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  مهارات بناءنمية لت  اإللكترونى داءاألدعم  نظم  أنماط فاعلية برنامج قائم على 
 طالب الدراسات العليا لدي نجازإلوالدافعية ل اإللكترونية الخرائط الذهنية

 د. نهير طه حسن محمد 
 جامعة الفيوم  - مدرس تكنولوجيا التعليم

 البحث  مقدمة 
مؤسسات التعليم    إليهفى دعم البرامج التعليمية هدفًا تسعى  وتوظيف استخدامه اإللكترونىالتعليم  يعد 

  يات جع من دور فى توفير المر  له تطوير برامجها وحل للكثير من مشكالتها ولما  وذلك لقدرته على ،لىاالع
والتي تزايد   ،ميمن مستحدثات تكنولوجيا التعل اإللكترونىم يإدارة التعلنظم  وتعد  ،مقررات المحتوى العلمى للو 

فى المجال التربوى   داءاألنظم دعم  استخدم مصطلحوقد  ،المختلفةاستخدامها من قبل المؤسسات التعليمية 
على الخبرات   االعتماد م وقت الحاجة، ويتم إليه الموكلةيمة المهام التعل إنجازعلى لمساعدة المتعلمين 

وبعد أن تحقق الهدف منها، يمكن   مهمة ما،  نجازإلوالمساعدة  اإلرشاد من خالل توجيه ، السابقة للمتعلم
)نبيل جاد عزمي ومحمد مختار   وتوظيف ما تعلمه فى سياقات تعليميه جديده ، على نفسه االعتماد للمتعلم 

نعيمة محمد   أكدت ، وقد وتكلفتها القليلة نتيجة فاعليتها ويرجع ذلك ، (266، 265، ص. 2010 المرادني،
   .تبعا لما يحقق كفاءة ونمو نواتج التعلم  اإللكترونىإدارة التعلم توظيف  بأهمية( 2013رشوان )

 الحصول مع سهولة  للمتعلم حين الحاجة،ر معلومات يتوف إلىتهدف  داءاألنظم دعم  حيث أنو 
على   مع شمولها ،بطريقة تقليديةعلى المعلومات المكتوبة فقط  االعتماد دون  ،إلكترونيةمخزنة بصورة  عليها

ما يسعى   إلىالوصول للمستخدم   وذلك لتتيح ،نتاجالمختلفة سواء للمساعدة أو اإل األدوات البرامج والصور و 
 عليه العديد من الدراسات مثل دراسة أكدت وهذا ما  (Howles, Howles 2003) بأقل وقت ممكن إليه

(Kert & Others, 2012 )داءاألنظم دعم  أنماطالتى تناولت استخدام  و EPSS تعلم  في  ،لعمليات التعلم
وتمت دراسة آثار البرنامج على مهارات التعلم الذاتي   المستخدمة فى العملية التدريسية،  البرمجة لغات  إحدى

التجريبية   وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين، للطالب 
معرفية، الالمعرفية ووراء  االستراتيجيات كانت هناك اختالفات كبيرة من حيث  وبالرغم من ذلك ،والضابطة

أثر اختالف مصدر  " التى تناولت  حجازى و سماءالمجموعة التجريبية، وكذلك دراسة  لصالح وإدارة الموارد 
القائم على الشبكات االجتماعية على تنمية مهارات التعامل مع بعض تطبيقات الويب  اإللكترونى  داءاألدعم 
   "لدى طالب تكنولوجيا التعليم ٢.٠
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 ، معدة لذلك إلكترونيةالتقنيات الحديثة المعتمدة على برامج  إحدى اإللكترونية وتعد الخريطة الذهنية    
حول   لمتبادلة بينهم،التنظيم األفكار وإيجاد العالقات بأقصى طاقاته العقل البشرى  توظيف ويمكن من خاللها 

صور   العديد من مل، وهى تشلمام بها من كافة الجوانب تجميع مفرداته واإلبهدف  ،موضوع ما مشكلة أوأى 
العديد  ة التذكر والمراجعة، كما أنها تتضمن على سهول عملكاأللوان المتنوعة، وذلك للالدماغ  ومحفزات شقى

تعتمد  كونهال وصحيح،استرجاعها وتذكرها بشكل سريع  المرتبة بكيفية معينه لتمكن الفرد منمعلومات من ال
 .المطروحةل الربط بين األفكار والموضوعات يتسه  ، تساعد علىعلى كلمات مفتاحية تكوينهافى 

من شأنها المساعدة على تغيير شكل المواد التعليمية المختلفة من  ة وتعرف الخرائط الذهنية بأنها أدا  
  على  كما تساعد لدى الطالب،   اإلبداع تساعد على تحفيز عملية  ،وشيقة جاذبةصورة  إلى التقليدية الصورة 

،  (congos,2010) سرعة عملية التعلمعملية تذكر واستيعاب واسترجاع و  سلها لتسهيللوتس ارتوليد األفك
التقنيات التى تعتمد على الرسوم وتساعد بقوة لالستفادة   إحدىضاف بوزان على التعريف السابق بأنها وقد أ

)تونى بوزان،  من معظم مهارات العقل البشرى، معتمدة على بيئة مكتملة من الصور والكلمات والرموز
  العديد من  تحوى  يمكن تحويل قائمة طويلة اإللكترونية  الذهنية  استخدام الخرائط فعند ، (105، 2006

حسب ولكن يمكن الذاكرة من سهولة تخزينه، ليس ذلك فشكل بيانى  إلى الغير مثيرة لذهن المتعلم،المعلومات 
المواقف التعليمية ستخدامها فى الذلك يعد ، مترابطةيجاد عالقات منطقية سرعة استرجاعه من خالل إ

تركيز الطالب من  يزيد لربط المفاهيم العلمية بشكل منظم،  عامال هاما ،الصفيةرفة الغالمختلفة داخل 
يساعد  مما  ،وتذكرها بطريقة ممتعة وشيقة، والمعلومات من األفكار ممكن على تجميع أكبر قدر  هويساعد 

يعاب وسهولة است عملية التعلم، ، ويساعد على زيادةبطرق إبداعية م المختلفةيعلى حل مشكالت التعل
ومن   ،يعابها وربطهات فى اس يجد الطالب صعوبة غالبا ما التى المختلفة، و بالمصطلحات المتخمة المقررات 

ظروفهم الخرائط الذهنية بما يتوافق مع  إنتاجالطالب على  تنمية مهارات  إلىهنا تتضح أهمية الحاجة 
 . وسرعة تعلمهمالدراسية 

النصائح   إسداءالمساعدة على  من قدرة على اإللكترونية داءاألظم دعم وتأسيا على ما سبق ولما لن 
السابقة من   تمكنهم خبراتهمولم تحقيقها،  التعلم المطلوب  مهارات من إكمال  تساعد المتعلمالتعليمية التي 

تساعدهم على التمكن من بلوغ  أنشطة واقعية، بحيث وتعلم نشطة، ومن خالل تعليم ها، في إطار بيئة إنجاز 
، النصوص  على المعتمدة، المعلومات متكاملة من قاعدة ، ولما تحتويه من (Grady, 2006مستوى اإلتقان )

وكذلك العديد من طرق العرض لتلك  ،(أمثلة)مفاهيم، حقائق،  من ،المعلومات الضرورية والالزمةوكافة 
من حيث ، وكذلك ( (Chang,2004( فيديو، محاكاة، خرائطنصوص، صور، ) ومات سواء كانت لالمع

وتقديم أنواع الدعم والمساندة التى يحتاجها المتعلم  المهمات،  إنجازتغطيتها للمعلومات المطلوبة والمرتبطة ب
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(BrownL.A,1996) المهام الخاصة بهم نجازإل، األفراد  أداءبتطوير ، وكونها ترتبط (Moore,Joi 
L.,Orey,Michael A,2001).   

بنمطيها  ( EPSS) اإللكترونية داءاألنظم دعم  توظيف إمكانية الباحثةترى ومن خالل العرض السابق   
الدراسات  طالب  لدى اإلنجازودافعية  اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجمهارات في تنمية الداخلى والخارجى 

 .العليا
 مشكلة البحث  

صعوبة استيعاب المقررات التى تحتوى على المفاهيم  ومما سبق يتضح أن مشكلة البحث تتمثل فى    
  اإللكترونية  داءاألتوظيف نظم دعم  إمكانية الباحثة ترى و  ،الدراسات العلياوالمصطلحات النظرية لدى طالب 

ويطرح   الدراسات العليالدى طالب  اإلنجازودافعية  اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاج في تنمية مهارات 
 :المشكلة السؤال الرئيستلك لبحث لحل ا

  اإللكترونية فى تنمية مهارات بناء الخرائط الذهنية  اإللكترونى داءاألأثر نمطى نظم دعم ما 
 ؟لدي طالب الدراسات العليا نجازوالدافعية لإل

 : اآلتية التساؤالتويتفرع من هذا السؤال 
 ؟ اإللكترونية داءاألنظم دعم  أنماطما هى  -1
 ؟ اإللكترونية داءاألما صورة برنامج لتوظيف نظم دعم  -2
الخرائط   إنتاجمهارات  على تنميةالخارجية  اإللكترونية  داءاألتوظيف نظم دعم لما فاعلية برنامج  -3

 ؟طالب الدراسات العليا لدى اإللكترونية الذهنية
طالب   لدى نجازالدافعية لل لتنمية الداخلية  اإللكترونية  داءاألبرنامج لتوظيف نظم دعم  فاعليةما  -4

 ؟الدراسات العليا
لدى   نجازللوالدافعية  اإللكترونية الخرائط الذهنية  إنتاج هل هناك عالقة ارتباطية بين مهارات  -5

 ؟اطالب الدراسات العلي
 أهداف البحث
 : إلى اليالحيهدف البحث 

  .اإللكترونية داءاألنظم دعم   أنماطتحديد  -1
  .اإللكترونية داءاأللتوظيف نظم دعم الالزم برنامج الصورة  التعرف على -2
 إنتاج مهارات  على تنميةالخارجية  اإللكترونية داءاألتوظيف نظم دعم لفاعلية برنامج التعرف على  -3

  .العلياطالب الدراسات  لدى اإللكترونية الخرائط الذهنية
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  نجاز الدافعية لللتنمية الداخلية  اإللكترونية داءاألبرنامج لتوظيف نظم دعم  التعرف على فاعلية -4
  .طالب الدراسات العليا لدى

 نجاز للوالدافعية  اإللكترونيةالخرائط الذهنية  إنتاجالتعرف على وجود عالقة ارتباطية بين مهارات  -5
 .لدى طالب الدراسات العليا

 أهمية البحث  
وما لها من قدرة على توظيف الدماغ   اإللكترونيةتنبع أهمية هذا البحث من أهمية الخرائط الذهنية  -1

  ى اإلبداعو  والخيالىالبشرى بأقصى طاقاته وما ينتج عن ذلك من ترسيخ وتنمية التفكير المرئي 
 الخرائط الذهنية إنتاج تنمية مهارات بموضوع  االهتمام إلى الباحثةوالشمولى، وهذا ما دفع 

 داءاألباستخدام أساليب تعليمية حديثة مثل نظم دعم لدى طالب الدراسات العليا اإللكترونية 
  .بنمطيها اإللكترونية

فى تدريس المقررات التى تحتوى على   اإللكترونية يلقى الضوء على أهمية توظيف الخرائط الذهنية  -2
 . لنظريةالعديد من المفاهيم والمصطلحات ا

 . فى تحقيق جودة التعليمبنمطيها   اإللكترونية داءاألتوظيف نظم دعم  -3
 حدود البحث 

 :على الحدود التالية اليالحالبحث  اقتصر   
 جامعة الفيوم  –الحدود المكانية: طالب الدراسات العليا كلية التربية  

 .  2016-2015العام الجامعى  الحدود الزمانية
والتى تتمثل فى   اإللكترونية  الخرائط الذهنية إنتاج كما اقتصر على بعض مهارات  :موضوعيةالحدود ال
  .الخارجى والداخلى داءاأل دعم الباحثة على نمطى  ت اعتمد  ، كما لهاالتى ثبت حاجة عينة البحث المهارات 

 منهج البحث  
 :، تم استخدام المنهجيين التاليينوفقا لطبيعة البحث وأهدافه   

 :األدبيات المتعلقة بما يلىالبيانات و : ويستخدم لجمع وتحليل المنهج الوصفى التحليلى
 .هاأنماطو   اإللكترونية داءاألنظم دعم  ▪
 . اإللكترونيةالخرائط الذهنية  إنتاجمهارات  ▪
 .إعداد مواد البحث وأدواته ▪
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  داءاألنظم دعم وهو المنهج الذى يستخدم لمعرفة أثر المتغير المستقل التجريبى ): التجريبىشبه المنهج 
  ها ( واستخدامنجاز، الدافعية لل اإللكترونية الخرائط الذهنية  إنتاج مهارات على المتغيرات التابعة ) (اإللكترونية
  .للكشف عن العالقة بين المتغيرات  الحالىفى البحث 

 : لتقسيم عينة الدراسة (1التصميم التجريبي المبين بجدول )استخدام وقد 
 ( التصميم التجريبي للدراسة1جدول )

 البعدي  القياس أسلوب التدريس المستخدم القبلي  القياس المجموعة

  بيئة تعلم إلكتروني شخصية   التجريبية 

  بواسطة الطريقة التقليدية   الضابطة 

 متغيرات البحث: 
 يتضمن البحث المتغيرات التالية:

 . الخارجية اإللكترونية  داءاألنظم دعم  -الداخلية  اإللكترونية داءاألنظم دعم   المتغير المستقل:
 .نجاز، الدافعية للاإللكترونية  الخرائط الذهنية إنتاج المتغير التابع: مهارات 

 عينة البحث  
جامعة  بكلية التربية  الدراسات العلياطالب  إجماليعشوائيًا من  ااختيار عينة الدراسة  اختياربالباحثة قامت    

(  54تكونت العينة بشكلها النهائي من ) حيث لتمثل عينة الدراسة،  2016-2015العام الجامعى  الفيوم
 وطالبة.  طالب 
( طالب وطالبة يمثلون  27( طالب وطالبة يمثلن المجموعة التجريبية، )27النحو التالي: ) قسيمها علىتم ت 

 . (2المجموعة الضابطة، كما هو موضح في جدول )
 (2جدول )

