالت ،العروض التقديمية ،االمتحانات ،التفكير ،التركيز.

(الكمبيوتر) لعمل خرائط ذهنية بغرض التذكر وتخزين المعلومات،

العامل/المحترف يطبقها من خالل :التخطيط ،االتصال ،المشاريع،

وذلك الستخدام الخريطة الذهنية كأداة لألغراض اإلبداعية.

التنظيم ،النظرة العامة ،االجتماعات ،التدريب ،التفاوض ،المقابلة،

الخرائط الذهنية Mind Maps

التقييمات ،التفتح الذهني.
جدول 1

ظهر مصطلح "الخريطة الذهنية" أو  Mind Mappingألول

مجاالت الخرائط الذهنية وفوائدها

مرة عن طريق "توني بوزان" " "Tony Buzanعام ( 0570م)،

المجاالت

ومن أسمائها خرائط العقل ،خرائط الذهن والخرائط الذهنية ]،[17

التعلّم

عرف توني بوزان الخريطة الذهنية بأنها تقنية رسومية قوية
وقد ّ

تزودك بمفاتيح تساعدك على استخدام طاقة عقلك بتسخير أغلب

الحفظ

مهارات العقل بـ كلمة ،صورة ،عدد ،منطق ،ألوان ،إيقاع ،في كل

التخطيط

مرة وأسلوب قوي يعطيك الحرية المطلقة في استخدام طاقات

التنظيم

عقلك ].[4
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الفائدة
تخفض "األطنان من العمل" ،وتشعر باالرتياح خالل الدراسة،
المراجعة ،واالمتحانات ،وتكن واثقا من قدراتك في التعلم.
سهولة التذكر ،شاهد المعلومات بعيون عقلك.
صمم جميع التفاصيل والوضعيات – من البداية للنهاية -على
قطعة ورق واحدة.
كن مسيط ار على جميع التفاصيل بالمشاريع ،بالحفالت،
اإلجازات او أي موضوع آخر.

2

المغلقة ،والقاء الكثير من الضوء على الزوايا المظلمة التي قد تبدو

تابع جدول 1
التفكير

تكون لديك طريقة لتحليل األفكار .وبيان العالقات.

العرض

الخطابات حية ومسترخية وواضحة ،يمكنك ان تكون في أفضل

التقديمي

حاالتك.

االتصال

بجميع األشكال وبكل وضوح وايجاز.

التركيز
االجتماعات
النظرة

غير منطقية بالنسبة لك ،ففي الخريطة الذهنية تدفق حر خارج
من المركز بتنظيم وتماسك ،ويتم فيها التقاط الموضوعات الرئيسة
أو الفئات المرتبطة بالموضوع الرئيس ].[19
يقوم كل من نصفي الدماغ بوظائف مختلفة يسيطر النصف

التركيز على المهمة ألفضل النتائج .استخدم جميع مهارات

األيسر من الدماغ على حركة الجانب األيمن من الجسم ،إضافة

قشرتك المخية لما يسترعي انتباهك.
من التخطيط إلى جدول األعمال إلى الترؤس إلى التنفيذ..

إلى ضبط اللغة والتحليل ،أما النصف األيمن من الدماغ فيسيطر

األعمال تتم بسرعة وكفاءة.

على حركة الجانب األيسر من الجسم إضافة إلى تنظيم الوظائف

المشهد كامل أمامك بنفس الوقت ،وجهة نظر عامة  ،فهم

العامة

العالقات والروابط.

التدريب

من التحضير إلى التقديم ،إنها تجعل العمل أكثر سرعة وسهولة.

التفاوض

كل المسائل ،موقعك وقابليتك للمناورة في صفحة واحدة.

التفتح

إنها العاصفة العقلية الجديدة حيث تتولد أفكار أكثر وتقيم بشكل

الفكري

مالئم
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غير اللفظية مثل تمييز األنماط ،وضبط اإليقاع ،وكذلك معالجة
الصور] ،[25والتعليم في المدارس التقليدية عادة يركز على
معالجات النصف األيسر من الدماغ ].[17
إن التعلم يكون أكثر فاعلية عندما يستثار نصفا الدماغ معا،

فالخارطة الذهنية او ما يسمى بـ  Mind Mappingعبارة عن

فعندما تعرض المعلومات على الطلبة سمعيا وبصريا فإن كال من

تقنية نستخدمها كلنا بصورة تلقائية خاصة عندما تتشعب األفكار

نصفي الدماغ يقوم بمعالجة تلك المعلومات بشكل متزامن ،مما

وتتداخل ،ويصبح من الصعب متابعة التشعبات ] ،[1فتقوم

يجعل الطلبة أكثر تخيال وانتاجا للمفاهيم ] [28وينشط المتعلم

الخارطة الذهنية بتتبع األفكار والخيارات ،إن تقنية الخارطة الذهنية

ويجعله يشارك ويعمل ويفكر بفعالية ،حيث يشترك في هذا التنظيم

ترسم صورة مرئية لألفكار وهي أداة رائعة في تنظيم التفكير وتعتبر

فصي المخ األيمن ومن مهامه ( األلوان – الموسيقى – أحالم

تقنية تساعد على استخدام طاقة العقل ].[15

اليقظة – اإلدراك المﮐاني – التخيل  -األبعاد وﮐل المهام التي

الخرائط الذهنية ونصفا الدماغ األيمن واأليسر:

