فعالية اسرتاتيجية تقوم على التكامل بني اخلسائط
الرهنية ومنوذج كوزنيل يف تنمية حتصيل طالبات كلية
الرتبية ملقسز طسق التدزيس
منال عبداهلل زاىد*

* أستاذ مساعد المناىج وطرق التدريس _ كمية التربية _ جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
البحث مدعوم من عمادة البحث العممي بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز فكل الشكر لمعمادة وعميدىا والقائمين عمييا
1

5

2016

6

فعالية اسرتاتيجية تقوم على التكامل بني اخلسائط
الرهنية ومنوذج كوزنيل يف تنمية حتصيل طالبات كلية
الرتبية ملقسز طسق التدزيس
الممخص_ ىدف البحث إلى تحديد مستوى فعالية استراتيجية تدريس

وتضمين ما يتوصل إليو من معرفة ،بقدر ما تتزايد مشتتات

تقوم عمى التكامل ما بين نموذج كورنيل لتدوين المحاضرات والخرائط

انتباه الطبلب ،فتقنيات التواصل أصبحت متاحة لمطبلب

الذىنية في تنمية تحصيل طالبات كمية التربية لمقرر طرق التدريس

والطالبات ولعل سرعة وسيولة وصوليم لممعمومات زادت من

خاصة ( ،)1واتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي حيث تم تدريس

نظرتيم السمبية لؤلسموب الذي تقدم ليم بو المعمومات في

المقرر لممجموعة التجريبية ( 33طالبة) باستخدام االستراتيجية –

المدارس والجامعات ،وعمى الرغم من المحاوالت الجادة والحثيثة

موضوع البحث – في حين تم تدريسية بطريقة المحاضرة التفاعمية

لتطوير أساليب التدريس واستخدام التقنية فييا إال أن سرعة

لممجموعة الضابطة ( 32طالبة) والمجموعتان من طالبات المستوى

التغير التكنولوجي وتطبيقاتو التي تتاح لطبلبنا كل يوم تعد أسرع

الخامس بقسم االقتصاد المنزلي بكمية التربية بالدلم – جامعة األمير

وأكثر تطو اًر ،مما يجعمنا نبحث عن أساليب تدريسية تضمن

سطام بن عبدالعزيز ،وتم تطبيق االستراتيجية لمدة ( )13أسبوعاً بواقع

تفاعل الطبلب بشكل أفضل وتجذب عقوليم نحو ما يقدم ليم

( )4ساعات أسبوعياً إضافة إلى دورة تدريبية لممجموعة التجريبية

من معرفة ولفترات أطول ،بخاصة في المقررات النظرية التي

لتدريب الطالبات عمى استخدام نموذج كورنيل ورسم الخرائط الذىنية
وأشارت نتائج البحث إلى فعالية االستراتيجية القائمة عمى التكامل ما

يكثر فييا شرود الطبلب وعدم تفاعميم مع معممييم خبلل

بين نموذج كورنيل والخرائط الذىنية في تنمية تحصيل الطالبات لمقرر

التعميم ،من ىنا جاء ىذا البحث الذي يقوم عمى دمج الخرائط

طرق التدريس عمى اختبار (ت) وكذلك معامل التأثير والفروق بقيم

الذىنية كاستراتيجية لمتعميم وربط المعمومات مع أسموب كورنيل

ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية ،كما تم رصد عدة

لتدوين المبلحظات بحيث تقوم الطالبة برسم خريطة ذىنية

مبلحظات أثناء تطبيق االستراتيجية منيا :زيادة تفاعل الطالبات

لموضوع الدرس داخل نموذج كورنيل واضافة بيانات الدرس في

والتزامين وكذلك انضباط القاعة الدراسية واإلدارة المنظمة لموقت

مكانيا عمى النموذج ،ويتم ىذا عمى صفحة واحدة لكل موضوع

بالنسبة لممجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة ،وانتيي

في كل محاضرة من مقرر طرق التدريس الذي يقدم في ثبلث

البحث بعدة توصيات كان من أىميا ضرورة تطبيق استراتيجيات

عشرة محاضرة تشمل محاضرة تمييدية واحدى عشر محاضرة

التدريس التي تعتمد عمى تفاعل الطالب مع المادة الدراسية وتحويل

ومحاضرة لختام المقرر ومراجعتو.

التركيز من عمى المعمم إلى الطالب وتفاعمو مع المادة ومساعدتو في

 .2مشكمة الدراسة

استنتاج العبلقات والروابط بين المعمومات الواردة فييا.

أ .أسئمة الدراسة

الكممات المفتاحية :استراتيجية ،نموذج كورنيل ،الخرائط الذىنية،

تسعى الدراسة الحالية إلى تحديد مدى فعالية تدوين

تنمية التحصيل ،االقتصاد المنزلي.

المحاضرات في صورة خرائط ذىنية باستخدام نموذج كورنيل

 .1المقدمة
بقدر ما نمت المعرفة والمعمومات في العصر الحديث

بحيث تستفيد الطالبة من مميزات كل منيما ،في تحسين مستوى

وبقدر ما تسعى المؤسسات التعميمية إلى تحديث المناىج

التحصيل لمقرر طرق التدريس ( .)1وبشكل أكثر دقة سعت
2

الدراسة لئلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس التالي :ما فعالية

بالنسبة لين تدريباً عمى أسموب جديد ومنظم في تدوين

استراتيجية تقوم عمى التكامل بين الخرائط الذىنية ونموذج

المحاضرات يحقق مستوى أعمى من التركيز والتفاعل مع المادة

كورنيل عمى تحصيل مقرر طرق تدريس ( )1لدى طالبات كمية

الدراسية ،إضافة إلى الفائدة المتحققة في ارتفاع مستوى

التربية بالدلم جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز؟

التحصيل مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ب .فرضية الدراسة

ثانيا :القائمين عمى التدريس :سواء التدريس الجامعي أو قبل
نموذجا ثبتت فعاليتو في تدوين
الجامعي حيث يقدم البحث
ً

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات
المجموعة التجريبية (استخدام االست ارتيجية التي تقوم عمى

المبلحظات والمحاضرات والدروس يضمن الحفاظ عمى تركيز

التكامل ما بين الخرائط الذىنية ونموذج كورنيل) وبين المجموعة

الطبلب وتفاعميم مع المادة الدراسية.

الضابطة (محاضرة تقميدية) في االختبار التحصيمي لمقرر طرق

كما قد يشجع البحث عمى االستفادة الخرائط الذىنية التي ثبتت

تدريس ( )1لصالح المجموعة التجريبية.

فعاليتيا في التدريس وتنمية ميارات التفكير حتى لو يتم

ج .متغيرات الدراسة

استخداميا بصورة منفردة دون نموذج كورنيل.

اشتممت الدراسة عمى متغيرين:

ثالثا :الباحثين في مجال طرق التدريس وأساليب التعميم والتعمم

األول :المتغير المستقل وتمثمو استراتيجية التدريس ،ولو

حيث يمكن ان يعد بداية لدراسات تقوم عمى دراسة التكامل بين

مستويان:

استراتيجيات التدريس وأساليب تفاعل الطبلب مع المادة

المستوى األول :التدريس باستخدام االستراتيجية القائمة عمى

الدراسية.

التكامل بين الخرائط الذىنية ونموذج كورنيل.

و .المصطمحات اإلجرائية

المستوى الثاني :طريقة التدريس التقميدية باستخدام استراتيجية

 -1الخرائط الذىنية Mental Map
يعرف بوزان [ ]1الخريطة الذىنية بأنيا تقنية رسومية قوية

المحاضرة التفاعمية.
الثاني :المتغير التابع :ويمثمو التحصيل المعرفي لمحتويات

تزودك بمفاتيح تساعدك عمى استخدام طاقة عقمك بتسخير

مقرر طرق تدريس (.)1

أغمب ميارات العقل كممة ،صورة ،عدد ،منطق ،ألوان ،إيقاع،

د .أىداف الدراسة

في كل مرة.
ويعرفيا العثمان [ ]2بأنيا طريقة رائعة تعتمد عمى رسم

تيدف الدراسة الحالية إلى:
 -1تعريف طالبات المجموعة التجريبية بالخرائط الذىنية

كل ما تريده في ورقو واحدة بشكل منظم تحاول فييا قدر

وبنموذج كورنيل وتدريبين عمى استخداميما كاستراتيجية متكاممة

االستطاعة استبدال الكممات برسمو تدل عمييا بحيث تستطيع

في دراسة مقرر طرق تدريس (.)1

وضع كل ما تريد في ورقة واحدة بطريقة مركز ومختصرة وسيمة

 -2قياس فعالية االستراتيجية التي تقوم عمى التكامل بين

التذكر بالنسبة لك.
أما الرفاعي [ ]3فيعرفيا بأنيا وسيمة ناجحة من وسائل

الخرائط الذىنية ونموذج كورنيل عمى تحصيل الطالبات لمقرر
طرق تدريس (.)1

الدراسة تقوم بربط المعمومات المقروءة في الكتب والمذكرات

ه .أىمية الدراسة

تقر الفكرة
بواسطة رسومات وكممات عمى شكل خريطة فأنت أوالً أ

يتوقع أن تفيد ىذه الدراسة عدة فئات عمى النحو التالي:

في المادة المكتوبة ومن ثم تحوليا إلى كممات مختصرة ممزوجة

أوال :طالبات المجموعة التجريبية :حيث تمثل تجربة البحث

باإلشكال واأللوان فبإمكانك اختصار فصل كامل في ورقة واحدة
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حجم ) (A4وبتعودك بالنظر إلى ىذه الورقة ستجد من "السيولة

عميو الطبلب من معمومات أو معارف أو ميارات معب اًر عنيا

جدا" استخراج المعمومات منيا أثناء الدراسة وأثناء االختبارات

بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن معو قياس المستويات

واالمتحانات.