 أعداد عينة الدراسة موزعين على المجموعات يبين 
 البعدد الط المجموعة

 27 التجريبية 

 27 الضابطة 

 54 المجموع
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 : فروض البحث
 : اختبار صحة الفروض التالية إلى الحالىسعى البحث  

متوسطات درجات المجموعة   ( بين0.05ائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصال  •
 لدى طالب  اإللكترونية لمستوى مهارات بناء الخرائط الذهنية القبليالقياس  فيالتجريبية والضابطة 

 الدراسات العليا.
( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

لدى   اإللكترونية لمستوى مهارات بناء الخرائط الذهنية البعديالقياس  فيالتجريبية والضابطة 
 العليا.طالب الدراسات 

( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
طالب لدى  اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنيةلمستوى  البعديو  القبلي لقياسلالتجريبية 
 العليا.الدراسات 

( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  •
 العليا.طالب الدراسات لدى  اإلنجازدافعية القياس القبلي لمستوى  فيالتجريبية والضابطة 

( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  •
 العليا.طالب الدراسات لدى   اإلنجازدافعية لمستوى  البعديالقياس  فيطة التجريبية والضاب

( بين متوسطات درجات المجموعة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •
 العليا.طالب الدراسات لدى   اإلنجازدافعية لمستوى  والبعدي القبلي لقياسلالتجريبية 

 البحثمصطلحات 

 electronic performance support system اإللكترونية داءاألنظم دعم  أنماط   
(EPSS)patterns           

د الطلب مع سهولة الوصول متاحة عن ،إلكترونيةمعلومات مخزنة بصورة يعرف بكونه كم من ال
  يطلبه ما  إنجازلتمكن المتعلم وذلك  ،والمساعدة األدوات برامج والصور و الوتشمل كل من المعلومات و  ،اإليه

  .( ,Howles 2003) بسهوله ويسر
المعلومات والمهارات  إلىالكمبيوتر لتيسير الوصول بيئات التعلم القائمة على  إحدى كما تعرف بأنها        

 . (Van Schaik,Barker, 2002)  العديد من المجاالت فى 
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تفاعلية مع كل من الخبراء والمعلمين والزمالء  أنماطتمد المتعلم بالدعم والمساندة من خالل وتعرف بأنها    
والتى تتوقف حينما يكون قادرا   ،المتعلم أثناء عملية بناء المعرفةتاجه يحللحصول على الدعم الالزم الذى 

 . (Pahl,2000على دعم نفسه ) 
 electronic performance support system اإللكترونية داءاألنظم دعم وتعرف    

(EPSS)patterns  أثناء  فى يمكن للمتعلم الحصول عليها  والمساندةالدعم من  أشكال :إجرائيًا بأنها
على المعلومات والصور  المشتمل اإللكترونىمحتوى ويتم ذلك من خالل توفير ال ،عملية بناء المعرفة

 . إليهما يسعى  نجازإل  وتقديم النصيحةوالبرامج والمساعدة  األدوات و 
   الخرائط الذهنية  إنتاج مهارات

يدركه العقل  لما ،لتفكير المنظمافي  ، وذلك للمساعدةمهارات التفكير تكاملية بين كل من لغة بصرية     
 .(William,Mary,2006) إدراكه تم  ويبنى باستمرار على ما

وهذه الفروع  ،ية أخرى مرتبطة بالصورة األساسيةفروع أساس تصور مركزى يخرج منهويرى بوزان أنها     
الجامدة  األشكال ت ليسالشكل المتقارب مع تكوينه العضوى، و تأخذ شكل المنحنيات ألن العقل يفضل 

 .(143، 2006المستقيمة ) بوزان،  
استخدام كافة أجزاء المخ بطريقه غير نمطية بين  كما يعرفه بوزان أيضا نقال عن مايكل ميتشالكو بأنه    

 .(3، 2009بوزان،  تونى  )   على االتجاه الخطى فى التفكير االعتماد كافة االتجاهات دون 
 اإلنجاز دافعية 

  والعادات واألهداف والمطامح واآلمال التى  واالنفعاالت والمثيرات والحاجات كافة المحفزات ويعرف بأنه    
(،  9، 2009ضيف هللا الدلحبى، ) أو سلبية إيجابيةالمتعلم سواء كان بطريقة  إنجازتساعد فى التأثير على 

الخارج لمساعدة المتعلم على تحقيق  عوامل سواء كانت من الداخل أو من كما أضاف الترتوررى بأهمية ال
وينر على  أكد ، و  (20، 2006) محمد الترتورى،  حاجاته وإعادة االتزان فى نمط التفكير حين حدوث خلل

صرار للقيام بسلوك معين وفق ظروف بالقدرة على االختيار واإل إمدادهمكونها تساعد األفراد من خالل 
 . (weiner,2000,317)  محددة

 اإلطار النظرى 
  Electronic Performance Support  System   اإللكترونية داءاأل : نظم دعم المحور األول

والتى تسهل الحصول على المعلومات والمهارات فى  الكمبيوتراستخدام قائمة على التعلم البيئات  إحدىهى       
ذات  EPSS  أنظمةوتقدم "،Barker, Van Schaik,2000 (Pearson, & Barker,2002) ) متعددةمجاالت 

 أنظمة وكما هو مبين فى مثال قائمة المساعدة " داخل بعض  ،موجه وبيئة تحكم فردى فى الوقت المناسب  أداء
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كى تقدم الدعم الذى يركز على المحتوى المحدد الذى يريده المستخدم فى  داءاألدعم  أنظمة التشغيل تم تطوير
دراك المهمة إبالتزامن مع   EPSS أنظمة ذلك تقدم  إلىضافة باإل (Bayrak, 2003)الحصول على معلومات 

 & ,Thompson, Najjar) للمهمة إدراكهخرى فى عملية التعلم الدعم للمتعلم قبل أ أنظمةبينما تقدم 
Ockerman, 1997))"   

 Sleight  وكما ذكر( Gery,1999) استيعاب الطالب وتستخدم تلك البرامج لدعم وزيادة مستوى    
الموقف  داخل بيئة متاحة للكمبيوتركونها مساعده  معرفهيجب  EPSS داءاأل(,  لتعريف نظام دعم (1998,

 .المتكاملةمع تقديم مستويات مختلفة من المعلومات  المتعلم،التحكم فيها من قبل التعليمى، ويمكن 

   اإللكترونية داءاألخصائص نظم دعم 
 :يلي والتى يمكن تلخيصها كما داءاألهناك العديد من الخصائص المميزة لنظم دعم 

على الحاسوب كوسيط فى العملية التعليمية، لزيادة الخبرات التعليمية   االعتماد ويتم فيها : الحوسبة -1
 . من خالل وسائل التواصل المختلفة ومشاركتها مع المتعلمين

المهمة   إنجاحات للمتعلم وفقا الحتياجاته للمساعدة فى اإلرشاد يعتمد هذا النظام على توجيه : التفاعلية -2
 .المطلوببنجاح فى الوقت   تنفيذها إليهالموكل 

فى طلب  اإللكترونى داءم على التحكم من خالل نظم دعم األ وتعنى قدرة المتعل  :التحكم من قبل المتعلم -3
قران أو من المعلم أو البحث عليها بواسطة المتعلم نفسه بكل  عدة سواء كانت من خالل مجموعة األالمسا

 .سهوله ويسر
أخرى بناءا  إلىمن مهمة  اإلنتقاليستطيع األول و حيث يكون المتعلم هو المتحكم : مراعاة الفروق الفردية -4

 ورغباته.   على قدراته ومهاراته
هو مدرب خصوصى للمتعلم، يمكن   اإللكترونى داءاأل نظام دعم حيث أن : قلة تكاليف التدريب القبلى -5

   .به  ةاالستعاناب لتكلفه عدد مرات ودون حسقت الحصول على دعمه فى أى و 
كالنصوص   األشكالمن  ةالمساعدة والتوجيه العديد  أنماط توافر إلى يسعى التعلم:  أنماط مراعاة اختالف  -6

التعلم للمتعلمين البصرى والسمعى والحسى أوالحركى   أنماطبما يتناسب مع مختلف  ،والصور ولقطات الفيديو
 .ابية أو المطبوعة والمتعلم النشطوالمتعلم ذو التوجهات الكت

يصنع تكامال واضحا بين المعلومات والخبرات التعليمية التى   اإللكترونى داءاأل: نظام دعم التكاملية -7
 : التالى، وقد تكون البيانات على النحو البيانات التى يعرضهايمتلكها المتعلم وبين و 

  .: قد تكون تلك البيانات نصية أو رقمية أو مرئيةبيانات  -
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يتم من إجراءات أو  يجب أن  توضح ما: وقد تكون عبارة عن قائمة لخطوات محددة تعليمات  -
 . هامحاكاة للمهمة التى على المستخدم أن ينفذ 

: النصح قد يكون نظام خبير والذى يوجه أسئلة للمستخدم ثم يقترح أكثر اإلجراءات مالئمة  نصح
 .التعليميةللمواقف 

أو برنامج تحكم بإنسان   إحصائي على شكل جداول أو حزم تحليل  األدوات : قد تكون أدوات  -
 .إلى

  الدراسات على مكونات نظام  هناك اختالف بين يات التربويةدبفى األ :اإللكترونية داءاألونات نظم دعم كم
 ,Raybould (1990), Gery (1991), Levin (1994)  (Milheimكل من وقد أوضح ، داءاألدعم 

 : التالىرئيسة كسته مكونات وى حت داءاأل دعم ن نظمإ .(1997
من خالل جمع  ، المهمات الموكلة وتحقيق األهداف إنجازيساعد فى  نظام استشاري: -1 

لذلك يعد النظام ، لهاويقترح حاًل  ، كما يوضح المشكلةات للمستخدم وتقديمها خطوه بخطوهالمعلوم
 .عمليات حل المشكلةمثل فى  األ
وتتكون من  ،دعم القرارات لونظام ذات القيمة للمتعلم، هي مخزن لكافة البيانات : قاعدة البيانات -2

   .المتعلمين سجالت وملفات تناسب احتياجات عناصر البيانات المخزنة في شكل 
يتكون من البيانات والمعلومات التى يمكن   : اإلنترنتالتعليمي والمساعدة عبر نظام الدعم  -3 

وهناك العديد من التقنيات التى يمكن استخدامها   ،إليه الموكلةمهمات التوفيرها للمتعلم، وذلك لتسهيل 
 .كالنصوص الفائقة، قواعد البيانات فى عنصر المعلومات 

كافه محتويات  إلىالوصول  إمكانيةمن  متعلموهى التي تمكن الالبرمجيات الداعمة للكفاءة:  -4
 . كفاءة البرنامجالمنظومة وتصفحها مما يزيد من 

المستخدمين ونظام دعم القرار من خالل  بين تعد بمثابة الرابط: واجهة المستخدم النهائي -5
   .التكامل مهم لتقديم الدعم المطلوب للمستخدم بسهولة ويسر ، وهذاالشبكة

داعمات  التى تقدم المساعدات للمتعلم، ويطلق عليها  األدوات كافة هى : المساعدات الوظيفية -6
  مثلة وتوفر المساعدات الوظيفية كاأل الستكمال مهمةأو  مهمة معينة أداءوهى تعزز  ،داءاأل

 ,Chang)المهمة  أداءوالتوضيحات أو الخطوات التى تساعد المستخدم أن يبقى ضمن نطاق 

2004) . 
   اإللكترونية داءاألأنواع نظم دعم 

مة محددة فى : وهو أى نظام معلومات يدعم المستخدم مباشرة فى أدائه لمهداءاألعم نظام د  -1
 .المهمة أداءنفس وقت 
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: وهو يوفر معرفة أكثر، مراجع للبحث وكذلك التدريب مثل اإللكترونى داءاألنظام دعم  -2
 ,Des jardins,Davis) .بناءًا على طلب المتعلم ، يةنتاجالمساعدة والمحاكاة والبرمجيات اإل 

1995) 
من خالل   تعلمويوفر الدعم الفورى للمالكمبيوتر، : هو نظام يتم تضمينه فى نظام المساعدة -3

 .تشاف األخطاء وتصويبها واإلجابات خطوط المساعدة واك
من الخبراء  المعلومات التى يوفرها العديد يعتمد على الكم الكبير من : وهو نظام النظام الخبير -4

 ، على خالصة الخبرات المختلفة معتمدا من التطور ىالعلى قدر ع ويستخدمها لبناء قاعدة بيانات 
لى من حيث الرد ع، ءبحيث تكون متاحة من خالل النظام لجمهور المستخدمين من غير الخبرا

 .(186،  1995حات الكمبيوتر، )موسوعة مصطل األسئلة
ندماجها مع نظام العمل  ا وفقا لمستوى  اإللكترونى داء األ( بتصنيف نظم دعم 1995كما قامت جيرى ) 

 :نتج عن ذلك ثالث تصنيفات كاآلتى حيث
، بمعنى  داءاألبيانات خارجية مخزن عليها المحتوى الذى يدعم  عبارة عن قواعد : الدعم الخارجى -1

التعامل مع  أنه لم يتم دمج هذا المحتوى ضمن واجهة عمل المستخدم، وتشمل هذه المجموعة 
 بوابات المعرفة، وتقديم الدعم الفنى.  وكذلك، ملفات المساعدة محركات البحث 

 مع نظام العمل. داءاألج نظام دعم : وفيه يتم دمالدعم الداخلى -2
: وفيه يوفر النظام للمستخدمين دعم المهمة التي يتم إدراجها مباشرة ضمن  الدعم الجوهرى  -3

 .(Gery,1995)واجهة عملهم 
الحتوائهما  الدعم الداخلى والخارجى نظرا  ماوهو التصنيف الذى سوف تتبنى الباحثة نوعين منه وه 

التصنيفات التى تم عرض بعضها مسبقا، وكذلك نظرا  محتويات من  على معظم ما تم تداوله
البحث   اعتماد م الدعم الجوهرى نظرا لعدم ا، وقد تم استثناء نظالحالىا مع متطابات البحث ملتماشيه
 .اج لنمطى الدعم الخارجى والداخلىت مدرجة مباشرة بل تنميه مهارات تحت على مهما الحالى

   اإللكترونية داءاألفعالية نظم دعم 
  مدار العديد من السنوات نوقشت على ليست جديدة نسبيا،  اإللكترونية  داءاألعلى الرغم من أن نظم دعم   

طالع على العديد من قواعد  على حد علم الباحثة ومن خالل اإلإال أن الدراسات التى أجريت لقياس فعاليتها 
 (Nguyen et. al., 2005)قليلة جدا المعلومات التعليمية المختلفة، 

