أثز استخدام اسرتاتيجية اخلزائط الذهنية يف فهن النص
القزآني وبقاء أثز التعلن يف تدريس وحدة هن القزآن
الكزين لدى طالب املزحلة االبتدائية
زاهي نمر سعيد عبد اهلل*

* أستاذ مساعد _ قسم التعميم األساسي _ كمية العموم واآلداب بالرس _ جامعة القصيم
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أثز استخدام اسرتاتيجية اخلزائط الذهنية يف فهن النص
القزآني وبقاء أثز التعلن يف تدريس وحدة هن القزآن
الكزين لدى طالب املزحلة االبتدائية

الممخص_ ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية الخرائط

إف ىذا اإلتقاف لمتالوة والفيـ لمعاني سور وآيات القرآف

القرآف الكريـ لدى طالب المرحمة االبتدائية مقارنة بالطريقة االعتيادية.

النشء منيا :غرس القيـ واآلداب واألخالؽ وتنمية القدرات

الذىنية في فيـ النص القرآني وبقاء أثر التعمـ في تدريس وحدة مف

الكريـ يحقؽ كثي اًر مف الفوائد والمخرجات في قموب وعقوؿ

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد وحدات تعميمية باستخداـ

العقمية وميارات التفكير ،وتذوؽ االعجاز والبالغة القرآنية،

الخرائط الذىنية ،وكذلؾ إعداد اختبار تحصيمي لقياس فيـ النص

فضالً عف غرس المنيج الصحيح في الدعوة واالصالح والنصح

القرآني وقياس بقاء أثر التعمـ .وتـ اختيار عينة الدراسة مف

في عقوؿ وقموب النشء.

مجموعتيف ضابطة تكونت مف ( )23طالباً وتجريبية تكونت مف ()23

 .2مشكمة الدراسة

طالباً كذلؾ .وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

إف تالوة القرآف الكريـ وفيـ معناه عمميتاف متالزمتاف

المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية

مترابطتاف؛ فالتالوة الصحيحة تسيـ في فيـ النص القرآني وتدبر

التي درست باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية ،كما أظيرت النتائج

معانيو وتمثؿ قيمو وآدابو ،كما أف فيـ المعنى يساعد عمى إتقاف

أث ارً إيجابياً الستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في التدريس في بقاء
أثر التعمـ لدى الطالب واف كاف غير داؿ احصائياً .وفي ضوء النتائج

التالوة.

السابقة أوصى الباحث بتوظيؼ استراتيجية الخرائط الذىنية في

ومف خالؿ قياـ الباحث باإلشراؼ عمى طالب التربية

مختمؼ العموـ الشرعية مف تدريس لحفظ القرآف الكريـ والتجويد والفقو

العممية ،واطّالعو عمى واقع تدريس القرآف الكريـ في المرحمة

العممية التدريسية.

القرآف الكريـ ىي الطريقة التقميدية ،التي تعتمد عمى مصدر

والحديث ،وتدريب المعمميف عمى برامج الخرائط الذىنية لتوظيفيا في

االبتدائية مف التعميـ العاـ ،الحظ أف الطريقة المتبعة في تدريس

الكممات المفتاحية :استراتيجية الخرائط الذىنية ،فيـ النص القرآني،

واحد لممعرفة وىو المعمـ ،دوف تقديـ تفسير واضح لآليات ،أو

بقاء أثر التعمـ.

شرح لمكممات أو الوقوؼ عمى العبر والدالالت ،أو غرس القيـ

واالتجاىات ،وذلؾ إما لعدـ تمكف المعمـ مف المادة العممية ،وا ّما

 .1المقدمة

بسبب ضعؼ استعداده لمدرس ،واما لضيؽ الوقت أو غيرىا

جاء القرآف الكريـ ليكوف منيج حياة وشريعة إنسانية ييدي

مف األسباب التي تؤدي إلى وجود ضعؼ عاـ في مستوى تالوة

الناس لمتي ىي أقوـ ،ويقودىـ نحو تحقيؽ األمف والسعادة

الطالب لآليات مع قمة فيميـ لمعنى النص القرآني.

والرقي في الدنيا واآلخرة ،وىذا ال يتحقؽ اال مف خالؿ إتقاف

ونظ اًر لمحاجة الماسة الى التطوير واالبتكار في أدوات

تالوة القرآف الكريـ وفيـ نصوصو وتدبر آياتو ،كما أف اهلل عز

ووسائؿ واستراتيجيات تدريس القرآف الكريـ كاف ال بد مف

وجؿ أنزؿ كتابو لمعمؿ بو والتأدب بآدابو وااللتزاـ بأحكامو

توظيؼ االستراتيجيات والطرؽ الحديثة والبرامج التعميمية في

والتفكر فيو.

عممية التدريس لمتغمب عمى تمؾ الصعوبات ،لتحقيؽ األىداؼ

وتضمنت مناىج التعميـ العاـ لممرحمة االبتدائية في المممكة

المرجوة مف تدريس القرآف الكريـ في المرحمة االبتدائية.

المممكة العربية السعودية سو اًر ونصوصاً قرآنية ىدفت إلى إتقاف

ومف ىذه االستراتيجيات استراتيجية الخرائط الذىنية التي

الطالب تالوة ىذه السور وفيـ توجيياتيا وأحكاميا ،انطالقاً الى

تتوافؽ مع تكويف دماغ االنساف وآليات فيمو وحفظو لممعارؼ،

اتباعيا والعمؿ بيا مصداقاً لقولو تعالى" :وىذا كتاب أنزلناه

ويمكف أف تساعد عمى توضيح وشرح وتفسير النصوص القرآنية

مبارؾ فاتبعوه واتقوا لعمكـ ترحموف" (األنعاـ.[1] )155 :
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بطريقة مختصرة و سيمة ومشوقة ،مما يساىـ في تحسيف تالوة

 .1تسعى ىذه الدراسة إلى التجديد واالبتكار في العممية

الطالب لمقرآف الكريـ وفيميـ لنصوصو.

التدريسية لمقرآف الكريـ مف خالؿ توظيؼ البرامج التعميمية

واالستراتيجيات واالساليب الحديثة في التدريس ،ومف ىذه

لذا جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية

الخرائط الذىنية في فيـ النص القرآني وبقاء أثر التعمـ في

االستراتيجيات استراتيجية الخرائط الذىنية.