المحددة ويتميز بالصدق والثبات والموضوعية.

وتعرفيا الباحثة إجرائياً بأنيا رسوم تمثل المعمومات

وفي البحث الحالي يعرف التحصيل الدراسي إجرائياً بأنو مقدار

واألفكار الواردة في مقرر طرق التدريس ( )1تقوم الطالبات

الدرجات المتحصمة في اختبار مقرر طرق تدريس ( )1والذي تم

برسميا أثناء تقديم المحاضرات باستخدام األلوان والصور

التأكد من صدقو وثباتو وموضوعيتو.

والرموز وفق تصوراتين الشخصية.

حدود الدراسة:

 -2نموذج كورنيل The Cornell method

تم تطبيق الدراسة وفق الحدود التالية:
 -1تم التطبيق في الفصل الثاني من العام الجامعي -1436

طريقة كورنيل ىي الطريقة التي طورتيا جامعة كورنيل
األمريكية وأىم سمة تميز ىذه الطريقة ىي أن يقوم الطالب

 1437ه

بتقسيم ورقة الدفتر إلى قسمين القسم األول يبعد مسافة  8سم

 -2تم التطبيق عمى طالبات قسم االقتصاد المنزلي بكمية التربية

من اليامش جية اليسار وبيذا تكون الصفحة مجزئة إلى جزأين

بالدلم – جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بالمستوى الخامس،

األيسر ضيق واأليمن واسع .ويستخدم الجزء األيمن في تسجيل

عمى الطالبات المسجبلت لمقرر طرق تدريس خاصة ()1

نقاط المحاضرة مع الشروحات والتعميقات وبعد انتياء القسم

وعددىا ( )65طالبة تم تقسيمين إلى مجموعتين األولى تمثل

األيمن يأتي دور الجزء األيسر وذلك بأن يعيد الطالب في أقرب

المجموعة التجريبية وعددىا ( )33طالبة والثانية تمثل المجموعة

وقت ممكن قراءة المحاضرة وتسجيل المفاىيم واألفكار

الضابطة وتمثل ( )32طالبة.

المستخمصة عمى ىذا القسم وقد ثبت بالتجربة أن ىذه الطريقة

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
يقوم البحث الحالي عمى دراسة فعالية التكامل بين الخرائط

جيدة لمطبلب الذين يستصعبون استخدام الطريقة التقميدية.
وفي البحث الحالي يتم استخدام ىذا األسموب مع عكس

الذىنية من جية والتي تمثل أحد أساليب تدوين المبلحظات

استخدامات جزأي الدفتر حيث يتم تدريس المادة بالمغة العربية

وىي استراتيجية تعمم وتفكير وتفاعل ما بين المتعمم والمادة

وعمى ذلك يكون الجزء األيمن ضيقاً والجزء األيسر واسعاً حيث

الدراسية اثبتت العديد من الدراسات فعاليتيا – وطريقة كورنيل

يستخدم الجزء األيسر في رسم خريطة ذىنية لموضوع المحاضرة

في تدوين المبلحظات وىي طريقة سبق أن اعتمدت في كثير

مع األمثمة والتعميقات والرسوم والرموز ،والجزء األيمن يستخدم

من الجامعات العالمية كطريقة مثمى لتدوين المبلحظات وفيما

في تسجيل المصطمحات والعناوين الرئيسة ،في حين يكون أسفل

يمى وصف موجز لتدوين المبلحظات كميارة دراسية ىامة،

الورقة لممخص المحاضرة وتسجيل التعميمات أو الواجبات.

والخرائط الذىنية كاستراتيجية تعميم وأسموب لتدوين المادة

 -3التحصيل Achievement

العممية ،وطريقة كورنيل كأسموب لتدوين المبلحظات:

يعرف المقاني والجمل [ ]4التحصيل االكاديمي بمدى

أوال :تدوين المبلحظات :ويقصد بو كل ما يكتبو الطالب أثناء

استيعاب الطبلب لما فعموا من خبرات معينة ،من خبلل مقررات

الدرس من مبلحظات أو مفاىيم أو أمثمة أو تعميمات سواء نقبلً

دراسية ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطبلب في

عن العرض المرئي أو عن المعمم.

االختبارات التحصيمية المعدة ليذا الغرض.

أىمية تدوين المبلحظات:

ويعرف شحاتو والنجار [ ]5التحصيل بأنو مقدار ما يحصل

يؤكد جابر وآخرون [ ]6عمى أن  %80من األفراد ينسون
4

ما سمعوه في المحاضرة بعد أسبوعين ،وينسون  %95بعد أربعة

عمى التنسيق بين عمميتي االستماع لممعمومات وتسجيميا في آن

أسابيع من المحاضرة ،وأثبتت العديد من الدراسات أن الطبلب

واحد ،وأن االنتباه لواحدة منيما سيكون عمى حساب األخرى

الذين يدونون المحاضرات ىم األفضل استيعاباً واألكثر حصوًال

ويفقد الطالب جزًء من المعمومات الميمة ،من ىنا فإنو من

عمى درجات مرتفعة ،والمقصود بعممية التدوين ليس الكتابة بحد

المناسب تدريب الطبلب عمى أساليب تضمن تفاعل الطالب مع

ذاتيا بل عممية اإلصغاء والتفكير .و الميم في عممية التدوين

المادة العممية واستغراقو في تشفيرىا واضافة الرموز ذات المعنى

كتابة المعمومات الميمة وذات النفع وليس كمية المادة المدونة،

إلى ما يدونو عنيا.

فعممية اإلصغاء الفعال تساعد الطالب عمى التركيز في الجوانب

أشكال تدوين المبلحظات وطرقيا:

الميمة من المحاضرة .وتؤكد [7] Vivinette K. Dietsche

صنفت  [7] ivinette K. Dietscheأساليب تدوين

عمى أن تدوين المبلحظات لو فوائد متعددة منيا:

المبلحظات عمى النحو التالي:

• تحفيز ميارات التفكير النقدي.

 -1طريقة كورنيل:

• تساعد الطبلب عمى ِّ
تذكر ما تم ذكره والتطرق إليو في

طور والتر بوك ىذا النوع من المبلحظات سنة ٩١٩١م في
• َّ

المحاضرة.

جامعة كورنيل.

• من الممكن أن تساعد المبلحظات الطبلب في أداء الميام
الدراسية ،واالستعداد والتحضير لبلختبارات.

صمم ىذا النوع نتيجة لمتدني واإلخفاق الذي لوحظ عمى نتائج
• ُ
الطبلب.

• تحتوي المبلحظات غالباً عمى معمومات ال يمكن العثور عمييا

وروعي فيو سيولة
•
ُوضع كدليل لدراسة االختبارات ُ
االستخدام.

• غالبا ما تكون المبلحظات دالئل واشارات قيمة حول ما يعتقده

• كما اعتمدتو معظم كميات القانون كأفضل طريقة لتدوين

المعمم ميم ًا.

المبلحظات.

فعاال في عممية
• تجعل عممية تدوين المبلحظات الطالب جزًء ً

 -2طريقة العمودين:

في مكان آخر (مثل أسماء الكتب الدراسية).

• تتطمب طريقة العمودين تقسيم الصفحة إلى عمودين وتسجيل

متمقيا.
التعمم أكثر من كونو
متعمما ً
ً
وما يجدر اإلشارة إليو أن عقل اإلنسان يعمل بنفس الطريقة التي

المعمومات والمبلحظات داخميما ،وىي طريقة مشابية لطريقة

تعمل بيا نظم الحاسوب ،حيث أن ىناك مدخبلت ومخرجات

كورنيل إال أن االختبلف الرئيس فيما بينيما أن تسجيل الكممات

تتخمميا عمميات معالجة ليذه المعمومات [.[8

الرئيسة واألفكار الرئيسة والتفاصيل والمبلحظات يكون أثناء

ولنجاح عممية تدوين المبلحظات أثناء المحاضرة ال تكتب

المحاضرة وليس بعدىا كما أنيا ليست مكررة في كبل العمودين.