المهمات وقدرتها على  داء على تقديم الدعم الفعال أل اإللكترونية داءاأللكنها أظهرت قدرة نظم دعم     
 : لى فعاليتها فى عدة جوانب كاآلتىتوفير التعلم الفعال، كما أشارت األدبيات ع
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 .داءاألقدرتها على دعم  -1
 .فترة تدريب مسبق قليلة نسبيا إلىاحتياجها  -2
 (Gery, 1989, 1991; Barker, 1995) .للمتعلم داءاألات عالية فى مستوى إنجاز  تحقق  -3

 :اإللكترونية داءاألوائد نظم دعم ف
  تم تصميمها بشكل جيد كما ذكرها كل من   إذاميزات عديدة ذات فوائد وم اإللكترونى داءاألتعد نظم دعم 

(McGraw,1994) )(Levin,1994)   فيما يلى: ويمكن تلخيصها 
 .داءاألتحسين  التالىوب المهمة أداءمعدالت الخطأ فى  انخفاض  -1
 .مسبقةمتعلم من خبرات ألنها تعتمد على مالدى ال انخفاض وقت وتكاليف التدريب  -2
 .ى البحث عن المعلومات ذات الصلةية وعدم تضييع الوقت فنتاجتعزيز اإلفع مستوى المهارات و ر  -3
 .دة من خالل ممارسات العمل الموحد زيادة الجو  -5
زيادة الدافعية نحو التعلم والتطلع لمعرفة المزيد من المعارف والمعلومات وتخطى طريق التعليم   -6
 . تقليديةال
 ورقية.على المخرجات ال االعتماد تقليل  تساعد فى  -7
فى تحسين  يسهم و التى يحتاجها مما يساهم فى تطويره المستمر  األدوات تمكين المستخدم من  -8

  .أدائه
 .كمال المهمات وقت زمنى أقل إل إلىتحتاج   -9

 .استشارة الخبراء إلىتقليل الحاجة  -10
 الخرائط الذهنية  : المحور الثانى

  ماغ اإلنسانى بأقصى بحيث يعمل الد تعمل الخرائط الذهنية على تنشيط فصى الدماغ األيمن واأليسر سويا  
 يح ذلك نجد أن الدماغ اإلنسانى يتكون من  طاقاته ولتوض 

 فصى المخ األيمن واأليسر. -1
 . جذع المخ -2
 .(52، 2009حسن زيتون،  )المخيخ  -3

سئول عن عمل جزء معين فى اإلنسان،  المكونات الرئيسية للمخ اإلنسانى مويعتبر كل مكون من هذه      
فالجانب األيسر مسئول عن الرياضيات والكالم  ،ويضطلع كل جانب من القشرة المخية بوظائف مختلفة

الكليات ويعمل  والحدس والصور والتلخيص و أما األيمن فيرتبط بالفن  وتحديد الجزيئات، ،والمنطق والوقت 
 ( . 39، 2004)نادية السلطى،  تحقيق التوازن فى حياة االنسان أجل هذان النصفان معا من 
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جزء يستلزم عمل الجزء اآلخر لكى  ، اال أن كل جزء يتبع منظومة عمل خاصه وبالرغم من أن كل     
)  فردية بين كل فرد وآخروتختلف درجة كفاءة وعمل كل جزء بناءا على الفروق اليؤدى دوره بشكل متكامل، 

(، وحتى يمكن تحقيق تعلم أفضل وشحذ الذاكرة للحد األقصى يجب أن تكون  28، 2006جنسن، إيرك 
ال يوجد  أنه كاملة وعالقات متبادلة من أبرزها  أنماطعندما تكون هناك  أكثر اتساعًا وثراءاً  التعليميةالصورة 

 .(Diamond,Hopson,1998,26)المدخالت  اتفقت مهما  متشابهةدماغين لها نواتج 
 أنواع الخرائط الذهنية 
 :الخرائط الذهنية نوعان

 : الخرائط الذهنية التقليدية 
برامج والتى تستخدم  اإللكترونيةهنية الذ  تعتمد فى رسمها على الورقة والقلم، والخرائطالتى  وهى      

  .(frey,2008) الحالى، وهو النوع الذى سيتناوله البحث اعدادها فى الكمبيوتر
 : اإللكترونيةالخرائط الذهنية 

ومتات وتوليتد أفكتار إبداعيتة فتي تقويتة التذاكرة واستترجاع المعل ، تستاعد التتعلم النشتط استراتيجيات  إحدى       
يستاعد علتى تنشتيط واستتخدام شتقي المتخ  ، ممتا العقتل البشترى  بنفس طريقه حيث تعمل  ،مسبوقةغير  جديدة

بتتداًل متتن التفكيتتر الخطتتي التقليتتدي  ،وترتيتتب المعلومتتات بطريقتتة تستتاعد التتذهن علتتى قتتراءة وتتتذكر المعلومتتات 
 MindMap  ،MindView3   ،MindManager8مثتل   متن ختالل بترامج الكمبيتوتر ويتم اعدادهاة تلدراس

ائط بشكل تلقائى ر ، ألنها تعمل على رسم الخخاصهمهارات  تخدمالمسلدى ، وال تتطلب تلك البرامج ان يكون  
 :التقليدية بما يلىلخريطة الذهنية المعدة لذلك، كما أنها تتميز كذلك عن ا األشكالمن خالل العديد من 

ما يعادلها من قاعدة بيانات بصرية قوية، أي أن الخريطة  إلىتحويلها  يمكنالبيانات داخل الخريطة  -1 
أو حتتى  Excelمن المعلومات الوفيرة المخزنة في كلمتة أو وثيقتة أو جتدول بيانتات العديد تحتوى على 

 إلتىبمجرد الضغط عليه ممتا يتوفر الوقتت باإلضتافة  إليه اإلنتقالوكل هذا يمكن  ،رسائل بريد الكتروني
 .تجنب الفوضى البصرية من خالل عمل خرائط فرعية وربطها معا في خريطة واحدة يمكن التحكم بها

 ،من ختالل تحريتك بعتض اإليقونتات  ،بعد انشائها ترتيب المواضيع واألفكار: حيث يمكن تتسم بالمرونه-2
  ة التقليدية.وهذا ال يتوفر فى الخرائط الذهني

 : اإللكترونيةأهداف استخدام الخرائط الذهنية 
 ( ,Sicinski, 2011a; Buzan, 2010; Novak, 2010; Foreman, 2008a; Foremanكما ذكرها كل من  

.(2008b; Buzan, 2003 

 .ه إنجاز و  تحقيقهما يرغب فى فعالية فيحصل المتعلم على  ب ى المخباستغالل جان  -1
 .اإلبداعداخل الفرد لتحقيق النجاح، والتحفيز على  الكامنة استغالل القدرات  -2
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  .وعدم الفهم االستيعاب سيان وعدم التخلص من بعض العوارض مثل قلة التركيز والن -3
   اإللكترونيةمميزات الخرائط الذهنية 

 ;Krasnic, 2012; Safar et al., 2012; Sicinski, 2011b; Foreman, 2009aكما ذكرها كل من
Frey, ) .(2008; Buzan, 2006; Strangman, Hall, & Meyer, 2003; Buzan, 2002    والتى

 يمكن تلخيصها فيما يلى: 
 ممتعا.جعل التعلم تساعد على  -1
 .البحث شمولية عن الموضوعات محل   وأكثرمتكاملة عطى صورة ت -2
 من المعرفة. تشكيل كم متراكمساعد على ت -3
 مهما كانت معقدة بطريقة سلسة.تعمل على توصيل األفكار   -4
 ع أكبر كم من المعارف والمعلومات فى صورة واحدة، مما يجعل قرارات المتعلم أكثر صوابا. تض -5
   .مرتبة، من خالل عملية تخزين المعلومات بطريقة ساعد على تقوية الذاكرةت -6
 .المتغيرات لتكوين صورة أشمل وتوليد معارف جديدةالربط المتكامل بين  -7
 .وتنمية مهارات حل المشكالت  ،االنتباهتساعد على تقوية  -8
  اإلضافة قت والحذف أو و ى أيمكن استرجاعها فى فاعلة فى العملية التدريسية تستخدم كأداة  -9

   .عليها

 :العملية التعليمية ومنهافي  اإللكترونيةعديد من الدراسات التي تناولت استخدام الخرائط الذهنية وهناك ال
ساعدت الطالب   ،اإللكترونيةعلى أن الخرائط الذهنية  أكدت التي و ( Margulies,2004دارسة )  

 ،تسجيل المالحظات لتذكر ما درسوه أجلمن  سواء كان ذلك، بصورة بصريةتسجيل ألفكار وسهلت عليهم 
  الدراسة أن الخرائط الذهنية  أكدت كما  ،مقارنة بالطريقة التقليدية ،عمل العروض التقديمية أجلأو من 

   بسيط عن األفكار في صورة  ألنها تعبر بشكل  ،تساعد على نقل األفكار بصورة أكثر وضوحا  اإللكترونية
(  2011) العوفىدراسة وكذلك ، ااالقتصار على مواد بعينهدون ، اسيةرسم، وهى تفيد في جميع المواد الدر 

في تحصيل قواعد اللغة اإلنجليزية لطالبات الصف  اإللكترونيةاعلية استخدام الخرائط الذهنية ف والتى تناولت 
المجموعتين   إحصائيا بين متوسطي درجات  ةق دالو فر وجود  إلى، وتوصلت نتائج الدراسة الثاني ثانوي 
الخرائط الذهنية   استراتيجيةوقد أوصت الدراسة باستخدام   ،لضابطة لصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية وا
وجود قابلية أكثر  ( Peng,2011) واضافت دراسة، فى تدريس المواد الدراسية المختلفة اإللكترونية

على   أكد و  اإللكترونىالمرتبطة بالكتاب  اإللكترونيةلالستيعاب القرائى لدى الدارسين باستخدام الخرائط الذهنية 
 ،  (Issam,Fouad,2008)  دراسة ، و (2009إسماعيل عبد الجليل )ما سبق كل من دراسة 
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 & Liu, Chen&  Chang, 2010; Kim ;(Siriphanich & Laohawiriyanon, 2010)ودراسة
Kim, 2012; Hofland, 2007 

  اإلنجاز: دافعية المحور الثالث 
  ، عمال الصعبةواألالمهمات  إنجازو  ،النجاح وتخطى العقبات  إلىالسعى  بأنها اإلنجازتعرف دافعية        

ال  ،اإلنجازأن دافع  إلى، وأضاف أبو عالم (66، 2000الصافى، عبد هللا )وأقل جهد ووقت  أداءبأفضل 
فقط ، بل يتضمن التخطيط الدقيق لتحقيق   يرتبط بمجرد تحقيق درجات عالية أو وضع اجتماعى معين

 . (257،  2004رجاء أبو عالم، )مستوى معين مستمر 
  ( (Preckel,Vock,2006دراسة ومنها:  لنجازلدافعية من الدراسات التى تناولت ال وهناك العديد 

 بانخفاض الدافعمرتبط ، األكاديمى اإلنجازدنى من الحد األ الطالب أصحاب أن  إلىوالتى توصلت نتائجها 
مرتفع لدى طالب عينه   أكاديمىمستوى تحصيل وجود  إلى (2006)العلى وسحلول، دراسة لديهم، واضافت 

وقد أوصت الدراسة بأهمية العمل على إثارة الدافعية   ،مستويات الدافعية المرتفعة إلىالدراسة، يرجع ذلك 
ومن خالل العرض السابق يتضح   اإلنجازتحسين دافعية  إلىية تهدف إرشاد داخل الصفوف وعمل برامج 

نظرا لما تقدمه للمتعلم   ،تحقيقهعلى  اإللكترونية  الخرائط الذهنية ه تساعد الذى و  للطالب  اإلنجازدافعية  أهمية
وتنظيم للمعرفة  ،وزيادة توليد األفكار البديلة ،رسوميه قوية تعتمد على تلخيص األفكار وتوضيحها بيئةمن 

باإلضافة لما تتيحه من   ،مما يساعده على سهولة تذكرها واسترجاعها وتسريع عملية التعلم  ،المقدمة للمتعلم
التى تجعل من   ،فضال عن ممارسة عمليات العصف الذهنى ،ى وحل المشكالت اإلبداع فرص لتنمية التفكير 

  الذهنية رائط تؤتي ثمارها سريعا، وحتى يتمكن الطالب من مهارات الخ ،عملية التعلم عملية شيقة وممتعة
وتوفر لهم المتابعة على المستويين   ،مع ظروفهم التعليمية تتناسب البد من اختيار استراتيجية  ، اإللكترونية
 . اإللكترونية داءاألوهذا ما توفره نظم دعم  ،والتقليدى اإللكترونى

 
 إجراءات البحث 

 ،الحالية البحث على الدراسات واألبحاث السابقة واألدبيات ذات الصلة بمتغيرات  طالعاالمن خالل        
متطلبات الدراسة الحالية، وكيفية بناء أدواتها   إنتاجتباع الخطوات المنهجية المناسبة في تصميم و إبغرض 

 وتتمثل في:  البحث قامت الباحثة بعدد من اإلجراءات تحقيقًا ألهداف 
 

 إعداد مواد وأدوات البحث:أوال: 

، لدي طالب الدراسات العليا اإللكترونيةمهارات بناء الخرائط الذهنية سارت عملية إعداد برنامج لتنمية    
 وفقا للجراءات التالية: 
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  للبرنامج مادة المعالجة -
 

 : اإللكترونية الخرائط الذهنية إعداد قائمة بمهارات 

مهارات  3بصفة عامة تتكون من  اإللكترونية  الخرائط الذهنية  إنتاج بإعداد قائمة بمهارات  الباحثة ت قام  
تمهيدا   ،عرضها على السادة المحكمين لتحديد أهم المهارات الالزم توفيرهام ت فرعية، ةمهار ( 11) رئيسية و

وطبقا الحتياجاتهم   ،للتوصل ألهم هذه المهارات من وجهة نظرهم ،طالب الدراسات العليالعرضها على 
 : لنسبة لهم، وفقا للخطوات التالية ودرجة أهميتها با ،الفعلية
 تحديد الهدف العام من القائمة   -

فى مجال   طالب الدراسات العلياللى االحتياجات الفعلية استهدف تصميم هذه القائمة التعرف ع
 . اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجمهارات 