تدريس وحدة مف القرآف الكريـ لدى طالب المرحمة االبتدائية.

 .2المساىمة في محاولة التغمب عمى مشكمة الضعؼ في فيـ

ويمكف تحديد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس اآلتي:

النص القرآني وتالوتو مف خالؿ توظيؼ المؤثرات البصرية التي

"ما أثر استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في فيـ النص

تقدميا الخرائط الذىنية لتنظيـ المعمومات والمعارؼ ،وتنظيـ

طالب المرحمة االبتدائية ؟"

أكثر مف حاسة في عممية التعمـ ،وتثير دافعية الطالب نحو

أ .أسئمة الدراسة

التعمـ ،وتقدـ لو معنى اآليات بصورة مترابطة مختصرة ومبسطة

الحقائؽ والمفاىيـ بطريقة تتوافؽ مع آلية عمؿ الدماغ ،وتخاطب

القرآني وبقاء أثر التعمـ في تدريس وحدة مف القرآف الكريـ لدى

ومشوقة.

وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس السؤاالف التالياف:

 .3أىمية فيـ معنى اآليات التي يدرسيا الطالب ،ألف فيـ

 -1ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في فيـ النص القرآني

المعنى يساعد عمى إتقاف التالوة ويساىـ في تحقيؽ التأثر

ألفراد عينة الدراسة تُعزى إلى استخداـ استراتيجية الخرائط
الذىنية في تدريس وحدة مف القرآف الكريـ؟

والتدبر والتفكر في آيات القرآف ،ومف ثـ العمؿ بو والتزاـ

 -2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في بقاء أثر التعمـ

منظومة القيـ واآلداب واألخالؽ التي جاء بيا القرآف الكريـ.

 .4تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا كذلؾ مف مكانة وأىمية تدريس

ألفراد عينة الدراسة تعزى إلى استخداـ استراتيجية الخرائط

القرآف الكريـ والسعي لتحقيؽ أىدافو التربوية والتعميمية في

الذىنية في تدريس وحدة مف القرآف الكريـ؟

المرحمة االبتدائية ،والتي مف أبرزىا إتقاف الطالب لتالوة اآليات

ب .فرضيات الدراسة

 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

تالوة خالية مف األخطاء.

( (α= 0.05في فيـ النص القرآني ألفراد عينة الدراسة تعزى

ه .محددات الدراسة

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=.0.0

 .1اقتصرت عينة الدراسة عمى طالب الصؼ الخامس

أجريت ىذه الدراسة وفؽ المحددات اآلتية:

إلى استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية.

االبتدائي في مدرسة مصعب بف الزبير وىي احدى مدارس إدارة

في بقاء أثر التعمـ ألفراد عينة الدراسة تعزى إلى استخداـ

التربية والتعميـ بمدينة الرس في منطقة القصيـ ،المسجميف في

استراتيجية الخرائط الذىنية.

الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي ()1437 /1436

ج .أهداف الدراسة

الموافؽ (.)2016/2015

سعت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 .2تضمنت وحدة النص القرآني سورة الزخرؼ وىي احدى سور

 .1تصميـ وحدات تعميمية باستخداـ الخرائط الذىنية لتدريس

مقرر تالوة القرآف الكريـ لمصؼ الخامس االبتدائي حسب منياج

وحدة مف القرآف الكريـ لطالب المرحمة االبتدائية.

و ازرة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية ،حيث

 .2الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في فيـ

استخدمت استراتيجية الخرائط الذىنية في تفسير آيات السورة

النص القرآني عند تدريس وحدة مف القرآف الكريـ لطالب

وتوضيح معناىا ،كما تـ تفسير اآليات نفسيا بالطريقة التقميدية.

المرحمة االبتدائية.

 .3يتحدد تعميـ نتائج الدراسة في ضوء المنيجية واألدوات

 .3اختبار أثر استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في بقاء أثر

المستخدمة ،وكذلؾ في ضوء العينة التي أجريت عمييا الدراسة.

التعمـ عند تدريس وحدة مف القرآف الكريـ لطالب المرحمة

و .التعريفات اإلجرائية

االبتدائية.

عرؼ استراتيجية الخرائط الذىنية إجرائياً
 .1الخرائط الذىنية :تُ ّ
بأنيا :مجموعة مف اإلجراءات واألنشطة والممارسات التي يتبعيا

د .أهمية الدراسة

يمكف إبراز أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ النقاط اآلتية:
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األخيرة ،ارتبطت بالتطور السريع والواسع لمتقنيات التعميمية

المعمـ باستخداـ خرائط ذىنية تتضمف مجموعة مف الرسومات

وتكنولوجيا المعمومات ووسائطيا في شتى المجاالت.

المنظمة والتي تعمؿ عمى توضيح وتفسير االرتباطات والمعاني

ولذا أصبح لزاماً عمى كؿ معمـ ومعممة توظيؼ التقنيات

في النص القرآني موضوع الدراسة.

لخدمة مجالو الدراسي ،بؿ إف طرائؽ العرض القائمة عمى

 .2الفيـ القرآني :يعرؼ إجرائياً بأنو مجموع الدرجات التي

يحصؿ عمييا الطالب نتيجة إجابتو عمى مقياس فيـ النص

التقنيات أثارت لدى الطالب الدافعية والتشويؽ لمتعمـ ،وتعد أداة

القرآني الذي يتألؼ مف عدد مف الفقرات مف نوع االختيار مف

فاعمة نحو التعمـ اإلبداعي اليادؼ [.[5

بالصدؽ والثبات والموضوعية.

في إثراء العممية التدريسية ووسائميا الكثيرة مف شرائح وأشكاؿ

عرفو الباحث إجرائياً في ىذه الدراسة بأنو
 .3بقاء أثر التعمـُ :ي ّ
القدرة عمى االحتفاظ بقدر معيف مف المعمومات والخبرات،

وصور ورسومات ووسائط وخرائط تغطي مفردات الموضوع
المطروح لمتدريس ،تساىـ في تثبيت المعمومة بطريقة عممية ].[6

بالدرجػ ػة التػ ػي يحص ػ ػؿ عميي ػ ػا الط ػ ػالب ف ػي االخت ػبار التحصيمي

والتي مف أبرزىا قمة العناية واالىتماـ بحفظو وفيمو وتدبر

المؤجؿ المعد ليذا الغرض.