جميع األشياء التي يسمعيا المتمقي أو يقرأىا أثناء المحاضرة.

تماما كما في طريقة كورنيل فإن طريقة العمودين تساعد عمى

فمتوسط كبلم المحاضرة يتراوح بين  140-125كممة في

المسح السريع والسيل لممعمومات والمبلحظات وتحديد مكان أي

الدقيقة ،ومتوسط المبلحظات التي يستطيع تدوينيا حوالي 25

معمومة ،لذا فيي طريقة جيدة تستخدم كدليل دراسة لمتحضير

كممة في الدقيقة .من ىنا ال توجد وسيمة لكتابة كل ما يقولو

لبلختبار [.[7

المحاضر ،لذلك يجب عمى المتمقي أن يكون مرك اًز وواعياً لكتابة

 -3استراتيجية )(REAP
كممة  REAPمأخوذة من الحروف األولى من

النقاط الرئيسة [.[7

) (Relatingالربط ) (Extendingالتوسع )(Actualizing

ونظ اًر لكون عممية تدوين المبلحظات أثناء المحاضرة تقوم
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 -6األشكال البديمة:

تنظيم المبلحظات وجعل محتوى المادة مرتبطاً أكثر بشخصية

تستخدم األشكال البديمة لتدوين المبلحظات كطرق غير

الطالب .وفي ىذه االستراتيجية تُكتب المبلحظات الخاصة

تقميدية لتنظيم المعمومات ،فمن الممكن إعادة نسخ واعادة تنظيم

بالدرس عمى أحد جانبي الورقة فيما يستخدم الجانب اآلخر

المبلحظات إلى خرائط مفاىيم ،وخرائط ذىنية ،أو جداول أو

لتسجيل كل ما تثيره الذاكرة من ذكريات وأفكار مرتبطة بالدرس

أشكال أخرى [.[7
واالستراتيجية المستخدمة في البحث الحالي تقوم عمى

(وىو ما يسمى بالمثيرات أو المحفزات).
استراتيجية ) (REAPىي استراتيجية مشابية الستراتيجية

دمج طريقتين من طرق تدوين المحاضرات ىي نموذج كورنيل

كورنيل ومرتبطة باستراتيجية  Note thinkفي عرض

مع الخرائط الذىنية وتم اختيارىما ألن الخرائط الذىنية ىي

المعمومات [.[7

طريقة لفيم المعمومات وتصنيفيا وادراك العبلقات بينيا ونموذج

 -4أسموب التمخيص الموجز لؤلفكار والمفيومات الرئيسة

كورنيل يتيح لمطالب فرصة تدوين كل المعمومات عن المحاضرة

Outline

في صفحة واحدة وبو مساحة تسمح لمطالب برسم الخريطة

تتطمب استراتيجية التمخيص الموجز لؤلفكار والمفاىيم

الذىنية فييا.

الرئيسة وتنظيم المعمومات بشكل دقيق؛ حيث تُتبع المعمومات

نموذج كورنيل في تدوين المبلحظات:

اإلجمالية بمعمومات مترابطة ومفصمة أكثر ،بمعنى آخر ىذه

إن نموذج كورنيل الذي صممو  Walter Paukفي

الطريقة تساعد عمى ترتيب المعمومات من عامة إلى خاصة،

جامعة كورنيل ووضعو في كتابو الشيير الذي صدرت منو حتى

ويستطيع الطالب استخدام ىذه الطريقة في وقت المحاضرة نفسو

اآلن ( )11طبعة بعنوان :كيف تدرس في كمية ىو نموذج يعد

-وقت إلقاء المعمومات -كما يستطيع استخداميا بعد المحاضرة

من أشير النماذج اليدوية في كتابة وتدوين المبلحظات وتكمن

-عند مراجعة المعمومات واعادة تنظيميا.

أىمية أخذ المبلحظات في كونيا تجعل من الطالب مستمعاً

طريقة التمخيص الموجز لؤلفكار والمفاىيم الرئيسة ىي

ومشاركاً جيداً في الوقت نفسو ،وتزيد من تركيز انتباىو عمى ما

استراتيجية متعددة االستخدامات؛ حيث من الممكن استخداميا

يقال في المحاضرة ،كما أنيا تجعل دور الطالب يتجاوز عممية

لتعديل المعمومات حتى تتبلءم مع االحتياجات والخيارات

االستماع السمبي في الصف ،إلى القيام بدور نشط يحقق من

الشخصية كما يمكن استخداميا مع أو بدون ترقيم ،ويستطيع

خبللو أكبر قدر من االندماج في عممية التعمم .وىي تيدف

الشخص اختيار رموز وأشكال مختمفة لمتفريق ما بين المعمومات

بشكل خاص إلى تمكين الطالب من الحصول عمى سجل دقيق

الرئيسة الشاممة والمعمومات الفرعية المفصمة ،فيي طريقة تساعد

لممعمومات التي تقدم في الصف ،ومساعدتو في تعمم ىذه

الشخص عمى فيم واستكشاف العبلقة ما بين المعمومات

المعمومات وتذكرىا .كما تتجاوز عممية أخذ المبلحظات مجرد

المختمفة ،وىي أداة ودليل تعمم يعين عمى الدراسة لبلختبار [.[7

كتابة ما يقال في المحاضرة إلى التفكير فيما يقال وتحديد

 -5بطاقات الموضوعات والمفاىيم:

أىميتو ،وكيف ترتبط األفكار المعروضة بعضيا مع بعضيا،

تزودنا ىذه الطريقة ببدائل تغني عن استخدام األوراق

وتوقع ما سيطرح الحقا [.[9

المنفصمة لتسجيل المبلحظات ،فالمبلحظات حسب ىذه الطريقة

ويمخص  Walter Paukأىمية ىذا النموذج في النقاط التالية:

تُكتب عمى بطاقات ،ويدون الموضوع أو المفيوم عمى جية فيما

 .1الوضوح :حيث يساعد النموذج عمى تحديد اىداف

تدون تفاصيمو وشرحو عمى الجية األخرى من البطاقة ،وفي

المحاضرة بشكل واضح فيظل ذىن الطالب باستمرار عمى

الغالب فإن موضوعاً واحداً فقط يكتب عمى كل بطاقة [.[7
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المسار الصحيح.

أجمع العديد من الباحثين عمى ان استخدام الخرائط في التعمم

 .2التنظيم :لكل من وقت المحاضرة والمساحة الورقية

والفيم يحقق عدة فوائد:

المستخدمة بشكل فعال.

 -يمكن عن طريقيا تمثيل بنية أي مجال معرفي كالبيولوجي أو

 .3المرونة :حيث ان تغيير نمط كتابة المبلحظات ما بين

الكيمياء أو الفيزياء .الخ.

العناوين إلى المصطمحات فشرح المحاضرة في صورة رسوم

 -يمكن عن طريقيا تمثيل التغييرات التي تحدث في البنية

واشكال يحمي الطالب من الشعور باإلجياد مقارنة بالكتابة

المعرفية لممتعمم عبر الزمن.

النصية عمى نمط واحد.

 -تيسر لممتعمم فيم مكونات الييكل البنائي لمعمم وابرازىا كبنية

 .4المفردات :حيث يتم تسميط الضوء عمى المصطمحات

متصمة ومتماسكة ،حيث يمكن عن طريقيا تنظيم ىذه المكونات

األساسية في الدرس.

في شكل ىرمي وتوضيح العبلقات المتبادلة بينيا ،مما يسيل

 .5القراءة والفيم :من خبلل تحديد النقاط اليامة في المحاضرة

عمى المتعمم التمييز بينيا ودمجيا داخل إطار بنيتو المعرفية

وتدوينيا في مكانيا في النموذج.

وبالتالي حدوث التعمم ذي المعنى لديو.

 .6االستماع :حيث يجتيد الطالب في التركيز عمى ما يسمح

 -تجعل المفاىيم المتعممة أقوى في االحتفاظ وأسرع في

الختيار ما يدونو في النموذج.

االستدعاء.

 .7التفكير الناقد :حيث يدون الطالب األسئمة الخاصة بموضوع

 -يمكن عن طريقيا تصحيح الخطأ في تصورات المتعمم عن

المحاضرة في نياية النموذج.

بعض المفاىيم.

 .8التفكير المرن :يساعد النموذج عمى التعمم من خبلل قنوات

 -تجعل المتعمم يتحدث العمم ويستخدم لغتو.

متعددة.

 -تساعد المتعمم في تعمم كيف يتعمم.