 مصادر اشتقاق القائمة  -

 : ند اشتقاق مضمون هذه القائمة علىع  الباحثةاعتمدت 
 . اإللكترونيةالخرائط الذهنية تحليل الدراسات والبحوث واألدبيات السابقة المتعلقة بموضوع  -   

 .المستهدفة التعليمية خصائص الفئة تحديد  -       
 : اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجمهارات إعداد الصورة المبدئية لقائمة  -

الواجب  اإللكترونيةالخرائط الذهنية  إنتاجمهارات قائمة ب إلىوفي ضوء الخطوات السابقة تم التوصل 
 . عليها طالب الدراسات العلياتدريب 

 :حية القائمة التحقق من صال -

على مجموعة من المحكمين المتخصصين في   ،الصورة المبدئية لهاتم عرض القائمة في     
وذلك بهدف التعرف على مدى اتفاق المحكمين على   ،والمناهج وطرق التدريس ،مجال تكنولوجيا التعليم

تم إجراء التعديالت في ضوء آراء السادة و  ها،من خالل إبداء آرائهم في ،مدى صالحية القائمة للتطبيق
فأصبحت قائمة المهارات  ات ( مهار 9) إلى المهارات الفرعية واتفق المحكمون على تقليص  المحكمين

 .(1ملحق ) فرعية ات ( مهار 9( مهارات رئيسية و)3تتكون فى شكلها النهائى من )
  بناء مهارات فى ضوء قائمة  طالب الدراسات العليالتحديد احتياجات  مالحظة  تصميم بطاقة  -

 تحكيمها: التى تم   اإللكترونية الخرائط الذهنية
 ،طالب الدراسات العليا، البد من التعرف على أراء د القائمة فى صورتها النهائيةمن إعدا اإلنتهاءبعد 
مهارات الفعلية فى ضوء هذه القائمة، ألنه يصعب بناء برنامج إلكترونى واحد يعالج جميع  احتياجاتهملتحديد 



20 

  والتى سيتم بناء البرنامج ،للطالب ، بل البد أن ينمى االحتياجات الفعلية كلها اإللكترونية الخرائط الذهنية بناء
 .مه أجلمن  عى أساسها

لتحديد  ،طالب الدراسات العلياعلى مجموعة من لذلك تم عرض القائمة التى أقرها المحكمون       
 ودرجة أهمية كل مهارة منها من وجهة نظرهم.  ، التدريبية الفعلية االحتياجات 

ستجابات مدى اإللمام بالمهارة  لتقيس اال ،لتأخذ شكل مقياس ليكارت الخماسى بطاقة المالحظة وقد تم بناء 
 (ضعيفة جدا   -ضعيفة –متوسطة  –كبيرة   –كبيرة جدا )

( و)متوسطة( تعطى  4تعطى )كبيرة( ( و )5كبيرة جدا( تعطى )وفقا لمقياس ليكرت الخماسى، فاالستجابة )
الفرق بين  وهو  4يصبح مقدار المدى = التالى ( وب1ضعيفة جدا( تعطى ) ( و)2( و )ضعيفة( تعطى )3)

 أعلى درجة وأقل درجة.
    .لها فى البطاقة تنازليا وفقا لدرجة احتياج أفراد العينة ومن ثم تم ترتيب المهارات المتضمنة  

  :وتجربته استطالعيا اإللكترونىالبرنامج  إنتاجمراحل تصميم و  -
قائم على أنماط نظم دعم األداء اإللكترونى لتنمية   اإللكترونىبرنامج لت مادة المعالجة التدريبية فى تمث

 مهارات بناء الخرائط الذهنية اإللكترونية والدافعية للنجاز لدي طالب الدراسات العليا 

طور  " ، حيث تطوير التعليم ذي المدخل النظاميب  الخاص  ويسير البحث وفقا لنموذج ديك وكيرى 
عام   نموذج التصميم التعليمي الخاص بهما ( Lou Carey ) ولو كاري (  (Walter Dickوالترديك

، ويعتبر هذا النموذج من أكثر النماذج استخدامًا في التصميم التعليمي، ألنه يبرز العملية  م(1996)
  ." في الميادين المختلفةوالتعليم في العديد من مواقف التدريب  األساسية للتصميم التعليمي المستخدمة

 (106ص  ،م2003)مصطفى جودت، 
 
 
 
 
 
 
 

 ( تحليل نموذج ديك وكيري وفقًا لنموذج تطوير التعليم ذي المدخل النظامي1شكل )
 (107م، ص 2003مصطفى جودت، )

تعديل بيئة التعلم 

بناء على نتائج 

 التطبيق

تحديد الغايات  

وتعريف  

 الحاجات 

وضع 

األهداف 

 اإلجرائية

 تحليل بيئة التعلم  

تطوير   تطبيق التعلم وتحليل النتائج

البيئة 

 التعليمية

وضع  

وسيلة قياس  

 التعلم

تحليل خصائص  

 المتعلم

http://www.personal.psu.edu/wxh139/Dick_Carey.htm
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 مرحلة التحليل: 2/1 
 الحاجات.تحديد األهداف وتعريف  - 2/1/1

  ، ذات الطبيعة النظرية  في المقررات الطالب  عند مالحظة ضعف ،بدأ اإلحساس بمشكلة البحث  
  .وربطها بالواقع ،وصعوبة إدراك المصطلحات الخاصة بها

 ، طالب الدراسات العليافي بناء برنامج يناسب احتياجات  ،وتكمن الحلول التي يقدمها البحث الحالي 
 نجاز الدافعية للرفع مستوى و  ،اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجلم تفاعلية فى من خالل تقديم بيئة تع

 .لتمكينهم من استيعاب المقررات ذات الطبيعة النظرية
 تحليل المهمات التعليمية "تحديد األهداف اإلجرائية":  - 2/1/2
طالب لدى  نجازوالدافعية لل ، اإللكترونيةالخرائط الذهنية  إنتاجمهارات ل ،م تحديد األهداف اإلجرائيةت  

  .الدراسات العليا
 المعد  اإللكترونىن خالل الموقع تحليل بيئة التعلم "تحليل المحتوى المقدم م - 2/1/3
  ، األهدافتلك ومن ثم تم استخالص محتوى البرنامج الذى يغطى  ،التعليمية األهدافبدراسة  الباحثة قامت   

 . المناسبةباألدبيات التربوية تعانة وذلك باالس  ،ويعمل على تحقيقها
 : إعداد محتوى البرنامج - 

أحد خطوات مرحلة التصميم، ويتمثل فى اختيار الحقائق والمفاهيم  للبرنامج يعتبر إعداد المحتوى  
والمهارات األدائية، وتنظيمها على نحو يراعى الترتيب المنطقى، وتحديد طريق السير فيها، بما  ،المعرفية

وفقا لالحتياجات التى كشف عنها   ،يسهم فى تحقيق أهداف البرنامج، وقد تم اختيار المحتوى للبرنامج
 تحقيقها.   إلىأهدافًا يسعى البرنامج  الباحثةها تعتبر البحث، والتى ا 

على مجموعة من المحكمين فى مجال   ،داد المحتوى وتحليله وعرضه فى صورته األوليةوقد تم إع 
للتعرف على مدى انتمائه للهدف التعليمى العام، ومدى تحقيق   ،والحاسبات والمعلومات تكنولوجيا التعليم 
 لتقديمه لمستوى المتعلمين.  تهودقته العلمية ومناسب ،المحتوى للهدف

 . لوصول بالبرنامج فى صورته النهائيةوتم اجراء التعديالت ل
 تحليل خصائص المتعلمين: -2/1/4   
دراسة  بإعداد  الباحثة ت قام ،هم واحتياجاتهمومتطلبات طالب الدراسات العلياللتعرف على خبرات      

( طالب وطالبة، والتعرف على 10استطالعية تم تطبيقها على عينة عشوائية من الطالب بلغ عددهم )
  ، إليهاالمهارات التى يحتاجون ، و اإللكترونيةالخرائط الذهنية  إنتاجمهارات فى  طالب الدراسات العلياخبرات 

تبين أن أغلب الطالب يعانون من ضعف في المهارات األساسية لبناء   االستجابات ومن خالل تحليل 
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حيث جاءت نسبة استجابات الطالب السلبية على مهارة " توظيف النص" بنسبة   اإللكترونية الخرائط الذهنية
حول تلك المهارة، في حين حصلت مهارة " ربط العالقات" على نسبة   االستجابات %( من 76قدرت بتتت )
  توظيف الوسائط حول تلك المهارة ، كما حصلت مهارة "  االستجابات %( من 67سلبية قدرت بتت )  استجابات 

حول تلك المهارة، وبناء على ذلك تم تحديد  االستجابات %( من 72" على نسبة استجابات سلبية قدرت بتت) 
توظيف   الممثلة في" نيةاإللكترو  في تنمية مهارات بناء الخرائط الذهنية طالب الدراسات العليااحتياجات 

 الوسائط".توظيف ربط العالقات،  النص،
 

 مرحلة التصميم: 2/2
التصميم التعليمى عملية نظامية ومرحلة تركيبية يتم فيها توجيه مجموعة من األنشطة نحو تحقيق       

التى تؤدى فى  عة من العمليات والخطوات الفرعية، إليجاد حل لمشكله تعليمية، وتتضمن مجمو  ،األهداف
 لمرحلة على مخرجات عملية التحليل. مخرجات هذه العملية، وتعتمد هذه ا إلىالنهاية 

 وتحتوي مرحلة التصميم تبعًا لنموذج ديك وكيري على المراحل التالية:    
 وضع األهداف اإلجرائية. –أ 

 التربوية.  االستراتيجيات وضع  –ب 
 تطوير المحتوى.  –ج 
 وضع وسيلة لقياس التعلم "التقويم.  –د 

 األساسية لمرحلة التصميم وهي: عددًا من المهام  تقد حدد الباحثةوتبعًا ألهداف البحث الحالي فإن 
 وضع األهداف اإلجرائية.  2/2/1

على األدبيات والمراجع التى تناولت كيفية تحديد األهداف ومعاييرها وطرق  االطالعوفى هذه المرحلة تم    
 : كالتاليلتحقيقه  إلىوفى ضوء ذلك تم تحديد الهدف العام الذى يسعى البرنامج  ،صياغتها

من قائمة   تم تحديدهاالتى  اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجمهارات  طالب الدراسات العلياإكساب  -
 . نجاز، وقياس الدافعية للاالحتياجات التدريبية

بعد  ،الدراسات العليا طالب المتوقع من  داءاألتصف  ،فى صورة سلوكية ترجمتهوبعد تحديد الهدف العام تم  
 :من دراسة البرنامج اإلنتهاء

 إعداد السيناريو للبرنامج:  -2/2/2
السيناريو، بحيث يبرز المتغيرات التجريبية،   الباحثة ت تأسيسًا على ما سبق وفى ضوء األهداف، صمم 

 ويسيطر على كافة عوامل الضبط التجريبية األخرى. 
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من صياغة السيناريو في صورته المبدئية على ضوء األسس والمواصفات التربوية والفنية   اإلنتهاءوبعد   
جيا التعليم  التي تم تحديدها، تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولو 

تم وضع   ،بعد إجراء التعديالت الالزمة على السيناريو العاموذلك الستطالع رأيهم و  ،ات والحاسبات والمعلوم
وعلى   ،وعرضه على الساده المحكمين األوليةالبرنامج فى صورته  إنتاجومن ثم  ،الصورة النهائية للسيناريو

لتعديالت الضرورية في البرنامج، وإعداده في صورته بإجراء ا الباحثة ت ضوء ما اتفق عليه المحكمون قام
من صالحيتهم   أكد للت طالب الدراسات العلياعلى عينة استطالعية من  ،النهائية تمهيدًا لتجربته ميدانياً 

 لالستخدام على المستوى الميداني. 
   :بناء البرنامج

   :التالىيشتمل على ليدعم نظام دعم األداء الداخلي و  موقع إلكترونى إنتاجفى البرنامج تمثل 

وتم اختيار هذا   اإلنترنت والمتاح على  Mindomo اإللكترونيةالخرائط الذهنية  نتاجإل برنامج  -1
 :المميزات والتى يمكن تلخيصها فيما يلى للعديد من البرنامج

 . ية وليس ترفيهيةتعليم   إلكترونيةخريطة ذهنية  إنتاجيتم من خالله  ، ربحال إلىتعليمي ال يهدف  -2

وقارئ ملخصات  Facebookجتماعية مثل الشبكات االجتماعية من خدمة للبرمجيات اال أكثريدعم  -3
الدراسات  لطالب الخارجى  داءاألوالتى تحتاجهم الباحثة لدعم    Blogerوالمدونات  Rssاالخبار 

 .العليا
 يدعم اللغة العربية.  -4
 بالتفاعلية والتشاركية والعمل التعاوني. يتميز  -5
ن  يمل المعلم قادر على متابعة المتعلالتقارير عن المتعلمين للمعلم مما يجع إرسال إمكانيةيتيح  -6

 بصورة مستمرة ودورية. 
 . للمتعلمينيتيح درجة عالية من الحماية واالمان والخصوصية سواء للمحتوى او  -7
 مجموعات للمتعلمين من خالله بسهولة. إنشاء إمكانيةيتيح  -8
 . اإللكترونىيمكن من خالله تلقي االشعارات عن طريق البريد  -9

 يتيح مساحة تخزين مناسبة للبيانات. -10

 . الخدمة مجانية ومتوفرة ومتاحة باستمرار -11
 فى ما يلى: وتمثلت البرنامج فى  اإللكترونى داءاألنظم دعم   -2

 األدواتتضم جميع المصطلحات و  ،ى من خالل بناء قاعده بيانات داخلعلى الدعم ال الباحثة ت اعتمد -1
طالب  حتى يستطيع  ، والتى تتفق مع االحتياجات التى سبق تحديدها ،لبرنامجالتى ترتبط بمحتوى ا
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فى البرنامج، كذلك على المساعدات الوظيفية فى   ت المهما أداءا فى أثناء إليهالرجوع  الدراسات العليا
بعض المهمات  أداءوتوضيحات وعرض خطوات  أمثلةالبرنامج، والتى تمثلت فيما يقدمه البرنامج من 

 .  أو الصور الفيديوخالل لقطات  من خطوة خطوة،
طالب الدراسات  الباحثة قنوات تصل بينها وبين  إنشاءالباحثة على الدعم الخارجى من خالل  ت اعتمد  -2

من خالل تبادل الرسائل  والملحة للمتعلم، وكذلك الضروريةللربط بالمواقع والوصالت الخارجية  ،العليا
حساب الباحثة   إلىالمدرج فى الموقع كأحد أشكال الدعم، باإلضافة  اإللكترونى، عبر البريد اإللكترونية