تتطلب رؤية الصورة الكلية) واأليسر ومن مهامه ( التحدث –

ذهب الكثير إلى دراسة كيفية عمل العقل البشري وامكانات

المنطق – األعداد  -التسلسل  -القوائم – التحليل) أي إنها تعتمد

االستفادة واستغالل طاقاته ،وعن وسيلة لرفع إمكانات عقولنا في

علﯽ الذاكرة اللفظية والذاكرة البصرية معا) وبمعالجة الشق األيسر

شتى المجاالت (التخطيط الذهني المبدع ،التحصيل )... ،فالقدرات

من المخ للمعلومات اللفظية ومعالجة الشق األيمن من المخ

الذهنية محل اهتمام العديد من التربويين حيث أن هناك قدرة

للمعلومات البصرية ترفع من كفاءة التعلم ] ،[23ويستطيع الطالب

خارقة يمتلكها اإلنسان يجب أن يوظفها ويستغلها بأفضل الطرق

أن يقوي ذاكرته باستخدامه ألنشطة تشغل فصي الدماغ الجمع

فابتكر توني بوزان  Tony Buzanالخريطة الذهنية Mind

بين عناصر شقي المخ يزيد من القدرة العامة لألداء ].[26

 ،Mapsوهي أداة تعمل على تنظيم المعلومات من خالل

الخاليا العقلية للدماغ تعمل في خطوط متداخلة والمخ معقد

التسلسالت الهرمية والفئات ] ،[1الخريطة الذهنية تعتمد نفس

ومتشابك وليس خطي ،ويعمل بصورة ال خطية ويتم في التعلم من

الطريقة المتسلسلة ،حيث تبدأ من نقطة مركزية محددة ،ثم تسمح

خالل الخريطة الذهنية ربط الكلمات ومعانيها بصورة وربط المعاني

لألفكار بالتدفق ،إن منح عقلك الحرية المطلقة يحفزه لفتح األبواب
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المختلفة ببعضها البعض بالفروع ،وتعتبر الخريطة الذهنية وسيلة

بين تفرعات المشكلة والعقد المنشقّة عنها ،وفور إنجاز خريطة العقل

للتفكير اإلشعاعي يستخدمها المخ لتنظيم األفكار وصياغتها

يمكننا مالحظة عقد المستويات المختلفة ،ورؤية السيناريوهات كلها

والسماح لها بالتدفق واالنتشار من المركز إلى كل االتجاهات

 -إن التعلّم يجمع ما بين الذي تعرفه أساساً مع ما ترغب في

].[17

معرفته -ثم يتم ربط هذه المعلومات الجديدة مع مخزوننا من

أساليب التعلم والخرائط الذهنية

المعرفة ،ثم تقوم الذاكرة لدينا بمعالجة هذه الصالت الجديدة
وارتباطاتها الشبكية من أجل استرجاعها الحقاً .

إن تعلم الفرد يكون إما بطريقة سمعية ،أو بصرية ،أو حسية
جسدية ،وأكثر المعلمين فاعلية هم أولئك الذين يكيفون أساليب

إن قوة الخريطة الذهنية يرجع إلى أنها لها نفس النهج

تعليمهم وطرقهم مع أساليب تعلم طلبتهم المتنوعة ،وتظهر البحوث

التفﮐيري لإلنسان؛ حيث تتوافق مع تﮐوين وأسلوب البشر وتتوافق

أهمية حاسة البصر في معالجة التعلم واالحتفاظ به ،إذ تصل إلى

مع النواميس الطبيعية في الحياة ،فالقراءة في الواقع تميل لمسح

( )%83في حين تصل أهمية حاسة السمع إلى ( )%02فقط ،وأما

صفحة كاملة بطريقة غير خطية والخريطة الذهنية تعمد إلى رسم

الحواس األخرى فأهميتها حوالي ( ،[5] )%3كما أن الجزء

شكل يماثل كيفية قراءة الذهن للمعلومة؛ حيث يكون المركز هو

المسؤول عن الذكاء البصري في المخ يفوق ذلك الجزء المسؤول

الفكرة األساس ،ويتفرع من هذه الفكرة فروع على حسب

عن الذكاء اللفظي ] ،[27ويؤكد مارجيولز في أن وضع األفكار

االختصاص أو التصنيف أو التوالي .وقد يتفرع فروع من الفروع

علﯽ هيئة صور إلﯽ جانب الﮐلمات يعزز من مهارات التفﮐير

على حسب تشعب الموضوع؛ بينما في الطريقة التقليدية تكون

ويحسن مستوى األداء ] .[18والخرائط الذهنية أشبه بالملخصات

القراءة مسح من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل وهذا ال

ثم تذ ّكرها والطريقة تعمد
تصورها ومن ّ
المرسومة للمعلومات ليسهل ّ

يماثل كيفية قراءة الذهن للمعلومة ]. [7
تعتبر خرائط الذهن استراتيجية التعلم الفعال للغاية واستراتيجية

إلى رسم خريطة أو شكل يماثل كيفية قراءة الذهن للمعلومة ،وقد

ذﮐر هالل أن العقل البشري يستطيع أن يتذﮐر ما يراه أسرع من

المراجعة؛ فهي تسخر جميع المهارات المرتبطة بالدماغ :كلمة،

تذﮐر ما يسمعه ].[16

صورة ،عدد ،منطق ،إيقاع ،لون ووعي مكاني ،في أسلوب وحيد
وفريد في قوته ] ،[15وهي بذلك تمنح الفرد الحرية لسبر

وتعتبر خرائط العقل من أفضل وسائل التعلم والحفظ والتذ ّكر؛
وذلك أن التعلّم في حقيقته يجمع ما بين الذي تعرفه أساساً مع ما

االمتدادات الالنهائية من الدماغ.

