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     يتقدم الباحثان بخالص الشكر والتقدير لجامعة حائل ممثلة في عمادة البحث العلمي
 لدعمها هذا البحث لتذليل الصعوبات من بداية البحث حتى نهايته.

 
تهدف الدراسة الى التعرف على "فعالية استخدام الخرائط الذهنية فى تنمية عمليات       

ريس لدى معلمات الصفوف االولية قبل الخدمة فى ضوء بعض العلم واالتجاه نحو مهنة التد
( طالبات 521االساليب المعرفية"، ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم اختيار عينة مكونة من) 

المستوى الثامن قسم الصفوف االولية )معلمات ما قبل الخدمة( وتقسيمهن الى مجموعتين 
الخرائط الذهنية واألخرى تدرس  تراتيجيةاس( طالبة تدرسن باستخدام 38إحداهما تجريبية) 

اختبار لقياس عمليات العلم  ( وتم استخدام عددًا من األدوات هى:32لمعتادة ) ابالطريقة 
(،واختبار تزاوج االشكال الباحثاناألساسية مقياس اتجاهات نحو مهنة التدريس )من إعداد 

لمنهج الوصفي التحليلي، (، وتم استخدام ا5831المألوفة   )إعداد حمدى الفرماوى :
والمنهج شبه التجريبي والمتمثل في المقارنة بين نتائج المجموعة التجريبية في التطبيق 

 بعد التطبيق على الطالبات. األهدافه ستراتيجيةالقبلي والبعدى  للتحقق من مدى تحقيق اال
 ائج التالية:توصلت الدراسة للنت SPSSبرنامج ل البيانات إحصائيا باستخدام يتحلوبعد 

  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات طالب المجموعة الضابطة والمجموعة
الخرائط  استراتيجيةالتجريبية فى عمليات العلم ، واإلتجاه نحو مهنة التدريس ترجع إلى 

 الذهنية.
 ه عمليات العلم، واإلتجا ال يوجد تأثير دال إحصائيا لألسلوب المعرفى )متروي/مندفع( في

 نحو مهنة التدريس، بمعنى أن أداء المترويات ال يختلف عن أداء المندفعات.
  التدريس واألسلوب  استراتيجيةال يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين

 المعرفي)متروي/مندفع(  فى عمليات العلم ، واالتجاه نحو مهنة التدريس .
صياغة المقررات فى ضوء  ات من أهمها:وتوصلت الدراسة لعددًا من التوصيات والمقترح        

دمج ، و كلما أمكن ذلك بالجامعة الباتالخرائط الذهنية لتسهيل تحصيلها على الط استراتيجية
مهنيًا, وتدريبهم على تخطيط  والمعلمات الخرائط الذهنية ضمن برامج تنمية المعلمين استراتيجية

 .باستخدامهاوتنفيذ الدروس 
 التروى /االندفاع   -االتجاه –عمليات العلم  - الخرائط الذهنية   : الكلمات المفتاحية   

Abstract 
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The Effective Use of Mental Maps to Develop Processes of Science and the 

Movement towards  the Teaching Profession of Primary Grades (Would-

be) Female Teachers in the light of some Cognitive Methods 

Prof. Mahmoud Ibrahim Abdul Aziz                     d. Shaima Nasr Rehab. 

   Study aims to identify the "effective use of mind maps to the 

development of science processes and the trend towards the teaching 

profession at the primary grades teachers by the service in light of some of 

the cognitive styles', and to achieve the goal of this study was selected a 

sample of 125 students of eighth-level department preliminary rows 

(parameters pre-service) and Tqsimhn into two groups, one experimental 

(63 students) Tdersen using mental maps strategy and the other taught the 

usual way (62) has been used a number of tools are: a test to measure the 

basic science operations trends scale towards the teaching profession 

(prepared Albahithan ), and test mated formats familiar (Hamdy 

Faramawy setting: 1985), was used descriptive and analytical approach, 

and the approach quasi-experimental and of the comparison between the 

results of the experimental group in the tribal application and post test to 

verify the extent to which the strategic objectives after application to the 

students. After data analysis using SPSS statistical software study found 

the following results: 

• There are significant differences between the mean scores of the control 

group and the experimental group students in science operations, and the 

trend towards the teaching profession due to mental maps strategy. 

• There is no statistically significant effect of cognitive style (Mtroy / 

impulsive) Afeemilit science, and the trend towards the teaching 

profession, in the sense that the performance Almtroyat is no different 

from the performance Almndfat. 

• There is no statistically significant effect of the interaction between 

teaching method and cognitive strategy (Mtroy / impulsive) in the 

processes of science, and the trend towards the teaching profession. 

   The study found a number of recommendations and proposals including: 

drafting decisions in the light of the mind maps a strategy to facilitate the 

collection to the students the university whenever possible, integrating 

mind maps strategy within the teachers' development programs 

professionally, and train them to plan and implement the lessons to use it. 

  Kay Words: Mind Map - Science Processes- Attitude- 

Reflective/Impulsive        
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 :مقدمة

د المجتمعات االنسانية ثورة علمية وتكنولوجية متنامية نتج عنها العديد من تشه     
المتغيرات والتطورات أدت إلى ظهور العديد من المشكالت التى تصادف األفراد فى حياتهم 
اليومية , األمر الذى فرض على المجتمعات بذل الجهود لتطوير المؤسسات التعليمية, بما 

 افق مع المتغيرات ومواكبتها.يكفل إعداد األفراد للتو 
فأصبح لزامًا على مؤسسات إعداد المعلمة قبل الخدمة أن تتواكب وتتطور مع هذه        

التغيرات والتطورات الحديثة فى شتى جوانب إعداد المعلمة أكاديميًا ومهنيًا وثقافيًا داخل 
ربوية ممارسة فعليًة المؤسسات التعليمية أثناء الخدمة وتمكينها من ممارسة الخبرات الت

 وجادًة وهادفًة.
فإننا بحاجة الى تربية تسعى إلى إثارة وتنمية التفكير وعمليات العلم لدى المعلمة قبل      

وذلك من  ،السابقون  هما فعلالخدمة بحيث تكون قادرة على فعل أشياء جديدة وليس تكرار 
نوعة وحديثة تعمل على إبراز خالل تدريبها وتأهيلها الستخدام طرائق وأساليب تدريس مت

 محتوى المنهاج بطريقة مشوقة وفعالة .
تنمية تفكير واتجاهات المعلمة قبل  في استخدامهاومن االستراتيجيات التى يمكن       

الخرائط الذهنية , ويمكن تعريف الخرائط الذهنية بأنها تصميم أو رسم  استراتيجيةالخدمة 
علومات, إذ يقوم المعلم والطالب بتنظيم ما هو مكتوب تخطيطى يجمع بين رسم وكتابة الم
       (Buzan.1995)              ليسهل على العقل إستيعابه وتذكره

الخرائط الذهنية بالنظرية البنائية وبعض استراتيجيات التدريس حيث   استراتيجية وترتبط    
إقتناء المعلومات الجديدة   من أسس عملها هو إحداث تعلم ذا معنى، يرسخ فى عقل المتعلم

وربطها بما لديه من معارف سابقة وأيًضا ما لديه من معرف حالية، وهذا ما يعتمد عليه 
اإلطار المفاهيمى للنظرية البنائية، وهو دمج الثالث أنماط من المعرفة، وبناء المعلومات 

 .(Aydin, G., Balim, A.G., 2009, 2842- 2838) .بالذهن
الذهنية هى أداة تفكير تنظيمية نهائية تعمل على تحفيز التفكير أو استثارة التفكير والخريطة      

وهى فى غاية البساطة, حيث تعتبر الخارطة الذهنية أسهل طريقة إلدخال المعلومات للدماغ وأيضًا 
 Buzan.2oo2)وفعالة لتدوين المالحظات  )ه المعلومات, فهى وسيلة إبداعية السترجاع هذ
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( حيث يكون 5أقرب فى شكلها إلى الخلية العصبية شكل )  Mind Mabsالخريطة الذهنية و        
 لها نقطة مركزية متفرعة منها أفرع ومن كل فرع تتفرع أفرع أصغر.

 
 ( يبين شكل الخلية العصبية5شكل )                                

أكبر , وربما  إن فهم الشخص للخلية العصبية يزيد من فهمه للدماغ بشكل
, 2338السبب تكون الخرائط الذهنية أقرب فى شكلها إلى الخاليا العصبية )شوقى :لهذا 
15) 

ن الفكرة االساسية للخريطة الذهنية تقوم على حقيقة أن كل كلمة أو صورة يمكن  وا 
 أن تتم كتابتها فى منتصف أية صفحة, ويمكن أن تخرج منها فروع تمثل معانى متعددة ال

ة , ويمكن وصفها بأنها شبكة مترابطة من الكلمات والصور , كما مبين بالشكل رقم نهائي
( عالوة على أنها تستعمل جميع العناصر التى تخص كاًل من شقى الدماغ األيسر واأليمن 2)

 (Cuthell&Preston:2008, P,2)( , 512-513, 2332)بوزان :

 
 ة الذهنية وأفرعها( يبين شكل الخريط2شكل )                     
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إذ إن الدماغ البشرى ينقسم طوليا على شقين يطلق عليهما نصفى كرة الدماغ  
Brain Hemispheres  وهما النصف األيمن والنصف األيسر , حيث يسيطر النصف

األيسر من الدماغ على وظائف الجانب األيمن والجانب االيمن من الدماغ يسيطر على 
 (228, 2338عماد:و  د,ا)فؤ  ب األيسر من الجسم .الجان
استخدام الخرائط الذهنية بحسب "بوزان" أنها تفيد فى ايصال المتعلم إلى  دواعيومن     

إلى تحويل المادة المكتوبة إلى تنظيم يسهل استيعابه ويتمثل  باإلضافةأعلى درجات التركيز , 
م ورموز وصور, وهنا فى تصميم الخارطة, وتعمل ايضُا على تحويل المادة اللفظية إلى رسو 

تتحول الكلمة اللفظية إلى رسوم ورموز وصور, وهنا يتفاعل المتعلم ذهنيًا بصورة كبيرة مع 
المادة العلمية, وهى أيضًا تساعد على تنظيم وترتيب أفكار ومعلومات المتعلم ألنها تعتبر 

لمين بفاعلية فى منظمًا تخطيطيًا تنتظم فيه المادة العلمية, وتعمل أيضًا على إدماج المتع
العملية التعليمية ,حيث يندمج المتعلمون كثيرًا مع عملية بناء الخرائط الذهنية ظاهريًا 

)خميس,  االعتياديوذهنيًا, ويستمتعون كثيرًا, ويجدون فى هذا النشاط تغييرًا للروتين 
 (2338محمد,
قائق واألفكار بالطريقة وتعد الخريطة الذهنية أداة متميزة للذاكرة , إذ تسمح بتنظيم الح   

الفطرية بنفسها التى يعمل بها الدماغ, وهذا يعنى أن تذكر واستحضار المعلومات فى وقت 
 (2, 2332الحق يصبح أسهل وأكثر فاعلية مقارنة باستعمال األساليب التقليدية )بوزان :

 :كاالتيحيث ان طبيعة عمل الذاكرة تكمن فى ثالث مراحل هى 
 Receivingو التشفير مرحلة االستقبال أ -5

وفيها يتعرض المتعلم إلى كمية هائلة من المعلومات المحيطة به عن طريق الحواس 
الخمس , ولكن الذى يدخل إلى الذاكرة قصيرة المدى تلك المعلومات التى تقع فى 

 بؤرة انتباه المتعلم ومجال اهتمامه لتشجيع حب استطالعه.
 Encoding Processing &Codingمرحلة العمليات والترميز  -2

وهى المرحلة التى يتم فيها معالجة المعلومات التى دخلت عبر الحواس إلى الذاكرة 
قصيرة المدى وتكرارها وتجميعها وترميزها فى أنماط معرفية هرمية ذات معنى بهدف 