،  ، وتم ربطها بالموقع التعليمى على الفيس بوك وتويتر وواتس اب، لتسهيل التواصل مع عينة البحث 
   .حلها بصورة فورية الحل األمثل، أو مشكلة فنية فيتمواصل وإيجاد فى حال ظهور أى مشكلة للت

 :أدوات البحث وضبطها: بناء ثالثاً 
  في  طالب تكنولوجياالمهارى ل داءاأللقياس المالحظة بطاقة بإعداد  الباحثةتمثلت أدوات القياس فى قيام   

جراءات كل منهما على النحو  وقد تمت إ نجازومقياس الدافعية لل ، اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجمهارات 
    :اآلتى
 طالب الدراسات العليالدى  اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجمهارات لتقييم مالحظة بطاقة  إعداد  -1

 :()مجموعة البحث
 : بالمراحل اآلتية المالحظةوقد مر إعداد بطاقة 

 :  المالحظة تحديد الهدف العام لبطاقة -أ
  الخرائط الذهنية  إنتاجمهارات فى بعض  طالب الدراسات العليا أداءقياس  إلى لمالحظةهدفت بطاقة ا    

 على المهارات التالية:   واشتملت البطاقة، من دراسة البرنامج اإلنتهاءبعد ، اإللكترونية
  -اختيار الكلمات المفتاحية مهارة توظيف النص: واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في  .1

 انسيابية المعلومة. -تسلسل المعلومة 
اختيار الرابط   -تحديد العالقات : واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في العالقات ربط مهارة  .2

 . توظيف الرابط -
األبعاد   –الرموز  – األشكال: واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في توظيف الوسائط .3

 الثالثية. 
 : مصادر بناء البطاقة -ب
وبناًء على قائمة المهارات التى   ،اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجمهارات فى ضوء محتوى البرنامج من    

 .( 1 ملحق )  المالحظة تم بناء بطاقة ،تم عرضها على المحكمين وبعد إجراء التعديالت المقترحة
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 .صياغة مفردات البطاقة  -ج
ى  الت، اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجمهارات تم صياغة بنود البطاقة فى ضوء أهم المهارات األساسية ل  

 . تحديدها من خالل قائمة المهارات  فى صورة عبارات محددة، والتى تم ،يهدف البرنامج لتنميتها وصياغتها
 :تحديد أسلوب تسجيل التقييم  -ب 

)كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدًا(،  البطاقة وفقًا لنموذج ليكرت الخماسيتم بناء اختيارات 
 لكل درجة من درجات المهارة. توصيفيهكما تم وضع قائمة معايير 

والتي من خاللها يتم الحكم على أدائه   ،وبتجميع هذه الدرجات يتم الحصول على الدرجة الكلية للمتعلم
 المدونة بالبطاقة.   فيما يتعلق بالمهارات 

  المالحظةالصورة األولية لبطاقة   -جـ
صياغتها في  و بترتيبها  الباحثة قامت  ،اإللكترونية الخرائط الذهنية إنتاجالخاصة ببعد دراسة المهارات 

 صورة عبارات يمكن قياسها مباشرة حيث روعي اآلتي:  
الخرائط الذهنية   إنتاجخاصة بفرعية هارة م (9)مهارات رئيسة و (3) المالحظة علىاشتملت بطاقة 

  .اإللكترونية
على   بطاقة المالحظة فقد قامت الباحثة بعرض  بطاقة المالحظةولحساب صدق  :صدق بطاقة التقييم -د

 من التالي: أكد دف التبهالتعليم، وذلك  تكنولوجياالمختصين في 
 . اإللكترونية بناء الخرائط الذهنيةمدى شمول العبارات لمهارات  •
 مدى انتماء المهارات الفرعية للمهارات األساسية التابعة لها. •
 مدى دقة صياغة عبارات المهارات. •

 ا النهائية.تهالمحكمين ووضع البطاقة في صور وبعد ذلك تم تعديل البطاقة في ضوء آراء 
 :ثبات بطاقة التقييم -هـ

  نسختين فقد قامت الباحثة بحساب ثبات البطاقة عن طريق تقييم  بطاقة المالحظةمن ثبات  أكد وللت
ن من أعضاء هيئة  ثني إلبطاقة باإلضافة إلى االستعانة بباستخدام ا من البرنامج غير مكتملتين ينت تجريبي

وذلك للوصول  المعول بهاتقييم ال، وذلك التقييم باستخدام معايير النسختينكل منهما بتقييم  التدريس حيث قام
 إلى الصورة النهائية للبطاقة. 

 بحساب معامل االتفاق بينهم من خالل المعادلة التالية:  باحثةثم قامت ال
           معامل االتفاق
              = 

 االتفاق عدد مرات 

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات 
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 وبالتعويض في المعادلة لعدد مرات االتفاق وعدد مرات االختالف كانت النتائج كالتالي:
 : (: حساب معامل االتفاق3جدول )

 المتوسط المالحظ الثالث  المالحظ الثاني  المالحظ األول

92 % 91 % 93 % 92 % 

%( وهذا يدل على ٩2متوسط معامل االتفاق بين المالحظين كانت )( أن 3يتضح من الجدول )        
 صالحة للقياس والتطبيق. بطاقة المالحظة درجة ثبات عالية مما يؤكد أن 

 اإلنجاز مقياس دافعية  -3
 دراسة شانج كالدراسات األجنبية  بعض  علي مراجعة االعتماد ب نجازم تصميم مقياس الدافعية للت       

Ching (2001)ساسوينج ، Seung (2005)دينس ، Dennis (2007) كلتون ، Clayton (2010)  ،
فادة  ست تم اال حيث  اإللكترونيةالبيئات وتصميم  نجاز، والتي ربطت بين الدافعية للKuen (2012) كوين
وفقًا للخطوات  من قبل الباحثة ، وقد تم إعداد المقياس بعاد والفقرات في صياغة المقياسواال  المتغيرات  من

 التالية: 
 :بناء اختيارات المقياس .1

على العديد من المراجع والدراسات التي تناولت أساليب التقويم بصفة عامة والشروط  االطالعبعد 
 تم بناء اختيارات المقياس وفقًا لنموذج ليكرت الخماسي  ،نجازلل مقياس الدافعيةالواجب توافرها في 

 )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.
 وضع معيار المقياس:  .2

 معيار المقياس وفقًا للتالى: تم وضع 
تجمع األوزان النسبية لكل عبارات المقياس لكل طالب حيث تعبر الدرجة الكلية للمقياس عن مجموع   .أ

 .طالب في جميع عبارات المقياسال وزان التقديرية التي حصل عليهااأل
إجابات الطالب  يتم حساب متوسط األوزان بقسمة المجموع علي عدد عبارات المقياس فإذا كانت  .ب 

 .( تكون سالبة3( تكون الدافعية لديهم موجبة، وإذا كان أقل من )3علي عبارات المقياس أكبر من )
 صياغة المفردات:  .3

التوجه للتحصيل  و الطموح و المثابرة " أن يقيس  نجازالدافعية للمقياس  صياغة مفردات  د روعي عن      
واضحة وال تحتمل أكثر من تفسير، وأن توافر فيها   المقياس عبارات أن تكون "، كما روعي التوجه للعملو 

كما روعي ترتيب العبارات في المقياس بطريقة   ،المعلومات والمهارات والبيانات الكافية التي تسهم في حله
 غير منتظمة.
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 :المقياسصياغة تعليمات  .4

في الصفحة األولى وقد روعي أن تكون واضحة ودقيقة ومبسطة حتى ال   المقياستم وضع تعليمات 
كما روعي فيها أيضًا أن تكون واضحة من حيث كيفية  ، الطالب وتغير من النتائج استجابة تؤثر على 

  على العبارة المختارة.  االستجابةتسجيل 
 حساب معامل السهولة والصعوبة: .5

حيث تبين  ، المعادلة الخاصة بذلكاستخدام ب المقياس بة لمفردات تم حساب معامالت السهولة والصعو        
في  العبارات إال أنه ينبغي أن تتدرج  (%50) ة إلىمعدل سهول العبارة األفضل في المقياس تصل نسبةأن 

 البالط أداءاألقوياء وتحسن  الب ألن هذا التدرج يساهم في تحديد الط( %90% إلى10)سهولتها من
 . الضعفاء

هي مفردة شديدة  (%90)  هنا اعتبرت الباحثة أن المفردة التي يصل معامل السهولة فيها أكثر منمن 
هي مفردة صعبة وينبغي حذفهما من   (%10)السهولة، وأن المفردة التي يصل معامل الصعوبة فيها أقل من 

 . المقياس عبارات 
 : المقياسمن صدق  أكدالت .6
والخبرة من أعضاء  االختصاص األولية على مجموعه من المحكمين من ذوي  بصيغته المقياستم عرض      

وضوح البالبعد الذي تنتمي إليه، ومدى  المقياس فقرة من فقرات  ارتباط كلمن مدى  أكد هيئة التدريس، وذلك للت
وذلك المحتوى  ه، واقتراح طرق تحسين أجللتحقيق الهدف الذي وضعت من  والمالئمةاللغوية الصياغة وسالمة 

 بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مما يرونه مناسبًا. 
من   للمقياسبعد استعادة النسخ المحكمة وذلك  إجراء التعديالت الالزمة التي أوصى بها المحّكمون كما تم 

سواًء بتعديل   %( من المحكمين90) من قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفق عليها أكثر ، حيث المحكمين
 .  للمقياسالعبارات، حتى تم الحصول على الصورة النهائية و  األسئلة الصياغة أو حذف أو إضافة بعض 

 :المقياسحساب ثبات  .7
  (Sperman & Brown)معادلة التجزئة النصفية لسبيرمان وبراون  تم تطبيق  لحساب ثبات المقياس       

( معامل 4وفقًا لمتغيرات البحث، ويوضح جدول رقم ) المقياس مكونات بين  رتباطاالوذلك إليجاد معامل 
 . نجازلمقياس الدافعية للالثبات التجزئة النصفية 
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 (4جدول رقم )
  Split-Half ألبعاد المقياس معامل الثبات التجزئة النصفية

 معامل الثبات  البعد  م 

 0.91   المثابرة  1

 0.93 الطموح 2

 0.94  التوجه للتحصيل  3

 0.93 التوجه للعمل 4

   0.92   نجازمعامل الثبات الكلي لمقياس الدافعية لل

مرتفع حيث بلغ معامل الثبات اإلجمالي   نجازمقياس الدافعية لليظهر من خالل الجدول السابق أن ثبات 
  ة المقياس مناسب مما يدل على ثبات ال معاملل  مرتفعمستوى  ووه، (0.92)  نجازلمقياس الدافعية لل

وصالحيتها للتطبيق   األبعاد والعبارات ثبات و ما أعد لقياسه ه فياستخدامموثوقية  وكذلك، البحث ألغراض 
 . الميداني

 رابعًا: التجربة االستطالعية: 
بلغ  جامعة الفيوم بكلية التربية  طالب الدراسات العلياعشوائية من تم إجراء التجربة االستطالعية على عينة  

مجموعتين تجريبيتين بلغ قوام   إلىتم تقسيمهم  الدراسات العليا طالب ن متطوعين من بي من ال( 10قوامهم )
، بحيث لن تدخل هذه العينة ضمن المجموعة التجريبية األساسية للبحث وذلك في الفصل (5كل مجموعة )
 2016  -2015الدراسي األول 

وطريقة السير داخل   ،شرحًا تمهيدًا مختصرًا يوضح فكرة البرنامج والهدف منه بإعداد  الباحثة ت وقام
طالب ة بين مراعاة الفروق الفردي الباحثةحتى تستطيع  ،وروعي أن يكون هذا الشرح شفهياً  ،البرنامج

  الخرائط الذهنية  إنتاجلمهارات  البرنامج ثم بدأت المجموعة التجريبية فى استخدام ،الدراسات العليا
الخرائط   إنتاجمهارات  لتنمية والخارجية الداخلية اإللكترونية داءاألوالذى يقوم على نظم دعم  ،اإللكترونية

 .على الطالب  اإلنجازمقياس دافعية  بطاقة المالحظة و  ثم تم تطبيق ،اإللكترونية الذهنية
 طالب الدراسات العليا باستطالع آراء  الباحثةمن دراسة البرنامج وتطبيق أدوات البحث قامت  اإلنتهاءبعد   

 .منها في البرنامج بحيث يمكن االستفادة
 .ة المستخدمة )البرنامج(التجربة عن فاعلية مادة المعالجة التجريبيوكشفت 

 وكانت هذه النتائج مطمئنة ومهيئة إلجراء التجربة األساسية للبحث. 
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 خامسًا: تنفيذ تجربة البحث األساسية:  
 : االستعداد لتجربة البحث  -أ

 : إلجراء تجربة البحث وكانت كاآلتىبعدد من اإلجراءات بهدف االستعداد   الباحثةقامت 
 من عدم وجود مشكالت فنيه.   أكد والتالبرنامج و  اإللكترونىالموقع تم الدخول على  -1
 .ة البحث بكميات تتفق مع أعداد عين أدوات البحث  نسختم   -2

 :  تمهيديةعقد جلسة   -ب 
لهم الهدف من التجربة   ت ، وشرح11/2015 / 2 باالجتماع مع أفراد العينة في يوم الباحثة  ت قام

هم  كما أعطت ،اإللكترونىوكذلك الموقع  المعد للبحث البرنامج وطريقة السير فيها وكيفية التعامل واستخدام 
 منه. اإلنتهاءو  ،وتحديد مواعيد دراسة البرنامج www.emindomooo.netرابط الموقع 

 تطبيق أدوات القياس قبليًا:  –ج
 . على أفراد المجموعتين 2015/  11 /2 في اليوم المحدد يوم البحث  ألداتيتم التطبيق القبلى   -

 تنفيذ التجربة:   -د
 . التجريبية لدراستهعلى المجموعة   www.emindomooo.net اإللكترونىعنوان الموقع تم توزيع  -

 . الدراسة الدراسة على مجموعتي داتي التطبيق القبلي أل - ه
 مستوى قبل البدء بالتجربة، لقياس  الضابطة والتجريبيةالدراسة على المجموعتين  داتيتم إجراء التطبيق القبلي أل