 .9التذكر :ان تدوين الطالب لممعمومات الواردة في المحاضرة

 -تنمي لدى المتعمم المستويات العميا من التفكير كالتحميل

عمى النموذج يساعد عمى سرعة تذكرىا.

والتركيب والتقويم.

 .10التركيز والتمخيص :حيث يقوم الطالب بتدوين المبلحظات

 -تنمي لدى المتعمم القدرة عمى التفكير المنطقي واالبتكاري

اليامة والفعالة من المحاضرة مع التركيز عمى الروابط فيما

وحل المشكبلت.

بينيا.

 -تنمي لدى المتعمم عمميات العمم األساسية.

 .11اإلتقان :يحدث تفاعل ما بين الطالب والمادة الدراسية ينتج

-

عنو تعمم عمي مستوى مرتفع من االتقان.

الدراسة ].[10,11,12,13

 .12االختبارات واالختبارات القصيرة :يجعل النموذج الطالب

تنمي

لدى

المتعمم

االتجاه

اإليجابي

نحو

وعمى الرغم من أن استخدام الخرائط في التعميم ال يعد

في حالة استعداد مستمرة لبلختبارات واالختبارات القصيرة.

حديثاً ،إال أن ظيور الخرائط الذىنية أو خرائط العقل أثار

 .13المشاركة :يساعد ىذا النموذج الطالب في الحصول عمى

اىتماماً كبي اًر لدى الميتمين بالتعميم ،وتطور األمر إلى أن

أقصى استفادة من المناقشات من خبلل تدوين نتائجيا.

انتجت البرامج اإللكترونية التي تقوم برسم الخرائط وكذلك

 .14تدوين الواجبات والميام :في نياية النموذج عمى الطالب

ظيرت برامج التعميم اإللكتروني باستخدام الخرائط ،وتزامن ذلك

ان يدون التكميفات والواجبات التي يطمبيا المعمم [.[9

مع الدراسات التي تؤكد أىمية ىذه التقنية سواء اليدوية أو

ثانيا :الخرائط الذىنية:

اإللكترونية في تحقيق نتائج إيجابية لعمميات التعميم والتعمم ،كما
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أكدت العديد من الدراسات مثل مقمد [ ]14وابراىيم وزاىد []15

المعمومات بشكل متزامن ،مما يجعل الطمبة أكثر تخيبلً وانتاج ًا

وعبدالمنعم [ ]16والجندي [ ]17فعالية الخرائط الذىنية سواء

لممفاىيم ،وينشط المتعمم فيشارك ويعمل ويفكر بفاعمية [،]22

اإللكترونية أو الورقية في تحقيق مستوى مرتفع من التحصيل

فالخارطة الذىنية عبارة عن تقنية نستخدميا بصورة تمقائية عندما

وكذلك تنمية ميارات التفكير.

تتشعب األفكار وتتداخل ،ويصبح من الصعب متابعة ىذه

ما ىي الخرائط الذىنية؟

التشعبات فتقوم ىذه الخارطة بتتبع األفكار والخيارات [،]18

الخرائط الذىنية كما يقول عنيا مخترعيا [" ]18عبارة عن

فاستراتيجية الخارطة الذىنية ترسم صورة مرئية لؤلفكار وىي أداة

مركبة أو أداة تساعد الطالب عمى التعامل مع كل شيء

رائعة في تنظيم التفكير وتعتبر تقنية تساعد عمى استخدام طاقة

وتساعده عمى التعامل مع كل نوع من أنواع ذكائو المتعدد ،وىي

العقل [.[23

طريقة لرسم المعمومات والذي يعد األسموب األفضل في الفيم

أنماط التعمم والخرائط الذىنية:

كما يصف ذلك [ ]19فرسم المعمومات يساعد الطالب عمى أن

شيد العقدان األخيران من القرن الماضي تقدماً كبي اًر في

يجمع المعمومات واألفكار المتعمقة بالمشكبلت ،ويربطيا ببعضيا

مجال البحوث واالكتشافات الجديدة المتعمقة بمجال الدماغ

البعض ،ويمكنو من رؤية العبلقات بينيا والتي لم ينتبو أحد إلييا

البشري ،وقد نتج عنيا االىتمام بالعبلقة بين تركيب الدماغ

من قبل ،ثم يقوم بصيرىا ويصل منيا إلى أفكار وحمول جديدة

والتعمم ،فقد قدم [ ]24أستاذ البيولوجيا في جامعة لندن نظريتو

وفريدة ليذه المشكبلت ،وبالتالي يكون عنص اًر فاعبلً لتحقيق

حول موضوع " الصور اإلبصارية " في الدماغ البشري ،والتي

النيضة العممية والتكنولوجية.

أوضح من خبلليا أن الدماغ يقوم بابتداع عالماً بصرياً ،وأن

ويشرح  [20] Buzanطريقة تفاعل الخرائط مع الدماغ

اإلبصار والفيم يحدثان معاً في آن واحد ،[25] Robian, M

باعتبارىا تعمل عمى ربط جانبي الدماغ ،فالدماغ يتكون من

وىذا يعني أننا إذا أردنا أن تكون المعمومات والعبلقات فيما بينيا

جانبين أو فصين ،وفى معظم البشر يختص الفص األيسر

مفيومة فبل بد أن نجعميا مرئية ،وىنا يأتي دور الخرائط الذىنية

بالمنطق والكممات والقوائم والتخطيطات والتحميبلت ،وىو ما

كونيا األدوات الفاعمة في تمثيل المعرفة والبناء عمييا ،فتمثل

يطمق عميو األنشطة األكاديمية ،وىذا ما نستخدمو عند التعمم

أدوات ىامة لجعل التعمم المخفي عادة مرئياً ومشاىداً سواء

بالطرق التقميدية حيث أن التعميم في المدارس التقميدية يركز

لمشخص نفسو أو لآلخرين .وىي وسائل لمتفكير الناقد

عمى معالجات النصف األيسر من الدماغ [ ،]21ويختص

واإلبداعي ،وتساعد في تحقيق التعمم ذي المعنى ،وىو التعمم

الفص األيمن باإليقاع والتخيل واأللوان وأحبلم اليقظة واإلدراك

الحقيقي الذي نبتغيو نمطاً من أنماط التعمم المدرسي.

المكاني ،والصور المتكاممة واألبعاد ،وىذا ما يستخدمو الفنانون

ترسخ
وأشارت بعض البحوث إلى أن مثل ىذه المخططات ّ

حده أقل بكثير من استخدام الفصين معاً ،فتكامل الفصين مع ًا

الدماغ .فيي تقنية تصويرية تحاكي الطريقة التي يعمل بيا

يظير قدرات متعددة في التفكير واالبداع والتذكر وىي قدرات

الدماغ البشري وحسب بيولوجية عممو .باإلضافة لذلك ،تحفز

مذىمة وأكبر من أن يمكن حصرىا ،وىذا ما يحدث عند استخدام

الخرائط الذىنية الشخص عمى استخدام وتوظيف فصي الدماغ

الخرائط الذىنية في التعميم حيث يكون أكثر فعالية عند استثارة

األيمن واأليسر مما يرفع من كفاءة التعمم .فعممية االنشغال

نصفي الدماغ معاً ،فعندما تعرض المعمومات عمى الطبلب

بتصميم خريطة ما يستمزم استخدام وظائف النصف األيسر من

سمعياً وبصرياً فإن كبل من نصفي الدماغ يقوم بمعالجة تمك

الدماغ المسئول عن تعمم الكممات واألرقام والكتابة والمنطق

منيجا لمتفكير المنظم الذي يتواءم مع طبيعة
لدى المتعمم
ً

والمبدعون ،ويضيف بوزان أن مجموع استخدام كل فص عمى

8

والتحميل وتستمزم في الوقت ذاتو استخدام وظائف النصف
األيمن المسئول عن الصور واأللوان والفنون والتخيل وأبعاد
المكان والمشاعر ،ومن ناحية أخرى ،تنسجم الخرائط الذىنية مع
النظرية البنائية ) (Constructivismفي التعمم حيث يبني
شكل 1

المتعمم نسختو الخاصة بو من المعرفة ،فالخريطة الذىنية من

محاولة لتمثيل ما شرحو سيدنا محمد عميو الصالة والسالم

محتوى
الناحية النظرية تعبير عن اإلطار المعرفي لمفرد
ً

ربما كانت ىذه أول خريطة ذىنية في البشرية ،رسميا سيدنا

وتنظيماً ،أي أنيا تمثل أو تعبر عن البنية المعرفية لمفرد من

محمد عميو الصبلة والسبلم شارحاً لمصحابة حياة اإلنسان،

حيث مكوناتيا وما بين ىذه المكونات من عبلقات .وأشارت

والحقيقة أن ما رسمو سيدنا محمد عميو الصبلة والسبلم ىو

بعض دراسات الذاكرة إلى أن تطوير صور ذىنية لممعمومات

خريطة ذىنية كما نرسميا نحن اليوم وفق الخطوات التي

المفظية يؤدي إلى مستويات أفضل لمتذكر ،ال سيما وأن ٪ 85

وضعيا توني بوزان.