 إعدادها للذاكرة طويلة المدى.
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 Retvieralمرحلة استرجاع المعلومات  -8
لية تنسيق المعلومات , وقد تسمى مرحلة الخزن وهى المرحلة األخيرة فى عم

 وربطهاوالحفظ, إذ يقوم هذا القسم من الذاكرة بتفسير المعلومات وتحليلها وتنظيمها 
بمعلومات سابقة ذات عالقة بالمعلومات الجديدة ثم ترميزها لخزنها. ففى هذه المرحلة يسمح 

ة للذاكرة قصيرة المدى أن تستقر فى لقسم المعلومات التى ُعولجت ونسقت فى المرحلة السابق
(  )عماد, رافع: 583-582, 5881الذاكرة طويلة المدى الستعمالها وقت الحاجة .)أفنان:

2338 ,33-25) 
ويهدف بناء الخريطة الذهنية إلى االحتفاظ بالتعلم, الن خصائص الخريطة الذهنية       

لمدى, الن الدماغ يتعامل مع الصورة تميزها وتهيؤها للبقاء مدة أطول فى الذاكرة طويلة ا
بشكل أكثر سهولة من المادة المكتوبة سواء فى عمليات المعالجة الذهنية أو التخزين أو 
االستدعاء, فالصور اقتصادية بطبيعتها ألنها تختصر كثيرًا من تفصيالت المشهد المرسوم أو 

الرموز والصور للتعبير عن المصور بطريقتين: االولى: أنها تستلزم عند إعدادها استخدام 
صورة واحدة فيعمل الدماغ على االحتفاظ بها  اذاتهحد في المفاهيم المختلفة, والثانية: أنها 

كصورة كاملة فيصبح التذكر عاليا ولو بعد مدة طويلة, وتهدف أيضًا إلى زيادة االستيعاب 
ات بالصور والرموز, األمر والفهم عند الطالبات وذلك الن الطالبة تعبر عن المفاهيم والمعلوم

الذى يستلزم قدرًا عاليًا من الفهم للمفهوم المطلوب حتى يتم التعبير عنه رمزيًا أو صوريًا, 
ومن أهدافها تنمية اإلبداع وعمليات العلم حيث يعتبر بناء الخريطة فرصة عظيمة لممارسة 

يقة والموضوعية فى جمع الدق المالحظةاالبداع وتوليد عدد من االفكار وتنمية القدرة على 
افكارًا جديدة  جال نتاالمعلومات وتصنيفها وتبويبها والربط بين المعلومات وبعضها البعض 

 مبتكرة.
ذا كانت عملية التعلم تحدث نتيجة التفاعل بين مدخالت بيئة التعلم بما يحتويه من   وا 

ين استعدادات تدريس، ومعلم ووسائل وأنشطة من ناحية، وب استراتيجيةمحتوى منهج و 
الطالب، وقدراتهم العقلية، وسماتهم الشخصية من ناحية أخرى، فإن استخدام طريقة أو 

معينة للتدريس ال يعنى بالضرورة أنها مناسبة لجميع الطالب ، فقد تكون مناسبة  استراتيجية
ر للبعض منهم ، وغير مناسبة للبعض األخر ولهذا فإنه من الضرورى محاولة المطابقة ـ بقد
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-852،  2335، ، محرزاإلمكان ـ بين استعدادات الطالب والمعالجات التدريسية. )حمدى 
823.) 

وتغيير األساليب المعرفية إحدى المحددات الهامة للفروق الفردية فى عمليتى التعليم  
والتعلم، وفى تحديد األسلوب الذى يفضله الطالب فى استقباله ومعالجته للمعلومات وبالتالى 

 على بناء المعرفة.     قدرته
ومن المعروف أن التعلم يختلف فى سرعته وكميته حسب طبيعة األفراد بمعنى أن الفروق    

الفردية تشكل عاماّل أساسيًا لحدوث التعلم, مما أدى إلى االهتمام بمفهوم الفروق الفردية 
إلى ضرورة البحث قد ادى هذا ، و وضرورة أخذها فى االعتبار عند التخطيط ألى عملية تربوية

عن أساليب للتعليم تتناسب وبشكل أفضل مع المتعلمين وفقًا لما بينهم من فروق فردية, ذلك 
أن المواقف التعليمية بما تشتمل عليه من محتوى علمى, ووسيلة تعليمية, ومعلم , ليست 
هى فقط المسئولة عن نواتج عملية التعلم , فهناك أيضًا خصائص وسمات تميز بين 

 تعلمين.الم
تمثل األساليب المعرفية أبعادًا مهمة داخل المجال المعرفي، وميـزة مهمـة داخـل مجـال 
الشخصية، حيث يلعب األسلوب المعرفي للفرد دورًا في العمليـة التعليميـة ال يمكـن تجاهلـه مـن 
كونه الطريقـة الشخصـية التـي يسـتخدمها األفـراد أثنـاء عمليـة الـتعلم، ومـن ثـم يشـير األسـلوب 

 األســاليب كمــا تعــد مفضــلة لتجهيــز المعلومــات، اســتراتيجيةمعرفــي إلــى نمــوذج ناشــ  أو ال
 و التعليم عملية نحو واتجاهاتهم استجابات المتعلمين في تؤثر التى العوامل أهم أحد المعرفية
  التعلم.
 كونـه مـن تجاهلـه يمكـن ال التعليميـة العمليـة فـي مهمـا دورا المعرفيـة وتـؤدى األسـاليب      
 المعرفـي األسـلوب ويحـدد.التعلـيم عمليـة أثنـاء يسـتخدمها األفـراد التـى الشخصـية الطريقـة

 مـن سـواء المتعلمـين بـين الفـارق  يظهـر المختلفـة، بحيـث المواقـف فـى المتعلمـين اسـتجابات
 (3: 2338) محمد، . فرد لكل وفقا والتفكير واالتجاهات التذكر ناحية

معرفة خصائص ومميزات الطالب المعلمين ( إلى أن  2331: 32ويشير )عماد,  
من ذوي األساليب المعرفية المختلفة أساسًا يعتمد علي التنبؤ الدقيق بنوع السلوك الذي يمكن 
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أن يأتي به األفراد أثناء تعاملهم مع المواقف المختلفة ، سواء أكانت مواقف تعليمية في 
 ار المهنة التي يرغبونها .حجرة الدراسة ، أم في تفضيل نوع الدراسة، أو في اختي

التروى( أحد األبعاد المعرفية الهامة , حيث يرتبط  -هذا ويعتبر بعد )االندفاع         
األسلوب بميل األفراد الى سرعة االستجابة مع التعرض للمخاطرة, فغالبا ما تكون استجابات 

فى حين يتميز األفراد المندفعين غير صحيحة لعدم دقة تناول البدائل المؤدية لحل الموقف, 
دة فى الموقف وتناول البدائل بعناية و ى بفحص المعطيات الموجو الذين يميلون الى التر 

 (23,  2332والتحقق منها قبل إصدار االستجابات )منى: 
على الدراسات السابقة فى هذا المجال أكد العديد من الباحثين على  االطالعومن خالل        

مندفعين, الن هذا يزيد من فاعلية عملية  –يف األفراد إلى مترويين ضرورة االهتمام بتصن
   ,(Sayles&1989), (Finsh.A.J.&et,al,1982)التدريس, هذا وقد أكد كل من 

( على أن اختالف المتعلمين فى االساليب 2332( )منى, 2332( )محمد ,5883)نادية,
هم الدراسى طبقًا لطريقة التعلم مندفعين( يتبعه اختالف فى تحصيل –المعرفية )مترويين 

 المتبعة.
الخرائط الذهنية كطريقة  استراتيجيةوفى ضوء ما سبق يمكن القول أن إستخدام        

 -تدريس مع إرتباطها بإحدى السمات النفسية الهامة للطالبة المعلمة وهى سمة ) اإلندفاع
ج  رائيًا.التروى ( قد يسهم فى تحسين عملية التدريس لديها نظريًا وا 

 مشكلة الدراسة:
أشارت نتائج معظم الدراسات وخالصات األبحاث العلمية إلى قصور الطريقة المتبعة        

فى المدارس حاليا على متغيرات عديدة كالتحصيل  والتفكير الناقد وكذلك تنمية االتجاه ، 
يدة كالطب بينما أكدت  على فاعلية الخرائط الذهنية كما تم استخدامها فى مجاالت عد

والتمريض ومجال الحاسوب وكذلك فى المجال التربوى والقدرة على معالجة المعلومات فى 
اعد اللغة االنجليزية والعلوم والجغرافيا وفى العلوم البيولوجية وفى و المناهج المختلفة كق

ودراسة )هديل  David,Boley,2008)التاريخ والرياضيات. ومن بين هذه الدراسات دراسة )
ودراسة  (Miftah,2009)ودراسة   (D,Antoni,2009)( ودراسة 2338اد , وق
((Hakirat,Makarimi,2010  ( 2352( ودراسة )عبدالرؤوف ,2355ودراسة )آسيا
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( ودراسة )جيهان 2352( ودراسة )غادة,2352( ودراسة )نفين,2352ودراسة )محمد,
تعلق بالخرائط الذهنية ( حيث يكشف األدب التربوى الم2358( ودراسة )سوزان ,2352,

المعرفية للمتعلم , حيث تتنوع أساليب وأنماط  األساليبمجموعة من المميزات منها مراعاة 
التعلم أثناء بناء الخرائط الذهنية , فعلى سبيل المثال تتم مراعاة الطلبة بطىء التعلم , وتعمل 

الذكاءات المتعدة كالذكاء  وراء المعرفة , وتعمل كذلك على تنمية كذلك على تنمية مهارات ما
الحركى, والذكاء اللغوى, والذكاء المنطقى حيث تتعامل الطالبة مع معلومات منطقية ودقيقة 

 ,بوزان(2333وتعمل على تصنيفها وتستخدم كذلك االرقام )
كما أن االهتمام بتنمية عمليات العلم واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطالبة المعلمة    

ية للمناهج والمقررات الدراسية الجامعية وضرورة أساسية فى تنمية الطالبة مهمة أساس
المعلمة أكاديميًا وعلميًا فهى بمثابة الدوافع التى توجه الطالبات الستخدام التفكير العلمى 
بنجاح وبناء على ذلك ينبغى االهتمام بتنمية عمليات العلم واالتجاة من خالل استخدام طرائق 

دراسة عمليات  ألهميةالخرائط الذهنية. ونظرًا  استراتيجيةحديثة فى التدريس ك واستراتيجيات
( والتى هدفت إلى 2338العلم  فقد اجريت العديد من الدراسات عليها منها دراسة )أيمن,

تحديد عمليات العلم ومعرفة اثر دورة التعلم المقترحة على تنميتها لدى تالميذ الصف السابع 
( والتى هدفت الى تحديد عمليات العلم فى كتب العلوم 2333مال, ودراسة )إحسان وج

( والتى هدفت الى تحديد مدى اكتساب 2338للمرحلة االبتدائية . ودراسة )عبد الحكيم, 
عن مدى توافر عمليات العلم فى كتب (2333، يحيى (التالميذ لالتجاهات العلمية , ودراسة 

( التى استهدفت التعرف على 2353ن ودراسة )برلنتى,بفلسطي األساسيالعلوم لمرحلة التعليم 
لعمليات العلم األساسية ودراسة  األساسيمستوى إتقان طلبة الصف التاسع 

المتشابهات فى  استراتيجية( والتى هدفت إلى التعرف على أثر استخدام 2353)عبدالعزيز,
 .األساسيالصف الثامن فى العلوم لدى طالب  التأمليتنمية عمليات العلم ومهارات التفكير 

كما تباينت نتائج الدراسات فيما يتعلق بأثر التفاعل بين االستعدادات )متمثلة فى نمط        
التروي ـ االندفاع( عن المجال، والمعالجات )متمثلة فى استراتيجيات مختلفة من التدريس( 