ترغب في معرفته ،ثم يتم ربط هذه المعلومات الجديدة مع مخزوننا

تساعد الخريطة الذهنية المتعلم والمعلم في تحقيق التالي:

من المعرفة ،وخرائط العقل تجمع ما بين األشياء التي تعرفها

 -تنظيم البناء المعرفي والمهاري لدى كل منهما.

واألشياء التي تتعلمها باإلضافة إلى ما قد تحتاج إليه الستكمال

-المراجعة للمعلومات السابقة ،فالفضاء الفسيح الذي ترسمه

"تصورك "عن الموضوع ،ثم تقوم الذاكرة لدينا بمعالجة هذه

الخريطة الذهنية للمتعلم تمنحه فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن

الصالت الجديدة وارتباطاتها الشبكية من أجل استرجاعها الحقاً

الموضوع؛ فترسخ البيانات والمعلومات الجديدة في مناطق

] [15فتقنية" الخرائط الذهنية "مفيدة لبناء سيناريوهات ،تنطلق هذه

تعرجاتها الذهنية.

التقنية من عقدة مركزية ،وباستخدام تقنية" العصف الذهني" ،نجمع
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 -المراجعة المتكررة للموضوع إذ أنها توسع الفهم واضافة بيانات

 -تقديم العروض)تدريس -خطب -كلمات( بصورة فاعلة دون

ومعلومات جديدة لما هو موجود ،فبعض المتعلمين قد يجدون

االحتياج إلى حمل قصاصات أوراق للتذكر.

صعوبة في رسم خريطة ذهنية للدرس أثناء عرضه ،ولكن يسهل

 -تلخيص الكتب المنهجية والمراجع بصورة خالقة ومختصرة)كتاب

عليهم ذلك عند مراجعته.

كامل في صفحة واحدة).

-المراجعة السريعة للموضوعات من قبل المتعلمين عندما ال يجدون

 -تدوين المحاضرات والمالحظات والنقاط المهمة وتذكرها بطريقة

متسعاً من الوقت لمراجعة تفصيلية.

فعالة.
 -تقلل من الكلمات المستخدمة في عرض الدرس فتساعد في شدة

 مراعاة الفروق الفردية عند الطلبة إذ أن كل منهم يرسم صورةخاصة للموضوع بعد مشاهدة خريطة الشكل الذي توضحه حسب

التركيز ،وتسهل فهمه بوضوح من قبل المتعلمين.

قدراته ومهاراته.

وتجمع وتحلّل كميات كبيرة
 تعطي نظرة عامة للمواضيع الواسعةّ

من البيانات.

 تطوير المتعلمين ألسئلة جديدة عن بيانات ومعلومات قدحصلوا عليها من خالل الخريطة ،والتي تطور أيضاً العمق

 -تم ّكن الفرد(المعلم والمتعلم) من التخطيط وتحديد المسارات

المعرفي والمهاري للمتعلم في موضوع ما.

واالختيارات المناسبة له.

إعداد االختبار المدرسي؛ وذلك من خالل وضوح الجزئياتالتفصيلية للموضوعات.

حل المشكلة بان تعرض طرقاً إبداعية جديدة.
 ّتشجع ّ

 -تم ّكن الفرد (المعلم والمتعلم) من التفكير بفعالية ألبعد الحدود.

 -تلخيص الموضوع عند عرضه الملخص السبوري.

 -ممتعة للمشاهدة ،وتشجع الفرد على قراءتها والتأمل فيها

 -توثيق البيانات والمعلومات من مصادر بحثية مختلفة.

وتذ ّكرها.

 -سهولة تذكر البيانات والمعلومات الواردة في الموضوع من خالل

 -تعطي الفرصة لألفراد لرؤية الصورة والتفاصيل كاملة وفي نفس

تذكر األشكال المرتسمة في أذهانهم.

الوقت.

 -رسم صورة كلية لجزئيات الموضوع التفصيلي.

 -تحديد األهداف التي تود تحقيقها.

 -تنمي مهارات المتعلمين في اإلبداع الفني لتوضيح البيانات

 -توفير المزيد من الوقت ] [16,08 ,11,21

والمعلومات المكونة للموضوع.

 -رسم خرائط العقل يساعد على تطوير مهارات التفكير :مهارات

 -توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم كالحاسوب ،وجهاز

التفكير في تجهيز المعلومات ،مهارات البحث ،مهارات التفكير

العرض فوق الرأس ،والشرائح ،والتسجيالت األخرى وغيرها.

اإلبداعي ،المهارات التقويمية ].[23

 -رفع القيد عن تفكير الطالب أو المستهدف وتحريك الذهن وتقوية

خطوات عمل الخرائط الذهنية Mind mapping

الذاكرة والتركيز بشكل اكبر.

الخرائط الذهنية  Mind mappingإحدى أبسط

 -استخدام المعلومات بشكل كفء وفي الوقت المطلوب.