معانيو في مناىج التعميـ العاـ ،حيث يمقى تدريس القرآف اىتماماً

إف االستعانة الكافية بالتقنيات التربوية وما تقدمو مف خدمات

متعدد ،تتضمف مستوى التذكر والفيـ والتطبيؽ ،ويتصؼ

فضالً عف أف الصعوبات التي تواجو تدريس القرآف الكريـ

وامكانية استدعائيا مف الذاكرة بعد فترة مف دراستيا ،ويقاس

ثانوي ًا ويقدـ بطريقة مختصرة تقميدية ومنيا قصر الزمف

 .3اإلطار النظري

المخصص لحصة التالوة مع تعدد عناصرىا وخطواتيا ،فضالً

ُيعد القرآف الكريـ المصدر الرئيس لتربية وتكويف األجياؿ
الناشئة ،فمف خالؿ معانيو ومفاىيمو وقيمو ومبادئو التي تغرس

عف كثرة أعداد الطالب وضعؼ إتقانيـ لتالوة القرآف الكريـ.

كؿ ذلؾ يدعو لتوظيؼ تقنيات ووسائؿ حديثة تعمؿ عمى

في قموب الطالب أثناء تدريسو تالوتاً وحفظاً وتجويداً يدرؾ

الطالب غاية وجوده ويرتبط بخالقو ويمتزـ بأوامره ونواىيو،

توفير الجيد والوقت ،وتساىـ في تفعيؿ وتحسيف العممية

ويتخمؽ بأخالؽ كتاب ربو مما يؤدي إلى تربية الطالب إيمانياً

التعميمية ،لذا فإف توظيؼ التقنيات الحديثة وتكنولوجيا التعميـ في

تدريس تالوة القرآف الكريـ يساىـ بشكؿ كبير في إضعاؼ

وخمقياً وعممياً واجتماعياً.

الصورة النمطية التقميدية في إدارة المواقؼ التعميمية عند تدريس

وحتى يتحقؽ ىذا اليدؼ يجب أف يسبؽ التالوة تفسير

القرآف الكريـ ،والمتمثمة في قراءة المعمـ لآليات ثـ تكميؼ

اآليات وتوضيح معناىا ألف الفيـ السميـ اساس األداء الصحيح،

الطالب بقراءتيا إلى نياية الحصة ،دوف توضيح لآليات أو

وغرس االتجاىات والمبادئ والقيـ ال يحدث دوف فيـ واستيعاب،

توظيؼ لمتقنيات أو سعي لغرس القيـ واالتجاىات؛ مما يؤدي

وتنمية القدرات العقمية وميارات التفكير لدى الطمبة تتطمب

إلى ضعؼ المخرجات التعميمية والتربوية.

توضيح المعاني وبيانيا ].[2

لذا كاف تعمـ القرآف الكريـ وتعميمو مف أشرؼ الوظائؼ

وتحقؽ الوسائط التعميمية في تدريس التربية اإلسالمية

وأكثرىا تأثي اًر ،لما يتضمنو مف قيـ فاعمة تساىـ في البناء

جممة مف الفوائد مف أبرزىا :أنيا أداة تعميـ وتدريب وتوضيح،
وتعمؿ عمى توفير الوقت والجيد والماؿ ،كما أنيا تساىـ في

اإليماني والعقمي واالجتماعي والنفسي والسموكي لمنشء ،وىذا ما

تحسيف المخرجات التعميمية ].[7

النبي _صمى اهلل عميو وسمـ _فضمو بقولو "إف أفضمكـ مف
ّبيف
ّ
تعمـ القرآف وعممو" ].[3

كما أنيا تمثؿ استجابة واضحة لمتطمبات التحديث والتطوير
التي دعت إلييا نتائج المؤتمرات والندوات ].[8

إف ىذه األفضمية ليست مقتصرة عمى تعمـ لفظو دوف معناه

لذا ورد في توصيات ومقترحات ورشة استخداـ التقنية في

أو حروفو دوف حدوده ،بؿ تعمـ القرآف عاـ يشتمؿ عمى تعمـ

تدريس المواد اإلسالمية والعربية المساندة التأكيد عمى ضرورة

لفظو ومعناه ،وحفظو وتجويده ،واعرابو وتفسيره ومدارستو،

توظيؼ التقنيات المباشرة في تدريس المواد اإلسالمية واستخداـ

ومعرفة أحكامو وحكمو وحاللو وحرامو ].[4

البرامج الحاسوبية ،باعتبارىا عامالً إيجابياً في نجاح وجودة

وعمى الجانب اآلخر يالحظ أف توظيؼ التكنولوجيا

العممية التعميمية ،وتخصيص جائزة سنوية حػ ػوؿ أفضػ ػؿ مش ػروع

الحديثة في عمميات التعميـ والتعمـ قد شيد طفرة كبيرة في اآلونة
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عممية التعمـ والتعميـ ].[14
ونظ اًر ألىمية توظيؼ ىذه االستراتيجية في الميداف

ومف االستراتيجيات الحديثة المستخدمة في التدريس استراتيجية

الخرائط الذىنية ،ويعد العالـ البريطاني توني بوزاف مف أوائؿ
مبتكري الخرائط الذىنية ،ومف أبرز الميتميف بطريقة تعمـ

التربوي عموماً وفي تدريس القرآف الكريـ بشكؿ خاص ،لما

تحدثو مف آثار إيجابية عمى العممية التدريسية تتمثؿ في عرض

الدماغ ،والذي يرى أف الخرائط الذىنية واحدة مف االستراتيجيات

اآليات وأفكارىا وموضوعاتيا بشكؿ متسمسؿ ومترابط ،مما يسيؿ

التي يعمؿ بيا العقؿ كوحدة متكاممة يتناغـ فييا النصؼ األيمف

حفظ النصوص القرآنية وفيميا واالحتفاظ بيا ،كما أنيا تساعد

مع النصؼ األيسر ،وذلؾ لما تحويو الخرائط مف الفاظ

الطالب عمى تحويؿ المفاىيـ والمصطمحات والمعاني إلى صور

االبتكاري ،وىي تطمؽ العناف لمقدرات العقمية ].[10

والتأثر بو.