من الناس يصنفون كمتعممين بصريين .لذا يتعمم الناس بشكل

األخطاء في رسم الخريطة الذىنية:

أفضل عندما تقدم ليم المعمومات والمفاىيم بشكل مرئي أو

 -ذكر الرفاعي [ ]28مجموعة من األخطاء يقع فييا الطبلب

بصري ،كما أن الجزء المسئول عن الذكاء البصري في الدماغ

عند رسم الخرائط الذىنية بحيث تؤثر عمى الفائدة منيا وذلك

يفوق الجزء المسئول عن الذكاء المفظي [.[26

عمى النحو التالي:

ترجع قوة الخريطة الذىنية إلى أن ليا نفس النيج التفكيري

 -أن يكون العنوان األصمي في المركز كبي اًر جداً .بحيث ال

لئلنسان ،حيث تتوافق مع تكوين وأسموب البشر ،وتتوافق مع

يترك مساحة لباقي المعمومات.

النواميس الطبيعية في الحياة ،فيي تقوم عمى رسم يماثل كيفية

 -إغفال العناوين الفرعية :وذلك عند كتابة البيانات التفصيمية

قراءة الذىن لممعمومة ،حيث يكون المركز ىو األساس ،ويتفرع

دون أن تصنف وفق عناوين متفرعة من العنوان األصمي.

من ىذه الفكرة فروع عمى حسب االختصاص أو التصنيف أو

 -عدم وجود رسوم توضيحية ،وىذا ما يفقد الخريطة أىميتيا

التوالي ،وقد يتفرع فروع من الفروع عمى حسب تشعب الموضوع

حيث أن الدماغ يتذكر الرسوم والصور واأللوان أكثر من تذكره

[.[27

لمكممات.

كيف يتم رسم الخريطة الذىنية؟

 -استخدام الخريطة بشكل عمودي ،وليس أفقياً ووضع العنوان

جاء في صحيح البخاري عن عبد اهلل بن مسعود رضي

في بداية الورقة.

اهلل عنو قال « :خطَّ النبي صمى اهلل عميو وسمم خطا مربعاً،

 -كتابة نصوص في الخريطة :الخريطة الذىنية تقوم عمى

وخطَّ خطًّاً في الوسط خارجاً منو ،وخطَّ ُخططاً صغا اًر إلى ىذا

اختصار الكممات قدر المستطاع والتعبير بالرسوم والصور

"ى َذا
الذي في الوسط من جانبو الذي في الوسط ،وقالَ :

والرموز.

ط بِ ِو َ -و َى َذا الَِّذي
َحا َ
قَ ْد أ َ
طأَهُ َى َذا
َخ َ
اض ،فَِإ ْن أ ْ
األ ْ
َع َر ُ

ِ
َجمُوُ ُم ِحيطٌ بِ ِو  -أ َْو:
انَ ،و َى َذا أ َ
اإل ْن َس ُ
ِّغ ُار
الخ َ
ططُ الص َ
َممُوَُ ،و َى ِذ ِه ُ
ُى َو َخ ِارٌج أ َ
َخطَأَهُ َى َذا َنيَ َشوُ ىذا" .والرسم التالي ىو محاولة
َنيَ َشوُ َى َذاَ ،وِا ْن أ ْ

 كتابة المعمومات أو الكممات في نياية القوس أو السيم:والصحيح أن نكتب عمى القوس نفسو حتى يصبح ىناك متسعاً
لمتفريعات اإلضافية في نياية القوس.

لتمثل ما شرحو سيدنا محمد عميو الصبلة والسبلم:

 عدم التناسق في األلوان ما بين الكممات واألقواس ،حيث أناليدف من رسم الخريطة باستخدام األلوان إثارة مركز الشعور
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باأللوان في الدماغ وعدم تباين األلوان بشكل يجذب االنتباه يفقد

تكون الفكرة الرئيسة في األعمى ثم تنتظم فييا المفاىيم بطريقة

الخريطة ىذه الميزة اليامة.

انتياء
بدء من المفاىيم العامة الشاممة و ً
ىرمية (رأسية متعاقبة) ً

بالمفاىيم واألمثمة الفرعية .وتعتبر خريطة المفاىيم أنسب لتنظيم

الفرق بين الخرائط المعرفية والخرائط الذىنية:
إن الخريطة الذىنية أكثر تبسيطاً من الخرائط المفاىيمية،

الموضوعات المعرفية العممية وىي أكثر تعقيداً وتنظيماً من

حيث يكون تصميميا بشكل عنكبوتي وتأخذ الطابع البنائي

الخريطة الذىنية .ويمكن تمخيص التفريق ما بين الخرائط الذىنية

الشجري .في حين أن الخرائط المفاىيمية تدور حول عدة مفاىيم

والمعرفية كما أشار كل من عبيدات وأبو السميد [ ]29والحارون

في حيز قضية معينة ويكون تصميميا بشكل ىرمي ،حيث

[ ]30في الجدول التالي:

جدول 1
الفروق ما بين الخرائط الذىنية والخرائط المعرفية
الخرائط المعرفية

الخرائط الذىنية

رسم مخطط لموضوع ما من قبل المعمم

رسم مخطط لموضوع ما من قبل الطالب

تمثل الخريطة الموضوعات الموجودة في الدرس فقط

تمثل الخريطة الموضوعات التي بالدرس والعبلقات بينيا والتي يستنتجيا الطالب
بنفسو

الخريطة المعرفية ىي تسجيل المبلحظات كما ىي

الخريطة الذىنية ىي تمثيل لمعبلقات ما بين المعمومات

ىي استراتيجية تستخدم لتوضيح المادة وتنظيميا

ىي استراتيجية يتعمم الطالب من خبلليا ميارات ويبني روابط بين المعمومات

ىي خريطة مكتممة

ىي خريطة ناقصة يمكن استكماليا باستمرار.

الخرائط المعرفية متشابية وبخاصة إذا رسميا المعمم

لكل طالب خريطة ذىنية خاصة بو وال يمكن أن تتشابو خريطتان

يمكن ألي شخص فيم الخريطة واالستفادة منيا

الخريطة الذىنية ال يستفيد منيا اال صاحبيا

تمثل ترجمة لممادة أو لمبيئة يمكن من خبلليا الفيم

وسيمة يستخدميا الدماغ لتنظيم األفكار وصياغتيا بشكل يسمح بتدفق األفكار

تعتمد في رسميا عمى الروابط ما بين المفاىيم

تعتمد عمي التفرعات الشجرية أو ما يسمى بمفيوم الشجرة وانشاء عبلقات جديدة
بين المعمومات

المعرفية والذىنية:

وفي الجدول التالي تعرض الباحثة االختبلفات ما بين الخرائط

جدول 2
االختالفات ما بين الخرائط المعرفية والذىنية من وجية نظر الباحثة
وجو االختالف

الخرائط المعرفية

الخرائط الذىنية

االسم

خرائط المعرفة – خرائط المفاىيم – خرائط شجرية –

خرائط ذىنية – خرائط العقل – خرائط الذاكرة – خريطة الذىن

خرائط ىرمية
الشكل

ليا اشكال متعددة (ىرمية – متسمسمة – نجمية –

ميما تنوعت اشكاليا فدائما تشبو الخمية العصبية

فقاعية – مقارنة – شكل فن  -شكل )V
تقوم الخريطة عمى وجود عبلقات ما بين المفاىيم

تعتمد عمى قدرة الطالب عمى استنتاج عبلقات ما بين المعمومات

مكونات الخريطة

تكتب عمى الروابط ما بين ىذه المفاىيم

الواردة في الدرس والمفيوم الرئيس لمدرس

الصبلت ما بين المعمومات

صبلت ما بين كل مفيوم

صبلت ما بين كل المفاىيم والموضوع الرئيس لمدرس

المكونات

مفاىيم عممية – روابط – اسيم – كممات – امثمة

مفاىيم عممية – روابط – اسيم – كممات – امثمة – نظريات – خيال

الشمول واالكتمال

ىي خريطة مكتممة ولكنيا غير شاممة

التشابو

متشابية

فيم الخريطة

يمكن ان يفيميا الجميع

– رسوم – صور – رموز – ألوان – أقواس
ىي خريطة غير مكتممة حيث يمكن استكماليا باستمرار ولكنيا شاممة
وقد تشتمل عمى اكثر من خريطة معرفية
لكل طالب خريطتو الخاصة بو وال يوجد خريطتان متماثمتان لنفس
الموضوع
الخريطة الذىنية شخصية حيث ان فائدتيا تنحصر في الطالب الذي
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رسميا فقط
ال تساعد عمى فيم النصوص ولكنيا تساعد في

تساعد عمى فيم النصوص بدرجة كبيرة حيث تتكون البنية المعرفية

فيم النصوص

التعرف عمى مكوناتيا المجردة فقط

لمنص في ذىن الطالب اثناء رسم الخريطة

تنمية ميارات التفكير

تنمي التفكير المستيدف من الدرس فقط

تنمي ميارات متشعبة وتساعد الطالب عمى بناء عبلقات متعددة بين

اتجاه التفاعل اثناء الرسم

ما بين المعمم والطالب

ما بين الطالب والمادة العممية

استخداماتيا

في التعميم والفيم

في االستذكار والتخطيط وتدوين المبلحظات والمراجعة وتذكر

المعمومات

المعمومات

وفيما يمي فوائد الخريطة الذىنية:

وغيرىا.