وأقوى

أدوات اإلبداع ،وهي طريقة غير خطية من تنظيم تقنية المعلومات

 -تنشيط الطاقة ،وايجاد حلول إلهامية لكل مشكلة.

والتي تسمح لك القبض على التدفق الطبيعي ألفكارك ،وتستخدم

 إتاحة التعليم من خالل اللعب والمرح .551

2

هذه األداة المرنة لكتابة مذكرة ،أو إلعداد جدول أعمال االجتماع

6

2102

فرع خطوط منحنية من المركز كل منها تحوي فكرة وفرع من

أو الحصول على نظرة عامة لمشروع معقد]. [24

الفروع فروع ( كأغصان الشجرة ) بال قيد واسمح لألفكار أن تنبثق

الخطوة  :0استرخ  Lighten Upوابدأ بداية مفتوحة Start with

دون تقييد.

 an openلحل مشكلة أو كتابة تقرير استخدم الخريطة الذهنية

الخطوة  : 7مواصلة التحرك .Keep Moving

 ،Mind mappingوهي عملية تحفيز وصالت ألفكار جديدة؛

استمر بتحريك يدك ولو شحت األفكار ارسم خطوطاً فارغة بال

ابدأ بداية مفتوحة ( Start with an openليس بالضرورة التحديد

فكرة حتى تأتي الفكرة ،ودماغك سوف يحضر لك األفكار ،أو غير

المسبق كيف تبدأ) ...يمكنك دائما الحصول على األفكار الجادة

األلوان إلعادة الحيوية لعقلك؛ قف تأمل الخريطة الذهنية لتوليد

فيما بعد.

المزيد من الطاقة للدماغ وزد في كتابة الخطوط.

الخطوة  :0فكر بسرعة .Think Fast

خطوة  : 8التنظيم . Allow Organization

تتدفق األفكار الجيدة في الدماغ خالل  7-3دقائق كالرشقات

أحيانا ترى عالقات للوصالت مباشرة ويمكنك إضافة الفروع

النارية ثبت هذه األفكار على الورقة بسرعة استخدم الكلمات الدالة

لهذه الفكرة أحيانا ال ،لذلك فقط اربط األفكار إلى البؤرة المركزية،

(المفتاحية) ،والرموز والصور العقلية (الرسوم) لمساعدتك على

يمكن التنظيم أن يلحق فيما بعد؛ الشرط األول هو الحصول على

تسجيل األفكار بأسرع ما يمكن.

األفكار من رأسك لوضعها داخل الورقة ] .[25تستطيع رسم هذه

الخطوة  :5الحظ كالقاضي .Judge Not

الخارطة الذهنية باستخدام الورقة والقلم ،او باستخدام التكنولوجيا،

اكتب كل شيء يخطر على بالك حتى ولو كان ال صلة لها

ظهرت من عدة سنوات برامج عديدة منها ،Mind Manager

واكتبها سريعاً ،وال بد أن تولّد تلك األفكار العظيمة.

وباستخدام هذا البرنامج سترسم أفكارك بشكل أسرع وتقوم بتعديلها

الخطوة  :4حطم القيود .Break Boundaries

وحفظها كملف باور بوينت او كملف خارطة ذهنية ] .[16

حطم المقولة التي تقول اكتب على ورقة بيضاء ،بالحبر

يستخدم الخارطة الذهنية لتنظيم المعلومات واألفكار والتقارير،

األسود أو قلم رصاص ،استخدم ما تريد...كلما كانت الورقة أكبر

والمذكرات ،رسائل ،روايات أو قصائد ،إلى القوائم ،والعروض،

كلما كانت أفضل ،فإنه سيكون لديك المزيد من األفكار ،استخدام

واالجتماعات ،وجلسات العصف الذهني ،وادارة المشاريع  ،قوائم

األلوان ،والعالمات الملونة.

البقالة  ،التخطيط إلجازة المهم هو التجربة ][25

الخطوة  : 3ابدأ من المركز .Center First

ويمكن إنشاء خرائط العقل على ألواح الكتابة ،خرائط ،ورقة ، A3

تعودنا البدء من أعلى الصفحة إال أن الدماغ يركز على المركز...

الشفافيات ،والحواسيب ،والبطاقات البريدية ،أو ورقة  A4ملونة.
مزايا رسم خرائط العقل هي :تضع الموضوع الرئيسي دائما في

ابدأ الخريطة الذهنية  mind mappingمع كلمة أو صورة ترمز
إلى ما تريد من التفكير حولها ،وضعها في منتصف الصفحة.

وسط خريطة العقل ،حيث يكون المركز هو الفكرة األساس رسم

الخطوة  : 6المرافق الحر .Free Associate

الفروع من الموضوع الرئيسي ،يتفرع من الفكرة الرئيسة فروع على
حسب االختصاص أو التصنيف أو التوالي قد يتفرع فروع من
الفروع على حسب تشعب الموضوع.
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تنتقل من فكرة إلى أخرى وتربط األفكار ببعضها البعض،

