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ات  اثية وم�ا رفعالية استخدام ا �رائط الذ�نية �لك��ونية �� تنمية املفا�يم الو ر

يالتفك�4 البصر لدى طالبات الصف الثالث الثانو بمحافظة ا �رج   ي

  أسماء عبد الرحمن الشيخ

Bس، ?لية ال��بية با �رج جام رقسم املناCD وطر التد   عة Kم�4 سطام بن عبدالعزIز ق

 a.alshaikh@psau.edu.sa & dr.asma1@hotmail.com :ال�Oيد Kلك��وMي
اسة  :رمR�ص الد

�اليـة إ�ـ� الكـشف عــن فعاليـة اسـتخدام ا
	ـرائط الذ
اسـة ا �نيـة %لك$#ونيــة ر�ـدفت الد

ات التفك3# البصر لدى طالبات الصف الثالث الثانو بمحافظة  اثية وم5ا ي>; تنمية املفا�يم الو ي ر ر

�اليــة  املــنFG شــبھ التجرA@ـ?، وتــم اســتخدام التــصميم التجرA@ــ? القــائم 
اســة ا را
	ـرج، واتبعــت الد

ـــ; ـــة ضــــــابطة، مــــــع التطبيــــــق القبIـــ ـــة ومجموعـــ ــــ� مجمــــــوعت3ن، مجموعــــــة تجرNAيـــ ــــدي ألداRـــــــي -عIــ البعــ

اسة اسة من . رالد �ادية عشر ) 86(روتVونت عينة الد
يطالبة >; الصف الثالث الثانو >; الثانوAة ا

ـــة وعــــدد طالبا`_ــــا : >ــــ; محافظــــة ا
	ــــرج  قــــسمت ا�ــــ� مجمــــوعت3ن  ومجموعـــــة ) 43(مجموعــــة تجرNAيـ

اثـــة)43(ضـــابطة وعـــدد طالبا`_ـــا  اســـة تـــم إعـــادة صـــياغة وحـــدة الو رولتحقيـــق أ�ـــداف الد  املعقـــدة ر

اثيـــــة  ـــداد اختبـــــار للمفــــا�يم الو اثــــة الNــــشرAة باســـــتخدام ا
	ــــرائط الذ�نيـــــة %لك$#ونيــــة وإعـ روالو ر

ات التالية اثة من الباحثة، وتVو kختبار من امل5ا ات التفك3# البصر >; وحدة الو رواختبار م5ا نر : ري

، وتحليـل املعلومـات ق دالـة وأظ5ـرت نتـائج ال. يالقـراءة البـصرAة، والتمي3ـm البـصر اسـة وجـود فـر ود ر

جـــات طالبــــات اtuمــــوعت3ن التجرNAيــــة والـــضابطة >ــــ; التطبيقــــ3ن القبIــــ;  رإحـــصائيا بــــ3ن متوســــطي د
ً

ق لـصا
w اtuموعــة  ، وجـاءت الفـر ات التفك3ـ# البـصر اثيـة وم5ـا ووالبعـدي الختبـار املفـا�يم الو ير ري

نيـــة >ـــ; تنميـــة املفـــا�يم التجرNAيــة، وأوyـــ�ت النتـــائج فعاليـــة اســـتخدام ا
	ــرائط الذ�نيـــة %لك$#و

ـــة ات التفك3ــــ# البــــصر لــــدى طالبــــات اtuموعــــة التجرNAيـ اثيــــة وم5ــــا يالو ر و>ــــ; ضــــوء تلــــك النتــــائج، . ر

اسـة باسـتخدام ا
	ـرائط الذ�نيـة %لك$#ونيـة >ـ; عـرض محتـو kحيـاء بمـا ي}ـسر ف5ـم  ىأوصت الد ر

اســـات ال~ـــ? ت{نـــاو ف اثيـــة اtuـــردة، وإجـــراء املزAـــد مـــن الد لاملفـــا�يم الو ر ّعاليـــة اســـتخدام ا
	ــــرائط ر

  الذ�نية >; تنمية املتغ3#ات اu	تلفة >; Rعلم kحياء 

اثية :الSلمات املفتاحية    ا
	رائط الذ�نية kلك$#ونية,kحياء ,يالتفك3# البصر ,ر املفا�يم الو
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The Effectiveness of Using Electronic Mind Maps In Developing 
Genetics Concepts and Visual Thinking Skills Among Third Grade High 

School Female Students in Al-Karj Governorate  
Asma Abdulrahman Nami Alshaikh 
Curriculum and Instruction Department, College of Education in Al-
Kharj, Prince Sattam bin Abdulaziz University. KSA. 
Email: a.alshaikh@psau.edu.sa  & dr.asma1@hotmail.com 
Abstract:  
This study aimed at reveling the effectiveness of using electronic mind maps 
in developing genetics concepts and visual thinking skills among third grade 
high school female students in Al-karj governorate. The study adopted the 
quasi-experimental methodology, the study used the experimental design 
based on two groups: experimental group and controlled group, with pre-post 
application of the study tools. The sample consisted of (86) third grade high 
school female students at the secondary school 11th in Al-Karj Governorate. 
The sample was divided into two equivalent groups: experimental group and 
controlled group, each group consisted of (43) female students. To achieve 
the objectives of the study, the content of "Human Genetics and Complex 
Genetics" unit was redesigned by electronic mind maps, the researcher also 
prepared an achievement test for the genetics concepts and a test for visual 
thinking skills, comprised the following skills: visual reading, visual 
perception and information analysis. The results showed a statistically 
significant differences between means of the female students in the 
experimental and controlled group in the pre and post application of the 
genetics concepts test and the visual thinking test, the differences were in 
favor of experimental group.The results also revealed the effectiveness of 
using electronic mind maps in developing genetics concepts and visual 
thinking skills among female students in the experimental group. 
In light of these results, the study recommended using electronic mind maps 
in explaining the content of biology textbook in a way that facilitates 
understanding the abstract genetics concepts, and conducting more studies 
which deals with the effectiveness of the electronic mind maps in developing 
different variables in learning biology. 
Key Words: Genetic Concepts, Visual thinking, Biology, Electronic Mind 
Maps. 
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  :مقدمة