( دقيقة 120مدة زمنية قدرها )  التطبيق، وقد استغرق اإللكترونية الدراسات العليا في بناء الخرائط الذهنيةطالب 
وقد استغرق تدوين  نجاز، بينما تم توزيع المقياس في اليوم التالي لقياس الدافعية للكما هو مقرر له

  ( دقيقة أيضًا. 40االستجابات )
 . على مجموعتى الدراسة ةالتجريبي ةتطبيق المعالج ب(

 : الخطوات التالية ةتبعت الباحثا
 توفير األجهزة الالزمة للتجربة: (1

  الكمبيوتر وشاشة عرض للطلبة من جهاز  كمبيوترعلى أجهزة  ى حتو والذي أ للكمبيوترتم توفر معمل متكامل 
 .  بالباحثةالخاص 

 . بنمطية الداخلى والخارجى اإللكترونى داءاألنظم دعم   أنماطعلى قائم  برنامج اختبارو بناء  (2
 تجهيز مكان تدريس المجموعة التجريبية: (3
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من كفاية األجهزة من حيث   أكد تم تجهيز المكان المخصص لتدريس المجموعة التجريبية، وذلك بالت     
 األوقات أثناء إقامة التجربة في  طالب المجموعة الضابطةالعدد والجاهزية، ومن حيث خلو المكان من 

 المخصصة للمجموعة التجريبية.  
تطبيق الدراسة للمجموعة التجريبية وفق الخطة الزمنية المعدة من قبل الباحثة، وفي خط متوازي بدأ  وقد بدأ 

 . تدريس للمجموعة الضابطة ال
 . الدراسة على المجموعتين داتيأل البعديالتطبيق  ج(

ن التجربة  م  اإلنتهاءبعد الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة  داتيأل البعديتم إجراء التطبيق 
، بينما تم توزيع المقياس في  ( دقيقة كما هو مقرر له120مدة زمنية قدرها ) التطبيقوقد استغرق  مباشرة،

   ( دقيقة أيضًا. 40اليوم التالي وقد استغرق تدوين االستجابات )
 . األساليب اإلحصائية المناسبةاستخدام ثامنًا: تحليل النتائج ب

 األساليب اإلحصائية التالية: مت الباحثة استخد 
المتوسط الحسابي لدرجات كل مجموعة: للتعبير عن قيم كل مجموعة من المجموعات المشتملة   -1

 . بالدراسة بقيمة واحدة تمثلها
 . المعياري لدرجات كل مجموعة: لمعرفة انحراف كل درجة عن متوسطها االنحراف -2
 . موعة الضابطة والمجموعة التجريبيةالمج أداء: لتوضيح الفروق بين t-Testاختبار "ت"  -3
 Statistical Packages)(Spss) الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لمعالجة البيانات استخدام وقد تم 

for Social Sciences)  . 
 مناقشة النتائج وتفسيرها. 

 أواًل: عرض النتائج:
إلثبات صحة فروض ، تم تحليل النتائج البعديالتقييم تطبيق التجربة وإجراء  التقييم القبلي ثم من اإلنتهاءبعد 

 ، وقد جاءت النتائج على النحو التالي: البحث 
 : الفرض األول

 :الفرض األول في اآلتيتمثل 
متوسطات درجات المجموعة   ( بين0.05ائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصال  •

 لدى طالب  اإللكترونية لمستوى مهارات بناء الخرائط الذهنية القبليالقياس  فيالتجريبية والضابطة 
 الدراسات العليا.
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المعياري وقيمة )ت( بين   االنحرافو تم حساب المتوسط الحسابي  للتحقق من صحة الفرض األول
مهارات بناء الخرائط الذهنية  القبلي لمستوى التقييم ل من خال ، وذلكالمجموعتين التجريبية والضابطة

 (. 5، وكانت النتائج كما يوضحها جدول )باستخدام بطاقة المالحظة  لدى أفراد العينة اإللكترونية
 

المجموعتين التجريبية  مستوى مهارات  ( يظهر قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين5جدول )
 القياس القبلي والضابطة في 

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 النص  توظيف
 0.855 1.744 27 التجريبية 

 غير دالة  1.112
 0.867 1.736 27 الضابطة 

 ربط العالقات 
 0.904 1.915 27 التجريبية 

 غير دالة  1.135
 0.898 1.924 27 الضابطة 

 توظيف الوسائط 
 0.904 1.272 27 التجريبية 

 غير دالة    1.202
 0.896 1.269 27 الضابطة 

 المجموع الكلى 
 لمستوى المهارت 

   0.888 1.644  27 التجريبية 
 غير دالة  1.150

 0.887 1.643 27 الضابطة 

 مهارة من  ألي( 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )5يتضح من جدول )
القبلي بين المجموعة  التقييم في  وكذلك بالنسبة للمجموع الكلي لمستوى المهارات  مهارات بناء الخرائط الذهنية 

مستوى المهارات لدى  يدل على تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة وتماثل مماالتجريبية والضابطة، 
 . قبل إجراء التجربة أفرادهم

 (:2في شكل رقم ) البياني من خالل الرسم ذلك التجانس كما يمكن توضيح 
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 مجموعتين في القياس القبلي الفرق بين متوسطات مستوى المهارات لل التمثيل البيانى (2شكل )

بين متوسطات مستوى المهارات ( السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2من الشكل رقم )
تجانس المجموعتين التجريبية  مما يؤكد  في القياس القبلي ة التجريبية وكذلك المجموعة الضابطةمجموعلل

للبحث   صحة الفرض األولبذلك يتضح ، و قبل إجراء التجربة مستوى المهارات لدى أفرادهم  والضابطة وتماثل
( بين متوسطات درجات المجموعة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )حيث ال 

الدراسات لدى طالب  اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنيةلمستوى  القبليالقياس  فيالتجريبية والضابطة 
 العليا.

 :الفرض الثاني
 :الفرض الثاني في اآلتيتمثل 
( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

لدى   اإللكترونية لمستوى مهارات بناء الخرائط الذهنية البعديالقياس  فيالتجريبية والضابطة 
 الدراسات العليا.طالب 

ي وقيمة )ت( بين  المعيار  واالنحرافتم حساب المتوسط الحسابي  الثانيللتحقق من صحة الفرض و 
  لمستوى مهارات بناء الخرائط الذهنية  البعديالتقييم من خالل  ، وذلكالمجموعتين التجريبية والضابطة

 (. 6) ، وكانت النتائج كما يوضحها جدولباستخدام بطاقة المالحظة  لدى أفراد العينةاإللكترونية 
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  التقييمالتجريبية والضابطة في  اإلحصائية للفروق بين المجموعتينيبين قيم )ت( ومستوى داللتها  (6جدول )
 البعدي

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 مستوى الداللة  قيمة )ت(

 النص  توظيف
 1.291 3.644 27 التجريبية 

 دالة 4.317
 0.701 2.402 27 الضابطة 

 ربط العالقات 
 1.311 3.812 27 التجريبية 

 دالة 4.441
 0.681 2.499 27 الضابطة 

 توظيف الوسائط 
 1.333 3.866 27 التجريبية 

 دالة 4.533
 0.694 2.506 27 الضابطة 

 المجموع الكلى 
 لمستوى المهارة 

 1.312 3.774 27 التجريبية 
 دالة 4.430

 0.692 2.469 27 الضابطة 

مهارات  إحدىوهي نسبة لتقييم مهارة )توظيف النص( بال( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 6يتضح من جدول )
( بين  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ذات وجد فروق تأي أنه  ،اإللكترونية بناء الخرائط الذهنية

حيث   ،التجريبية والضابطةلمجموعة )توظيف النص( لدى كاًل من ا تقييم مستوى مهارة درجات  متوسطي
 . جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

مهارات بناء  إحدىوهي  )ربط العالقات( بالنسبة لتقييم مهارةكما يتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 
( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذات وجد فروق تأي أنه  ،اإللكترونية  الخرائط الذهنية

حيث  ،لمجموعة التجريبية والضابطة)ربط العالقات( لدى كاًل من ا تقييم مستوى مهارة درجات  متوسطي
 . جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

مهارات بناء   إحدىبالنسبة لتقييم مهارة )توظيف الوسائط( وهي ويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 
( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذات وجد فروق تأي أنه  ،اإللكترونية  الخرائط الذهنية

حيث   ،لمجموعة التجريبية والضابطة)توظيف الوسائط( لدى كاًل من ا تقييم مستوى مهارة درجات  متوسطي
 . جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

وكذلك   اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنية وأخيرًا يتضح أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا في كافة مستويات 
(  0.05، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية مستوى داللة )في المجموع الكلي لمستويات تلك المهارات 
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لصالح   البعديفي القياس  اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنية ى مستو تقييم  درجات  متوسطيبين 
 .  المجموعة التجريبية

 (:3كما يمكن توضيح وجود هذه الفروق من خالل الرسم البيانى في شكل رقم ) 

 
 البعدي  مجموعتين في القياسالفرق بين متوسطات مستوى المهارات لل التمثيل البيانى (3شكل )

 
متوسطات مستوى المهارات  ( السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 3من شكل رقم )

توجد )  ، وبذلك يتضح صحة الفرض الثانيالبعدي التقييم في  ة التجريبية والمجموعة الضابطة مجموعلل
( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة  0.05إحصائية عند مستوى داللة )فروق ذات داللة 

 العليا(.طالب الدراسات لدى  اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنية لمستوى   البعديالقياس  في
 :الفرض الثالث

 :الفرض الثالث في اآلتيتمثل 
( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  •

طالب  لدى  اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنيةلمستوى  البعديو  القبلي لقياسلالتجريبية 
 العليا.الدراسات 

المعياري وقيمة )ت( بين   واالنحرافتم حساب المتوسط الحسابي  الثالث للتحقق من صحة الفرض 
 لمستوى مهارات بناء الخرائط الذهنية  والبعدي القبليالتقييم من خالل  ، وذلكبيتينالمجموعتين التجري 

 (. 7، وكانت النتائج كما يوضحها جدول )باستخدام بطاقة المالحظة  لدى أفراد العينة اإللكترونية
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 للمجموعة التجريبية  البعديالقبلي و التقييم يبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين  (7جدول )
 مستوى 

 التحصيل 
 العدد القياس 

المتوسط 
 الحسابي 

 اإلنحراف
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 النص توظيف
 0.855 1.744 27 قبلي

 دالة 4.622
 1.291 3.644 27 بعدي

 العالقات ربط 
 0.904 1.915 27 قبلي

 دالة 4.515
 1.311 3.812 27 بعدي

 توظيف الوسائط 
 0.904 1.272 27 قبلي

 دالة 4.534
 1.333 3.866 27 بعدي

 المجموع الكلي
 0.888 1.644 27 قبلي

 دالة 4.560
 1.312 3.774 27 بعدي

وهي   لنسبة لتقييم مهارة )توظيف النص(با( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 7يتبين من النتائج في جدول )
داللة إحصائية عند مستوى داللة   ذات وجد فروق تأي أنه  ،اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنية  إحدى

في التقييم  لمجموعة التجريبية )توظيف النص( لدى ا تقييم مستوى مهارة درجات  متوسطي( بين 0.05)
 لصالح القياس البعدي. حيث جاءت الفروق  القبلي والبعدي،

مهارات بناء  إحدى وهي ( بالنسبة لتقييم مهارة )ربط العالقات كما يتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 
( بين  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ذات وجد فروق تأي أنه  ،اإللكترونية  الخرائط الذهنية

حيث  ،قبلي والبعديفي التقييم اللمجموعة التجريبية ربط العالقات لدى ا تقييم مستوى مهارة  درجات  متوسطي
 لصالح القياس البعدي. جاءت الفروق 

مهارات بناء   ىإحد بالنسبة لتقييم مهارة )توظيف الوسائط( وهي ويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 
( بين  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ذات وجد فروق تأي أنه  ،اإللكترونية  الخرائط الذهنية

  ،في التقييم القبلي والبعديلمجموعة التجريبية )توظيف الوسائط( لدى ا تقييم مستوى مهارة  درجات  متوسطي
 لصالح القياس البعدي.  حيث جاءت الفروق 

وكذلك ، اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنيةوأخيرًا يتضح أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا في كافة مستويات 
، أي أنه توجد في التقييم القبلي والبعديلمجموعة التجريبية لدى ا في المجموع الكلي لمستويات تلك المهارات 

مهارات بناء الخرائط   ى مستو تقييم  درجات  متوسطي( بين 0.05مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية 
 في التقييم القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.لمجموعة التجريبية لدى ا ،اإللكترونية الذهنية
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 (:4كما يمكن توضيح وجود هذه الفروق من خالل الرسم البيانى في شكل رقم ) 

 
 القبلي والبعدي  في القياس ة التجريبيةمجموعالفرق بين متوسطات مستوى المهارات لل البيانىيظهر  (4شكل )

 
( السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مستوى  4من خالل شكل رقم ) •

داللة إحصائية عند   ات د فروق ذو وجللتقييم القبلي والبعدي، مما يعني ة التجريبية مجموعالمهارات لل
  للتقييم القبلي لمجموعة التجريبية ا الدراسات العليا طالب درجات  متوسطي( بين 0.05مستوى داللة ) 

يتضح  وبذلك  الدراسات العليا لدى طالب  اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنيةلمستوى  والبعدي
( بين متوسطات  0.05داللة )  )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  صحة الفرض الثالث 

  اإللكترونية  البعدي لمستوى مهارات بناء الخرائط الذهنيةو  القبلي لقياسلدرجات المجموعة التجريبية 
 العليا(.طالب الدراسات لدى 
 :الفرض الرابع

 :الفرض الرابع في اآلتي تمثل 
( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  •

 الدراسات العليا.لدى طالب  اإلنجازدافعية القياس القبلي لمستوى  فيالتجريبية والضابطة 
المعياري وقيمة )ت( بين   واالنحرافتم حساب المتوسط الحسابي  الرابعللتحقق من صحة الفرض 

 لدى أفراد العينة  نجازدافعية للالقبلي لمستوى التقييم من خالل  ، وذلكالمجموعتين التجريبية والضابطة
 (. 8، وكانت النتائج كما يوضحها جدول ) لنجازلدافعية ال مقياسباستخدام 
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 استجابات  ( يظهر قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين8جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي 

الدافعية مستوى 
 نجاز لل

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 0.866 1.868 27 الضابطة  غير دالة  1.488 0.811 1.874 27 التجريبية  المثابرة 
 0.761 1.801 27 الضابطة  غير دالة    1.504 0.788 1.789 27 التجريبية  الطموح 