في هيئتنا) على أساس البناء العقلي للطلبة ،وأجريت الدراسة في

ويختلف الربط أحيانا نربط األشياء مع بعضها بواسطة الصوت أو

ازمير في تركيا وتوصلت الدراسة إلى تفوق خرائط العقل بواسطة

الرائحة ،من هنا جاء توني بوزان بفكرة الخرائط الذهنية خريطة

اليد على خرائط العقل باستخدام الكمبيوتر ]. [20
هدفت

الذهن ( )Mind mapوسيلة تعبيرية عن األفكار والمخططات

دراسة وقاد ] [21إلى معرفة مدى فاعلية استخدام

بدال من االقتصار على الكلمات فقط حيث تستخدم الفروع والصور

الخرائط الذهنية على تحصيل بعض موضوعات مقرر األحياء

واأللوان في التعبير عن الفكرة ]. [19

لطالبات الصف األول ثانوي كبيرات بمدينة مكة المكرمة.
واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي وبعد تطبيق

استخدام كلمات السر التي لها مفهوم واحد لكل العمل على خلق
رموز أو صور عن كل مفهوم ].[7

االختبار التحصيلي القبلي والبعدي وعمل المعالجة اإلحصائية

يمكن للفرد إضافة إلى أي شيء من العقل الخريطة لم يدرج فيه.

توصلت الباحثة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

إنشاء ممارسة حركية ديناميكية ]. [7

متوسط درجات اختبار طالبات الختبار التحصيل عند مستوى

ب .الدراسات السابقة

التذكر ووجود فروق إحصائية بين المجموعتين عند مستوي الفهم
والتركيب والتحليل ][21

هدف نانج ورفاقه ] [5من دراستهم التحقق من نتائج استخدام
ثالث استراتيجيات :استراتيجية رسم خرائط العقل الرقمية ،والطريقة

استهدفت دراسة فتح هللا ] [11التعرف على أثر استراتيجية

التقليدية ،واستراتيجية رسم خرائط العقل الورقية على التحصيل

خرائط التفكير القائمة على الدمج في تنمية التحصيل في مادة

واالتجاهات نحو مقرر علم النفس ،وتكونت العينة من  52طالبا

العلوم والتفكير الناقد واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالميذ

من طالب السنة األولى في المعهد التايالندي نجوين لتدريب

المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية ،وقد اشتملت عينة

المعلمين ،تم توزيع المشاركين عشوائيا في ثالث مجموعات :

البحث على مجموعتين تجريبية وضابطة ،تم اختيار أفراد

مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ( ،)0طريقة التدريس

المجموعتين بشكل عشوائي ،واستخدمت الدراسة األدوات الثالثة

المستخدمة في المجموعة التجريبية رسم الخرائط الرقمية أما

التالية( :اختبار في التفكير الناقد ،واختبار تحصيلي ،ومقياس

لمجموعة الضابطة ( )0فتعلمت بالطريقة التقليدية ،والمجموعة

اتجاه نحو العمل التعاوني) ،وأظهرت النتائج وجود تأثير ذي داللة

الضابطة ) )0استخدمت طريقة رسم خرائط العقل الورقية ،تم

في تنمية التفكير الناقد ،والتحصيل في مادة العلوم ،واالتجاه نحو

استخدام االختبار القبلي والبعدي ،وأظهرت النتائج أن هناك فرقا

العمل التعاوني لصالح المجموعة التجريبية في مقابل المجموعة

إيجابيا كبي ار في تحصيل الطالب األكاديمي وفي اتجاهاتهم نحو

الضابطة ،كما جاءت قيم حجم األثر للتدريس باستراتيجية خرائط

تعلم علم النفس من خالل أسلوب التعليم والتعلم المستندة إلى رسم

التفكير القائمة على الدمج في تنمية التحصيل ،والتفكير الناقد،

خرائط العقل الرقمي ].[5

واالتجاه نحو العمل التعاوني كبيرة ][11

هدفت دراسة  [20] Aydin, Ali Balemإلى التعرف على

تناولت دراسة السلطـي ] [17أثر استخدام استراتيجية المنظم

مدى فاعلية استراتيجيتي خرائط العقل باليد وبالكمبيوتر في تمكن

الشكلي في التحصيل الدراسي لدى طلبة كلية العلوم التربوية

طالب الصف السادس االبتدائي لتعلم المفاهيم المتضمنة في (نظم

التابعة لوكالة الغوث الدولية ،تكونت عينة البحث من شعبتين من
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طلبة السنة األولى تخصص معلم صف ،وعددهم ( )34طالبا

تم إعداد فقرات تقويمية بنائية ،حيث بلغ عدد الفقرات التي تم

وطالبة موزعين على شعبتين بمعدل ( )07طالباً وطالبة في كل

إعدادها  63فقرة موضوعية في صورته األولية تم التأكد من صدق

شعبة ( 00طالبة و 6طالب) اختيرت إحدى الشعبتين بالقرعة

وثبات االختبار ،فأصبح يحوي  62فقرة من نوع اختيار من متعدد

لتكون المجموعة التجريبية ( 00طالبة و 6طالب) والثانية لتكون

والتي شكلت محتوى االختبار التحصيلي في صورته النهائية.

المجموعة الضابطة (00طالبة و6طالب) ،ولقياس أثر استراتيجية

تم إجراء اختبار نهائي موحد ،جمعت البيانات المتعلقة باالختبار

المنظم الشكلي في التحصيل الدراسي في مساق مدخل إلى علم

واستخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية باستخدام

النفس تم استخدام اختبار تحصيل دراسي معد لهذه الغاية ،كشفت

برمجية (.)SPSS

الدراسة عن وجود أثر دال إحصائيا الستراتيجية المنظم الشكلي

استخدم اختبار ( )tلمقارنة متوسطات عالمات المجموعتين على

وعدم وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير الجنس في القياس

االختبار التحصيلي البعدي.