ـــا �ـــــش             ا معرفيـــ ـــا �ــــــش5د انفجــــــا ــــة وال~ــــــ? جعلــــــت عاملنــ ــــة �ائلــ ة معلوماتيـ ــــو �ــــــا�; ثــ
ــــر ا ر5د القــ ر ن
�ـــصو  واك{ــشافات جديـــدة �ـــشVل ســر�ع ومـــستمر
لممـــا ادى ا�ــ� Rعـــدد مـــصادر املعلومــات وســـبل ا

ات التفك3# اu	تلفة  داد ا�تمام القائم3ن ع�I وضع السياسات التعليمية ب{نمية م5ا رعل�_ا و�ذلك ا ز
ات العلميــــــة لـــــدى الطلبـــــة، ــــ� التعامـــــل الــــــوا�; مـــــع التطـــــو ا`_م ومــــــساعد`_م عIـ ر �_ــــــدف تنميـــــة قـــــد ر

  .ِوالتقنية، ومعا
tة املواقف واملشكالت ال~? تواج55م وتواجھ مجتمعا`_م �شVل مستمر

ات التفك3# اu	تلفة من k�داف ال5امة >; �افة مراحـل التعلـيم العـام وال~ـ?  ر         و�عد تنمية م5ا
A   قب عل�_ا بالبعد عن الطر التقليدية ال~? تركز عk �I�تمام بالعنصر اللفظي ريتطلب التد

ىالــذي يــر أن عــصر املعلوماتيــة املعاصــر يتطلــب ).  (Baker, 2012, 41وAوكــد ذلــك بيكــر            
ـــا مــــــن  ات التفك3ــــــ# البــــــصر  حيـــــث ا�_ـــ ــــ# اu	تلفـــــة وم�_ــــــا k�تمــــــام بم5ـــــا ات التفك3ــ ــــام بم5ــــــا يk�تمـ ر ر

ُ�ساســــية لعــــالم اليــــوم الــــذي يتغ3ــــ# �ــــشVل شــــديد ال{ــــسارع، وال يمكــــن مواكبتــــھ باتبــــاع املتطلبــــات 

ة عIــــ� قــــراءة وف5ــــم املعلومــــات  ر�ســــاليب التقليديــــة >ــــ; التفك3ــــ# والتواصــــل، وعIــــ� �ــــذا فــــإن القــــد
، والتفك3ــ# وحــل املــشكالت ضــمن %طــار البــصر أصــبح مــن املتطلبــات  يالبــصرAة، والــتعلم البــصر ي

�ياة والعمل �ساسية للن
  جاح >; ا

يان التفك3ـــ# البـــصر �عت¤ـــ# مـــن ). 31، ص2011عمـــار والقبـــا¢ي، (         وAتفـــق مـــع ماســـبق كـــال مـــن  
 �Iيو الذي يقوم بھ >; مساعدة الطلبة ع�
ياملتطلبات الرئ}سة لتعليم وRعلم العلوم وذلك للدو ا ر

ات حــــل املــــشكالت وف5ــــم واســــ{يعاب املفــــا�يم العلميــــة  ـــاء راك{ــــساب م5ــــا ة عIــــ� بنـ راtuــــردة،  والقــــد
  املعلومات

ى  ؤ       و �عت¤# التفك3# البصر أحد اشVال  مـستوAات التفك3ـ# العليا؛حيـث انـھ تفك3ـ# متعـدد الـر ي ُ

ى ذاتيـــة شــــاملة لعناصــــر  ج5ـــات نظــــر متنوعـــة وشــــاملة لتVــــوAن ر ايــــا و ؤمـــع امVانيــــة التفك3ـــ# >ــــ; ز و و
ي ذلك من عمليات تحدث داخل الدماغ الNشر من املوقف ف5و �عتمد ع�I  ما تراه الع3ن، وما ي{بع

نــات وتخــيالت وصـوال إ�ــ� بقــاء أثــر �ـذا التفاعــل >ــ; ذاكــرة %¢ـسان ملــدة تتجــاو بقــاء  زتحلـيالت ومقا
ً

ر
، (�ثر الناتج عن أي نوع آخر من أنواع التفك#3     ).14-13، ص2016يعامر واملصر

، (وAؤكد كال من           يع�I ا�مية استخدام التفك3# البصر >;  ).14-13، ص2016يعامر واملصر
اسية حيث �ساعد ع�I ت}س3# ف5م الطالب وتحس3ن ادا_م  رالتعليم الصفي >; مختلف املراحل الد

رفعرض الصو وkشVال والرسومات من خالل املقر Rغ®? عن الف �لمة    .ر

 STEMندرج ضمن مدخل ل            كما يمكن القو �شVل عام أن جميع التخصصات العلمية ال~? ت
 Yoon, Kim and)يتتطلـب إعمـال التفك3ـ# البـصر )  العلـوم، التكنولوجيـا، ال5ندسـة، الرAاضـيات(

Lee, 2021, p.1).  