تساعد الخريطة الذىنية المتعمم والمعمم في تحقيق التالي:

 Oتقمل من الكممات المستخدمة في عرض الدرس؛ فتساعد في

 Oتنظيم البناء المعرفي والمياري لدى كل منيما.

شدة التركيز ،وتسيل فيمو بوضوح من قبل المتعممين .بوزان

 Oالمراجعة لممعمومات السابقة :فالفضاء الفسيح الذي ترسمو

[ ]1والرفاعي [ ]28والعثمان [ ]2وأبو عودة [.[31

الخريطة الذىنية لممتعمم تمنحو فرصة مراجعة معموماتو السابقة

الدراسات السابقة:
أجرت عبدالمنعم [ ]16دراسة ىدفت إلى استقصاء فعالية

عن الموضوع فترسخ البيانات والمعمومات الجديدة في مناطق
تفصيبلتيا الذىنية.

استخدام استراتيجية الخرائط العقمية اإللكترونية في إكساب

 Oمراعاة الفروق الفردية عند الطمبة :إذ أن كل منيم يرسم

مفاىيم تكنولوجيا التعميم لدى الطالبات المعممات في كمية التربية

صورة خاصة لمموضوع بعد مشاىدة خريطة الشكل الذي

في جامعة األقصى بغزة ،وقد توزعت العينة في مجموعتين

توضحو حسب قدراتو ومياراتو.

التجريبية ( )96طالبة والضابطة ( )94طالبة مستخدمة المنيج

 Oتطوير المتعممين ألسئمة جديدة عن بيانات ومعمومات قد

التجريبي ،واستخدمت الباحثة مادة تعميمية منظمة باستخدام

حصموا عمييا من خبلل الخريطة ،والتي تطور أيضاً العمق

خرائط العقل ،واختبا اًر تحصيمياً لمفاىيم تكنولوجيا التعميم تكون

المعرفي والمياري لممتعمم في موضوع ما.

من ( )30فقرة من نوع االختيار من متعدد ،وانتيت الدراسة إلى

 Oإعداد االختبارات ،وذلك من خبلل وضوح الجزئيات

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية

التفصيمية لمموضوعات.

يمكن إرجاعيا إلى استخدام خرائط العقل اإللكترونية.
كما قامت عوجان [ ]27بدراسة ىدفت إلى تصميم برنامج

 Oتمخيص الموضوع عند عرضو-الممخص السبوري.
 Oتوثيق البيانات والمعمومات من مصادر بحثية مختمفة.

تعميمي باستخدام الخرائط الذىنية ودراسة فعاليتو في تنمية

 Oالمراجعة السريعة لمموضوعات من قبل المتعممين؛ عندما ال

ميارات األداء المعرفي لدى طالبات البكالوريوس لكمية األميرة

يجدون متسعاً من الوقت لمراجعة تفصيمية.

عالية في مساق تربية الطفل في اإلسبلم مقارنة باستراتيجية

 Oسيولة تذكر البيانات والمعمومات الواردة في الموضوع من

المحاضرة العادية ،ثم الكشف عن اتجاىات المجموعة التجريبية

خبلل تذكر األشكال المرتسمة في أذىانيم.

نحو البرنامج بعد استخدامو ،واتبعت الدراسة المنيج شبو

 Oرسم صورة كمية لجزئيات الموضوع التفصيمي.

التجريبي ،وبمغ عدد أفراد العينة ( )35طالبة ،وبطريقة االختيار

 Oتنمي ميارات المتعممين في اإلبداع الفني لتوضيح البيانات

العشوائي تم تقسيم العينة إلى مجموعة تجريبية درست بطريقة

والمعمومات المكونة لمموضوع.

البرنامج المستخدم لمخرائط الذىنية وبمغ عددىن ( )20طالبة،

 Oتوظيف التقنيات الحديثة في التعميم والتعمم كالحاسوب،

والمجموعة الضابطة ( )15طالبة درست باستراتيجية المحاضرة،

وجياز العرض فوق الرأس ،والشرائح ،والتسجيبلت األخرى

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل
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أ .منيج الدراسة

أما الجندي [ ]17فقد أجرت دراسة ىدفت إلى تحديد أثر

تم استخدام المنيج شبو التجريبي ،والذي عرفو أبو القاسم

استخدام الخرائط الذىنية في رفع مستوى التحصيل في

[ ]33بأنو " المنيج الذي يقوم في األساس عمى دراسة الظواىر

الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االعدادية وتكونت عينة البحث

اإلنسانية كما ىي دون تغيير ،وفى تعريف آخر ىو "دراسة

من مجموعتين :تجريبية درست الرياضيات باستخدام الخرائط

العبلقة بين متغيرين عمى ما ىما عميو في الواقع دون التحكم

الذىنية وضابطة درست بالطريقة التقميدية ،وأشارت النتائج إلى

في المتغيرات".

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.

ب .مجتمع الدراسة وعينتيا

وفي نفس اإلطار فقد جاءت دراسة وقاد [ ]32لتيدف إلى

أ :مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات

معرفة مدى فاعمية استخدام الخرائط الذىنية عمى تحصيل بعض

المستوى الخامس بكمية التربية بالدلم – جامعة األمير سطام بن

موضوعات مقرر األحياء عند المستويات المعرفية (التذكر،

عبدالعزيز بقسم االقتصاد المنزلي ،من المسجبلت لمقرر طرق

الفيم ،التطبيق ،التحميل ،التركيب) لطالبات الصف األول

تدريس ( )1في الفصل الثاني من العام الجامعي -1436

الثانوي بمكة المكرمة ،وجاءت نتائج الدراسة بعدم وجود فروق

 1437ه والبالغ عددىن ( )65طالبة.

ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في

ب :عينة الدراسة :تم تقسيم مجتمع الدراسة والمكون من ()65

االختبار التحصيمي عمى مستوى التذكر مع وجود فروق ذات

طالبة إلى مجموعتين األولى ( )33طالبة تمثل المجموعة

داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االختبار

التجريبية والثانية ( )32طالبة تمثل المجموعة الضابطة ،وتم

التحصيمي القبمي والبعدي عمى مستويات (الفيم ،التطبيق،

اختيار العينة التجريبية بأسموب العينة العشوائية.

التحميل ،التركيب).

ج .أدوات الدراسة

أما دراسة  [34] Miftahفقد ىدفت إلى تحديد مقدار

 -1اعداد أوراق العمل الخاصة بالطالبات:

تحسن ميارات الكتابة لطبلب الصف العاشر بمدرسة عمياء

 -تم اعداد ( )12ورقة عمل بعدد ( )13محاضرة (حيث أن

بأندونيسيا عن طريق خرائط العقل ،وانتيت الدراسة إلى وجود

صياغة األىداف تم تقديميا عمى محاضرتين األولى تتضمن

نتائج أكثر إيجابية عند الطبلب الذين تعمموا باستخدام خرائط

األىداف السموكية وصياغة األىداف المعرفية والثانية صياغة

العقل ،إضافة إلى تفاعميم النشط أثناء التعمم.

األىداف الوجدانية والميارية) وتم رسم نموذج كورنيل عمييا مع

 .4الطريقة واإلجراءات

إضافة عنوان المحاضرة وذلك وفق الجدول التالي:
جدول 3
محتويات أوراق العمل
عنوان المحاضرة

رقم الورقة
1

التعريف بمقرر طرق تدريس اقتصاد منزلى ( )1ومصطمحات ىامة في طرق التدريس

2

منظومة التدريس ومكوناتيا

3

الميارات األساسية فى التدريس (أوال :الميارات التخطيطية)

4

األىداف السموكية شروطيا أىمية صياغتيا – صياغة األىداف المعرفية
صياغة األىداف الوجدانية
صياغة األىداف الميارية

5

 -األنشطة التعميمية (مفيوميا – اختيارىا – استخدميا)

6

:الميارات األدائية

12

الوسائل التعميمية (تعريفيا  -أنوعيا  -اختيارىا – استخداميا)
7

التييئة والتقديم لمتدريس – ميارات عرض وختام الدرس

8

تنفيذ دروس المعمل والبيان العممي

9

اإلدارة الصفية

10

استراتيجيات التحفيز واثارة الدافعية لدى الطالبات

11

مراجعة المقرر

 -2االختبار التحصيمي:

لممجموعة التجريبية يتم فييا تدريبين عمى رسم الخرائط الذىنية

تم إعداد االختبار التحصيمي وتحكيمو والتأكد من صدقو وثباتو

عمى نموذج كورنيل.