البعدي .وعدم وجود أثر ذي داللة إحصائية للتفاعل بين متغيري

تم استخدام اختبار ( )tلمقارنة متوسطات عالمات المجموعتين

المجموعة والجنس ].[17

على مقياس االتجاهات.
أ .طبيعة الدراسة

يتضح من الدراسات السابقة فعالية االستراتيجيات المعتمدة
على األشكال والخرائط البصرية في التحصيل المعرفي لدى الطلبة

الدراسة شبه تجريبية ،وقد تم اللجوء لهذا التصميم البحثي

وهذا ما شجع الباحثة على تصميم برنامج منهجي قائم على

بسبب عدم إمكانية توزيع أفراد الدراسة

توزيعاً عشوائياً تاماً،

الخرائط المعرفية ومعرفة أثره في تنمية المهارات المعرفية لدى

والمخطط التالي يوضح تصميم الدراسة:

طالبات كلية األميرة عالية الجامعية والكشف عن اتجاهاتهن نحو

X

O
O

االستراتيجية المستخدمة في التدريس.

حيث يشير الرمز  Oإلى نتائج االختبار البعدي.

 .4الطريقة واالجراءات

ويشير الرمز  Xإلى المعالجة.

لتحقيق هدف الدراسة تمت اإلجراءات التالية:

المجموعة التجريبية (التعلم عن طريق البرنامج القائم على الخرائط

بعد تسجيل الطالبات في مساق تربية الطفل في اإلسالم في

الذهنية) والضابطة (المحاضرة)

الفصل الصيفي للعام الجامعي  0225/0228وفقا لضوابط

ب .متغيرات الدراسة:

وشروط دائرة القبول والتسجيل ،وجد أن هناك شعبتين في الفصل

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المتغيرات الرئيسة اآلتية:

الصيفي فتم اختيار المجموعة التجريبية عشوائياً.

أوالً :المتغيرات المستقلة:

تم تخصيص ( )00ساعة معتمدة موزعة على ( )4أسابيع

طريقة التدريس ولها مستويان:

بواقع ( )5ساعات أسبوعياً لكل موضوع من المواضيع التي

المستوى األول :طريقة التدريس عن طريق البرنامج القائم على

اختيرت لتدريس المجموعتين (التجريبية والضابطة) .على أن

الخرائط الذهنية.

تدرس المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج القائم على الخرائط

المستوى الثاني :طريقة التدريس القائمة على العرض المباشر

الذهنية.

(محاضرة).
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ثانيا :المتغيرات التابعة:

إعداد دليل المعلم لتوضيح إجراءات تطبيق البرنامج وكيفية

التحصيل :ويقاس بدرجات أفراد عينة الدراسة على األداة المعدة

استخدامه.

للدراسة.

إعداد الخطط الدراسية للمجموعة الضابطة.

االتجاه :ويقاس بدرجات أفراد عينة الدراسة على االستبانة.

إعداد مقياس التحصيل والتأكد من صياغته وصدقه وثباته:
تكون االختبار التحصيلي لمساق تربية الطفل في اإلسالم

ج .عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من طالبات كلية األميرة عالية الجامعية

الذي أعدته الباحثة في صورته النهائية من ( )62سؤاال موضوعي ًا

الملتحقات في برنامج البكالوريوس والمسجلين في الفصل الصيفي

(اختيار من متعدد) ،وعدد البدائل لكل سؤال أربعة ،إضافة إلى

للعام الدراسي  0200-0202في مساق تربية الطفل في اإلسالم،

صفحة التعليمات والبيانات الشخصية وورقة اإلجابة ،وطلب من

حيث بلغ عددهم ( )53طالبة .وباالختيار العشوائي إلحدى الشعب

المفحوصين وضع إشارة دائرة حول البديل الذي يحوي اإلجابة

كانت المجموعة التجريبية ودرست عن طريق البرنامج القائم على

الصحيحة لكل سؤال في ورقة اإلجابة ،تم تحكيم االختبار من قبل

الخرائط الذهنية وبلغ عددهم ( )02طالبة ،وكانت الشعبة الثانية

( )5أساتذة تخصص قياس وتقويم وأستاذين تخصصهما مناهج

المجموعة الضابطة حيث استخدمت استراتيجية المحاضرة؛ درسوا

وتدريس تربية إسالمية ،وبناء على آراء ومقترحات المحكمين تم

المقرر بحضور المحاضرات وبدراسة الكتاب المقرر فقط وبلغ

إجراء اآلتي :حذف ( )3أسئلة ،عدلت بعض فقرات االختبار ،أعيد

عددهم ( )03طالبة.

صياغة بعض األسئلة ،وقد اتفق المحكمون على أن إجابات

د .أدوات الدراسة:

األسئلة المقررة صحيحة وبذلك تكون االختبار في صورته النهائية

استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية األدوات اآلتية:

من ( )62سؤاالً ،وقد حسب معامل ثبات االختبار بالتجزئة
النصفية (معادلة سبيرمان) حيث بلغ ( )2,82ويعتبر هذا المعامل

البرنامج الذي يستخدم الخرائط الذهنية :بناء برنامج (من

مقبوالً من الناحية اإلحصائية بالنسبة لالختبارات التحصيلية.