ات التفك3# البصر >; تنمية العديد مـن             اسات إ�� أ�مية ودو م5ا ت العديد من الد يوأشا ر ر رر
ات التفك3ـ#  )2020,جبار (اسة راملتغ3#ات املتصلة بتعليم وRعلم العلوم، كد رال~? اكـدت ا�ميـة م5ـا

اســــة  ا½ــــ¼? لــــدى طالبــــات الــــصف الثــــا¢ي املتوســــط ود Aــــادة  التحــــصيل الد رالبــــصر >ــــ;  ر ز عفيفــــي، (ي
ات )2013 ات التفك3ـ# البـصر >ـ; تنميـة kستقـصاء العل¾ـ? وم5ـا ت ا�� ا�ميـة ودو م5ـا ر،ال~? اشا ر ير ر

ا½¼? لدى طالب اء املعرفة والتحصيل الد رما و اسـة ر ر الصف �و %عـدادي ود  ) 2012,يالـشمر (ل
ـــادة العلـــــوم لـــــدى طالبـــــات الـــــصف الـــــسادس  ات التفك3ـــــ# %بـــــدا�; وkتجـــــاه نحــــو مــ ر>ــــ; تنميـــــة م5ـــــا
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اســة ات التفك3ــ# )2011ابــرا�يم، (رkبتــداÀي واكــدت د ات التفك3ــ# البــصر >ــ; تنميــة م5ــا ر،دو م5ــا ير ر
اســات بأ�ميــة تــوف3# ب}ئــة Rعليميــة التــأمI; لــدى طالبــات الــصف الثالــث املتوسطوأوصــت  رتلــك الد

�س مناسبة لتحقيق �ذا  ، واستخدام اس$#اتيجيات تد ات التفك3# البصر رRساعد ع�I تنمية م5ا ير
اســة الكبي@ـــ? . ال5ــدف روAـــضاف إ�ـــ� ذلـــك مـــا أوصـــت بـــھ د ات التفك3ـــ# ) 2019(ُ رإ�ـــ� أ�ميـــة تنميـــة م5ـــا

اســة املعيIــ; يالبـصر والعالقــة بي�_ــا و�ــ3ن اك{ــساب املفـا�يم العلم رالتيقــدمت تــصو )2011(ريــة، ود
س اململكـــة العر�يـــة  �س العلـــوم بمـــدا رمق$ــ#ح لتوظيـــف ا
	ـــرائط الرقميـــة �ـــأداة حديثـــة لتطــوAر تـــد ر

  . السعودية >; ظل ب}ئة التعلم %لك$#و¢ي

انــج ولــ3ن             ة (Zhang and Linn, 2013, p. 2176)زو�اإلضــافة إ�ــ� مــا ســبق، يؤكــد  ورضــر
ــــتخدام  ـــــــــ? اســــــــ ــــــو التعلي¾ـــ �تــــــuــــــــشرح ا ـــــــــيحية لــــ ـــــــــصو التوضـــ ـــوم والـــ ــــــيالت البــــــــــــصرAة والرســـــــــ ىالتمثــــــ ر

�يـــاة 
ات ا �يـــة، وعــرض دو
�يـــة ومVونــات �ج5ـــزة العــضوAة للVائنــات ا
رلتوضــيح$#كيب ا
	اليــا ا
ـــات  ــــــــ ـــــــــاعالت والعمليـــ ب والتفـــــ ـــــــــا ـــــة التجـــــ ــــــــ ــــــا�يم العلميـ ـــــرض املفــــــــ ــــــــ ــــــــة، وعـ �يــــــ
ـــــــــات ا ـــــــبعض الVائنـــــ رلـــــــ

ن  والكيميائية،وAوyـw يـو وآخـر أن تلـك التمثـيالت Rـساعد عIـ� عـرض (Yoon et. al., 2021, p.2)ن
اك العالقــــات  ة مNــــسطة، بمـــا ي}ــــسر اســـ{يعاب تلــــك املفـــا�يم وإد راملفـــا�يم العلميـــة اtuــــردة بـــصو ر

Aــادة مــستو انــدماج الطلبــة >ــ; العمليــة التعليميــة ىبي�_ـا، ممــا �ــس5م >ــ;  ز ، 2011(وتــضيف إبــرا�يم . ُ
ـــــتخدام أدوات التفك3ـــــــ# ال) 104ص  ــــــس3ن Rعلــــــم الطلبـــــــة للمفـــــــا�يم أن اسـ يبــــــصر �ـــــــساعد عIــــــ� تحـ

Aة أو , العلمية مزAة أو صو ة  روذلك من خالل تمثيل العالقات ب3ن املفا�يم العلمية اu	تلفة بصو رر
لفظيــة، ممــا �عمــل عIــ� بنــاء معرفــة ذات مع®ــÎ ترتكــز عIــ� توضــيح العالقــات بــ3ن املفــا�يم العلميــة 

  .واملبادئ والنظرAات

ة اســــتخدام التمثــــيالت البــــصرAة بمختلــــف             مــــن خــــال ــا ســــبق ذكــــره تؤكــــد الباحثــــة ضــــر ورل مــ
مــن م{ــسارع �ــل يـوم تــزداد فيــھ kك{ــشافات  زاشـVال5ا >ــ; Rعلــيم وRعلـم املفــا�يم العلميــة اtuــردة >ـ; 
العلميـــة ممـــا يـــؤدي ا�ـــ� اثــــراء العلـــوم بVافـــة مجاالتـــھ بالعديـــد مــــن املفـــا�يم العلميـــة ال~ـــ? قـــد يجــــد 

  ة >; ف5م5ا  الطالب صعو�

ا كب3ـــ#ا �عـــد فـــك شـــيفرة               اثـــة تطـــو ومـــن تلـــك اtuـــاالت مجـــال �حيـــاء، حيـــث شـــ5د علـــم الو
ً ً

ر ر
اثيــة،  ي، وتطــو علــم ال5ندســة الو �مــض النــو
، ومــا ســبقھ مــن اك{ــشاف بÐيــة ا را
tينــوم الNــشر ر و ي

ات  اثــة أكÑــ# عمقــا بمفا�يمــھ الناتجــة عــن تلــك التطــو روأصــبح علــم الو ر
ً

، الــشا�ع ( ، 2012يوعــس#3
اثــــة مـــن املوضـــوعات �ساســــية >ـــ; علـــم �حيــــاء >ـــ; املـــرحلت3ن املتوســــطة )47ص  ر، و�عت¤ـــ# علـــم الو ُ

اثـة، وAرجـع ذلـك إ�ـ� أن املفــا�يم  روالثانوAـة، وAواجـھ الطلبـة صـعو�ات >ـ; Rعلـم موضــوعات علـم الو
اثيــة ت{ــسم �ـــشVل خــاص بقــدر كب3ـــ# مــن التجرAـــد والــصعو�ة البالغــة، حيـــث ال  ُيمكــن للمـــتعلم رالو