وفق الخطوات التالية:

ج /تدريس المقرر لممجموعتين عمى ( )12أسبوعاً باستخدام

 -تم إعداد االختبار التحصيمي والمكون من ( )50فقرة من نوع

الخرائط الذىنية ونموذج كورنيل لممجموعة التجريبية وباستخدام

االختيار من متعدد ،بحيث اشتممت كل فقرة عمى أربعة بدائل،

أسموب المحاضرة التفاعمية لممجموعة الضابطة.

وتوزعت الفقرات عمى موضوعات المقرر بالتساوي.

د /بعد االنتياء من تدريس البرنامج تم تطبيق االختبار

 -تم إعداد نموذج اإلجابة.

التحصيمي عمى المجموعتين في نفس الوقت.

 -لمتأكد من صدق االختبار تم عرضو عمى ( )5محكمين من

ه بعد تصحيح االختبار تم رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا

أساتذة تخصص مناىج وطرق التدريس و( )2من تخصص

باستخدام برنامج )(SPSS

االقتصاد المنزلي ،وتم األخذ بآرائيم وتعديل االختبار في ضوء

 -4تم تفسير النتائج والخروج ببعض التوصيات والمقترحات في

مبلحظاتيم.

ضوئيا.

 -ولمتأكد من صبلحية االختبار تم حساب معامل الصدق

إجراءات التدريس وفق االستراتيجية المقترحة:

لبلختبار بالتجزئة النصفية وفق معادلة سبيرمان وبمغ ()0.8

 -1في بداية كل محاضرة تم تييئة الطالبات لموضوع

وىو معامل مقبول إحصائياً بالنسبة لبلختبارات التحصيمية.

المحاضرة ،وأىميتو في إعدادىن ليصبحن معممات ثم تعريفين

إجراءات الدراسة:

بأىداف المحاضرة.

لكي تحقق الدراسة أىدافيا تمت اإلجراءات التالية:

 -2توزيع أوراق العمل الخاصة بموضوع المحاضرة عميين

 -1مراجعة األدبيات والدراسات السابقة في موضوع البحث

ودعوتين لتعبئة نموذج كورنيل ورسم الخرائط خطوة بخطوة.

وكتابة اإلطار النظري.

 -3متابعة الطالبات أثناء تعبئة النموذج ورسم الخرائط وتقويم

 -2اعداد أدوات البحث وتحكيميا وضبطيا.

عممين.

 -3تطبيق البحث وفق الخطوات التالية:

 -4في نياية المحاضرة تستعرض الطالبات أوراق العمل ويتم

أ /بعد تسجيل طالبات المستوى الخامس لمقرر طرق تدريس

اختيار بعضين عشوائياً لشرح محتوى أوراقين.

( )1وجد أن عددىن ( )65طالبة تم تقسيمين إلى مجموعتين

 -5إنياء المحاضرة بنماذج من األسئمة حول موضوع

األولى وعددىا ( )33طالبة ممثمة لممجموعة التجريبية وقد تم

المحاضرة ،وعادة ما تدونيا الطالبات في الجزء السفمي من

اختيارىن بأسموب العينة العشوائية البسيطة ومثمت األخرى

نموذج كورنيل.

المجموعة الضابطة والتي بمغ عددىا ( )32طالبة.

 .5النتائج

ب /توزيع المقرر بواقع ( )4ساعات أسبوعياً لكل مجموعة لمدة

لمتحقق من فرضية الدراسة التي تنص عمى "توجد فروق

 12أسبوعاً وذلك لممجموعتين عمى أن تضاف محاضرة مبدئية

ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات المجموعة التجريبية
13
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(استخدام االستراتيجية التي تقوم عمى التكامل ما بين الخرائط

القبمي  -البعدي لبلختبار التحصيمي ،ثم معالجة البيانات

الذىنية ونموذج كورنيل) وبين المجموعة الضابطة (محاضرة

الختبار فرضية الدراسة ،حيث تم إجراء اختبار "ت" لمعرفة

تفاعمية) في االختبار التحصيمي لمقرر طرق تدريس ()1

داللة الفروق بين المجموعة التجريبية ،والضابطة كما ىو

لصالح المجموعة التجريبية" تم رصد نتائج الطالبات في التطبيق

موضح في الجدول التالي:

جدول 4
قيمة "ت" وحجم التأثير ومستويات داللة الفروق بين المجموعة التجريبية (ن=  ،)33والمجموعة الضابطة ()32
م

المتغيرات

1

استخدام االستراتيجية التي تقوم عمى

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

41.90

3.93

35.96

5.58

قيمة
"ت"

4.94

الداللة واتجاه
الفرق

 0.000دال

التكامل ما بين الخرائط الذىنية

في اتجاه

ونموذج كورنيل

التجريبية

حجم

التأثير
0.52

ومن النتائج السابقة يتضح أن االستراتيجية المقترحة ذات فعالية

 -2الحرص عمى حضور الطالبات في الموعد المحدد

عمى مستوى تحصيل الطالبات لمقرر طرق التدريس الخاصة

لممحاضرة كان واضحاً بدرجة كبيرة بالنسبة لممجموعة التجريبية

( )1وىو ما يؤكد صحة فرضية الدراسة الذي تنص عمى:

مقارنة بالمجموعة الضابطة.
 -3كثير من طالبات المجموعة التجريبية استخدمن االستراتيجية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات
المجموعة التجريبية (استخدام االستراتيجية التي تقوم عمى

المقترحة في دراسة مقررات أخرى.

التكامل ما بين الخرائط الذىنية ونموذج كورنيل) وبين المجموعة

 -4درجة االلتزام واليدوء داخل القاعة الدراسية كانت مرتفعة

الضابطة (محاضرة تقميدية) في االختبار التحصيمي لمقرر طرق

بدرجة كبيرة في المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة

تدريس ( )1لصالح المجموعة التجريبية.

الضابطة.

 .6مناقشة النتائج

 -5مبلحظة التعبيرات والتصرفات الناتجة عن المشاعر السمبية

أوال :أشارت النتائج اإلحصائية إلى فعالية االستراتيجية المقترحة

لدى الطالبات – مثل الممل والشرود واالستئذان لمخروج من

والتي تقوم عمى التكامل بين الخرائط الذىنية ونموذج كورنيل

القاعة ألسباب واىية أو غير حقيقية – كانت منخفضة بدرجة

لتدوين المحاضرات عمى مستوى التحصيل ،وىو ما يؤكد صحة

كبيرة لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

فرض البحث ،وىذا ما يتفق مع معظم الدراسات السابقة والتي

 -6إن المجيود الذي يبذلو المعمم في حال تطبيق االستراتيجية

اتفقت عمى أىمية تدوين المبلحظات أثناء المحاضرات في

المقترحة والتي تقوم عمى التكامل بين نموذج كورنيل والخرائط

التخمص من التشتت وفقدان التركيز.

الذىنية كان أقل بدرجة كبيرة مقارنة بالمجيود الذي يبذلو في

ثانيا :مبلحظات رصدتيا الباحثة أثناء تطبيق التجربة :الحظت

التدريس بالطريقة التقميدية .مما ينعكس عمى شعور المعمم

الباحثة أثناء تدريسيا لممقرر لمدة ( )13أسبوعاً لممجموعتين

والطبلب بالرضا والشعور بالدافعية واإلنجاز.

التجريبية والضابطة ما يمي:

 -7إن توفير وقت وجيد المحاضرة مكنتيا من تطبيق أنشطة

 -1مستوى تفاعل الطالبات واثارتيم لؤلسئمة والمناقشات في

واجراء مناقشات في موضوع المحاضرة مع المجموعة التجريبية

موضوع الدرس كان مرتفعاً بشكل ممحوظ لدى المجموعة

بدرجة أكثر من المجموعة الضابطة.

التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.
14

] [5شحاتو ،حسن ،والنجار ،زينب ( )2003معجم المصطمحات

 .7التوصيات

التربوية والنفسية ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة :مصر.