 0.9335 1.919 27 الضابطة  غير دالة  1.366 0.921 1.933 27 التجريبية  التوجه للعمل 
 0.9321 1.481 27 الضابطة  غير دالة  1.288 0.944 1.486 27 التجريبية  التوجه للتحصيل 

 المجموع الكلى
 0.854 1.863 27 الضابطة  غير دالة  1.450 0.840 1.865 27 التجريبية 

مستوى من   ألي ( 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )8يتضح من جدول )
القبلي بين المجموعة التجريبية  التقييم في  لالتجاه، وكذلك بالنسبة للمجموع الكلي نجازمستويات الدافعية لل

لدى   نجازمستوى الدافعية لل يدل على تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة وتماثل مماوالضابطة، 
 . قبل إجراء التجربة أفرادهم

 (:5في شكل رقم ) البيانيكما يمكن توضيح عدم وجود هذه الفروق من خالل الرسم 

 
 نجاز القبلي لمستوى الدافعية لإل في القياسالمجموعتين  استجابات فرق بين متوسطاتلل  التمثيل البيانى (5شكل )
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الدافعية بين متوسطات مستوى ( السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 5من الشكل رقم )
المجموعتين  تجانس مما يؤكد  في القياس القبلي ة التجريبية وكذلك المجموعة الضابطةمجموعلل نجازلل

صحة  بذلك يتضح ، و قبل إجراء التجربة لدى أفرادهم نجازمستوى الدافعية لل التجريبية والضابطة وتماثل 
( بين متوسطات درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض الرابع )ال 

 . العليا(طالب الدراسات لدى  ازاإلنجدافعية لمستوى  القبليالقياس  فيالمجموعة التجريبية والضابطة 
 :الفرض الخامس

 : الفرض الخامس في اآلتيتمثل 
( بين متوسطات درجات المجموعة  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  •

 العليا.طالب الدراسات لدى   اإلنجازدافعية لمستوى  البعديالقياس  فيالتجريبية والضابطة 
المعياري وقيمة )ت( بين   واالنحرافتم حساب المتوسط الحسابي  للتحقق من صحة الفرض الرابع
  لدى أفراد العينة  نجازدافعية لل القبلي لمستوى التقييم من خالل  ، وذلكالمجموعتين التجريبية والضابطة

 (.  9، وكانت النتائج كما يوضحها جدول )مقياس مستوى الدافعية للنجازباستخدام 
 
 
 
 

بين  طالب الدى ل نجازالدافعية لليبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين  (9جدول )
 البعدى  القياسفي  التجريبية والضابطةالمجموعتين 

 مستوى 

 نجاز الدافعية لل 
 العدد المجموعة

المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 1.213 4.382 27 التجريبية  المثابرة 
 دالة 4.561

 0.562 2.607 27 الضابطة 
 1.272 4.486 27 التجريبية  الطموح 

 دالة 4.762
 0.614 2.580 27 الضابطة 

 1.155 4.613 27 التجريبية  التوجه للعمل 
 دالة 4.665

 0.625 2.402 27 الضابطة 
 دالة 4.597 1.110 4.782 27 التجريبية  التوجه للتحصيل 
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 0.701 2.441 27 الضابطة 

 المجموع الكلى
 1.213 4.494 27 التجريبية 

 دالة 4.660
 0.600 2.530 27 الضابطة 

  إحدى وهي  ( المثابرة) نجازبالنسبة لتقييم الدافعية لل ( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 9يتضح من جدول )
  متوسطي ( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذات وجد فروق تأي أنه  ،نجازمستويات الدافعية لل

حيث جاءت الفروق   ،لمجموعة التجريبية والضابطة( لدى كاًل من االمثابرة) نجازتقييم الدافعية لل درجات 
 . لصالح المجموعة التجريبيةّ 

مستويات الدافعية   إحدى( وهي الطموح) نجازبالنسبة لتقييم الدافعية للقيمة )ت( دالة إحصائيًا  كما جاءت 
تقييم   درجات  متوسطي( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ذات وجد فروق تأي أنه  ،نجازلل

حيث جاءت الفروق لصالح  ،لمجموعة التجريبية والضابطة( لدى كاًل من االطموح) نجازالدافعية لل
 . المجموعة التجريبيةّ 

 إحدى( وهي التوجه للعمل) نجازبالنسبة لتقييم الدافعية للحصائيًا أيضًا أن قيمة )ت( دالة إ كذلك جاءت 
  متوسطي ( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذات وجد فروق تأي أنه  ،نجازمستويات الدافعية لل

حيث جاءت  ،لمجموعة التجريبية والضابطة( لدى كاًل من االتوجه للعمل) نجازتقييم الدافعية لل  درجات 
 .الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

  إحدى وهي  (التوجه للتحصيل) نجازبالنسبة لتقييم الدافعية للأيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا  كما جاءت 
  متوسطي ( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذات وجد فروق تأي أنه  ،نجازمستويات الدافعية لل

حيث جاءت  ،لمجموعة التجريبية والضابطة( لدى كاًل من االتوجه للتحصيل) نجازتقييم الدافعية لل درجات 
 .الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

وجد تأي أنه  ،نجازبالنسبة للتقييم الكلي لمستوى الدافعية للوأخيرًا ويتضح أيضًا أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 
التقييم الكلي لمستوى الدافعية   درجات  متوسطي( بين 0.05مستوى داللة ) داللة إحصائية عند  ذاتفروق 

 .حيث جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ  ،لمجموعة التجريبية والضابطةلدى كاًل من ا نجازلل
 (:6هذه الفروق من خالل الرسم البياني في شكل رقم ) وجود كما يمكن توضيح 
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 نجاز البعدي لمستوى الدافعية لإل في القياس المجموعتين استجابات فرق بين متوسطاتلل  البيانىالتمثيل  (6شكل )

 
  نجاز الدافعية لل متوسطات مستوى ( السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 6من شكل رقم )

إحصائية عند مستوى داللة  توجد فروق ذات داللة ، مما يعني صحة الفرض الخامس)البعدي التقييمفي 
  اإلنجاز دافعية لمستوى  البعديالقياس  في( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة 0.05)

 العليا(.طالب الدراسات لدى 
 :الفرض السادس

 : الفرض السادس في اآلتيتمثل 
( بين متوسطات درجات المجموعة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

 العليا.طالب الدراسات لدى   اإلنجازدافعية لمستوى  والبعدي القبلي لقياسلالتجريبية 
المعياري وقيمة )ت( بين   واالنحرافتم حساب المتوسط الحسابي  للتحقق من صحة الفرض الرابع

 لدى أفراد العينة  نجازدافعية للالقبلي لمستوى التقييم من خالل  ، وذلكجريبية والضابطةالمجموعتين الت
 (. 10، وكانت النتائج كما يوضحها جدول ) نجازدافعية للالمستوى مقياس باستخدام 
  ةالقبلي لمجموعة التجريبيةاستجابات ايبين قيم )ت( ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بين  (10جدول )

  ةالبعديو 
مستوى الدافعية 

 نجاز لل
 العدد المجموعة

المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى  
 الداللة

 المثابرة 
 0.811 1.874 27 قبلي

 دالة 4.786
 1.213 4.382 27 بعدي
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 الطموح 
 0.788 1.789 27 قبلي

 دالة 4.781
 1.272 4.486 27 بعدي

 التوجه للعمل 
 0.921 1.933 27 قبلي

 دالة 4.803
 1.155 4.613 27 بعدي

 التوجه للتحصيل 
 0.944 1.486 27 قبلي

 دالة 4.825
 1.110 4.782 27 بعدي

 المجموع الكلى
 0.840 1.865 27 قبلي

 دالة   4.79
 1.213 4.494 27 بعدى 

  إحدى وهي  (المثابرة) نجازبالنسبة لتقييم الدافعية لل( أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا 10يتضح من جدول )
  متوسطي ( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذات وجد فروق تأي أنه  ،نجازمستويات الدافعية لل

حيث جاءت  ( لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي،المثابرة) نجازتقييم الدافعية لل درجات 
 . الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

مستويات   إحدىوهي  (الطموح ) نجازبالنسبة لتقييم الدافعية للقيمة )ت( دالة إحصائيًا  كذلك يتضح أن
 درجات  متوسطي( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ذات وجد فروق تأي أنه  ،نجازالدافعية لل

حيث جاءت الفروق  ( لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي،الطموح) نجاز تقييم الدافعية لل
 . لصالح المجموعة التجريبيةّ 

مستويات   إحدىوهي  ( لعمل التوجه ل) نجازبالنسبة لتقييم الدافعية للأن قيمة )ت( دالة إحصائيًا  كما يتضح 
 درجات  متوسطي( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ذات وجد فروق تأي أنه  ،نجازالدافعية لل

حيث جاءت  ( لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي،التوجه للعمل) نجازتقييم الدافعية لل
 . الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

  إحدى وهي  (التوجه للتحصيل) نجازبالنسبة لتقييم الدافعية للأيضًا قيمة )ت( دالة إحصائيًا  كما جاءت 
  متوسطي ( بين 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذات وجد فروق تأي أنه  ،نجازمستويات الدافعية لل

حيث  ( لدى المجموعة التجريبية في التقييم القبلي والبعدي،التوجه للتحصيل) نجازلل تقييم الدافعية درجات 
 . جاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةّ 

وكذلك في المجموع الكلي  نجازالدافعية لل وأخيرًا يتضح أن قيمة )ت( دالة إحصائيًا في كافة مستويات 
، أي أنه توجد فروق ذات في التقييم القبلي والبعدي لمجموعة التجريبية لدى ا نجازلمستويات الدافعية لل 
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لمجموعة  لدى ا الدافعية للنجاز ى مستو تقييم  درجات  متوسطي( بين 0.05داللة إحصائية مستوى داللة )
 القياس البعدي.في التقييم القبلي والبعدي لصالح التجريبية 

 
 (:7كما يمكن توضيح وجود هذه الفروق من خالل الرسم البيانى في شكل رقم ) 

 
 نجاز القبلي والبعدي لمستوى الدافعية لإل في القياسالمجموعة التجريبية  استجابات فرق بين متوسطاتلل  التمثيل البيانى (7شكل )

 
  نجاز الدافعية لل متوسطات مستوى ( السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 7من شكل رقم )

داللة إحصائية عند مستوى داللة   ات د فروق ذ و وجللمجموعة التجريبية، مما يعني  البعديالقبلي و  التقييمفي 
  نجاز الدافعية لل لمستوى  القبلي والبعدي التقييم فيلمجموعة التجريبية طالب ادرجات  متوسطي( بين 0.05)

 . طالب اللدى 
( بين  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )مما يعني صحة الفرض السادس:) 
طالب الدراسات لدى  اإلنجازدافعية لمستوى  والبعدي القبلي لقياسلمتوسطات درجات المجموعة التجريبية 

 .العليا(
  ثانيًا: مناقشة النتائج:

  قائم الذي تم إعداده من قبل الباحثة وال فاعلية برنامج نتيجة عامة مفادها: في نهايته إلى   الحاليبحث ال خلص 
والممثلة في " توظيف  اإللكترونية الذهنية تنمية مهارات بناء الخرائطل اإللكترونى داءاألنظم دعم  أنماطعلى 
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 لدي طالب الدراسات العليا نجازللالدافعية كذلك رفع مستوى و النص، ربط العالقات، توظيف الوسائط"، 
 وح، والتوجه للعمل، والتوجه للتحصيل" لدي الطالب.موذلك برفع مستوى " المثابرة، والط

( بين متوسطات درجات المجموعة 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود  بينت -
طالب الدراسات لدى  اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنية لمستوى  القبلي القياس  في التجريبية والضابطة 

 العليا.
( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تبين وجود 
 العليا.طالب الدراسات لدى   اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنيةلمستوى  البعديالقياس  فيوالضابطة 
( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تبين وجود 

 العليا.طالب الدراسات لدى  اإللكترونية مهارات بناء الخرائط الذهنيةمستوى ل البعديو  القبلي لقياسل
( بين متوسطات درجات المجموعة 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عدم وجود  تبين

 العليا.طالب الدراسات لدى  اإلنجازدافعية لمستوى  القبليالقياس  فيالتجريبية والضابطة 
( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تبين وجود 
 العليا.طالب الدراسات لدى  اإلنجازدافعية لمستوى  البعديالقياس  فيوالضابطة 
( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) تبين وجود 

 الدراسات العليا.لدى طالب  اإلنجازدافعية لمستوى  والبعدي القبلي لقياسل
 توصيات البحث: 

 في ضوء ما كشفت عنه نتائج البحث الحالي، توصى الباحثة باآلتي:  
لتنمية مهارات بناء الخرائط الذهنية   اإللكترونى داءاألنظم دعم  أنماطاستخدام برامج قائمة على  .1

 . في كافة المراحل التعليمية نجاز والدافعية لل اإللكترونية
 هذا البرنامج عند تصميم برامج تعليمية أخرى.  إنتاجتطبيق األسس والمعايير التي تم إتباعها في  .2
للمقررات التعليمية بالتعليم العام   اإللكترونى داءاألنظم دعم  أنماطعلى تصميم وتطوير برامج قائمة  .3

 والجامعي.
نظم دعم   أنماطتوفير الدعم المادي والتشجيع المعنوي لألساتذة والمعلمين الستخدام برنامج قائم على  .4

طالب في اللدي  نجازوالدافعية لل اإللكترونيةلتنمية مهارات بناء الخرائط الذهنية  اإللكترونى داءاأل
 ية. كافة المراحل التعليم

 داءاألنظم دعم  أنماط على  تدريب األساتذة والمعلمين على تطوير واستخدام البرامج القائمة .5
 في التعليم.  اإللكترونى
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 البحوث المقترحة: 

 في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها، توصى الباحثة بإجراء البحوث المقترحة التالية: 
لتنمية   اإللكترونى داءاألنظم دعم  أنماطتوظيف إمكانات استخدام البرامج القائمة على  دراسة أثر .1

 . لدي طالب الدراسات العليا نجازوالدافعية لل اإللكترونيةمهارات بناء الخرائط الذهنية 
 على متغيرات أخرى.   اإللكترونى داءاألنظم دعم  أنماطعلى   دراسة تأثير البرامج القائمة .2
المعرفية   نماطواأل اإللكترونى داءاألنظم دعم  أنماطالتفاعل بين متغيرات البرامج القائمة  دراسة أثر .3

 على نواتج التعلم.
في   اإلنترنت حول استخدام الكمبيوتر وشبكة  يجابيةدراسة أثر إعداد برامج لتنمية االتجاهات اإل  .4

 العملية التعليمية في المرحلة الجامعية. 
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 ( 1ملحق ) 

 النهائية   بطاقة المالحظة

 )بعد التحكيم( 

لتنمية مهارات بناء الخرائط   اإللكترونى  داءاألنظم دعم  أنماط فاعلية برنامج قائم على عنوان البحث: 

 . لدي طالب الدراسات العليا نجاز والدافعية لإل اإللكترونية الذهنية 

 

  الذهنية  الخرائط على تنمية مهارات بناء المصمم من قبل الباحثة   برنامج الفاعلية قياس  الهدف من البطاقة: 

 المهارات التالية:  والممثلة في  اإللكترونية

  -اختيار الكلمات المفتاحية مهارة توظيف النص: واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في  .1

 انسيابية المعلومة.  -تسلسل المعلومة 

تيار  اخ  -تحديد العالقات : واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في ربط العالقات مهارة  .2

 . توظيف الرابط   -الرابط 

األبعاد   –الرموز  – األشكال : واشتملت على ثالث مهارات فرعية تمثلت في توظيف الوسائط  .3

 الثالثية. 

)كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جداً(،   تم بناء اختيارات البطاقة وفقاً لنموذج ليكرت الخماسي

 رجة من درجات المهارة. كما تم وضع قائمة معايير توصيفية لكل د 

 

 

 

 



 بطاقة المالحظة النهائية 

المهارة  
 الرئيسة 

 المهارة الفرعية  الرقم
 درجة االتقان 

كبيرة 
 جدا

 ضعيفة متوسطة  كبيرة
ضعيفة 

 جدا

توظيف  
 النص

      اختيار الكلمات المفتاحية  1

      تسلسل المعلومة  2

      انسيابية المعلومة  3

ربط  
 العالقات

      تحديد العالقات  1

      اختيار الرابط    2

      توظيف الرابط.  3

ف  توظي 
 الوسائط

      األشكال توظيف  1

      توظيف الرموز   2

      ة توظيف األبعاد الثالثي 3
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 لمهارات ببطاقة المالحظة  توصيفيه معايير 

( 
رة

ها
لم

ا
1 )

 

كبيرة  
 جدا

 دقيقة/ دون أخطاء(  5ودقة  ) أقل من   يختار الكلمات المفتاحية بسرعة

 دقائق/ دون أخطاء(  10:   5قصير ) من   زمن يختار الكلمات المفتاحية بدقة بعد  كبيرة 

 دقيقة/ دون أخطاء(  15:   10من  يختار الكلمات المفتاحية  بدقة في زمن طويل )  متوسطة 

 ( %  50% : 30والخاطئة  ) أخطاء من  يخلط ما بين الكلمات المفتاحية الصحيحة ضعيفة 

ضعيفة  
 جدا

 % فما فوق  ( 50ال يجيد أختيار الكلمات المفتاحية الصحيحة ) أخطاء من  

( 
رة

ها
لم

ا
2 ) 

كبيرة  
 جدا

دقيقة/ دون   5أقل من ودقة  )   يرتب المعلومات في تسلسل صحيح بسرعة

 أخطاء(

 كبيرة 
دقائق/   10:  5قصير ) من  زمن يرتب المعلومات في تسلسل صحيح بدقة بعد    

 دون أخطاء( 

 متوسطة 
دقيقة/   15:   10يرتب المعلومات في تسلسل صحيح بدقة في زمن طويل ) من    

 دون أخطاء( 

 ضعيفة 
  50% : 30) أخطاء من يرتب المعلومات في تسلسل مختلط بين الخطأ والصواب 

)  % 

ضعيفة  
 جدا

 % فما فوق( 50) أخطاء من  ترتيب المعلومات في تسلسل صحيحال يجيد  

( 
رة

ها
لم

ا
3 ) 

كبيرة  
 جدا

 دقيقة/ دون أخطاء(  5ودقة  ) أقل من   يحقق انسيابية المعلومة بسرعة

 دقائق/ دون أخطاء(  10:   5قصير ) من   زمن يحقق انسيابية المعلومة بدقة بعد  كبيرة 

 دقيقة/ دون أخطاء(  15:   10يحقق انسيابية المعلومة بدقة في زمن طويل ) من   متوسطة 

 ( %  50% : 30خطاء من يخلط ما بين الصحة والخاطأ في  انسيابية المعلومة ) أ ضعيفة 

ضعيفة  
 جدا

 % فما فوق  (50ال يحقيق انسيابية المعلومة ) أخطاء من 
( 

رة
ها

لم
ا

4 ) 

كبيرة  
 جدا

 دقيقة/ دون أخطاء(  5ودقة  ) أقل من   المناسبة بسرعة حدد العالقات ي

 دقائق/ دون أخطاء(  10:   5قصير ) من   زمن المناسبة بدقة بعد  حدد العالقات ي كبيرة 

 دقيقة/ دون أخطاء(  15:   10المناسبة بدقة في زمن طويل ) من   حدد العالقات ي   متوسطة 

 %  ( 50% :30الصحيحة والخاطئة  ) أخطاء من   العالقات يخلط ما بين  ضعيفة 

ضعيفة  
 جدا

 % فما فوق  (50الصحيحة ) أخطاء من  العالقات ال يجيد  تحديد 

ة  
ار

مه
ال (

5)
 

كبيرة  
 جدا

 دقيقة/ دون أخطاء(  5ودقة  ) أقل من   يجيد اختيار الرابط   بسرعة 

 دقائق/ دون أخطاء(  10:   5قصير ) من   زمن يجيد اختيار الرابط بدقة بعد   كبيرة 
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 دقيقة/ دون أخطاء(  15:   10يجيد اختيار الرابط بدقة في زمن طويل ) من   متوسطة 

 %  (  50% : 30يخلط ما بين اختيار الراوابط الصحيحة والخاطئة  ) أخطاء من  ضعيفة 

ضعيفة  
 جدا

 % فما فوق  (50ال يستطيع اختيار الروابط الصحيحة ) أخطاء من 

( 
رة

ها
لم

ا
6 ) 

كبيرة  
 جدا

 دقيقة/ دون أخطاء(  5ودقة  ) أقل من   يوظف الرابط  بسرعة

 دقائق/ دون أخطاء(  10:   5قصير ) من   زمن يوظف الرابط  بدقة بعد  كبيرة 

 دقيقة/ دون أخطاء(  15:   10الرابط  بدقة في زمن طويل ) من  يوظف  متوسطة 

 %  (  50% : 30يخلط ما توظيف الروابط بشكل صحيح وخاطئ) أخطاء من  ضعيفة 

ضعيفة  
 جدا

 % فما فوق  (50ال يستطيع توظيف الروابط  الصحيحة ) أخطاء من 

( 
رة

ها
لم

ا
7 ) 

كبيرة  
 جدا

 دقائق/ دون أخطاء(  10:   5قصير ) من  زمن  يوظف الشكل  بدقة بعد 

 دقيقة/ دون أخطاء(  15:   10يوظف الشكل  بدقة في زمن طويل ) من   كبيرة 

 %  (  50% : 30بشكل صحيح وخاطئ) أخطاء من  األشكاليخلط ما توظيف  متوسطة 

 % فما فوق  (50الصحيحة ) أخطاء من    األشكالال يستطيع توظيف  ضعيفة 

ضعيفة  
 جدا

 دقائق/ دون أخطاء(  10:   5قصير ) من  زمن  يوظف الشكل  بدقة بعد 

( 
رة

ها
لم

ا
8 ) 

كبيرة  
 جدا

 دقيقة/ دون أخطاء( 5ودقة  ) أقل من   يوظف الرمز  بسرعة

 أخطاء( دقائق/ دون  10:   5قصير ) من   زمن يوظف الرمز  بدقة بعد   كبيرة 

 دقيقة/ دون أخطاء(  15:   10يوظف الرمز  بدقة في زمن طويل ) من   متوسطة 

 %  (  50% : 30يخلط ما توظيف الرمز بشكل صحيح وخاطئ) أخطاء من  ضعيفة 

ضعيفة  
 جدا

 % فما فوق  (50ال يستطيع توظيف الرموز بشكل صحيح ) أخطاء من  
( 

رة
ها

لم
ا

9 ) 

كبيرة  
 جدا

 دقيقة/ دون أخطاء(  5ودقة  ) أقل من   يوظف األبعاد الثالثية    بسرعة 

 دقائق/ دون أخطاء  10:   5قصير ) من   زمن يوظف األبعاد الثالثية  بدقة بعد  كبيرة 

 دقيقة/ دون أخطاء(  15:   10يوظف األبعاد الثالثية  بدقة في زمن طويل ) من   متوسطة 

 ضعيفة 
 50% : 30صحيح وخاطئ) أخطاء من يخلط ما توظيف األبعاد الثالثية بشكل 

 %) 

ضعيفة  
 جدا

% فما 50صحيحة  ) أخطاء من  ال يستطيع توظيف األبعاد الثالثية  بطريقة

 ( فوق
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 ( 2ملحق )

 الدافعية لإلنجاز مقياس 
 بيانات شخصية:  

 االسم:..............................
 :.........................المجموعة

 :.............................الرقم
   أخي الطالب / أختي الطالبة 

يتكون هذا المقياس من مجموعة عبارات، والمطلوب منك أن تعبر عن رأيك الشخصي  
 نحو كل عبارة من 

( في الخانة التي تتفق مع رأيك وهي: موافق هذه العبارات، وذلك بوضع عالمة )
 بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة.

الحظ أن هذا المقياس ليس اختبارًا، لذلك ال توجد عبارات صحيحة أو خطأ، ولكن لكل 
 شخص رأيه في 

 . ، والمهم هو أن تعبر أنت عن رأيك بصراحةبناء الخرائط الذهنية اإللكترونية
 ضيحي:  مثال تو 

 العبارة
موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 

 بشدة
  اإللكترونية بناء الخرائط الذهنية
 عمل شيق 

     

 إقرأ العبارة جيدًا، ثم عبر عن رأيك بالطريقة التالية:  
( في خانة “موافق إذا كنت موافقًا بشدة على ما جاء بالعبارة السابقة ضع عالمة )

 بشدة”.
 ( في خانة “موافق”.وإذا كنت موافقًا فقط على ما جاء بالعبارة فضع عالمة ) 
 ( في خانة “محايد”.وإذا كنت محايدًا بالنسبة لما جاء بالعبارة فضع عالمة ) 
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( في خانة “غير  وإذا كنت غير موافق فقط على ما جاء بالعبارة فضع عالمة )
 موافق”.

( في خانة “غير موافق ء بالعبارة فضع عالمة )وإذا كنت غير موافق بشدة على ما جا
 بشدة”.

 واآلن، حاول أال تترك أي عبارة دون إبداء رأيك فيها، واجعل عالماتك واضحة. 
 

 ولكم خالص الشكر والتقدير
 ة الباحث
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 الدافعية لإلنجاز مقياس 
 العبارة م

موافق 
 بشدة 

 محايد موافق 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

أواًل :المثابرة : )مستوي إصرار المتعلم على التلقي المعرفي خالل عملية التعلم وبعد التحصيل 
 (.لبناء الخرائط الذهنية اإللكترونية المعرفي

1 
أسعى للحصول على معلومات موسعة عن  

 بناء الخرائط الذهنية اإللكترونية.
       

2 
معلومات ما ألجأ للترجمة في حالة عدم توفر  

 في المصادر العربية 
     

3 
أبحث في مصادر متنوعة عن بناء الخرائط  

 الذهنية اإللكترونية
     

4 
أسأل المختصين عن المعلومات الغامضة  

 بشأن الخرائط الذهنية اإللكترونية. 
     

      أحرص على تبادل المعلومات مع زمالئي 5

6 

اإللكترونية المتخصصة  استخدم المواقع 
لبلورة معلوماتي عن بناء الخرائط الذهنية  

 اإللكترونية

     

  
 العبارة  م

موافق 
 بشدة

 محايد موافق 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 ومستوى تقديره لذاته(. المتعلم في تحقيق النجاحرغبة )مستوى  ثانياً: الطموح

1 
الذهنية   للخرائط أهتم بتطوير طريقة دراستي

 اإللكترونية 

     

2 
أسعى لإلبداع في بناء الخرائط الذهنية 

 اإللكترونية

     

      ال يهمني سوى تحقيق النجاح في االختبار 3

4 
ال أجد فائدة لتعلم بناء الخرائط الذهنية 

 اإللكترونية
     

       تفوقي منافستي لآلخرين سر 5

6 
الذهنية اإللكترونية اسعى الستخدام الخرائط 

 في كافة العلوم 
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 العبارة  م
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 التوجه للتحصيل )مستوى قابلية المتعلم للتلقي المعرفي لمهارات بناء الخرائط الذهنية(ثالثًا: 

1 
المفاهيم النظرية للخرائط الذهنية 

 وطويلةاإللكترونية مملة 
     

2 

أحرص على تدوين كل معلومة 
تخص بناء الخرائط الذهنية  

 اإللكترونية

     

3 
المقرر النظري المتاح غير كافي 

 للطالب
     

4 
أرغب في دراسة الخرائط الذهنية  

 اإللكترونية بتوسع أكثر
     

5 
أبارد بوضع أسئلة أكثر عمقاً عن 

 اإللكترونية.الخرائط الذهنبة 
     

6 
أتابع كل جديد عن بناء الخريطة  

 الذهنية اإللكترونية.
     

 
 العبارة  م

موافق  
 محايد موافق بشدة 

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 التوجه للعمل: )مستوى قابلية المتعلم إلتمام ما يسند إليه من مهام تحصيلية وتطبيقية(.رابعاً: 

1 
إلكترونية مختلفة لبناء أجرب برامج 

 الخريطة الذهنية اإللكترونية
     

      بناء الخرائط الذهنية اإللكترونية عمل شيق 2

3 
طرق بناء الخريطة الذهنية اإللكترونية 

 متكررة وروتينية
     

4 
أطبق الخرائط الذهنية اإللكترونية في تعلم  

 المقررات الدراسية 
     

5 
ما أتعلمه بشكل أحرص على تطبيق كل 

 دوري
     

6 
أوظف الخرائط الذهنية اإللكترونية في  

 أبحاثي العلمية
     

 
 
 
 