اك مدلوالت تلك املفا�يم عن طرAق املالحظة، وAواجـھ املتعلمـو صـعو�ة بالغـة >ـ; Rعلم5ـا، ممـا  نإد ر
اثيـة اثـة وحـل املـسائل الو رينعكس سلبا عIـ� ف5ـم موضـوعات الو ر

ً
، 2017ا
t¤ـ#ين والعبـد الكـرAم، (

  ).206ص 

اســـة              ت د روأشــا ، )2015أصـــالن، (، و )2014وÒــ¼?، أمبوســـعيدي والبل(، )2013ا
	والــدة، (ر
Aـــة، ( ىإ�ـــ� ضـــعف مـــستو اك{ـــساب الطلبـــة للمفـــا�يم )2017ا
t¤ـــ#ين وعبـــد الكـــرAم، (، و)2017رأبو

اثيـة وم�_ــا اسـية، وأوyــ�ت أسـباب صــعو�ات Rعلـم املفــا�يم الو اثيـة >ــ; مختلـف املراحــل الد رالو : رر
اثــــة، واتـــــصاف5ا بالتجرAـــــد والتعقيـــــد مثــــل مفـــــا� ـــم الو موســـــوم، رRعــــدد مفـــــا�يم علــ ويم ا
tـــــ3ن والكر
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ُوkليل  وال~? ال يمكن للطلبة اس{يعا�_ا �شVل مباشر لطبيعة اtuـردة لتلـك املفـا�يم وال~ـ? Rعتمـد 

ـــ; النظــــام املفــــا�ي¾? اtuــــرد، حيـــــث يتطلــــب ذلــــك القيــــام �عمليـــــات  ـــة >ــ ـــ� �فVــــار التخيليــــة املبÐيـ عIـ
ـــراءة ات قـــ ــــو لــــــدى الطلبــــــة م5ــــــا ـــــة، و أن يVــ ــــة مختلفـ ات ذ�نيــ روتــــــصو ن ز الرمــــــو و�شــــــVال ومعرفــــــة ر

ـــــ� تطبيــــــــق  ـــــاج إ�ـــ ــــــة، يحتــ اثيــ ـــم املفـــــــا�يم الو اســــــــات أن Rعلـــــــيم وRعلـــــ ــــــك الد ــــدت تلـ ــــــيل، وأكــــ رالتفاصـ ر
ة اســــتخدام اســــ$#اتيجيات Rعلــــم  ــات بــــضر اســ �ــــسية حديثــــة، وأوصــــت تلــــك الد راســــ$#اتيجيات تد ر ور

اثية اu	تلفة ر¢شط، `_تم بدو الطالب >; توضيح العالقات ب3ن املفا�يم الو   .ر

               �Iشط،ال~? ظ5رت عÐنية �أحد اس$#اتيجيات التعلم ال�رائط الذ	
و>; �ذا السياق، تأRي ا
ان"يــد عــالم الــنفس ال¤#يطــا¢ي  ن، >ــ; ســت}نات القــر العــشرAن، اثنــاء إجــراء Tony Buzan" زتــو¢ي بــو

اســاتھ حــو عمــل الــدماغ وتــدوAن املالحظــات، واعت¤ــ# أن تــدوAن املالحظــات يجــب أن يحقــق لد Øــع ر ر أ
ئ}سة التذكر، والتحليـل، و%بـداع، والتفاعـل، وأوyـw أن ا
	ـرائط الذ�نيـة Rعت¤ـ# تقنيـة : روظائف 

ُ

_ـدف إ�ـ� اسـتخدام الـدماغ بVامـل طاقتـھ؛  رسومية لتـدوAن املالحظـات تـدعم �ـل �ـذه الوظـائف، ̀و
، و�لــــــوان يÐــــــشط ا
	يــــــال و  ، والــــــصو ــــتخدام امل$ــــــmامن للVلمــــــات، والرمــــــو رنظــــــرا ألن kســ ز ــــداع ً %بــ

ات التفك3# اu	تلفة    ).Erdem, 2017, p.2(روم5ا

Aة  ان"ؤ       وRس{ند �ذه ا
	رائط حسب ر ة " زبو رإ�� العمل ع�I تنظيم �فVار داخل العقـل بـصو
ف  ، ولـ}س بحــر ة واللـو ومنظوميـة م{ـشابكة، وذلـك عIــ� اف$ـ#اض أن العقـل الNـشر يفكــر بالـصو نر ي

ة ذ�نية، ثـم الVلمات املكتو�ة، ومن املف$#ض أن ي تباطا`_ا بصو رVو املتعلم خرAطة للمعلومات وا ر ن
ة توyــw عناصــر الفكــرة مــع توظيــف �لــوان بمــا يجعــل ا
	رAطــة مــشوقة  قــة بــصو ريرســم5ا عIــ� و ر

ــ� تقـــوAم ¢ـــشاطھ الـــذ�®? أثنـــاء الـــتعلم  عبيـــد، (ومبtGـــة، Rعكـــس و�ـــ; الفـــرد بمـــا >ـــ; ذ�نـــھ وتدفعـــھ إ�ـ
  ).222، ص2011

اســة         وRعـد ا
	ــرائط ا ، وال~ـ? يمكــن اسـتخدام5ا >ــ; د رلذ�نيـة  مــن أ�ـم أدوات التفك3ــ# البــصر ُ ي
اســية وA{ــيح اســتخدام  اســية، >ــ; مختلــف املراحــل الد رالعديــد مــن التخصــصات واملوضــوعات الد ر
ة ع�I الر�ط ب3ن املعلومات وتخز�A_ا  ، والقد رتلك ا
	رائط kس{ثمار �مثل لطاقات العقل الNشر ي

ة أكÑــــ# فاعليــــة  مــــن املعا
tــــة التقليديــــة للمعلومــــات، القائمــــة عIــــ� التعب3ــــ# النــــÙ¼? املكتــــوب ربــــصو
وRـــستخدم ا
	ــرائط الذ�نيـــة للـــر�ط بــ3ن عـــدة أفVــار فرعيـــة وتـــصÐيف5ا ). 17، ص 2009الــسلطي، (