اك تفاعل مع ( أن هن2338،  على التحصيل الدراسى، والتجاه فقد توصلت دراسة )أحمد
( ، وجود أثر دال للتفاعل 2333خرائط التعارض أو باستخدام الوسائط المتعددة )مصطفى، 
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بين األسلوب المعرفى والمعالجات على التحصيل الدراسى ، فى حين توصلت دراسة كال من 
 ( إلى عدم وجود داللة لهذا التفاعل .5885)هناء ، 

قسم الصفوف  –لتدريس بكليات التربية ومن خالل استطالع اراء عضوات هيئة ا   
قبالهم على ممارسة مهنه التدريس  االولية حول مدى تفاعل الطالبات داخل قاعات التدريس وا 
وامتالك ادوات ومهارات التدريس الفعالة الجيدة  تم التوصل الى قلة فاعلية الطالبات داخل 

ممارسة مهارة التدريس وفعالياته القاعات التدريسية وعدم اقبالهم على التدريب الميدانى و 
واختالق مبررات لذلك مثل الخجل والتوتر من التحدث امام الطالبات.  وبالتالي ظهرت مشكلة 
الدراسة في السؤال الرئيس التالي " ما فعالية استخدام الخرائط الذهنية فى تنمية عمليات 

قبل الخدمة فى ضوء بعض  العلم واالتجاه نحو مهنة التدريس لدى معلمات الصفوف االولية
 االساليب المعرفية؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى األسئلة الفرعية االتية:

 –الخرائط الذهنية فى تنمية عمليات العلم )المالحظة  استراتيجيةما فعالية استخدام   -5
( لدى الطالبات المستوى الثامن التنبؤ - االستنتاج–االستقراء  -التصنيف -القياس 
 الصفوف االولية مقارنة بالطريقة المتبعة؟ بقسم

المندفعات( فى  –ما تأثير التفاعل بين أسلوب التدريس والنمط المعرفى )المترويات  -2
 تنمية عمليات العلم لدى الطالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية ؟

ة التدريس لدى الخرائط الذهنية فى تنمية االتجاه نحو مهن استراتيجيةما فعالية استخدام  -8
 الطالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية مقارنة بالطريقة المتبعة؟

المندفعات( فى تنمية  –ما تأثير التفاعل بين أسلوب التدريس والنمط المعرفى )المترويات -3
 االتجاه نحو مهنة التدريس لدى الطالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية ؟

 فروض الدراسة:

 تحقيق أهدف الدراسة تم وضع الفروض الصفرية التالية:ول
.( بين متوسط درجات 31ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) -5

المندفعات( فى المجموعة  –لطالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية )المترويات
 -القياس  –ظة التجريبية والمجموعة الضابطة على اختبار عمليات العلم )المالح

 ( .التنبؤ - االستنتاج–االستقراء  -التصنيف 
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ال يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين أسلوب التدريس والنمط المعرفى فى اختبار  -2
 عمليات العلم لدى طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

توسط درجات .( بين م31ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )   -8
المندفعات( فى المجموعة  –لطالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية )المترويات

 التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس.
ال يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين أسلوب التدريس والنمط المعرفى فى مقياس  -3

 ى طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.االتجاه نحو مهنة التدريس لد
 أهمية الدراسة:

حيث تعد المرحلة الجامعية من المراحل المهمة فى حياة الطالبات, النها تعمل على       
تحقيق حاجاتهن واستعداداتهن وميولهن, ومنها يمكن تنمية العادات والسلوكيات المرغوب 

تربوية والصفات الخلقية واالجتماعية الحميدة, وعلى قدر فيها, فضاًل عن تجسيد المبادىء ال
مكانياتهن فى  االهتمام بهؤالء الطالبات ورعايتهن تتحدد استمرارية استثمار طاقاتهن وا 
انشطة وأعمال مفيدة للمجتمع ,إال أن المقياس الحقيقى لنجاح رسالة الجامعات العصرية 

االيجابية فى شخصية الطالبة الجامعية لكى وفلسفتها هو مدى قدرتها على إحداث التغيرات 
تصبح قادرة على مسايرة متطلبات الحياة باإلضافة إلى تزويدها بالتخصصات العلمية 

 المختلفة لمواكبة ركب الحضارة والتقدم العلمى والتكنولوجى.
 ومن هنا تتمثل اهمية الدراسة فى االتى:

إذ ال يخفى  االوليةة قسم صفوف تناول البحث طالبات ما قبل الخدمة بكلية التربي -5
 أهمية المرحلة الجامعية ألنها مرحلة التفتح وتشكيل للسلوك.

يتماشى هذا البحث مع االتجاهات التربوية الحديثة التى تسعى لتجريب استراتيجيات  -2
 تدريسية حديثة.

ئط الخرا استراتيجيةتنظيم مقرر التدريبات الميدانية فى المدرسة االبتدائية باستخدام  -8
الذهنية االمر الذى قد يحقق تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصفوف االولية والذى 

المناهج فى تنظيم محتويات المناهج بما ينمى التفكير واالتجاه نحو  مطوري قد يفيد 
 التدريس.
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تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة التى قد يستفيد منها طالب الدراسات العليا  -3
 العلمى. ومراكز البحث

 أهداف الدراسة:

الخرائط الذهنية فى تنمية عمليات العلم المختلفة لدى  استراتيجيةالتعرف على فاعلية  -5
 رالطالبة المعلمة لقسم الصفوف االولية واتجاهها نحو التدريس من خالل مقر 

 الميدانية فى المدرسة االبتدائية للمستوى الثامن.المشاهدات 
المندفعات( فى  –سلوب التدريس والنمط المعرفى )المتروياتالتعرف على التفاعل بين أ -2

تنمية عمليات العلم و االتجاه نحو مهنة التدريس لدى طالبات المستوى الثامن بقسم 
 الصفوف االولية.

 من من قياس كل الباحثانإعداد اختبار عمليات العلم ومقياس اتجاهات كأدوات تمكن  -8
 الطالبة المعلمة بقسم الصفوف االولية. لدىيس عمليات العلم واالتجاهات نحو التدر 

 حدود الدراسة:

الخرائط الذهنية لتنمية عمليات  استراتيجيةالحدود الموضوعية: اقتصرت على استخدام  -
العلم واإلتجاه نحو مهنة التدريس لدى معلمات الصفوف األولية قبل الخدمة ذوى النمط 

 المعرفي) التروي/ اإلندفاع(.
انية )البعد المكاني(: تم إجراء هذه الدراسة علي الطالبات المستوى الثامن الحدود المك -

 بقسم الصفوف األولية بجامعة حائل.
الحدود الزمانية )البعد الزماني(: تم تنفيذ هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام  -

  .هـ5383الجامعي 
 مصطلحات الدراسة:

عبارة عن منظم تخطيطي يشمل مفهوم رئيسى أو مركزى هى الخرائط الذهنية :" استراتيجية -
تتفرع منه األفكار الرئيسية وتتدرج فيها المعلومات من االكثر شموال إلى األقل شمواًل 

 (.2338وتحتوى على رموز وألوان ورسمات" )خميس ومحمد ,
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 هى عبارة عن مجموعة من االنشطة والمهارات والعمليات العقلية التىعمليات العلم:" -
فى حل المشكالت العلمية, ودراسة الظواهر الطبيعية بغرض تفسيرها   يستخدمها الفرد

 .(2353والوصول الى المعرفة العلمية". )عبدالمولى: 
يعرف على أنه حالة من االستعداد العقلى العصبى , تنظم عن طريق الخبرة , " :االتجاه -

فرد نحو جميع الموضوعات أو المواقف وتباشر تأثيرًا موجهًا أو ديناميكيًا فى استجابات ال
 (2353المرتبطة بها" )فتاحى:

هى الفروق بين االفراد فى كيفية ممارسة العمليات المعرفية المختلفة مثل :" االساليب المعرفية -
اإلدراك والتفكير وحل المشكالت والتعلم, وكذلك بالنسبة للمتغيرات األخرى التى يتعرض لها الفرد 

, 2338)الشرقاوى:الوجدانى" المعرفى أو المجال  كى سواًء فى المجالفى الموقف السلو 
283). 

يرتبط هذا االسلوب بميل األفراد إلى سرعة االستجابة مع التعرض للمخاطرة  التروى / االندفاع:" -
فغالبًا ما تكون استجابات المندفعين غير صحيحة لعدم دقة تناول البدائل المؤدية لحل 

يز األفراد الذين يميلون إلى التروى بفحص المعطيات الموجودة فى الموقف, فى حين يتم
, 2338الموقف, وتناول البدائل بعناية والتحقق منها قبل إصدار االستجابات" )الشرقاوى:

233) 
  الدراسات السابقة

 (Farrand:Hussain:Hennessy.2002 )أجرى فاراند وحسين وهينسي  -1
والثانية ممن يدرسون الطب ، وهدفت هذه الدراسة دراسة على طالب السنة االولى   

إلى معرفة تأثير الخرائط الذهنية على تحسين قدرة استدعاء المعلومات المكتوبة ، وقسمت 
من مجلة مقالة عينة الدراسة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ، حيث قرأت كل مجموعة 

المتعلقة بالمقالة ، وتوصلت العالم االمريكي ، ثم طلب منهم االجابة عن بعض االسئلة 
الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن الخرائط الذهنية فعالة عندما تطبق لكتابة المادة 
التعليمية ، وهي تساعد على تحسين العمليات المعرفية وتشكيل ذاكرة تكون قادرة على تذكر 

ان هناك مقاومة إلى ذلك نتائج سلبية ، حيث ك باإلضافةجدت و المعلومات بشكل أفضل ، و 
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من  ستراتيجيةمن بعض الطلبة تجاه تطبيق الخرائط الذهنية ، وكان الذكور أكثر رفضًا لال
االناث وفضلوا استعمال االساليب التقليدية ، وكانت الدافعية نحو التعلم فى المجموعة 

 الضابطة أكثر من المجموعة التجريبية .
  (Moi:lian.2007)أما موى وليان  -2

قصي أثر الخرائط الذهنية على فهم وتذكر نصوص الفهم واالستيعاب فى اللغة قاما بت
( أسابيع ، وأشارت 53الصينية ، وتطوير مهارات التفكير لدى الطلبة ، واستمرت الدراسة )

النتائج إلى أن هناك تحسن فى مستويات الطلبة فى كل االختبارات البعدية التى خضعوا لها ، 
ا قادرين على استرجاع االجابات بشكل فعال من الخرائط الذهنية ، وافاد ولوحظ أن الطلبة كانو 

الطلبة بأن الخرائط الذهنية مكنتهم من فهم النصوص بشكل أفضل ، وبالتالي تذكر المعلومات 
 بشكل أفضل وأسرع . 

 (Wickramsinghe.2008)دراسة ويكر امساينف -3
داة تعليمية تستعمل لتدريس طلبة والذي هدف إلي معرفة تأثير الخرائط الذهنية كأ

الطب، واظهرت نتائج الدراسة انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عالمات 
المجموعتين الضابطة والتجريبية، لكن بالرغم من ذلك فقد أفاد كل طلبة المجموعة التجريبية 

 بأن الخرائط الذهنية طريقة مفيدة لتلخيص المعلومات وتذكرها .
 (:9002حليمة عبد القادر المولد ) دراسة -4
هدفت الى معرفة أثر استخدام الخرائط الذهنية على التحصيل لدى طالبات الصف   

وتوصلت الدراسة الى وجود فروق دالة  ،الثالث الثانوى فى مكة المكرمة فى مادة الجغرفيا
باستخدام  احصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتى تم تدريسهن

طريقة الخرائط الذهنية وبين متوسط درجات المجموعة الضابطة اللواتى تم تدريسهن بالطريقة 
 التقليدية بعد ضبط التحصيل القبلى.