حيث عرض األهداف والمحتوى واألنشطة والوسائل التعليمية
واستراتيجيات التقويم) قائم على الخراط الذهنية ،شكلت تقنية رسم

إعداد استبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو البرنامج القائم على

الخرائط الذهنية لتوني بوزان ( )Buzan Tonyاإلطار النظري

الخرائط الذهنية ،وقد تم بناء االستبانة بالرجوع إلى األدب السابق

الذي اختيرت استناداً لها مفردات البرنامج ،وقبل تصميم البرنامج

المتعلق بدراسة االتجاهات .وقد تم عرضها على محكمين وقد تم

تم االطالع على الكثير من األدب حول تقنية الخرائط الذهنية في

حذف واضافة وتعديل صياغة ودمج بين بعض الفقرات بناء على

الكتب والمجالت المتخصصة وعن طريق مواقع االنترنت .ثم

رأي المحكمين ،أما ثبات االستبانة فقد تم التأكد منه باستخدام

عرض البرنامج على ( )5أساتذة في علم النفس التربوي و()4

معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغ معامل الثبات لالستبانة %83

أساتذة من تكنولوجيا التعليم وأستاذين من المناهج؛ إلبداء رأيهم في

ألغرض الدراسة.
ا
واعتبرت هذه النسبة مقبولة

البرنامج ومناسبته للمساق ولمستوى الطلبة وقد تم تعديل وحذف

 .5النتائج

بناء على اقتراح المحكمين .
ودمج واضافة ً

حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن سؤالين رئيسين وقد أسفرت عن
النتائج التالية:
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باستخدام البرنامج ) والضابطة (المحاضرة) في التحصيل لدى
طالبات كمية تربية الطفل في كمية األميرة عالية الجامعية.

التعممي القائم عمى الخرائط الذهنية عمى تحصيل طالبات التربية
في مقرر تربية الطفل في اإلسالم ؟" وقد انبثق عن هذا السؤال

ولإلجابة عن هذا السؤال والفرضية المرتبطة به تمت المقارنة

الفرضية التالية" :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ()0.05 ≤ α

بين متوسط عالمات الطمبة في المجموعتين عمى االختبار

بين متوسطي عالمات طمبة المجموعتين التجريبية (التعمم

واعتمدت العالمة كمؤشر لإلجابة عن سؤال الدراسة والفرضية
المنبثقة عنه.

جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة على االختبار بحسب متغير طريقة التدريس
Std. Deviation

Mean

N

Groups

5.75533

34.8667

15

Control

6.57327

39.55

20

Experiment

االختبار النهائي

Final

يتبين من الجدول ( )2أن متوسط تحصيل طمبة المجموعة
التجريبية ( )39.5500أعمى من متوسط تحصيل المجموعة
الضابطة ( .)34.8667كما يتبين أن تشتت عالمات المجموعة
التجريبية ( )6.57327أعمى من تشتت عالمات المجموعة
الضابطة (.)5.75533
ولمعرفة فيما إذا كانت تمك الفروق ذات داللة إحصائية بين
المتوسطات ،تم استخدام اختبار ( )tلمقارنة متوسط عالمات

طمبة مجموعتي الدراسة عمى االختبار النهائي.
جدول 3
نتائج اختبار ( )tألداء طلبة مجموعتي الدراسة على االختبار النهائي
Levene's Test for Equality
of Variances
االختبار النهائي
Final

F
Equal
variances
assumes
Equal
variances not
assumes

0.056

t-test for Equality of Means

Sig.
0.814

Df

T

Sig. (2)tailed

Mean
Difference

-2.198

33

0.035

-4.68333

-2.241

32.132

0.032

-4.68333
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يالحظ من الجدول ( )3وجود داللة إحصائية عند مستوى

جدول 4
البيانات الوصفية الخاصة باالتجاهات

( ) 0.05 ≤ αتعزى إلى أثر طريقة التدريس عمى االختبار.
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني " :ما أثر استخدام البرنامج التعممي

االتجاهات

N

Mean

Std. Deviation

القائم عمى الخرائط الذىنية عمى اتجاىات طالبات كمية األميرة

Experimental

20

113.5000

17.25200

عالية في مقرر تربية الطفل في اإلسالم نحو االستراتيجية

Control

15

86.6667

14.32115

المستخدمة في مقرر التدريس؟" وقد انبثق عن ىذا السؤال الفرضية
التالية " :ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( ) 0.05 ≤ αبين
متوسطي عالمات طمبة المجموعتين التجريبية (التعمم باستخدام
البرنامج) والضابطة (المحاضرة)

في اتجاىاتيم نحو التعمم

باستخدام البرنامج)".
ويشير الجدول ( )3إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة عمى مقياس االتجاىات
بحسب متغير طريقة التدريس.

يتبين من الجدول ( )4أن متوسط استجابات طمبة المجموعة
التجريبية ( )113.5000عمى استبانة االتجاىات أعمى من متوسط
استجابات طمبة المجموعة الضابطة ( .)86.6667كما يتبين أن
تشتت عالمات المجموعة التجريبية ( )17.25200أعمى من تشتت
عالمات المجموعة الضابطة (.)14.32115
ولمعرفة فيما إذا كانت تمك الفروق ذات داللة إحصائية بين
المتوسطات ،تم إجراء استخدام اختبار ( )tلمفرق بين متوسطي
المجموعتين المستقمتين عمى مقياس االتجاىات ،ويوضح الجدول
( )5النتائج المتعمقة بذلك.