ُ

ة تماثـل عمـل  روتنظم�_ا، لذا Rعد أداة Rـساعد عIـ� التفك3ـ# والتخطـيط، وRعمـل تلـك ا
	ـرائط بـصو
ُ

�تـو ذو البÐيـة يالعقل الNـشر >ـ; التخuىطـيط ملوضـوعات الـتعلم، وتنظـيم أ¢ـشطة الـتعلم، وف5ـم ا
ـــة التفك3ــــ# البــــصر  ياملعقــــدة، لــــذا Rعت¤ــــ# اســــ$#اتيجية Rعلــــم ¢ــــشط Rــــس5م >ــــ; تنميـ

ُ ُ
             ،2015خمــــ}س، (

  ).711ص 

ــا >ـــ; القـــر املاÚـــ¼?، وصـــوال إ�ـــ� اســــتخدام              �ــ ا منـــذ ظ5و وشـــ5دت ا
	ـــرائط الذ�نيـــة تطـــو
ً ن ر ر

ً
 
�اسـو�ية لرسـم تلـك ا
	ـرائط، وال~ــ? عرفـت بـا
	رائط الذ�نيـة %لك$#ونيـة، أو ا
	ــرائط 
ُال¤ـ#امج ا

�وسـبة، أو ا
	ـرائط الذ�نيـة الرقميـة، وال~ـ? Rعــرف كرسـوم تخصـصية إبداعيـة حـرة قائمـة عIــ� uّا ٌ

ع م{ـشعبة مــن املركـز باسـتخدام ا
	طـوط والVلمــات  وبـرامج حاسـو�ية متخصـصة، وتتVــو مـن فـر ن
ابط بـــ3ن �فVــــار واملعلومـــات و والرمـــو و�ســـ5م و�لــــوان، وRـــستخدم لتمثيــــل العالقـــات والــــر ز

ُ
عبــــد (

  ).82، ص2014الباسط، 

 FreeMind:  وRعتمــد ا
	ــرائط الذ�نيــة kلك$#ونيــة >ــ; تــصميم5ا عIــ� بــرامج حاســو�ية مثــل          
,IMind map,Mind Meister ,Inspirationعمــل داخـل مجمR ـ; بــرامجàنــدو  وتحتــو  وAيوعــة الو ز

ســـومية ال نـــھ تقـــوم  ات  رعIــ� جميـــع kدوات والتتطلـــب تلـــك ال¤ـــ#امج ان يVـــو املـــستخدم لديـــھ م5ـــا ر ن
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ع كمـــا ت{ــيح áـــ�ب والقــاء الـــصو مـــن  ر�ــشVل تلقـــاÀي بتخليــق خـــرائط مــع منحنيـــات ا¢ـــسيابية للفــر و
 ان ا
	رAطـــة رمكتبـــة الـــصو كمـــا يمكـــن تـــضم3ن الوثـــائق با
	رAطـــة وعمـــل الوصـــالت واملـــذكرات أي

ة مــن املعلومــات الــوف3#ة اu	زنــة >ــ; جــدو بيانــات  لتحتــو عIــ� ثــر وAمكــن , او صــفحات وAــب Excelوي
الوصل ل5ا بالضغط مما يوفر الوقت باإلضافة ا�� تجنب الفوÎ¼Ú البصرAة من خالل عمل خرائط 

ا >ــ; خرAطــة واحــدة يمكــن الــتحكم �_ــا �ط5ــا معــ �ــش ,برغــوت ,ســالمة ( رفرعيــة و ؛الVلــثم  2020, ودر
   )323ص  ,2016,الدسوå; ,العنا¢ي ,

وRــستخدم ا
	ــرائط         
ُ

�اليــة املعرفــة عــن للكــشف فعالــة رســومية �ــأداة الذ�نيــة %لك$#ونيــة 
 ا
اء ات روآ ُالطلبة حو مف5وم ما والعالقات ب3ن املفا�يم اu	تلفة، و�_ذا يمكن للمعلم تقييم  روتصو ل

ات ا
	اطئــة لــدæ_م حـو تلــك املفــا�يم، مـدى ف5ــم واســ{يعاب الطلبـة للمفــا�يم  لالعلميــة، والتـصو ر
نيـــضاف إ�ـــ� ذلـــك أن تـــصميم ا
	ـــرائط الذ�نيـــة يمكـــن أن يVـــو �ـــشVل فـــردي أو جمـــا�;، ممـــا ي{ـــيح  ُ ُ

  .(Ekici, 2020, p.92)العديد من الفرص للتعلم ا
tما�; التعاو¢ي 

ولة تـذكر مـا Rعلمـھ وkحتفـاظ بــھ Rـساعد ا
	ـرائط الذ�نيـة %لك$#ونيـة املـتعلم عIـ� سـ5 كمـا          
ة �ــس5ولة أكÑــ# مــن الـــنص املكتــوب، ســواء >ـــ;  ؛ ذلـــك ألن اuــé يتعامــل مــع الـــصو منيــة أطــو رلف$ــ#ة  ل ز
املعا
tــة الذ�نيــة أو التخــزAن أو kســتدعاء، و Rعمــل أيـــضا عIــ� تحــس3ن عملي~ــ? التعلــيم والـــتعلم، 

ً

 املنظومة ال$#كيNية للموضوع وتفس3#�ا، ممـا يحيث يظ5ر البناء املعر>; وامل5ار لدى املتعلم >; ف5م
ي�ساعد أيضا >; تنمية التفك3# البصر 

ً   ).72، ص2016رمود، (ُ

�ـــسھ او  طـــار إ     كمــا تــوفر ا
	ــرائط الذ�نيــة kلك$#ونيــة  رلعــرض املعرفــة �ــشVل بــصر يمكــن تد ي
ن (رمعرفة القصو لدى املتعلم من خاللھ     )327ص,2016,والVلثم واخر