حسية مترابطة تمكف الطالب مف الحياة في جو النص القرآني

ورسومات وصور ،كما أنيا الطريقة التي تحفز التفكير
ويرى بوزاف أف الخرائط الذىنية ىي الطريقة األسيؿ لتخزيف
المالحظات التي ترسـ خرائط األفكار كما انيا تعد أداة مميزة

وبناء عمى توصيات العديد مف الدراسات حوؿ أىمية
ً
توظيؼ االستراتيجيات الحديثة في التدريس ،جاءت ىذه الدراسة
لمكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في فيـ

لمذاكرة حيث تسمح بتنظيـ الحقائؽ واألفكار بنفس الطريقة التي

النص القرآني وبقاء أثر التعمـ ،وتوظيؼ ىذه التقنية في خدمة

يعمؿ بيا العقؿ [.[11

كتاب اهلل تعالى فيماً وتدب اًر وعمالً.

المعمومات في المخ واستخراجيا منو ،وأنيا وسيمة ابداعية لتدويف

وتتكوف الخرائط الذىنية مف أدوات رئيسة تتمثؿ في

 .4الدراسات السابقة

األسيـ والرموز واألشكاؿ اليندسية واألشكاؿ اإلبداعية

لـ يتمكف الباحث  -في حدود عممو وبحثو  -مف العثور

واأللواف ].[12

عمى دراسة سابقة تتناوؿ أثر استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية

وتمر عممية رسـ الخريطة الذىنية بسبع خطوات ىي:
 .1ابدأ مف المنتصؼ ليتحرؾ الذىف في جميع االتجاىات.

في تدريس القرآف الكريـ بصورة عامة ،أو في فيـ النص القرآني

عمى وجو الخصوص ،ولكف تقاطع ىذا الموضوع مع بعض

 .2استخدـ أحد األشكاؿ أو إحدى الصور لمتعبير عف الفكرة

الدراسات التي تناولت الكشؼ عف أثر الخرائط الذىنية أو

المركزية.

الخرائط المعرفية في موضوعات دراسية متنوعة ويمكف توظيفيا

 .3استخدـ األلواف أثناء رسـ الخريطة الذىنية.

كدراسات سابقة ،حيث يوردىا الباحث حسب تسمسميا الزمني:

 .5اجعؿ الفروع تتخذ الشكؿ المنحني بدالً مف الخطوط

خريطة المفاىيـ كمنظـ متقدـ في تعمـ مادة العموـ ،استخدـ

أجرى شبر [ ]14دراسة ىدفت الى معرفة اثر استخداـ

 .4أوصؿ الفروع الرئيسية بالشكؿ المركزي.
المستقيمة.

الباحث فييا المنيج التجريبي مف خالؿ مجموعتي الدراسة

 .6استخدـ كممة رئيسية واحدة في كؿ سطر.

التجريبية والضابطة ،وتمثمت عينة الد ارسة ب( )163تمميذا مف

 .7استخدـ الصور أثناء الرسـ ،ألف كؿ صورة  -مثؿ الصورة

تالميذ الصؼ الثاني االعدادي ،وأسفرت نتائج الدراسة عف زيادة

المركزية  -أفضؿ مف ألؼ كممة [ ]10وتحقؽ الخرائط الذىنية

متوسط اداء افراد المجموعة التجريبية الذيف تعمموا محتوى

فوائد عديدة في مجاؿ التعميـ منيا :أنيا تسيـ في وضوح الفكرة،

الوحدة باستخداـ خريطة المفاىيـ كمنظـ متقدـ عف متوسط اداء

وتربط الفكرة الرئيسة باألفكار األساسية بصورة متتابعة ،وتمكف

افراد المجوعة الضابطة الذيف تعمموا الوحدة دوف استخداـ

مف اكتشاؼ موضوعات وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الرئيسة،

خريطة المفاىيـ في االختبار التحصيمي البعدي ولصالح
المجموعة التجريبية.

كما أنيا بسيطة ومختصرة ،وتصمح لمكثير مف المواد

وأجرى ارزيف وجرجيت [ ]15دراسة ىدفت الى تحديد أثر

والتخصصات [.[13

كما أف استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في التدريس

استخداـ الخرائط الداللية كاستراتيجية لتسريع عمميتيف معرفيتيف

كأداة تعميمية تساعد المتعمـ عمى تنظيـ وبناء المعمومات

ىما :التصنيؼ والتسمسؿ لدى األطفاؿ في عمر سبع سنوات،

وتكونت عينة الدراسة مف ( )75طفالً يمثموف المجموعة

المػ ػوجػ ػودة ف ػ ػي بنػيػتػ ػو الػمع ػرفي ػة ل ػذا يمكف اعتبارىا أداة فعالة في
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عمى عينة مف طالب قسـ التربية الخاصة بجدة ،وتكونت عينة

التجريبية ،تـ تدريبيـ عمى الخرائط الداللية في حيف لـ يخضع

أطفاؿ المجموعة الضابطة لمتدريبات ،وأظيرت النتائج وجود أثر

الدراسة مف طالب السنة الثالثة مسار صعوبات التعمـ بقسـ

ايجابي لمخرائط الداللية عمى ميارات التفكير العميا.

التربية الخاصة بجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة ،حيث قاـ

واىتمت دراسة حميمة عبد القادر [ ]16بمعرفة أثر

الباحث بتطبيؽ اختباريف قبمي وبعدي عمى عينة الدراسة،

استخداـ الخرائط الذىنية عمى التحصيؿ في مادة الجغرافيا لدى

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي

طالبات الصؼ الثالث الثانوي ،وتوصمت نتائج الدراسة الى

ولصالح القياس البعدي في مستوى التطبيؽ والتركيب والتحميؿ

والتقويـ وفي الدرجة الكمية لممستويات العميا.

وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( (α = 0.05بيف
متوسط درجات تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية الالتي

وأجرت عوجاف [ ]19دراسة ىدفت الى تصميـ برنامج

درسف باستخداـ الخرائط الذىنية ،وبيف طالبات المجموعة

تعميمي باستخداـ الخرائط الذىنية ودراسة فاعميتيا في تنمية

الضابطة الالتي درسف بالطريقة التقميدية وذلؾ لصالح المجموعة

ميارات االداء المعرفي لدى طالبات البكالوريوس لكمية األميرة

وأجرى القبيالت والعبيدي [ ]17دراسة ىدفت إلى معرفة

المحاضرة ،ثـ الكشؼ عف اتجاىات المجموعة التجريبية نحو

أثر ثالث استراتيجيات في بناء الخرائط المفاىيمية عمى

البرنامج بعد استخدامو وبمغ عدد عينة الدراسة ( )35طالبة تـ

االستيعاب المفاىيمي وعمى حؿ المسائؿ في الرياضيات،

تقسيميف الى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وقد أظيرت نتائج

العاشر ،موزعة عمى أربع شعب حيث استخدمت مع المجموعة

واالتجاىات تعزى الى فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية.

التجريبية استراتيجية خرائط المفاىيـ وفؽ بناء المعمـ والطمبة
ووفؽ بناء الطمبة أنفسيـ ووفؽ بناء المعمـ وحده واستخدمت

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

يالحظ أف الدراسات السابقة تناولت توظيؼ الخرائط

الطريقة االعتيادية لتدريس المجموعة الضابطة ،وكشفت نتائج

الذىنية في موضوعات مختمفة ،مثؿ العموـ والرياضيات

عالية في مساؽ تربية الطفؿ في االسالـ مقارنة باستراتيجية

التجريبية.

الدراسة وجود فرؽ ذي داللة احصائية في كؿ مف التحصيؿ

وتكونت عينة الدراسة مف ( )124طالباً مف طمبة الصؼ

الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة احصائياً بيف متوسطات درجات

والجغرافيا والتربية االسالمية ،كما أظيرت غالبية الدراسات تفوؽ

التحصيؿ الكمي لمطمبة وكذلؾ بيف متوسطات االستيعاب

المفاىيمي وحده تعزى الى طريقة التدريس ،وأظيرت خالؼ ذلؾ

المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الخرائط الذىنية عمى

المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية ،مما يدلؿ

في القدرة عمى حؿ المسائؿ ،كما أظيرت النتائج تساوي

عمى فاعمية الخرائط الذىنية في العممية التدريسية.

استراتيجيات خرائط المفاىيـ الثالث عمى اختيار حؿ المسائؿ

ويالحظ كذلؾ عدـ وجود دراسة تتناوؿ استراتيجية

الرياضية ،ووجد تفوؽ لصالح كؿ استراتيجية مف استراتيجيات

الخرائط الذىنية في مجاؿ تدريس القرآف الكريـ وفيـ نصوصو

وأجرت نيفيف البركاتي [ ]13دراسة ىدفت إلى معرفة أثر

تضيؼ ىذه الدراسة إلى األدب التربوي دراسة تتعمؽ باستخداـ

التدريس باستخداـ الخرائط الذىنية اليدوية والتقنية عمى تحصيؿ

الخرائط الذىنية في مجاؿ تدريس القرآف الكريـ ،وقد أفاد البحث

وىذا ما يميز الدراسة الحالية عف غيرىا مف الدراسات ،إذ

الخرائط المفاىيمية عمى الطريقة االعتيادية.

الطالبات بجامعة أـ القرى ،وتكونت عينة الدراسة مف ()48

الحالي مف الدراسات السابقة في اإلطار النظري وبناء األدوات

طالبة )24( ،طالبة لممجموعة التجريبية األولى ،و( )24طالبة

ومقارنة النتائج.

لممجموعة التجريبية الثانية ،حيث أظيرت نتائج الدراسة وجود

 .5الطريقة واإلجراءات

فروؽ دالة احصائياً تشير الى تفوؽ المجموعة التجريبية الثانية

أ .منهج الدراسة

التجريبية األولى التي درست باستخداـ الخرائط الذىنية اليدوية.

صعوبة ضبط جميع المتغيرات ،حيث أف ىناؾ العديد مف

التي درست باستخداـ الخرائط الذىنية التقنية عمى المجموعة

اعتمدت الدراسة عمى منيج البحث شبو التجريبي بسبب

وقاـ السالـ [ ]18بإجراء دراسة ىدفت الى معرفة أثر

المتغيرات التي ال يستطيع الباحث التحكـ فييا وضبطيا ،ويعد

استخداـ الخرائط الذىنية عمى المستويات المعرفية العميا لبموـ

ىذا المنيج ىو االنسب ليذه الدراسة.
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بمحافظة الرس في منطقة القصيـ خالؿ العاـ الدراسي (/1436

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

 )1437الموافؽ ( ،)2016/2015والبالغ عددىـ  1068كما

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ الخامس

ىو موضح بالجدوؿ رقـ (.)1

االبتدائي في المدارس الحكومية التابعة إلدارة التربية والتعميـ

جدول 1

توزيع مجتمع البحث عمى المدارس والشعب
عدد المدارس

عدد الشعب

عدد الطالب

73

88

1068

فضالً عف وجود معمـ لديو دورات تدريبية سابقة في استخداـ

بينما تكونت عينة الدراسة مف ( )46طالباً مف طالب

استراتيجية الخرائط الذىنية في العممية التعميمية.

الصؼ الخامس االبتدائي في مدرسة مصعب بف الزبير

وتضـ المدرسة شعبتيف لمصؼ الخامس االبتدائي تـ توزيعيما

االبتدائية بالرس ،واختار الباحث ىذه المدرسة لتطبيؽ الدراسة

بطريقة عشوائية إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة كما

بالطريقة القصدية ،ألنيا تمثؿ واقع مدارس المحافظة ،وكذلؾ

ىو موضع في الجدوؿ رقـ (.)2

حرص المدرسة عمى المشاركة في الدراسة ألنيا إحدى مدارس
مشروع التطوير األكاديمي في إدارة التعميـ بمحافظة الرس،

جدول 2

توزيع عينة الدراسة الى تجريبية وضابطة
المجموعة

عدد الطالب

النسبة المئوية

التجريبية

23

%50

الضابطة

23

%50

المجموع

46

%100

حيث درست المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية

يتضمف معاني رئيسة لمسور القرآنية التي درسيا الطالب في

االعتيادية لوحدة القرآف الكريـ مف مقرر القرآف الكريـ عمى

المجموعتيف

الحسابية

طالب الصؼ الخامس االبتدائي.

واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة عمى االختبار

تكافؤ مجموعتي الدراسة:

القبمي تبعا لمتغير المجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،ولبياف الفروؽ

الفصؿ السابؽ ،واستخدـ االختبار القبمي ألغراض مكافئة

الخرائط الذىنية ،في حيف درست المجموعة الضابطة بالطريقة

إف االختيار العشوائي لعينة البحث يضمف تكافؤ مجموعتي

فقط،

وتـ

استخراج

المتوسطات

اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت"،

والجدوؿ ( )3يوضح ذلؾ.

الدراسة ،ولزيادة التحقؽ والتأكد مف التكافؤ بيف المجموعتيف قاـ

الباحث بتصميـ اختبار قبمي مف نوع االسئمة الموضوعية
جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" تبعا لمتغير المجموعة اداء أفراد عينة الدراسة عمى االختبار القبمي

القبمي

المتوسط

االنحراف

قيمة

المجموعة

العدد

الحسابي

المعياري

"ت"

4.894

.439

تجريبية

23

22.96

4.499

ضابطة

23

22.35

يتبيف مف الجدوؿ أعاله عدـ وجود فروؽ ذات داللة

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

44

.663

ج .أداة الدراسة

تضمنت الدراسة أداتيف رئيستيف ىما:

إحصائية ) (α = 0.05في المتوسطات الحسابية تبعاً لمتغير

أوالً :الوحدات التعميمية باستخداـ الخرائط الذىنية:

المجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،و تشير ىذه النتيجة إلى تكافؤ

حيث قاـ الباحث بتصميـ وحدات تعميمية باستخداـ الخرائط

مجموعتيف.
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 -إعداد جدوؿ مواصفات يتضمف مقاطع السورة وموضوعاتيا

الذىنية وفؽ الخطوات اآلتية:

 .1تـ تحديد وحدة القرآف الكريـ التي سيدرسيا الطالب وفؽ

والمستويات الثالثة لممجاؿ المعرفي مف تصنيؼ بموـ وىي:

المنيج الدراسي لمصؼ الخامس االبتدائي وىي سورة الزخرؼ،

التذكر والفيـ والتطبيؽ وتحديد األوزاف النسبية لكؿ منيا.

قسـ الباحث السورة إلى تسعة مقاطع مترابطة المعنى تحقؽ

 -أعد الباحث االختبار في صورتو األولية حيث تضمف ()33

وحدة الموضوع ،بحيث يتضمف كؿ مقطع فكرة رئيسة محددة،

فقرة مف نوع االختيار مف متعدد.

كوف بمجمميا المقطع القرآني ،وخصص
تنقسـ إلى أفكار فرعية تُ ّ
لكؿ مقطع حصة دراسية واحدة.

 -تـ عرض االختبار عمى عدد مف المحكميف في مجاؿ مناىج

وطرؽ تدريس التربية اإلسالمية والمناىج والطرؽ العامة وعمـ

 .2قػ ػاـ الب ػاحػ ػث باالطػ ػالع عمػ ػى األدب الت ػرب ػوي والب ػرامػ ػج الت ػي

النفس التربوي وبعض مشرفي التربية اإلسالمية لممرحمة

توظؼ الخرائط الذىنية وفي مختمؼ الموضوعات ،لتصميـ

االبتدائية؛ وذلؾ لمراجعة فقرات االختبار ،والتأكد مف صدقيا

الوحدات التعميمية التي تتوافؽ مع المحتوى العممي وتناسب

ومالئمتيا ودقة صياغتيا ومناسبة الفقرة لممستوى الطالب ،وقد

 .3أعد الباحث الخرائط الذىنية لوحدة القرآف الكريـ موضوع

االختبار في صورتو النيائية مف ( )25فقرة.

الدراسة بنفسو ،بحيث تعمؿ الخرائط الذىنية عمى توضيح وبياف

 -لمتحقؽ مف ثبات االختبار استخدـ الباحث االختبار واعادة

األفكار والمعاني الواردة في وحدة القرآف الكريـ بسيولة ووضوح،

االختبار ) ،(test-retestبتطبيؽ االختبار واعادة تطبيقو بعد

تـ إجراء التغيرات الضرورية في ضوء ممحوظاتيـ ليتكوف

المرحمة العمرية لعينة الدراسة.

وتراعي الوحدة الموضوعية بيف اآليات ،وتـ استخداـ الخرائط
تتكوف مف دائرة أو مستطيؿ رئيسي يوضع في الوسط و تكتب

مكونة مف ()20
أسبوعيف عمى مجموعة مف خارج عينة الدراسة ّ
طالباً ،ومف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف تقديراتيـ
في المرتيف اذ بمغ (.)0.82

ويحاط بعدد مف الخطوط الفرعية عف
فيو الفكرة الرئيسة لآلياتُ ،
اليميف واليسار توضح االفكار الفرعية المنبثقة عف الفكرة الرئيسة

 -وتـ أيضاً حساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي

حسب معادلة كودر ريتشاردسوف  ،20-وبمغ ( )0.76واعتبرت

 .4لمتحقؽ مف مدى مالئمة وفعالية الخرائط الذىنية التي

 -تـ حساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار وتراوحت بيف

صممت تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف االختصاصيف في
ُ
مناىج التربية اإلسالمية ،ومناىج وطرؽ التدريس العامة ،وعمـ

( )0.74-0.40وجميعيا تقع بيف الدرجة المقبولة وىي (0.20
 ،)0.80 -بينما تراوحت معامالت التمييز (،)0.83-0.37

الذىنية ،وبعض معممي القرآف الكريـ لممرحمة االبتدائية ،وذلؾ

 -عند تصحيح االختبار تـ اعطاء درجتيف لإلجابة الصحيحة

إلبداء الرأي حوؿ مناسبة الوحدات التعميمية وفعاليتيا ووضوحيا

وصفر لإلجابة الخاطئة ،وبذلؾ كانت الدرجة النيائية لالختبار

لممرحمة العمرية ،وأجريت بعض التعديالت في ضوء آرائيـ

( )50درجة والصغرى صفر.

ومقترحاتيـ ،وبما يتالءـ مع أىداؼ وتساؤالت الدراسة.