  (:9011دراسة  حنين سمير ) -5
الخرائط الذهنية فى  تحصيل طلبة الصف  استراتيجيةاستهدفت دراسة أثر استخدام   

فى اتجاهاتهم نحو العلوم فى المدارس الحكومية فى مدينة قلقيلية وم و لالتاسع  فى مادة الع
. تكونت عينة الدراسة من مدرستين اختيرتا 2353/2355العام الدراسى  فيفى فلسطين 
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عتين تجريبية و طالب وطالبة , قسمت  العينة الى مجم 552بالطريقة القصدية , وضمت 
طالبة , والمجموعة التجريبية  22و طالب 88عة الضابطة من و وضابطة , وتكونت المجم

طالبة ودرست المجموعة التجريبية باستخدام الخرائط الذهنية , بينما  22طالب و 83من 
وقد استخدمت الدراسة  ثالث أدوات  عة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية.و درست المجم

التفاعالت الكيميائية  دليل المعلم الستخدام الخرائط الذهنية للصف التاسع فى وحدة –وهى 
فقرة , ومقياس االتجاة نحو العلوم مكون  83فى مادة العلوم , واختبار تحصيلى مكون من 

فقرة , وقد توصلت الدراسة  الى وجود فروق دالة احصائية لمتوسطات عالمات  23من 
الطلبة تعزى لطريقة التدريس, كما وجد فروق دالة احصائية تعزى للجنس بين متوسطات 

المات الذكور واالناث, ولم يوجد أثر دال إحصائيا يعزى للتفاعل بين طريقة التدريس ع
روق دالة إحصائيا لمتوسطات فوالجنس . أما بالنسبة لالتجاهات فقد أظهرت النتائج وجود 

الفروق بين متوسط اتجاهات الطلبة على مقياس االتجاة نحو العلوم القبلى والبعدى , كما لم 
 إحصائيا يعزى لمتغير الجنس أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس. يوجد أثر دال

 :(9011دراسة آسيا العوفى ) -6

استهدفت التعرف على فاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية فى تحصيل    
قواعد اللغة االنجليزية لطالبات الصف الثانى الثانوى .حيث استخدمت الدراسة االدوات التالية 

برنامج تعليمى مقترح قائم على الخرائط الذهنية اإللكترونية. وقد  –اختبار تحصيلى.  –
( بين متوسط 3.31توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى 
 المجموعة التجريبية. لالختبار التحصيلى لصالح

 :( 9019دراسة غادة المهلل ) -7
الخرائط الذهنية على تنمية االبداع  استراتيجيةاستهدفت التعرف على آثر استخدام    

وتحصيل المفاهيم العلمية لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائى فى المملكة العربية 
ميذة من تلميذات الصف الخامس ( تل83السعودية وقد اجريت الدراسة على عينة عددها )

( , حيث استخدمت الدراسة كل من االختبارات 2355-2353المقيدات فى العام الدراسى )
اختبار تورانس لالبداع, واختبار الخرائط الذهنية من إعداد الباحثة , واختبار  -التالية : 
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ة التجريبية قبل وبعد الخيال لمصرى حنورة, واختبار المصفوفات المتتابعة لرافن , على العين
التدريب على برنامج الخرائط الذهنية مقابل العينة الضابطة. ودلت النتائج على وجود فروق 
دالة إحصائيًا بين متوسط درجة تحصيل المفاهيم العلمية لدى تلميذات المجموعتين التجريبية 

بين متوسط درجة ,كما وجدت فروق دالة إحصائيًا  والضابطة فى اتجاه المجموعة التجريبية
 صالح المجموعة التجريبية .لاالبداع لدى المجموعتين التجريبية والضابطة 

 :(9019) بخاريدراسة جيهان  -8

هدفت الدراسة التعرف على فاعلية استخدام الخرائط الذهنية فى تنمية بعض    
رمة. حيث الجوانب الوجدانية والحركية فى وحدة الغذاء لدى طفل الروضة بمدينة مكة المك

( طفل تم تقسيمهم إلى مجموعتين , مجموعة ضابطة تكونت 38تكونت عينة الدراسة من )
( طفل تم اختيارهم بطريقة عشوائية . وتم 22( طفل, ومجموعة تجريبية تكونت من )25من )

تطبيق بطاقة مالحظة على المجموعتين الضابطة والتجريبية ثم تطبيق بعديا بعد دراسة وحدة 
. وقد 5388استخدام الخرائط الذهنية خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الغذاء ب

وجود فروق دالة بين المجموعتين الضابطة والتجريبة فى  –أظهرت نتائج الدراسة عن 
التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة فى الجانب الوجدانى عند مستويات ) االستقبال, االستجابة, 

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة و  ق لصالح المجموعة التجريبية.التقييم (وكانت الفرو
إحصائية بين السلوك الوجدانى عند مستويات )االستقبال, االستجابة, التقييم( وبين السلوك 

 لجة اليدوية, الدقة(.االحركى عند مستويات ) المالحظة, المع
 :(9019) دراسة نيفين البركاتى-2

فة أثر التدريس باستخدام الخرائط الذهنية اليدوية والتقنية على هدفت الدراسة معر    
( 23( طالبة , )33تحصيل الطالبات بجامعة أم القرى , وقد تكونت عينة الدراسة من )

( طالبة للمجموعة التجريبية الثانية وتم استخدام اختبار 23للمجموعة التجريبية األولى و)
ى حيث أظهرت النتائج عن وجود فروق دالة تحليل التباين المصاحب كأسلوب إحصائ

الخرائط  استراتيجيةإحصائيًا تشير إلى تفوق المجموعة التجريبية الثانية التى درست بواسطة 
إعادة صياغة  –الذهنية التقنية , وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كما يلى 

يتفق واستراتيجيات الخرائط  محتوى مقرر أسس المناهج وتنظيماتها بالتعليم الجامعى بما
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الخرائط الذهنية  استراتيجيةالذهنية اليدوية والتقنية , تدريب أعضاء هيئة التدريس على 
  Mind Mapper) التقنية باستخدام برنامج )

 :( 9013دراسة سوزان محمد ) -10

فى الخرائط الذهنية غير الهرمية  استراتيجيةاستهدفت التعرف على فاعلية استخدام    
تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية وتنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم فى مادة 

واسفرت النتائج عن وجود فروق دالة  األحياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بالسعودية.
درجات طالبات المجموعتين التجريبية  متوسطي( بين 3.35احصائية عند مستوى )

لمجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى الختبار التصورات البديلة والضابطة , لصالح ا
الخرائط الذهنية غير  ستراتيجيةللمفاهيم العلمية . واشارت النتائج إلى قوة التأثير االيجابى ال

الخرائط الذهنية غير الهرمية , فى تدريس  استراتيجيةالهرمية .ولبيان مدى فعالية استخدام 
, علمى التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثانى األحياء فى تصويب ال

كما اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات المجموعة 
التحصيلى فى كل من مستوياتة المعرفية,  لالختبارالتجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى 

 لتجريبية.وفى االختبار ككل لصالح المجموعة ا
 وبعد تحليل هذه البحوث والدراسات يمكن استخالص :

  نواتج بشكل مباشر أو غير مباشر في تنمية  الخرائط الذهنيةمعظم الدراسات استخدمت
 التعلم المختلفة

  نواتج أثبتت نتائج جميع الدراسات فاعلية استخدام األساليب والنماذج والطرق في تنمية
 التعلم 

 خدمت المنهج الوصفي والمنهج شبة التجريبي.  جميع الدراسات است 
  جميع الدراسات السابقة في هذا المجال التى تم ذكرها أو تم اإلطالع عليها من قبل

، كما يالحظ أن ُجل الدراسات تناولت الخرائط الذهنية استراتيجية، لم تتضمن انالباحث
 .ي هذه الدراسة بعين االعتبار ف همراحل دراسية متباينة، وهذا األمر تم أخذ
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تحديد مشكلة الدراسة وكتابة اإلطار النظري للبحث،  من الدراسات في: انستفاد الباحثاوقد 
تفسير النتائج والوصول للمقترحات ، و  عمليات العلم،  باإلضافة إلعداد األدواتتحديد أهم و 

 والتوصيات.
 إجراءات البحث

الخرائط الذهنية  ستراتيجيةا استخدامهذا البحث إلى التعرف على فاعلية  يهدف
بإحدى السمات النفسية الهامة للطالبة المعلمة وهى سمة  ارتباطهاكطريقة تدريس مع 

 (.التروى  -)اإلندفاع
 منهج البحث:

بعض مراحل البحث وذلك فى استقراء  في التحليليتم استخدام المنهج  الوصفى     
كما تم  .البحث, وفى تحليل محتوى المقررالبحوث والدراسات السابقة , وكذلك فى بناء أدوات 

الخرائط الذهنية كطريقة  استراتيجية استخدامالمنهج شبه التجريبي لقياس فاعلية  استخدام
 -تدريس مع إرتباطها بإحدى السمات النفسية الهامة للطالبة المعلمة وهى سمة ) اإلندفاع

ناسبة لدراسة مشكلة البحث التروى (, وذلك الن هذا المنهج من اكثر مناهج البحث الم
 .(John.j&Et.al:2006 ,37)والتحقق من صحة فروضها

 مجتمع وعينة البحث:

واختارا  ,بجامعة حائلقسم الصفوف األولية طالبات  فى يتمثل مجتمع هذا البحث      
 -تجربة بصورة قصدية لألسباب التالية:الالباحثان هذا القسم لغرض تطبيق 

ذلك من أن تتهيأ التسهيالت الالزمة  مكنمدرسى القسم, وقد  أحد ة المشاركةالباحث -
 إلجراء التجربة.

 وجود أكثر من شعبة دراسية للمستوى الثامن لقسم الصفوف األولية. -
 وبعد تحليل عناصر العينة وأفرادها, تكونت عينة البحث من طالبات المستوى الثامن 

( 38( البالغ عددهن )325-323) طالبة تم اختيار طالبات أحدى شعبتى (581)وعددهن 
طالبة بصوره عشوائية, لتمثل المجموعة التجريبية التى تدرس مادة المشاهدات الميدانية وفق 

( البالغ عددهن 328-322, فى حين تم اختيار طالبات شعبتى )استراتيجية الخرائط الذهنية
ريقة التقليدية, بعد ذلك المجموعة الضابطة التى تدرس المادة نفسها بالطلتمثل ( طالبة 33)

تم استبعاد الطالبات كثيرات الغياب والراسبات فى المجموعتين إحصائيًا مع بقائهن فى القاعة 
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( طالبة 521و حصر أفراد عينة البحث الحالية فى ) الدراسية حفاظًا على النظام الجامعى,
المجموعة  فية ( طالب32( طالبة فى المجموعة التجريبية و)38فى المجموعتين بواقع )

 يوضح ذلك: التاليوالجدول  ،الضابطة

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث2جدول )

 عدد الطالبات بعد االستبعاد عدد الطالبات الراسبات عدد الطالبات الكلى المجموعة

 66 6 66 التجريبية

 61 4 66 الضابطة

 211 20 261 المجموع

 بناء أدوات ومواد البحث:
 إعداد دليل المعلم أوالً: 

 اســتراتيجيةعلــى عــدد مــن الدراســات والكتــب العربيــة واألجنبيــة التــى تناولــت  االطــالعبعــد 
الخرائط الذهنية  تم بناء دليل المعلم للمجموعة التجريبية فى صورته المبدئية ثـم عرضـه علـى 

لمقـرر  وقـد تضـمن الـدليل اربعـة موضـوعات ه،مجموعة من المحكمين بغرض إبداء الـرأى حولـ
 "المشاهدات الميدانية " وهى :

 .التخطيط للتدريس )عناصر الخطة الدراسية( -
 .صياغة االهداف السلوكية    -
 .تحليل محتوى منهج الصفوف االولية في مقرر العلوم  -
 تحليل محتوى منهج الصفوف االولية في مقرر المواد االجتماعية .  -

 لذهنية وفقًا للخطوات التالية:الخرائط اوقد مر بناء دليل المعلم باستخدام  
ضع عنوان الخريطة في المنتصف: يمكن إضافة بعض المالمح البصرية لعنوان  .5

الموضوع , كأن ترسم العنوان في المنتصف , وتكتبه في منتصف ذلك الرسم , فإن كنت 
 ترسم خريطة عن العين مثاًل , ترسم عينًا كبيرة في المنتصف.