�ـا >ـ; Rعلـيم وRعلـم وأ         اسات أ�مية ا
	رائط الذ�نيـة kلك$#ونيـة ودو �ت العديد من الدyرو ر
�رØــــي 
اســــة ا �س باســــتخدام ) 2020(رمـــادة العلــــوم، وم�_ــــا د رال~ــــ? �ــــدفت إ�ــــ� تقــــÙ¼? فاعليــــة التــــد

ـــة املفـــــا�يم الكيميائيــــة وkتجـــــاه نحـــــو الـــــتعلم القـــــائم عIـــــ�  >ـــــ; تنميــ ا
	ــــرائط الذ�نيـــــة %لك$#ونيـــــة 
اســـة املـــنFG شـــبھ التجرA@ـــ?، وتـــم إعـــادة صـــياغة وحـــدة . ط الذ�نيـــة %لك$#ونيـــةا
	ـــرائ رواتبعـــت الد
وتـم إعـداد اختبـار للمفـا�يم . باستخدام ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونيـة) ا
	واص والتغ3#ات(املادة 

. #ونيـةالكيميائية >; وحدة املادة، ومقياس kتجاه نحو التعلم القائم ع�I ا
	ـرائط الذ�نيـة %لك$
اســة مــن  س محافظــة الزلفــى، وتــم ) 50(روتVونــت عينــة الد رطالبــا بالــصف �و الثــانو بأحــد مــدا ي ل

ً

اســة فاعليـة ا
	ــرائط )تجرNAيـة وضــابطة(تقـسيم5م إ�ـ� مجمــوعت3ن متVـافئت3ن  ر، وأظ5ـرت نتـائج الد
فاعليë_ــا >ـــ; الذ�نيــة %لك$#ونيــة >ــ; تنميـــة املفــا�يم الكيميائيــة لــدى طـــالب اtuموعــة التجرNAيــة، و

ت النتائج  رتVوAن اتجا�ات إيجابية نحو التعلم القائم ع�I ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية، كما أشا
ة  تباطيـــة إيجابيــة دالــة إحـــصائيا بــ3ن تنميــة املفـــا�يم الكيميائيــة للوحــدة اu	تـــا رإ�ــ� وجــود عالقــة ا ر

ً

  .ى طالب اtuموعة التجرNAيةوkتجاه نحو التعلم القائم ع�I ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية لد

اســــة أبـــو جــــامع  ا�ـــ� تقــــÙ¼?  فاعليـــة اســــتخدام اســـ$#اتيجي~? ا
	ــــرائط ) 2020( ر      كمـــا تطرقـــت د
�ياتيـة >ـ; العلـوم لـدى 
ات ا رالذ�نية kلك$#ونية وغ3# %لك$#ونية >; تنمية التفك3# البـصر وامل5ـا ي

اسة املنFG الشبھ تجرA@? ذي طالبات الصف التاسع kسا½¼? >; محافظة خان يو¢س واتبع رت الد
اسـة عIـ� عينـة مVونـة مـن  رالتصميم الثالث مجموعـات مـع التطبيقـ3ن القبIـ; والبعـدي وطبقـت الد

ــــوعت3ن تجرNAيــــــة ومجموعـــــة  ضـــــابطة ) 103( وتـــــم صـــــياغة وحــــــدة ) طالبـــــة وتـــــم تقـــــسيم5ن إ�ـــــ� مجمـ
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غ3ـ# kلك$#ونيـة واظ5ـرت نتـائج الك5ر�اء >; حياتنا وفق اسـ$#اتيجية ا
	ـرائط الذ�نيـة kلك$#ونيـة و
ات  اســــة فاعليـــــة اســـــتخدام ا
	ـــــرائط الذ�نيـــــة kلك$#ونيـــــة وغ3ـــــ# kلك$#ونيـــــة >ـــــ; تنميـــــة امل5ـــــا رالد ر

ات التفك3# البصر  �ياتية وم5ا
يا   ر

�ش               اسة سالمة و�رغوت ودر وود ال~? �ـدفت إ�ـ� معرفـة فاعليـة توظيـف ا
	ـرائط ) 2020(ر
ـــدا�; لــــدى طالبــــات الــــصف الــــسا�ع  >ــــ; مــــادة الذ�نيــــة %لك$#ونيــــة  ات التفك3ــــ# %بـ ـــة م5ــــا ر>ــــ; تنميـ

اسة املنFG شبھ التجرA@?، وأعد الباحثو صـياغة أحـد وحـدات كتـاب العلـوم  نالعلوم، واتبعت الد ر
باســتخدام ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة، ) الثالــث متوســط(راملقــر عIــ� الــصف التاســع �سا½ــ¼? 

ات التفك ـــة مـــــن رواختبـــــار مل5ـــــا اســ ـــ; الـــــصف التاســـــع ) 70(ر3ـــــ# %بـــــدا�;، وتVونـــــت عينـــــة الد طالبـــــة >ــ
س مدينــة خــان يــو¢س بفلــسط3ن، وتــم تقــسيم5ن إ�ــ� مجمــوعت3ن متVـــافئت3ن  ر�سا½ــ¼? >ــ; أحــد مــدا

ق ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــ3ن متوســـــطي )تجرNAيـــــة وضـــــابطة( ـــر اســـــة وجـــــود فــ ـــرت نتـــــائج الد و، وأظ5ــ ر
جـــات طالبــــات اtuمـــوعت3ن التجرNAيــــة وا ات التفك3ــــ# رد رلــــضابطة >ـــ; التطبيــــق البعــــدي الختبـــار م5ــــا

ق لصا
w طالبات اtuموعة التجرNAية   .و%بدا�;، وجاءت الفر

�اس وفيـدان              اســة ديبــاج وســو�و رأمـا د  فقــد (Debbag, Cukurbasi and Fidan, 2020)ر
قية وا
	رائط الذ� نة ب3ن استخدام ا
	رائط الذ�نية الو ر�دفت إ�� املقا نية %لك$#ونية >; Rعلم ر