 -تـ اعتماد االختبار التحصيمي البعدي نفسو في االختبار

لمعرفة أثر استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في فيـ النص

إجراءات تطبيؽ الدراسة

القرآني عند تدريس وحدة مف القرآف الكريـ لطالب الصؼ

اتبعت الدراسة الحالية اإلجراءات اآلتية:

الخامس االبتدائي قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي ييدؼ

 .1اعداد الوحدات التعميمية باستخداـ استراتيجية الخرائط

النيائية مف ( )25فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ،وتضمنت

 .2اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية.

كؿ فقرة ثالثة بدائؿ الختيار واحدة منيا ،وقد اتبع الباحث في

 .3تنفيذ التجربة وفؽ الخطوات اآلتية:

إعداد االختبار الخطوات اآلتية:

أ -أخذ موافقة إدارة المدرسة التي ستطبؽ فييػ ػا التجربػ ػة ،وكػ ػذلؾ

الذىنية غير اليرمية  Non-Hierarchical Structureالتي

ىذه القيـ مالئمة لغايات ىذه الدراسة.

لآليات.

وجميعيا دالة احصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

النفس التربوي ،وتقنيات التعميـ ،والمختصيف في الخرائط

المؤجؿ ،لقياس بقاء أثر التعمـ.

ثانياً :مقياس فيـ النص القرآني

الذىنية.

إلى قياس فيـ الطالب لمنص القرآني ،تألؼ االختبار في صورتو
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موافقة إدارة التعميـ بمحافظة الرس.

ج -تـ إجراء االختبار التحصيمي البعدي بتاريخ 1437/3/4

ب -اختيار المعمـ الذي سيطبؽ التجربة ،واالتفاؽ معو عمى

الموافؽ  2015/12/15لجميع أفراد العينة وفي الوقت نفسو

طبيعة الدراسة وآليات تنفيذىا ،وقد قاـ المعمـ بتقديـ حصتيف

لضماف عدـ تسرب األسئمة ،تـ إجراء االختبار المؤجؿ (وىو

كميف (الباحث ومعمـ العموـ الشرعية في المدرسة)
أماـ ُم َح َ
أحداىما لمتجريبية باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية واألخرى

نفس االختبار التحصيمي البعدي) لقياس أثر التعمـ بتاريخ
 1437/3/19الموافؽ  ،2015/12/ 30وبفارؽ زمني مقداره

لمضابطة بالطريقة التقميدية ،وذلؾ لمتثبت مف قدرتو وقيامو

 15يوما.

باإلجراءات والخطوات حسب ما ىو مخطط ليا ،مع مراعات

 .6النتائج ومناقشتها

ت -تـ ترتيب الجدوؿ الدراسي بحيث تكوف حصص تالوة
القرآف الكريـ لممجموعة التجريبية والضابطة متتالية إللغاء أثر

ذات داللة إحصائية في فيـ النص القرآني ألفراد عينة الدراسة

تعزى إلى استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في تدريس وحدة

موعد الحصص.

مف القرآف الكريـ ؟"

الممحوظات التي قدمت مف المحكميف.

أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ ونصو" :ىؿ توجد فروؽ

ث -تـ البدء بعممية التدريس صباح األحد  1437/1/5الموافؽ

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية

 2015/10/18وتـ تدريس تسع حصص موزعة عمى خمسة

واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة ألداء أفراد عينة

الدراسة عمى االختبار البعدي تبعا لمتغير المجموعة (تجريبية،

أسابيع بواقع حصتيف أسبوعياً.

ضابطة) ،والجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ.
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء أفراد عينة الدراسة عمى االختبار البعدي تبعا لمتغير المجموعة
القبمي

المجموعة
المتوسط

تجريبية (استراتيجية الخرائط

المتوسط

البعدي
االنحراف

المعدل

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

39.76

22.96

4.894

39.83

5.458

الخطأ المعياري

1.090

العدد

23

الذىنية)
ضابطة (االعتيادية)

22.35

4.499

32.70

5.067

32.76

1.090

23

الكمي

22.65

4.658

36.26

6.333

36.26

.770

46

الذىنية ( ،)39.83في حيف بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة

يبيف الجدوؿ ( )4تبايناً ظاىرياً في المتوسطات الحسابية

الضابطة التي تعممت بالطريقة الضابطة(االعتيادية) (،)32.70

واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة ألداء أفراد عينة
الدراسة عمى االختبار البعدي بسبب اختالؼ فئات متغير

ولبياف داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية تـ

لممجموعة التجريبية التي تعممت باستخداـ استراتيجية الخرائط

يوضح ذلؾ.

استخداـ تحميؿ التبايف األحادي المصاحب ،والجدوؿ ()5

المجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي

جدول 5

نتائج تحميل التباين األحادي المصاحب ألثر المجموعة عمى أداء أفراد عينة الدراسة عمى االختبار البعدي
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

االختبار القبمي (المصاحب)

47.222

1

47.222

1.731

المجموعة

560.445

1

560.445

20.546

الخطأ

1172.952

43

27.278

الكمي المعدؿ

1804.870

45
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قيمة اإلحصائي

الداللة اإلحصائية

(ف)

(ح)
.195
.000

يتبيف مف الجدوؿ ( )5وجود فرؽ ذي داللة إحصائية

كما ساىـ في ىذه النتيجة الدور اإليجابي لمطالب عند

( (α = 0.05يعزى ألثر المجموعة حيث بمغت قيمة ؼ

استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في تعزيز ىذه النتيجة ،عف

( )20.546وبداللة إحصائية ( ،)0.000وجاءت الفروؽ

طريؽ ابراز قدراتيـ االستنتاجية والربطية وبياف العالقات بيف

لصالح الطريقة التجريبية ،مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة

اآليات ،وتؤكد ىذه النتيجة ما ذىب إليو بوزاف مف "أف الخرائط

إحصائية بيف متوسطات أداء مجموعتي الدراسة عمى االختبار

الذىنية ىي الطريقة األسيؿ لتخزيف المعمومات في المخ

وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص

ترسـ خرائط األفكار كما انيا تعد أداة مميزة لمذاكرة حيث تسمح

عمى أنو" :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

بتنظيـ الحقائؽ واألفكار بنفس الطريقة التي يعمؿ بيا

( (α = 0.05في فيـ النص القرآني ألفراد عينة الد ارسة تعزى

العقؿ" ].[11

أثر الستراتيجية الخرائط الذىنية في فيـ النص القرآني.