بناء عمى النتائج والمبلحظات التي توصمت إلييا الدراسة يمكن
ً
التوصية بما يمي:

] [6جابر ،عبد المطمب يوسف ،والخثبلن ،عبد الرحمن بن عبد

 -1تطبيق االستراتيجية المقترحة في تدريس المقررات وبخاصة

اهلل ،والعوىمي ،محمد بن عبد العزيز ( :)2005ميارات

النظرية وذات الساعات الطويمة لضمان جذب انتباه الطبلب

الدراسة الجامعية ،مطابع جامعة الممك فيد لمبترول

وتفاعميم.

والمعادن.

 -2تجنب استخدام طرق واستراتيجيات التدريس التقميدية والتي

] [8الترتوري ،محمد والقضاه ،محمد ( .)2007أساسيات عمم

تقوم عمى اتجاه التفاعل األحادي (من المعمم لمطالب).
 -3االىتمام بتدوين الطبلب لممبلحظات حول المحاضرات

النفس التربوي :النظرية والتطبيق ،دار الحامد لمنشر

سواء وفق االستراتيجية موضوع البحث أو باستخدام أي طريقة

عمان ،األردن.
والتوزيعّ ،

أخرى حيث ان تفاعل الطبلب مع المادة الدراسية وتوظيف

] [10سبلمة .عادل ( ،)2002طرائق تدريس العموم ودورىا في

حواس مختمفة في ىذا التفاعل لو عظيم األثر في بقاء أثر

تنمية التفكير ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عمان،

التعمم.

األردن.

 -4تحويل التركيز من عمى المعمم إلى الطالب وتفاعمو مع

] [11زيتون .كمال ( :)2000تدريس العموم من منظور

المادة التي يدرسيا ومساعدتو في استنتاج العبلقات والروابط بين

"البنائية" ،المكتب العممي لمكمبيوتر ،اإلسكندرية ،مصر.

المعمومات الواردة فييا.
 -5إجراء البحوث والدراسات حول استراتيجيات التدريس التي

] [12كوجك .كوثر ( )1997اتجاىات حديثة في المناىج وطرق

تقوم عمى تفاعل الطالب مع المادة الدراسية لما ليا من تأثير

التدريس ،ط ،2عالم الكتب ،القاىرة ،مصر.

كبير في بقاء أثر التعمم.

] [13فرج .محمد وآخرون ( ،)2003تعميم العموم بين الواقع

المراجع

والمأمول ،مكتبة الفبلح ،الكويت.

أ .المراجع العربية
] [1بوزان ،توني ( )2010كيف ترسم خريطة العقل ،ترجمة

] [14مقمد .سحر ( )2011فعالية استخدام الخرائط الذىنية

وتوزيع جرير ،الرياض :المممكة العربية السعودية.

المعززة بالوسائط المتعددة في تدريس الدراسات االجتماعية
عمى التحصيل المعرفي وتنمية التفكير االستداللي لدى

] [2العثمان ،عبداهلل ( )2013الخريطة الذىنية وتطوير قدراتك

تبلميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجيستير غير منشورة،

العقمية ،دار اق أر الدولية

كمية التربية جامعة سوىاج ،مصر.

] [3الرفاعي ،نجيب ( :)2006ميارات دراسية ،ميارات

] [15إبراىيم ،غادة ،وزاىد .منال ( :)2012فاعمية استخدام

لبلستشارات ،الكويت.

الخرائط الذىنية داخل بيئة تعمم اإللكترونية في تنمية

] [4المقاني ،أحمد والجمل .عمي ( :)2003معجم المصطمحات

ميارات التفكير واالتجاىات لدى طالبات كمية التربية

التربوية المعرفة ،عالم الكتب ،ط ( ،)3القاىرة.

جامعة الخرج ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس
ع ( )32ج (.)3
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] [28الرفاعي ،نجيب ( :)2009الخريطة الذىنية خطوة بخطوة،

] [16عبدالمنعم ،رانيا ( :)1435فاعمية استخدام استراتيجية

ميارات لبلستشارات ،الكويت.

الخرائط العقمية اإللكترونية في إكساب مفاىيم تكنولوجيا
التعميم لدى الطالبات المعممات في كمية التربية جامعة

][29

األقصى بغزة ،مجمة العموم التربوية ،مجمد ( )27العدد

عبيدات ،ذوقان ،وأبو السميد ،سييمة

()2009

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين ،ديبونو

(.)1

لمطباعة والنشر والتوزيع .عمان :األردن.

] [17الجندي .رانيا عبد الرحمن إبراىيم ( :)2013أثر استخدام

] [30الحارون ،شيماء ( )2007استراتيجية مقترحة في تنمية

الخرائط الذىنية في رفع مستوى التحصيل في الرياضيات

بعض المفاىيم العممية والميارات الوجدانية وميارات ما

لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة القراءة والمعرفة،

وراء الذاكرة لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية من المتفوقين

مصر ،2013 ،عدد .139

عقمياً ذوي صعوبات التعمم ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
كمية البنات  ،جامعة عين شمس.

] [19سايمنتن ،دين كيث ( :)1993العبقرية واإلبداع والقيادة،
ترجمة شاكر عبدالحميد ،مجمة عالم المعرفة ،المجمس

] [31أبو عودة ،فوزي حرب ( )2011الخريطة الذىنية

الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،العدد ،176

وتطبيقاتيا التربوية ،مركز القطان لمبحث والتطوير التربوي،

أغسطس.

رام اهلل :فمسطين.

] [20بوزان ،توني ( )2005العقل أوالً ،ترجمة مكتبة جرير،

] [32وقاد ،ىديل أحمد إبراىيم (" :)2009فاعمية استخدام

الرياض :المممكة العربية السعودية.

الخرائط الذىنية عمى تحصيل بعض موضوعات مقرر
االحياء لطالبات الصف األول الثانوي الكبيرات بمدينة مكة

] [21السمطي .ناديا ( :)2007أثر استخدام استراتيجية المنظم

المكرمة " ،رسالة ماجيستير كمية التربية بجامعة ام القرى.

الشكمي في التحصيل الدراسي لدى طمبة كمية العموم
التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية ،مجمة المنارة ،مجمد

] [33أبو القاسم عبد القادر صالح وآخرون ( :)2001المرشد

( ،)13عدد (.)4

في إعداد البحوث والدراسات العممية ،مركز البحث العممي
والعبلقات الخارجية ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا،

] [26األىدل ،أسماء زين صادق ( :)2006فعالية برنامج مقترح

سمسمة األوراق العممية (.)1

قائم عمى خرائط المعرفة في تحميل بعض النصوص
المعرفية وأثرىا عمى تنمية ميارات االستذكار لطالبات كمية

ب .المراجع االجنبية

التربية لمبنات بجدة ،مجمة العموم ،مجمد ( ،)45العدد

[7] Vivinette K. Dietsche, (2000) My technical
writing student submitted these tips for a
project in 2000. –DGJ.

(.)45
] [27عوجان ،نادية سميمان ( :)2013تصميم ودراسة فاعمية
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College, Publisher: Wadsworth, Inc, Boston,
USA.
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THE EFFECTIVENESS OF A STRATEGY
BASED ON THE INTEGRATION BETWEEN
MIND MAPS AND CORNELL MODEL IN
DEVELOPING FEMALE STUDENTS’
ACHIEVEMENT IN METHODOLOGY
COURSE
MANAL ABDULLAH ZAHED
College of Education
Prince Sattam Bin Abdulaziz University
ABSTRACT_ The study aimed at determining the effectiveness level of a teaching strategy based
on the integration between the Cornell Model for lecture noting and mind maps in developing
female students’ achievement in Methodology specific course (1). The researcher adopted the
quasi-experimental approach as she taught the course to the experimental group (N= 33 students)
using the strategy proposed in this study, whereas the control group (N=32 students) was taught
the same course using the interactive lecture. The two groups were of Level 5 in the department of
Home Economics at the Faculty of Education, Addalam, Prince Sattam bin Abdulaziz University.
The strategy was had been implemented for 13 weeks (4 hours per week), besides a training
session for training the experimental group students on using the Cornell Model as well as
visualizing mind maps. The study results indicated the effectiveness of the strategy based on the
integration between the Cornell Model and mind maps in developing female students’ achievement
in Methodology course, as shown by the statistically significant differences obtained by t-test and
the effect size. Some important notes had been spotted while implementing the strategy proposed.
Among of them are: the experimental group’s sound interaction, their punctuality, good class
control, as well as good time management, compared to the control group. The study concludes
with a number of recommendations, out of which are: the necessity of implementing the teaching
strategies that depend on the students’ interaction with the subject material , and transforming the
class focus from being teacher-centered to be student-centered, and helping the student to deduce
the relationships and links between different pieces of information embedded.
KEY WORDS: strategy, Cornell Model, mind maps, developing achievement, Home Economics,
Prince Sattam bin Abdulaziz University.
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