بحصر العناوين الفرعية المتعلقة بالموضوع الرئيسي فمثاًل احصر العناوين الفرعية: قم  .2
لموضوع العين يمكنك أن تفرع منها فروعًا لتبين مثاًل : أجزاء العين , وظائف العين , 

 طرق حمايتها , األخطار التى تواجهها , وغيرها من المواضيع المتعلقة.
ثناء قراءة الخريطة الذهنية اجعل الخطوط مائلة: الهدف من ذلك هو مراعاة االنسيابية أ .8

 حيث أن العين تستهل تتبع الخطوط المائلة عديمة الزوايا.
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اكتب فوق الخطوط: يفضل الكتابة فوق الخطوط آلنها أسهل للعين , وتساعد على  .3
 سرعة ترسيخ الخريطة في الذهن , وال مانع لو كانت الكتابة بجانب الخط أو أسفه

ر أو الرموز: يعمل رسم الكلمات أو التعبير عنها أو عبر عنها بالصو  الكلماتارسم  .1
بالصور أو الرموز على الربط بين جانبى الدماغ , وبما أن المتعلم يقوم بنفسه بالتفكير 
في الطريقة الصورية للتعبير عن الكلمة , ثم يقوم برسم تلك الصورة أو الرمز , وأثناء 

 ذهنية , في ذهنه.ذلك فإنه يقوم بطبع تلك الصورة ومن ثم الخريطة ال
م االلوان: أعط لكل فرع مسحة لونية معينة, بذلك تكون الصورة النهائية مصنفة ااستخد .3

لونيًا فيسهل على الدماغ تخزينها واسترجاعها , كما أن تناغم الكلمات وااللوان يساعد 
 على التعلم لكال جانبى الدماغ , األيمن )األلوان( , وااليسر )الكلمات( .

قام : استخدم األرقام للتعبير عن عدد العناصر الداخلة في بعض الفروع , ارسم األر  .2
 للتعبير عن طبقات العين : الصلبة والمشيمية والشبكية. 8فيمكن مثاًل رسم الرقم 

اضف مسحة فنية: قم بإضافة بعض المسحات الفنية للخريطة حتى تصبح أكثر قبواًل  .3
 وتستمتع بها.

 ترتسم الخريطة في ذهنك , قم بإلقاء نظرة عليها.ألق نظرة على الخريطة: حتى  .8
مباشرة بعد االنتهاء منها , وذلك لتتجمع أجزاؤها المختلفة في كل متكامل في الدماغ.   .53

بذلك تكون قد أكدت الخريطة عدة  ،بعد يوم من إعدادها. ثم بعد أسبوع. ثم بعد شهر
 ( 5مرات , وتكون عملية فقدان عناصرها بسيطة. ملحق )

 :بناء اختبار عمليات العلم ياً:ثان

عمليات العلم لقياس عمليات العلم  اختبارلما كان البحث الحالي يتطلب إعداد       
معتمدًا على المحتوى التعليمى  اختبارالذا أعد الباحثان    -عينة البحث –االساسية لدى 

مرحلة  في االختبارللمادة الدراسية , متسمًا بالصدق والثبات والموضوعية , وقد مر هذا 
 بناءة بعدة خطوات هى:

 :يهدف هذا االختبار إلى قياس مدى اكتساب طالبات الصفوف االولية  الهدف من االختبار
لمهارات عمليات العلم االساسية نتيجة دراستهم للمقرر المشاهدات الميدانية باستخدام 

ريبية والضابطة . سيقتصر وليسهل المقارنة بين كل من المجموعتين التج الخرائط الذهنية.
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 -القياس  –)المالحظة  :هيعمليات من عمليات العلم سته الهدف من االختبار على 
 .التنبؤ( -االستنتاج–االستقراء  -التصنيف

   العربية  –بعد إطالع الباحثان على مجموعة من اختبارات عمليات العلم  : االختبارتحديد نوع
الباحثان على  اختيارعمليات العلم , وقع  الختبارالمحددة إلى االهداف  باإلضافةواالجنبية 
من متعدد  وذلك ألنها تقيس بكفاءة شديدة  نواتج  االختيارالموضوعية من نوع  االختبارات

 التعلم وتتميز بأنها موضوعية فى التصحيح وال تتأثر بالخصائص الذاتية للمصحح .
  :بار على نمط االختيار من متعدد, ويتكون كل تم صياغة أسئلة االخت صياغة أسئلة االختبار

س السؤال( والبدائل سؤال من أسئلة االختبار من جزئيين رئيسيين هما: مقدمة )رأ
( سؤال من نوع االختيار من متعدد لقياس بعد 23قاما الباحثان بإعداد ) ،)االختيارات(

قياس المهارات أى  ،المندفعات( –السلوك لدى طالبات الصفوف االولية )المترويات 
لتطبيق طرق العلم والتفكير العلمى بشكل صحيح  الالزمةوالعمليات العقلية الخاصة 

وقد وزعت أسئلة االختبار كما  السته)عمليات العلم( . والتى انحصرت في عمليات العلم 
 الجدول التالى:ب

 ( يوضح توزيع أسئلة اختبار عمليات العلم1جدول )

عمليات 

 العلم
 المجموع التنبؤ االستقراء االستنتاج القياس تصنيفال المالحظة

عدد 

 األسئلة
1 1 1 6 1 6 61 

 

 :أى قـدرة االختبـار علـى قيـاس الهـدف  -لكى يتأكد الباحثان مـن صـدق االختبـار صدق االختبار
الذى أعد لقياسـه اسـتخدما الباحثـان طريقـة صـدق المحتـوى , وذلـك بعـرض عبـارات االختبـار 

، هعلى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين, لكى يبدو الـرأى حولـفي صورته االولية 
بناًء على نتيجة التحكيم قاما الباحثـان باختبـار البنـود التـى اجمـع المحكمـون علـى صـحتها, و 

مـن اسـتبدال بعـض البـدائل بـأخرى أو  –واجراء التعديالت التى اجمع المحكمون على إجرائهـا 
( 82مــون علـى حــذفها, وبــذلك أصـبحت مفــردات االختبــار )حـذف المفــردات التـى اجمــع المحك

   .%82مفردة . وكان نسبة اتفاق السادة المحكمين على صالحية مفردات االختبار 
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   ة على عينة من طالبات المستوى الثامن للصفوف األولي االختبارتطبيق تم  :االختبارثبات
(   Rulonمعادلة رولون ) دامباستخحساب الثبات وتم   ( طالبة ,22وكان عدد أفرادها )

وهو معامل ثبات عال جدًا , إذا يعد معامل الثبات جيدًا   3.38وقد وجد أن ثبات اإلختبار =
 (.282,  2333( فأكثر )النبهان :3.32إذا بلغ )

   ورقة إجابة منفصلة عن ورقة األسئلة , حيث تقوم  تم تجهيز :االختبارتحديد طريقة تصحيح
بإعداد مفتاح إجابة  ، وتم( أمام اإلجابة الصحيحة لكل سؤال √مة ) كل طالبة بوضع عال

من نوع المفتاح المثقوب تسهياًل لعملية التصحيح وسرعتها, وقامت بإعطاء درجة  لالختبار
( 82) مفرداتهمساوية لعدد  االختبار لمفرداتوبذلك تصبح الدرجة الكلية  ،واحدة لكل سؤال

 درجة.
   وذلـك االختبـارتـم حسـاب الـزمن المناسـب لةجابـة عـن أسـئلة  :الختببارلتحديد الزمن المناسبب ,

لكل فرد من أفراد العينة, وتم حساب متوسط مجمـوع الـزمن بالنسـبة لعـدد  االختباربرصد زمن 
 ( دقيقة.81أفراد العينة ووجد أنه )

  ( 82ختبـار )أصبح االختبار في صورته النهائية مكون من مفردات اال :لالختبارالصورة النهائية
 (2ملحق )مفردة .

 مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس :تحديد الهدف من المقياس:ثالثاً: 
 يهـدف المقيـاس إلـى قيـاس اتجاهـات معلمـات الصـفوف األوليـة نحـو مهنـة  :لمقيباسالهدف من ا

التــدريس ويعــرف علــى انــه" مجمــوع اســتجابات قبــول أو رفــض المعلمــات للتــدريس لتلميــذات 
 .الثة األولى من المرحلة االبتدائيةالصفوف الث

 :ــاس اتجاهــات المعلمــات نحــو   الصببورة المبدئيببة لالختبببار ــة جوانــب لقي ــاس ثالث يتضــمن المقي
 التدريس وهي :

          ( مفردة.53)اتجاهات المعلمات نحو طبيعة تلميذات الصفوف األولية.  الجانب األول: -
          ( مفردة.58) ة التدريس للصفوف األولية.اتجاهات المعلمات نحو طبيع الجانب الثاني:  -
اتجاهات المعلمات نحو نظرة المجتمع وأولياء األمور لمعلمات الصفوف  الجانب الثالث:  -

          ( مفردة.51) األولية.
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 :قامـــا الباحثـــان بصـــياغة عبـــارات مقيـــاس خماســـى المســـتويات مـــن  صبببياغة عببببارات المقيببباس
موافق , محايد , غير موافـق , غيـر موافـق بشـدة. علـى أن تكـون االستجابة  موافق بشدة , 

ــى ) ــا يل ــب كم ــى الترتي ــل مــن هــذه المســتويات عل ــة لك ــارات 1,3,8,2,5الدرجــة المقابل ( للعب
ـــة اســـتجابات  5,2,8,3,1الســـلبية, ) ـــارات الموجب ـــس العب ـــة . حيـــث تعك ـــارات الموجب ( للعب

س العبـــارات الســـالبة اســـتجابة عـــدم استحســـان للمعلمـــة للمحـــور المتعلـــق باالتجـــاه , وتعكـــ
 استحسان من المعلمة لنفس الموضوع .