عبد القادر [ ]16ودراسة البركاتي [ ]13ودراسة السالـ []18

ويمكف أف تُعزى ىذه النتيجة الى أف الخرائط الذىنية تقدـ
المعرفة العممية بصورة منظمة ومترابطة وبشكؿ مختصر،

ودراسة عوجاف [ ،]19حيث أظيرت جميعيا وجود فروؽ ذات

واستخراجيا منو ،وأنيا وسيمة ابداعية لتدويف المالحظات التي

البعدي.

وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج ودراسة كؿ مف حميمة

إلى استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية" ،مما يدلؿ عمى وجود

داللة إحصائية عند مستوى ( (α = 0.05ولصالح المجموعة
التجريبية التي درست باستخداـ الخرائط الذىنية.

وتُنشئ عالقات وارتباطات متبادلة تتسـ بفاعمية ،مما ييسر
عممية التحصيؿ العممي والتذكر واالحتفاظ ،بالمعاني
والمعمومات ،كما أف الخرائط الذىنية تعمؿ عمى التدرج في تناوؿ

ثانياً :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني ونصو" :ىؿ توجد فروؽ
ذات داللة إحصائية في بقاء أثر التعمـ ألفراد عينة الدراسة

المعرفة العممية ،وربطيا ببعضيا البعض.

تعزى إلى استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في تدريس وحدة
مف القرآف الكريـ؟"

وتعمؿ المخططات والصور واالشكاؿ البصرية التوضيحية

عمى مساعدة المتعمـ في تدعيـ المعمومة وتذكرىا بسيولة ويسر،

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية

مف خالؿ مخاطبة أكثر مف حاسة لدى المتعمـ مما مكنو مف

واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف

فيـ تفسير اآليات ومعانييا بسيولة ويسر ،وبشكؿ واضح

البعدي واالختبار المؤجؿ ،ولبياف الفروؽ اإلحصائية بيف

ودقيؽ.

المتوسطات الحسابية تـ استخداـ اختبار "ت" لمبيانات المترابطة،

والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ.
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" بين التطبيقين البعدي واالختبار المؤجل

االختبار المؤجؿ

المتوسط

االنحراف

قيمة

التطبيق

العدد

الحسابي

المعياري

"ت"

6.333

-.435

البعدي

46

6.90

6.978

االختبار المؤجؿ

46

6.20

يتبيف مف الجدوؿ ( )6عدـ وجود فروؽ ذات داللة

درجات الحرية

الداللة
اإلحصائية

45

.666

الصفرية الثانية والتي تنص عمى أنو " :ال توجد فروؽ ذات

إحصائية ( (α = 0.05بيف التطبيقيف البعدي واالختبار

داللة إحصائية عند مستوى ( (α = 0.05في بقاء أثر التعمـ

المؤجؿ ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية عمى

ألفراد عينة الدراسة تعزى إلى استخداـ استراتيجية الخرائط

االختبار البعدي باستخداـ اختبار (ت) ( ،)6.90في حيف بمغ

الذىنية" ،ويمكف تفسير ىذا االثر االيجابي بما سبؽ ذكره عند

المتوسط الحسابي عمى االختبار المؤجؿ ( ،)6.20وىذا يعني

تفسير نتائج السؤاؿ األوؿ مف سمات وميزات تتصؼ بيا

استراتيجية الخرائط الذىنية في التدريس لدى الطالب واف كاف

 .7التوصيات

الخرائط الذىنية.

أف ىناؾ أثر ايجابي لبقاء أثر التعمـ يعزى الى استخداـ

في ضوء النتائج التي خمصت إلييا الدراسة فإف الباحث يوصي

ىذا األثر غير داؿ احصائياً ،مما يؤدي الى قبوؿ الفرضية
63

5

بما يمي:

] [10بوزاف ،توني ( .)2007استخدـ عقمؾ .ط .7الرياض:

 .1نظ اًر لمدور الذي تؤديو الخرائط الذىنية فانو ينصح بتوظيفيا

ترجمة مكتبة جرير.

في تدريس مختمؼ العموـ الشرعية :القرآف الكريـ تالوة وحفظاً،

] [11بوزاف ،توني و بوزاف باري ( .)2006خريطة العقؿ .ط.1

والتجويد والفقو والحديث والتوحيد.

الرياض :ترجمة مكتبة جرير.

 .2تدريب الطالب عمى ترجمة المعاني واالفكار والمعمومات
الى خرائط ذىنية يسيؿ عمييـ فيميا واسترجاعيا.

] [12عرفة ،صالح الديف(" .)2006تفكير بال حدود رؤى تربوية

 .3تدريب المعمميف عمى برامج الخرائط الذىنية لتوظيفيا في

معاصرة في تعميـ التفكير وتعممو".ط .1القاىرة :عالـ
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THE EFFECT OF USING MIND MAPS
STRATEGY IN THE UNDERSTANDING OF
THE QURANIC TEXT AND THE SURVIVAL
OF THE IMPACT OF LEARNING IN THE
TEACHING UNIT OF THE KORAN AT THE
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
ZAHI NEMER ABDULLAH
Qassim University
Kingdom of Saudi Arabia
ABSTRACT_ This study aimed to investigate the impact of the use of mind maps strategy in the
understanding of the Quranic text and the survival of the impact of learning in the teaching unit of
the Koran at the primary school students compared to the usual way. The study sample was
selected from two groups: control group consisting of 23 students and experimental group consists
of 23 students. The results showed a statistically significant differences between the experimental
group and the control group differences in favor of the experimental group that studied using mind
maps strategy, and the results showed a positive impact for the survival of learning effect due to
the use of mind maps strategy in teaching the students and that it was not statistically significant.
According to the previous findings the researcher recommended hiring mind maps strategy in
various forensic science of teaching to memorize the Koran and the Hadith, and teacher training
programs on mental maps to employ them in the teaching process.
KEY WORDS: mind maps strategy, understanding the text of the Quran, the survival of the impact
of learning.
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