اسة املـنFG الوصـفي التحليIـ;، وأعـد البـاحثو  نالعلوم من وج5ة نظر الطلبة املعلم3ن، واتبعت الد ر
قية و%لك$#ونية >; Rعلم  اء أفراد العينة حو استخدام ا
	رائط الذ�نية الو راس{بانة الستطالع آ ل ر

اسة من  قـسم Rعلـيم العلـوم >ـ; إحـدى ا
tامعـات طالب وطالبـة >ـ; ) 32(رالعلوم، وتVونت عينة الد
اء أفراد العينة أن استخدام ا
	رائط الذ�نية >; Rعليم العلوم �عمل عR �IعزAز  رال$#كية، وأظ5رت آ
ا½ــ¼? واســ{يعاب املفــا�يم العلميــة، وأنــھ يمكــن اســتخدام  ُالــتعلم، وتحــس3ن مــستو التحــصيل الد ر ى

اسـي  ة، وأن ا
	ـرائط الذ�نيـة %لك$#ونيـة تتم3ـm رتلك ا
	رائط >; Rعلـم العديـد مـن املوضـوعات الد
ض التقديميـــة، باإلضـــافة إ�ـــ� أن  ، وAمكـــن اســـتخدام5ا >ـــ; العـــر و�ـــس5ولة %عـــداد، و�ـــالÑ#اء البـــصر ُ ي

ات التكنولوجية لدæ_م رإعداد ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية �س5م >; تنمية امل5ا ُ.  

اســة كــال مــن صــ¤#ة وا
tــادر  كمــا جــاءت        يد �س مــادة �حيــاء  )2019(ر ر لVــي تتقــÎ¼Ù فاعليــة تــد
واتبعــــــت . وفـــــق اســـــ$#اتيجية ا
	ـــــرائط الذ�نيـــــة %لك$#ونيـــــة >ــــــ; التحـــــصيل وkتجـــــاه نحـــــو املبحـــــث

اســة املــنFG شـــبھ التجرA@ــ?، وأعـــد الباحثــان وحـــدة مــن مقـــر �حيــاء للـــصف العاشــر �سا½ـــ¼?  رالد ر
بار تحصيI; >; وحدة �حياء، واسـ{بانة وفق اس$#اتيجية ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية، وأعدا اخت

اســة مـن . لقيـاس kتجا�ــات نحـو مبحــث �حيـاء طالبــة >ـ; الــصف العاشــر ) 63(روتVونــت عينـة الد
دن، وتـــــم تقـــــسيم5ن إ�ـــــ� مجمــــــوعت3ن  ــــ; مدينــــــة عمـــــان >ـــــ; � ـــة >ـ س الثانوAــ ــــ; أحـــــد املـــــدا ر�سا½ـــــ¼? >ـ ّر

اســـــة وجــــود فـــــ ق دالــــة إحـــــصائيا >ــــ; تحـــــصيل رمتVــــافئت3ن تجرNAيـــــة وضــــابطة، وأظ5ـــــرت نتــــائج الد ر
ً

و
ىطالبـــات الــــصف العاشــــر �سا½ــــ¼? >ــــ; مــــادة �حيــــاء، و>ــــ; kتجــــاه نحــــو املبحــــث �عــــز ألثــــر طرAقــــة  ُ

�س لصا
w اtuموعة التجرNAية   .رالتد

�مـزة           
اسة ا ا�ـ� الكـشف عـن فاعليـة اسـتخدام اسـ$#اتيجية ا
	رAطـة  ) 2017(ركما �دفت د
نميـــة �عــــض عــــادات العقـــل لــــدى طالبــــات الـــصف الثــــا¢ي املتوســــط ملــــادة الذ�نيـــة kلك$#ونيــــة >ــــ; ت

اســة مـــن  اســة املـــنFG شــبھ التجرA@ـــ? وتVونــت عينـــة الد رkحيــاء واتبعـــت الد طالبــة >ـــ; احـــدى  ) 54(ر
ـــافئت3ن  ـــم تقـــــسيم5م إ�ـــــ� مجمـــــوعت3ن متVــ س العـــــراق وتــ ،واظ5ـــــرت النتـــــائج )تجرNAيـــــة وضـــــابطة(رمـــــدا

�س kحياء و>; تنميـة عـادات  العقـل لـدى فاعلية اس$#اتيجية ا
	رائط الذ�ني رة kلك$#ونية >; تد
  طالبات الصف الثا¢ي املتوسط 
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اسة جعفر              ات ) 2016(واملوï; وأحمد  رأما د رفقد �دفت إ�� تنمية املفا�يم الفm3يائية وم5ا
واتبعــت لحــل املــشكالت لــدى طــالب الــصف �و املتوســط بــالعراق باســتخدام ا
	ــرائط الذ�نيــة، 

Øع وحدات من مقر الفm3ياء وفق اس$#اتيجية ا
	رائط  اسة املنFG شبھ التجرA@?، وتم إعداد أ رالد ر ر
ات حــــل املــــشكالت،  رالذ�نيــــة، باإلضــــافة إ�ــــ� اختبــــار  تحــــصيI; للمفــــا�يم الفm3يائيــــة ومقيــــاس م5ــــا

اسـة مـن  س ) 60(روتVونـت عينـة الد رطالبـا وطالبـة >ـ; املرحلـة املتوسـطة >ـ; أحـد مـدا
ً

مدينـة �غـداد، 
اســـــة فاعليـــــة )تجرNAيـــــة وضـــــابطة(وتـــــم تقـــــسيم5م إ�ـــــ� مجمـــــوعت3ن متVـــــافئت3ن  ر، وأظ5ـــــرت نتـــــائج الد

ات حل املشكالت لدى طلبة املرحلة املتوسطة   .را
	رائط الذ�نية >; تنمية املفا�يم الفm3يائية وم5ا