 : لكى يتأكد الباحثان من صدق المقياس ) أى من قدرة المقياس على قياس  صدق المقياس
الهدف الذى أعد لقياسه استعانا بطريقة صدق المحتوى . حيث قاما الباحثان بعرض عبارات 

وفى  ، لهوطلب من السادة المحكمين إبداء الرأى حو ، المقياس على مجموعة من المحكمين
ضوء آراء المحكمين قاما الباحثان بتعديل صياغة بعض العبارات وحذف بعضها االخر, 

 .عبارة( 31ليصبح المقياس بعد هذه الخطوة مكونًا من )
 :طريقة معامل ألفا كرونباخ, وقد  باستخدامحساب ثبات المقياس وذلك تم  ثبات المقياس

, وهذه الدرجة قد تمثل معامل ثبات مرتفع إذا 3.33أن عامل ألفا لهذا المقياس =  وجد
 .للمقياس الحقيقيعلم أن معامل ألفا يمثل الحد األدنى للثبات 

 : وجد الباحثان أن طالبات عينة الدراسة ينتهون من األداء على المقياس  زمن المقياس
فإن متوسط زمن األداء على المقياس  , وعلى ذلك 31: 81في فترة زمنية تتراوح بين 

 دقيقة. 33هو 
 :( فقرة 31بعد حساب الصدق والثبات أصبح المقياس مكون من ) الصورة النهائية للمقياس

عبارة( وبذلك  52، الثالث: 53، الثاني: 51كالتالي:) األول: الثالثةموزعه على المحاور 
 ( 8أصبح المقياس جاهز للتطبيق. ملحق رقم)
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  ً  التروى(  )إختبار تزاوج األشكال المألوفه(  –االسلوب المعرفى )االندفاع  اختبار :رابعا
وقد وضع لهذا  5833وضع هذا االختبار في صيغته المبدئية بواسطة كاجان وزمالؤه       

االختبار صيغتان في صورته االصلية, االولى تستخدم مع أطفال ما قبل المدرسة, والثانية 
ل الذين هم في سن المدرسة ثم ظهرت عده صور معدلة لهذا االختبار تستخدم مع االطفا

( وتقنينها لتناسب االفراد الذين هم في سن ما 5831منها ماقام بتعريبها )حمدى الفرماوى . 
 ( .3سنه . وهذه الصورة المستخدمة في الدراسة الحالية  ملحق ) 52بعد 

( طالبه من طالبات قسم 33مها )ولتقنين هذا االختبار تم تطبيقه على عينة  قوا
 الصفوف االولية ثم حساب الصدق والثبات ونتيجتهما كالتالى :

 : تم حساب الصدق بحساب معامالت االرتباط بين كل من درجات زمن الكمون ,  الصدق
 : كالتاليوعدد األخطاء في نتائج اختبار تزاوج االشكال المألوفه, وكانت النتيجة 

 3.31ات المقياس اللفظى = درجة االخطاء مع درج -
 3.23درجة الكمون مع درجة المقياس اللفظى =   -

 بالترتيب. 3.35,  3.335وكالهما دال عند مستوى 
 : ولحساب الثبات فقد طبق هذا االختبار على نفس العينة, وكانت نتيجة الثبات  الثبات

 . 3.33= بالنسبة لبعد عدد األخطاء ،  3.31كالتالى : بالنسبة لبعد الكمون = 
 : البحثنتائج التطبيق القبلى ألدوات 

للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة قبل إجراء المعالجة التجريبية تم استخدام تحليل  
 ( كما بالجدول التالي :2×  2التباين الثنائى )

 نتائج تحليل التباين الثنائي في التطبيق القبلي ألدوات الدراسة( 6جدول )
مستويات 
 التحصيل

مجموع  صدر التباينم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 عمليات العلم

 التدريس )أ( استراتيجية
 األساليب المعرفية )ب(

 ب(× التفاعل بين )أ 
 داخل المجموعات )الخطأ(

2.621 
2.6.6 
2.841 
1..66 

2 
2 
2 

212 

2.621 
2.6.6 
2.841 
0.026. 

0.662 
0.404 
0.6.6 

 غير دالة

االتجاه نحو 
 مهنة التدريس

 التدريس )أ( استراتيجية
 )ب( مقياس االتجاه نحو التدريس

 ب(× التفاعل بين )أ 
 داخل المجموعات )الخطأ(

2.266 
0.116 
2.206 
1.162 

2 
2 
2 

212 

2.266 
0.116 
2.206 

0..6. 
2.0. 
0.6. 

 غير دالة
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بـين متوسـطى درجـات طـالب ( عدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا 8ويتضح من جدول ) 
ــى  ــأدائهم عل ــق ب ــة والضــابطة ممــا يوضــح تكــافؤ المجمــوعتين فيمــا يتعل المجمــوعتين التجريبي

 اختبار عمليات العلم واالتجاه نحو مهنة التدريس قبل بدء التدريس.
 تدريس الوحدات التجريبية:

ــؤثر  التدريســييعــد العامــل      ــرات التــى ت ــ فــيأحــد المتغي ــة, ل ــائج التجرب ــة نت ذا درســت الباحث
شخصـية المدرسـة,  الخـتالفنفسها للمجموعتين )الضـابطة والتجريبيـة( وذلـك تجنبـًا المشاركة 

ودرجتها العلمية وخبرتها, ولتفادى أثر التباين بين الدراسـتين, ولكـى ال يحـدث تحيـز لمجموعـة 
تـائج على حساب أخرى, أو ظهور تحمس لطالبات مجموعة أكثـر مـن األخـرى, وأثـر ذلـك فـى ن

كــون الباحثــة التجربــة, وهكــذا أمكــن الســيطرة علــى تــأثير هــذا العامــل ,والــذى ســاعد علــى ذلــك 
فصــاًل دراســيًا كــاماًل وهــو الفصــل الدراســى مــدة التجربــة: ، وأســتغرقه مدرســة فــى القســم نفســه

  م(. 2353-2351/ 5382-5383االول للعام )
 بحثلل التطبيق البعدي نتائج

 :عمليات العلم ة باالختبار النتائج المتعلقأوالً: 

؛  األول والثــانياإلجابــة عــن الســؤالين  عمليــات العلــماسـتهدف التطبيــق البعــدى الختبــار 
 وهما:

الخرائط الذهنية فى تنمية عمليات العلم  استراتيجيةما فعالية استخدام  السؤال األول:
رجة الكلية( لدى الد -التنبؤ -االستنتاج–االستقراء  -التصنيف -القياس  –)المالحظة 

 .الطالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية مقارنة بالطريقة المتبعة؟
 –)المترويات  المعرفيما تأثير التفاعل بين أسلوب التدريس والنمط  السؤال الثاني:

 المندفعات( فى تنمية عمليات العلم لدى الطالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية ؟
 عن هذين السؤالين اختبر الفرضان الصفريان اآلتيان )على الترتيب(:ولةجابة 

.( بين متوسط 31ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) الفرض األول:
المندفعات( فى  –درجات طالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية )المترويات

 -القياس  –تبار عمليات العلم )المالحظة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على اخ
 الدرجة الكلية(. -التنبؤ -االستنتاج–االستقراء  -التصنيف
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 في المعرفيال يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين أسلوب التدريس والنمط  الفرض الثاني:
 اختبار عمليات العلم لدى طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

تحقق من صحة الفرضين السابقين تم استخدم أسلوب تحليل التباين الثنائى لتصميم ولل      
 ندفعاتوالم ترويات( المةالتجريبي( لدرجات طالب المجموعتين )الضابطة ـ 2×  2عاملى )

 -التصنيف -القياس –)المالحظة  عمليات العلمتبعا لمستويات  اإلدراكيعلى المجال 
 ، كما يوضحها الجدول التالي:الدرجة الكلية( -نبؤالت -االستنتاج –االستقراء 
 -المترويات) واألساليب المعرفية التدريس استراتيجيةلكل  الثنائينتائج تحليل التباين  (4جدول )

 -التنبؤ -االستنتاج –االستقراء  -التصنيف -القياس –فى عمليات العلم)المالحظة  المندفعات(

 الدرجة الكلية(
مستويات 

 علمعمليات ال
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 المالحظة

 (أاألساليب المعرفية )
 التدريس )ب( استراتيجية

 ب(× التفاعل بين )أ 
 ( )الخطأداخل المجموعات

1.2.6 
16.616 
0.61. 
...16 

2 
2 
2 

212 

1.2.6 
16.616 
0.61. 
0.666 

6.421 
42.1. 
0.682 

0.6. 
0.00 
0.614 

 دالةغير 
 دالة
 دالةعير 

 القياس

 األساليب المعرفية )أ(
 التدريس )ب( استراتيجية

 ب(× التفاعل بين )أ 
 داخل المجموعات)الخطأ (

0.12. 
16...1 
6.141 
.6.268 

2 
2 
2 

212 

0.12. 
16...1 
6.141 
0.641 

0.661 
86...1 
4.660 

0.166 
0.00 
0.018 

 لةغير دا
 دالة

 عير دالة

 التصنيف

 األساليب المعرفية )أ(
 التدريس )ب( استراتيجية

 ب(× التفاعل بين )أ 
 داخل المجموعات)الخطأ (

4.12. 
6..661 
1.661 
60..16 

2 
2 
2 

212 

4.12. 
6..661 
1.661 
0..10 

1.614 
10.116 
..268 

0.026 
0.00 
0.028 

 غير دالة
 دالة

 عير دالة

 االستقراء

 معرفية )أ(األساليب ال
 التدريس )ب( استراتيجية

 ب(× التفاعل بين )أ 
 داخل المجموعات)الخطأ (

2.664 
48.144 
1.061 
.2.6.2 

2 
2 
2 

212 

2.664 
48.144 

1.061 
0.161 

6.626 
82.611 
6.6.2 

0.0.2 
0.00 
0.614 

 غير دالة
 دالة

 عير دالة

 االستنتاج

 األساليب المعرفية )أ(
 التدريس )ب( استراتيجية

 ب(× فاعل بين )أ الت
 داخل المجموعات)الخطأ (

0.014 
46.268 
0.116 
6..844 

2 
2 
2 

212 

0.014 
46.268 
0.116 
0.806 

0.06. 
1..262 
0.626 

0..6. 
0.00 
0.1.. 

 غير دالة
 دالة

 عير دالة

 التنبؤ

 األساليب المعرفية )أ(
 التدريس )ب( استراتيجية

 ب(× التفاعل بين )أ 
 داخل المجموعات)الخطأ (

6..6. 
.1.664 
0.61. 
66.4.2 

2 
2 
2 

212 

6..6. 
.1.664 
6.6.. 
0.811 

4.268 
86... 
22.682 

0.1. 
0.00 
0.116 

 غير دالة
 دالة

 عير دالة

 الدرجة الكلية

 األساليب المعرفية )أ(
 التدريس )ب( استراتيجية

 ب(× التفاعل بين )أ 
 داخل المجموعات)الخطأ (

60.118 
2.06.261 

1..66 
.42.610 

2 
2 
2 

212 

60.118 
2.06.261 

1..66 
6.216 

6.816 
1..... 
0.661 

0.16 
0.00 
0.661 

 غير دالة
 دالة

 عير دالة
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 : ( السابق أنه3( المبينة بالجدول )2×  2ويتضح من نتائج تحليل التباين الثنائى ) 
 ـــأثير دال إحصـــائيا ال ـــى  ســـتراتيجيةيوجـــد ت ـــدريس ف ـــمالت ـــات العل ـــى مســـتوى  عملي عل

الدرجـــة الكليـــة(،  -التنبـــؤ -االســـتنتاج –االســـتقراء  -التصـــنيف -يـــاسالق –)المالحظـــة 
بمعنــى أنــه توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطى درجــات طــالب المجموعــة الضــابطة 

، الخــرائط الذهنيــة اســتراتيجيةترجــع إلــى  عمليــات العلــم اختبــار  فــيوالمجموعــة التجريبيــة 
يوجـد فـروق ذات داللـة  البـديل هـو"،ويصـبح الفـرض  ولويمكن رفض الفرض الصفرى األ 
.( بــين متوســط درجــات طالبــات المســتوى الثــامن بقســم 31احصــائية عنــد مســتوى داللــة )
المنـدفعات( فـى المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة  –الصفوف االوليـة )المترويـات

 -جاالســتنتا –االســتقراء  -التصــنيف -القيــاس  –علــى اختبــار عمليــات العلــم )المالحظــة 
 .الدرجة الكلية( -التنبؤ

 بمعنـى عمليـات العلـم فـي( نـدفعم/متـروي يوجد تأثير دال إحصائيا لألسلوب المعرفـى )ال ،
ـــات الأن أداء الم ـــف عـــن أداء الم تروي ـــدفعاتيختل ـــار  ن ـــاتفـــى اختب ـــى  عملي ـــع عل جمي
 .المستويات

 ـــــــأثير دال إحصـــــــائيا ال ـــــــين للتفاعـــــــل يوجـــــــد ت ـــــــدريس واألســـــــلوب  اســـــــتراتيجيةب الت
 . يقبل الفرض الثاني وبالتالي،  عمليات العلمفى  ( ندفع/ممتروي )رفيالمع

ــين متوســطى درجــات طــالب المجموعــة الضــابطة  ــرق دال إحصــائيا ب ونظــرا لوجــود ف
كان البد من تحديد مصدر هـذه الفـروق ومـدى  ،تعزي لطريقة التدريسوالمجموعة التجريبية ، 

 كما هو موضح بالجدول اآلتى: ،داللتها
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المجموعتين )التجريبية والضابطة(  طالباتداللة الفروق بين متوسطى درجات ( 1)جدول 