جدول 5
نتائج اختبار ( )tعلى مقياس االتجاهات
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F

Sig.

T

Df

2.56

0.119

4.887
5.022

33
32.602

Sig. (2)tailed
0
0

االتجاهات
Mean
Difference
26.83333
26.83333

يالحظ من الجدول( )5وجود داللة إحصائية عند مستوى (≤ α

التعممية ألفراد المجموعة التجريبية .ولعل كون االستراتيجية

 )0.05تعزى إلى أثر طريقة التدريس في اتجاىات الطمبة ولصالح

التدريسية جديدة أدى إلى زيادة تفاعل الطمبة وفيميم واستيعابيم

المجموعة التجريبية.

لمحتوى المادة التعممية وكان ذلك كمو مصحوبا بتشوق أفراد
 .6مناقشة النتائج

المجموعة التجريبية لمتعمم مما زاد من دافعيتيم نحو التعمم األمر

أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية عند

الذي أسيم في زيادة تحصيميم باإلضافة إلى أن االستراتيجية مكنت

مستوى ( ) 0.05 ≤ αفي كل من التحصيل واالتجاىات ،ويمكن

المتعمم من التفاعل والتعامل واستيعاب المعمومات مما جعميا

أن تعزى ىذه النتيجة إلى فاعمية استخدام الخرائط الذىنية كونيا

مالئمة لالستخدام .وىذا ما أدى إلى نجاحيا وتميزىا عن طريقة

تراعي قدرة المتعمم وسرعتو الذاتية ،كما أنيا تراعي التفضيالت

المحاضرة.
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] [21وقاد ،ىديل أحمد إبراىيم ( )2002فاعمية استخدام الخرائط

إعداد برامج تدريبية متنوعة قائمة عمى الخرائط الذىنية من

الذىنية عمى تحصيل بعض موضوعات مقرر األحياء لطالبات

قبل أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميم العالي مما قد

الصف األول ثانوي الكبيرات بمدينة مكة المكرمة ،رسالة

يسيم في زيادة تحصيل الطمبة.

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية جامعة أم القرى ،المممكة

إعداد برامج تدريبية لتنمية التفكير بشكل عام لطمبة الجامعات
والمعاىد وباألخص طمبة كمية التربية ،لما في ذلك من عون ليم
عند خروجيم إلى ميدان العمل في تنمية التفكير عند الطالب
ابتداء من رياض األطفال وحتى مراحل الدراسات العميا.

العربية السعودية.

] [22شحاتو ،حسن ؛ النجار ،زينب ( )2003معجم المصطمحات
التربوية.
] [27األىدل ،أسماء زين صادق ( )2006فاعمية برنامج مقترح

القيام بدراسات مماثمة تتناول بناء برامج قائمة عمى استخدام

قائم عمى خرائط المعرفة في تحميل بعض النصوص المعرفية

الخرائط وغيرىا من التقنيات واستقصاء أثرىا عمى متغيرات أخرى.

وأثرىا عمى تنمية ميارات االستذكار لطالبات كمية التربية
لمبنات بجدة  ،مجمة العموم ،المجمد ،45العدد.45

المراجع
أ .المراجع العربية

] [11فتح اهلل ،مندور عبد السالم ( )2002أثر استراتيجية خرائط
التفكير القائمة عمى الدمج في تنمية التحصيل في مادة العموم
والتفكير الناقد واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالميذ
المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية ،مجمة رسالة
الخميج العدد العربي العدد .111

] [16ىالل ،محمد عبد الغني ( )2007ميارات التعمم السريع
القراءة السريعة والخريطة الذىنية ،القاىرة :مركز تطوير األداء
والتنمية.
] [17السمطـي ،ناديـا ( )2007أثر استخدام استراتيجية المنظم
الشكمي في التحصيل الدراسي لدى طمبة كمية العموم التربوية
التابعة لوكالة الغوث الدولية ،مجمة المنارة ،المجمد  ،13العدد
.4

] [18مارجيموس ،نانسي ( )2004تخطيط الذىن تعمم وتعميم
التخطيط المرئي ،الرياض :دار الميمان.
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DESIGN AND EXAMINE EFFECTIVENESS OF A
LEARNING PROGRAM USING MIND MAPS IN
DEVELOPING STUDENTS’ COGNITIVE
PERFORMANCE SKILLS IN CHILD EDUCATION IN
ISLAM AT PRINCESS ALIA COLLEGE
Wafa Suleiman Awajan
Qassim University - College of Education
Abstract- This study aimed to designing a learning program based on mind maps &
evaluating its effectiveness in developing cognitive performance skills compared with
traditional lecture framework. The study targeted summer 2010/2011 undergraduate students
at Princess Alia College whom taking child education in Islam.The study followed semiexperimental methodology. The sample size was (35) split randomly into a test group (20)
who studied the material using mind maps and, another group (15) was used as control group
who studied the same material through traditional lecture format. Results showed statistical
differences among the two groups in achievement levels in favor of the group who used mind
maps in studying the assigned material.
Keywords: mind maps, cognitive performance skills.
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