 على حده عمليةككل وكل  عمليات العلمفى متغير 

 ع م ن العينة المتغير

 المالحظة
 0.118 4.816 66 المجموعة التجريبية

 0.661 .6.8 61 المجموعة الضابطة

 القياس
 2.6866 4.81 66 المجموعة التجريبية

 2.6866 6.44 61 المجموعة الضابطة

 التصنيف
 .21..2 4.18 66 المجموعة التجريبية

 .21..2 6.48 61 المجموعة الضابطة

 االستقراء
 1.0.1 6..4 66 المجموعة التجريبية

 1.0.46 6.16 61 المجموعة الضابطة

 االستنتاج
 2.112 1.06 66 المجموعة التجريبية

 2.1106 6.84 61 المجموعة الضابطة

 التنبؤ
 4.4..4 4.86 66 المجموعة التجريبية

 4.1..4 .6.1 61 المجموعة الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 4.4..4 18.61 66 المجموعة التجريبية

 4.1..4 12.46 61 المجموعة الضابطة

والضابطة( فى اختبار  التجريبيةويمكن تمثيل متوسطات درجات طالب المجموعتين )
 (.3)التدريسية. كما هو موضح بالمخطط  ستراتيجيةبيانيا نتيجة لتأثرهم باال علمعمليات ال
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اختبار  في(: التمثيل البيانى لمتوسطات درجات الطالب فى المجموعتين التجريبية  والضابطة 6مخطط )

 التدريس. استراتيجيةنتيجة لتأثرهم ب عمليات العلم

ــه توجــد فــروق  ومــن الرســم  ــانى يتضــح أن ــه إحصــائياً  البي ــين متوســطات درجــات  دال ب
 .لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعات التجريبية ومتوسطات درجات المجموعات الضابطة 
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 :االتجاه نحو مهنة التدريس  نتائجثانياً: 

اإلجابة عن السؤالين  لمقياس االتجاه نحو مهنة التدريساستهدف التطبيق البعدى  
 للبحث ، وهما: رابعوال ثالثال

تنميـة االتجـاه نحـو مهنـة  فـيالخـرائط الذهنيـة  اسـتراتيجيةمـا فعاليـة اسـتخدام  :ثالثالسؤال ال
 .التدريس لدى طالبات المستوى الثامن بقسم الصفوف االولية مقارنة بالطريقة المتبعة؟

ـــنمط الم  :راببببعالسبببؤال ال ـــدريس وال ـــين أســـلوب الت ـــأثير التفاعـــل ب ـــاتمـــا ت ـــى )المتروي  –عرف
ــامن بقســم  ــات المســتوى الث ــدى الطالب ــدريس ل ــة االتجــاه نحــو مهنــة الت ــى تنمي ــدفعات( ف المن

 .الصفوف االولية؟
 ولةجابة عن هذين السؤالين اختير الفرضان الصفريان اآلتيان:

.( بـين متوسـط 31ال يوجـد فـروق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) " :الثالبثالفرض 
المنـــدفعات( فـــى  –طالبـــات المســـتوى الثـــامن بقســـم الصـــفوف االوليـــة )المترويـــاتدرجـــات ل

 ".المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس االتجاه نحو مهنة التدريس
 " ال يوجد تأثير دال إحصائيا للتفاعل بين أسلوب التدريس والنمط المعرفى فى :الرابعالفرض 

 ."المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الباتلدى طيس مقياس االتجاه نحو مهنة التدر 
( ، 2×  2والختبار هذين الفرضين استخدم أسلوب تحليل التباين الثنائى لتصميم عاملى )

 :اآلتيالجدول  فيوتتلخص نتائج هذه المعالجة اإلحصائية 
ترويات )م المعرفيوب التدريس واألسل استراتيجيةنتائج تحليل التباين الثنائى لكل من (  6جدول )

  نحو مهنة التدريس االتجاه في( ندفعات/م
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

النسبة 

 الفائية

قيمة 

 "ف"

مستوى الداللة 

 0.01عند 

 األساليب المعرفية )أ(

 (بالتدريس ) استراتيجية

 ب(× التفاعل بين )أ 

 داخل المجموعات 

 ىالمجموع الكل

28.2.62 

44.20.62 

188.668 

1188..26 

482112..0 

2 

2 

2 

212 

211 

28.2.62 

44.20.62 

188.668 

288.681 

6.604 

168.181 

2.116 

0.011 

0.00 

0.126 

 دالةغير 

 دالة

 دالةغير 

 ( السابق أنه:3( المبينة بجدول )2×  2ويتضح من نتائج تحليل التباين الثنائى )
 بمعنـى أنـه اإلتجاه نحـو مهنـة التـدريسالتدريس فى  راتيجيةستيوجد تأثير دال إحصائيا ال ،

توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطى درجــات طــالب المجموعــة الضــابطة والمجموعــة 



 م6104أكتوبر ( 64العدد ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 812 - 

 

 ثالــث، ويمكــن رفــض الفــرض الصــفرى الالخــرائط الذهنيــة اســتراتيجيةالتجريبيــة ترجــع إلــى 
.( 31عنـد مســتوى داللــة )،ويصـبح الفــرض البـديل هــو" يوجـد فــروق ذات داللـة احصــائية 

ـــات ـــة )المتروي ـــامن بقســـم الصـــفوف االولي ـــات المســـتوى الث ـــين متوســـط درجـــات لطالب  –ب
مقيـاس اإلتجـاه نحـو مهنـة المندفعات( فى المجموعة التجريبية والمجموعـة الضـابطة علـى 

 التدريس.
  اإلتجـــاه نحـــو مهنـــة  فـــي( نـــدفع/ممتروي يوجـــد تـــأثير دال إحصـــائيا لألســـلوب المعرفـــى )ال

 . ندفعاتيختلف عن أداء الم ترويات ال، بمعنى أن أداء المالتدريس
  التــــــــدريس واألســــــــلوب  اســــــــتراتيجيةبــــــــين للتفاعــــــــل يوجــــــــد تــــــــأثير دال إحصــــــــائيا ال

 . يقبل الفرض الثاني وبالتالينحو مهنة التدريس ،  االتجاه(  فى ندفع/ممتروي )المعرفي
 ب المجموعررة درجرراط طررا متوسررط ونظرررا لوجررود درررإ دائ احبررا يا بررين 

كران البرد مرن تحديرد مبردر تعري  لطريقرة التردريس، الضابطة والمجموعة التجريبية ، 
 :تال  كما هو موضح بالجدوئ ال ،هذه الفروإ ومدى داللتها

 

داللة الفروق بين متوسطى درجات طالبات المجموعتين )التجريبية والضابطة( فى متغير ( .جدول )
 االتجاه نحو مهنة التدريس

 ع م ن العينة تغيرالم

االتجاه نحو مهنة 

 التدريس

 2.118 .124.04 66 المجموعة التجريبية

 2.661 .2.6.01 61 المجموعة الضابطة

فى مقياس  ويمكن تمثيل متوسطات درجات طالب المجموعتين )التجريبية والضابطة(    
دريسةية. كمةا هةو موضةح الت سةتراتيجيةبيانيةا نتيجةة لتةأثرهم باال اإلتجاه نحو مهنةة التةدريس

 (.4بالمخطط )

0

50

100

150

200

250

ت
جا
در
 ال
ط
س
تو
م

ا تجا    و م    التدر  

 
مقيــاس (: التمثيــل البيــانى لمتوســطات درجــات الطــالب فــى المجمــوعتين التجريبيــة  والضــابطة فــى 3مخطــط )

 التدريس. استراتيجيةنتيجة لتأثرهم ب االتجاه نحو مهنة التدريس
ــه توجــد فــروق   ــانى يتضــح أن ــ ومــن الرســم البي ــين متوســطات درجــات  ه إحصــائياً دال ب
 لصالح المجموعة التجريبية.الضابطة ة لتجريبية ومتوسطات درجات المجموعا ةالمجموع
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 تفسير النتائج: 

( 0.05تبين وجود فرق دالة إحصةائيا عنةد )مسةتو  ي السابقةلى النتائج إبالرجوع  
بار عمليات العلةم مجموعتين )التجريبية والضابطة( فى اختالبين متوسطى درجات طالب 

، ويمكةةن ، وذلةةل لصةةالح طةةالب المجموعةةة التجريبيةةة نحةةو مهنةةة التةةدريس االتجةةاه سمقيةةاو 
 على النحو التالى : تفسير هذه النتيجة

فةةةى  الخةةةرائط المعرفيةةةة اسةةةتراتيجية ذلةةةل الةةةدور الةةةذ  تلعبةةة  المعرفيةةةة تفسةةةر النةريةةةة        
؛ والةةذ  بةةدوره يمكةةن الطةةالب مةةن القيةةام تنميةةة عمليةةات العلةةم فةةى ضةةوع فكةةرش الةةتعلم الن ةةط 

بعدش عمليات عقلية أهمها: عملية االختيار ؛ والتى تتضمن فى حد ذاتها قدرش الطالب على 
مةةن خةةةال  المالحةةةة واالنتبةةاه المقصةةود والمةةنةم والمضةةةبوا للةةةواهر واةحةةدا  والمقدمةةة 

اج والتفسةةةير وتحديةةةد ؛ والتةةةى تتطلةةةب بةةةدورها قةةةدرش الطالةةةب علةةةى االسةةةتنتالخةةةرائط الذهنيةةةة 
العالقةةة بةةين المسةةببات والنتةةائج ، وعمليةةة التىامةةل؛ والتةةى تتطلةةب بةةدورها هةةى اةخةةر  مةةن 

 . المقدمةالنماذج  على يجري التجارب بناع   الطالب أن
علةةى  شالخةةرائط الذهنيةةة ايةةر الهرميةةة تعمةةل مبا ةةر  اسةةتراتيجيةوذلةةل يرجةةى إلةةى أن 

سةةةترداد المعلومةةةات لةةةديهن عنةةةد واالسةةةتيعابرى ذاىةةةرش الطالبةةةاتى وتقةةةو  عمليةةةات التةةةذك ى وا 
الحاجة إليها فى أقل وقةت ممكةن، كمةا أنهةا تقةدم المعرفةة العلميةة بصةورش منةمةةى ومرتبةةى 

ى العلةةم متبادلةةة تفاعليةة ممةةا ييسةةر عمليةةة  وارتباطةةاتومختصةرشى ومتىاملةةةى وذات عالقةةات 
؛ ممةةةةا يجعلهةةةةم يكونةةةةون هةةةةاب واالحتفةةةةا وتملةةةةل الطالبةةةةات مفةةةةاتيح تحصةةةةيل سةةةةهلة التةةةةذكر 

 .إتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس
الخرائط الذهنية اير الهرمية ذات قدرش فاعلةى والتةى سةبإ إثباتهةا فةى  استراتيجيةأن       

، مما جعةل اإلحتفةا  عمليات العلم واالتجاه نحو مهنة التدريسالفروض السابقة فى تنمية 
تةةةةدريس مى والمعينةةةةات النةريةةةةةى والمرئيةةةةةى أثنةةةةاع بالمعلومةةةةات يسةةةةتمر فتةةةةرش أطةةةةو  فةةةةالتنةي

فةةاق فةةى إسةةترجاعهاى وتةةذكرها نفةةس الموضةةوعات التةةى قةةدمت بالطريقةةة المعتةةادش،  المحتةةو  
سةةتمراريةى وفعاليةةة الةةتعلم، وذلةةل تةةأتى  سةةتراتيجيةحيةة  أدت اال إلةةى ايةةادش معةةد  إسةةتردادى وا 

ى وتضةةةمنها سةةةتراتيجيةلةةةل االأيضةةةا  مةةةن الم ةةةاركة اإليجابيةةةة للطالبةةةات فةةةى ةةةةل إجةةةراعات ت
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لعمليةةات التقةةويم المسةةتمرى وتةةدرجها فةةى تنةةاو  المعرفةةة العلميةةةى ورضطهةةا ببعضةةها الةةبعض 
؛  Moi:lian.2007وتتفةةةةةةةةةةةإ هةةةةةةةةةةةذه النتيجةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةى نتةةةةةةةةةةةائج دراسةةةةةةةةةةةات  ب ةةةةةةةةةةةكل فاعةةةةةةةةةةةل.

Wickramsinghe.2008 ؛المهلةةةةل 9011العةةةةوفى ، ؛1022،سررررمير  ؛9002،المولةةةةد ؛
 (.9013؛ محمد ،9019اتى،البرك ؛9019بخار  ، ؛9019،

 توصيات البحث: 

 فى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:     
 البــاتالخــرائط الذهنيــة لتســهيل تحصــيلها علــى الط اســتراتيجيةصــياغة المقــررات فــى ضــوء  .2

 كلما أمكن ذلك. بالجامعة
 الخرائط الذهنية. استراتيجية تدريب طالبات الصفوف األولية بالمرحلة الجامعية على .1

الخـرائط الذهنيـة لـدى طالبـات  اسـتراتيجيةتنمية عمليات العلم االساسية مـن خـالل اسـتخدام  .6
 الصفوف األولية.

 والمنافسة لديهن. العلمي االستطالعبث ثقة الطالبات فى أفكارهن, وتشجيع حب  .4

مهنيـًا, وتـدريبهم  المعلمـاتو  الخـرائط الذهنيـة ضـمن بـرامج تنميـة المعلمـين اسـتراتيجيةدمج  .1
 .باستخدامهاعلى تخطيط وتنفيذ الدروس 

 الخرائط الذهنية فى المواد العلمية. باستخداماإلستعانة بالتكنولوجيا التعليمية فى التدريس,  .6
ـــويين  .. ـــة للمعلمـــين والمشـــرفين الترب ـــاتهم هميـــلتنتنظـــيم دورات تدريبي  اســـتخدامنحـــو  اتجاه

 غير الهرمية فى التدريس.الخرائط الذهنية  استراتيجية

 البحوث المقترحة: 

 فى ضوء إجراءات ونتائج البحث الحالى، يمكن إجراء الدراسات التالية:  

 الخرائط الذهنية.فى ضوء إستراتيجيات  ات الصفوف األوليةبرنامج مقترح إلعداد معلم .2

فى  ائط الذهنيةوالخر دراسة مقارنة بين تأثير استخدام كل من تكنولوجيا الوسائط المتعددة  .1
 .طالبات الصفوف األوليةاالبتكارية لدى  قدراتتنمية حب االستطالع العلمى وال
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الخرائط الذهنية فى متغيرات أخرى  استراتيجيةإجراء دراسة مماثلة للتعرف على فاعلية  .8
 .المشاعر اإلبتكارية( -التفكير الناقد ––مثل )الدافعية 

الخرائط الذهنية فى فروع العلوم  استراتيجيةية بعض إجراء دراسة مماثلة للتعرف على فاعل .3
 التربوية والنفسية األخرى فى المرحلة الجامعية.

الخرائط الذهنية مع إستراتيجيات تدريسية أخرى  استراتيجيةإجراء دراسة مقارنة بين  .1
 أفضلها فى تدريس مقررات المناهج وطرق التدريس. على لتعرفل
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 مراجع الدراسة

(: مدى توافر بعض عناصر التنور العلمى فى كتب العلوم 2333جمال الزعانين) إحسان األغا, -
-يوليو 25المؤتمر العلمى الرابع, من  –للمرحلة االبتدائية , الجمعية المصرية للتربية العلمية 

 أغسطس. 58
فى تحصيل قواعد  اإللكترونية(:فاعلية استخدام الخرائط الذهنية 2355آسيا بنت صالح العوفى ) -

 اللغة االنجليزية لطالبات الصف الثانى الثانوى, ماجستير غير منشور, جامعة الملك عبدالعزيز.
(: استراتيجيات اإلدراك ومنشطاتها كأساس لتصميم التعليم , جامعة 5881أفنان نظير دروزة ) -

 النجاح , نابلس.
 االنجلو., القاهرة, مكتبة 2(: علم النفس المعرفى المعاصر ,ط2338أنور الشرقاوى ) -
(: أثر استخدام دورة التعلم فى تدريس العلوم على التحصيل وبقاء أثر التعلم 2338أيمن شاليل ) -

 –واكتساب عمليات العلم لدى طالب الصف السابع, رسالة ماجستير غير منشور , كلية التربية 
 الجامعة االسالمية, غزة.

اسع فى التعليم األساسى لعمليات (: مستوي إتقان طلبة الصف الت2353برلنتى عبد المولى ) -
 . 23العلم االساسية فى مادة العلوم, مجلة جامعة دمشق, المجلد 

 , الرياض, ترجمة مكتبة جرير.2(: استخدام عقلك , ط2332تونى بوزان ) -
 , الرياض , ترجمة مكتبة جرير.3(: تحكم بذاكرتك, ط2333............) -
خرائط الذهنية فى تنمية بعض الجوانب الوجدانية (: فاعلية استخدام ال2352جيهان بخارى) -

والحركية فى وحدة الغذاء لدى طفل الروضة بمدينة مكة المكرمة, ماجستير غير منشور, كلية 
 جامعة أم القرى. –التربية 

(: أثر استخدام الخرائط الذهنية فى التدريس على التحصيل لدى 2338حليمة عبد القادر المولد ) -
الث الثانوى فى مادة الجغرافيا, مجلة القراءة والمعرفة, الجمعية المصرية للقراءة طالبات الصف الث

 والمعرفة , كلية التربية , جامعة عين شمس . 
الخرائط الذهنية فى تحصيل طلبة الصف التاسع  استراتيجية( : أ ثر استخدام 2355حنين سمير) -

الحكومية فى مدينة قلقلية, ماجستير غير فى مادة العلوم وفى إتجاهاتهم نحو العلوم فى المدارس 
 جامعة النجاح الوطنية. -منشور, كلية الدراسات العليا

, دار دجلة  5( : القياس والتقويم في العملية التدريسية , ط2332رحيم يونس كرو العزاوى ) -
 للنشر والتوزيع , عمان.
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ط الذهنية غير الهرمية فى (: فاعلية استخدام اتراتيجية الخرائ2358سوزان محمد حسن السيد ) -
تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية وتنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم فى مادة 
األحياء لدى طالبات المرحلة الثانوية بالسعودية, مجلة التربية العلمية , العدد الثانى, المجلد 

 السادس عشر.
اللغوية العصبية, دار اليازورى , عمان ,  ( : برمجة العقل البرمجة2338شوقى سليم حماد ) -

 .5االردن, ط
 (: االتجاهات وتعلمها )الجزء األول: تعريف االتجاهات وأهميتها:2353ضحى فتاحى ) -

http://www.edutrapedia.ilLAF.NET/ARABIC/SHOW_ARTICLE.THTMI?ID 
المعرفى فى التحصيل واكتساب االتجاهات  (V)(: أثر استخدام نموذج 2338عبد الحكيم نصار) -

العلمية لدى طالب الصف العاشر فى مادة الفيزياء بمحافظة غزة , رسالة ماجستير غير منشورة, 
 الجامعة االسالمية, غزة.

 Miadعن طريق برنامج  (: استخدام الخرائط الذهنية2352عبد الرؤوف محمد الفقى) -
Manager  , فى تدريس التاريخ لتنمية مهارات ماوراء المعرفة لدى طالب الصف األول الثانوى

 (.33العدد )–مجلة كلية التربية ,جامعة طنطا 
المتشابهات فى تنمية  استراتيجية( : أثر استخدام 2353عبد العزيز جميل عبد الوهاب القطراوى ) -

التفكير األملى فى العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسى, رسالة  عمليات العلم ومهارات
 الجامعة االسالمية ,غزة. -ماجستير غير منشورة , كلية التربية

( : طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية , 2338عبدهللا أمبو سعيد, سليمان البلوشى ) -
 عمان , األردن, دار المسيرة للنشر والتوزيع.

(: طرائق تدريس العلوم مفاهيم 2338 بن خميس أمبو سعيدى, سليمان بن محمد البلوشى)عبدهللا -
 .5وتطبيقات عملية, دار المسيرة للنشر والتوزيع, عمان, ط

 ,دار جرير للنشر.5( : القياس والتقويم , تجديدات ومناقشات ,ط2222عبدالواحد الكبيسى ) -
( : علم النفس المعرفى, الشروق للنشر 2338)عماد عبد الرحيم الزغول, رافع القصير الزغول -

 . 5والتوزيع, عمادن ,االردن , ط
(: أثر برنامج الخرائط الذهنية على تحصيل المفاهيم العلمية وتنمية 2352غادة محمد المهلل ) -

اإلبداع لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائى فى المملكة العربية السعودية ,ماجستير غير 
 راسات العليا , جامعة الخليج العربى , مملكة البحرين..منشور, كلية الد

http://www.edutrapedia.illaf.net/ARABIC/SHOW_ARTICLE.THTMI?ID
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 , مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة. 5( : القدرات العقلية , ط5833فؤاد أبو حطب ) -
(: أنماط التعلم المفضلة لدى طلبة جامعة مؤته 2338فؤاد طه طالفحة, عماد عبدالرحيم الزغول) -

 (.2( العدد )22شق, مجلد )وعالقتها بالجنس والتحصص , مجلة جامعة دم
استراتيجيات أداء مهام حل المشكالت لدى الطالب ذوى  :(2332محمد أحمد إبراهيم غنيم ) -

األندفاع( مجلة العلوم التربوية, كلية التربية بقطر, العدد االول, يناير –االسلوب المعرفى )التروى 
. 

ية فى تدريس مادة الكمبيوتر (: فاعلية استخدام الخرائط الذهن2352محمد محمود الجندى ) -
بالتعلم الثانوى التجارى فى تنمية التحصيل المعرفى وأداء الطالب والميل نحو المادة, مجلة الثقافة 

 (.33والتنمية, العدد الستون )
(: االسلوب المعرفى )التروى / االندفاع ( وعالقتة بالمسؤلية االجتماعية لدى 2332منى العمرى ) -

جامعة  –ية التربية للبنات بمحافظة جدة, ماجستير غير منشور , كلية التربية عينة من طالبات كل
 طيبة.

, دار الشروق للنشر  5( : أساسيات القياس في العلوم السلوكية , ط2333موسى النبهان ) -
 والتوزيع , عمان.

التروى  –(: بعض المتغيرات العقلية وغير العقلية وعالقتها باالندفاع 5883نادية عبد الجواد ) -
 جامعة المنصورة. –لدى طالب الجامعة, رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية 

(: أثر التدريس باستخدام الخرائط الذهنية اليدوية والتقنية على 2352نيفين بنت حمزة البركانى) -
 الجزء الثانى. -538تحصيل الطالبات بجامعة أم القرى, المجلة التربوية, العدد 

االندفاع بكل من القلق وتقدير الذات , مجلة كلية  –(: عالقة األمل 5885لمقصود )هانم عبد ا -
 ببنها , أغسطس. –التربية 

(: فاعلية استخدام الخرائط الذهنية فى تحصيل بعض موضوعات مقرر األحياء 2338هديل وقاد ) -
منشورة, قسم لطالبات الصف األول ثانوى الكبيرات بمدينة مكة المكرمة, رسالة ماجستير غير 

 المناهج وطرق التدريس, كلية التربية , جامعة أم القرى, مكة المكرمة, المملكة العربية السعودية.
(: مدى توافر عمليات العلم فى كتب العلوم لمرحلة التعليم األساسى 2333يحيى أبو جحجوح ) -

 (.1عدد)( ال22بفلسطين , مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( , مجلد )
- Buzan,Tany (1995): The Mind Map Book.2 nd edn.BBC Books:London. 

- Buzan,Tany (2002):How to Mind Map .London: Thorons. 
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