اســـــة عبـــــد الكـــــرAم  وتطرقـــــت          ئط الذ�نيـــــة إ�ـــــ� الكـــــشف عـــــن أثـــــر اســـــتخدام ا
	ـــــرا) 2016(رد
ة املVانية وامليـل العل¾ـ? لـدى طـالب الـصف �و  ل%لك$#ونية >; Rعلم الفm3ياء واثر�ا >; تنمية القد ر

ـــنFG شــــبھ التجرA@ــــ? . يالثــــانو اســــة املـ �س وحــــدة ا
tاذبيـــــة . رواتبعــــت الد روأعــــد الباحــــث دليــــل لتــــد
ــــة، واخ ـــة %لك$#ونيـ �ركـــــة الدائرAـــــة باســـــتخدام ا
	ـــــرائط الذ�نيــ
ـــة وا ة املVانيــــــة الVونيــ ـــد رتبـــــار القــ

اســــة مــــن . ومقيــــاس امليــــل العل¾ــــ? يطالــــب >ــــ; الــــصف �و الثــــانو بأحــــد ) 105(روتVونــــت عينــــة الد ل
س مدينـــة أســـيوط >ـــ; مــــصر، وتـــم تقـــسيم5م إ�ـــ� ثــــالث مجموعـــات ســــت : رمـــدا رمجموعـــة تجرNAيـــة د

ـــلوب الـــــتعلم الفــــردي باســـــتخدام ا
	ــــرائط الذ�نيـــــة %لك$#ونيــــة، ومجموعـــــة تجرNAيــــة د ســـــت ربأسـ
بأسلوب التعلم التعاو¢ي >; مجموعات صغ3#ة باستخدام ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية، ومجموعة 

ـــة التقليديـــــة ــــت بالطرAقــ سـ ق دالـــــة إحـــــصائيا بـــــ3ن . رضـــــابطة د اســـــة وجـــــود فـــــر وأظ5ـــــرت نتـــــائج الد
ً

و ر
جات طالب اtuموعت3ن التجـرAب}ت3ن واtuموعـة الـضابطة لـصا
w طـالب اtuمـوعت3ن  رمتوسطات د

ة املVانيـــة ومقيــاس امليـــل العل¾ــ?التجــر وأظ5ـــرت . رAب}ت3ن >ــ; التطبيـــق البعــدي لVـــل مــن اختبـــار القــد
جـات طـالب اtuمـوعت3ن التجـرAب}ت3ن >ـ;  ق دالـة إحـصائيا بـ3ن متوسـطات د رالنتائج عـدم وجـود فـر

ً
و

ة املVانيــة ومقيـاس امليـل العل¾ـ? كمــا أظ5ـرت النتـائج tðــم . رالتطبيـق البعـدي لVـل مــن اختبـار القـد
ة املVانيـة وامليـل العل¾ـ? لـدى  رالتأث3# الكب3# الستخدام ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية >; تنمية القـد

  .طالب اtuموعت3ن التجرAب}ت3ن

اســــة العتي@ــــ?               إ�ــــ� التعــــرف عIــــ� فاعليــــة اســــ$#اتيجية ا
	ــــرائط الذ�نيــــة ) 2016(رو�ـــدفت د
ات ال يتفك3ــ# البــصر >ــ; مــادة العلــوم لــدى طالبــات املرحلــة ر%لك$#ونيــة غ3ــ#  ال5رميــة >ــ; تنميــة م5ــا

اسة املنFG شبھ التجرA@?، وتم إعداد أحد وحدات كتاب العلوم املقر عk . �Iبتدائية رواتبعت الد ر
طلبــة الــصف الــسادس kبتــداÀي وفــق اســ$#اتيجية ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة، وإعــداد اختبــار 

، وتVونـت عي ات التفك3ـ# البـصر يمل5ـا اسـة مــن ر طالبـة >ـ; الـصف الـسادس kبتـداÀي >ــ; ) 44(رنـة الد
س مدينة الرAاض، وتم تقسيم5ن إ�� مجموعت3ن متVافئت3ن  ، وأظ5رت )تجرNAية وضابطة(رأحد مدا

جـــــات طالبــــــات اtuمــــــوعت3ن  ـــة إحــــــصائية بـــــ3ن متوســــــطي د ق ذات داللــ ــــر اســــــة وجـــــود فــ رنتـــــائج الد ور
ق لصا
w التجرNAية والضابطة >; التطبيق البعدي الختب ، وجاءت الفر ات التفك3# البصر وار م5ا ي ر

  طالبات اtuموعة التجرNAية

اسـة جيNيIـ;             إ�ـ� الكـشف عـن أثـر اسـتخدام ا
	ـرائط الذ�نيـة (Jebili, 2013) ركما �ـدفت د
ا½ـــ¼? ملــادة العلـــوم لـــدى طلبــة الـــصف الــسادس kبتـــداÀي واتبعـــت . ر%لك$#ونيــة عIـــ� التحــصيل الد

اســــة املــــن باســــتخدام ا
	ــــرائط الذ�نيــــة " املــــادة"وتــــم إعــــادة صــــياغة وحــــدة , FG شــــبھ التجرA@ــــ?رالد
اســـية قيـــة وا
	ـــرائط الذ�نيـــة %لك$#ونيـــة، وإعـــداد اختبـــار تحـــصيI; >ـــ; الوحـــدة الد رالو وتVونـــت . ر

اســة مــن  س مدينــة الرAــاض، وتــم ) 44(رعينــة الد رطالبــة >ــ; الــصف الــسادس kبتــداÀي >ــ; أحــد مــدا
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ســت اtuموعـــة �و�ــ� باســـتخدام ا
	ــرائط الذ�نيـــة تقــسيم5م إ�ــ� مجمـــ روعت3ن تجــرAب}ت3ن، حيـــث د
ــــة ـــة %لك$#ونيـ ســـــت اtuموعـــــة الثانيـــــة باســـــتخدام ا
	ـــــرائط الذ�نيــ قيـــــة، ود رالو ــــرت نتــــــائج . ر وأظ5ـ

جـــات اtuمـــوعت3ن التجـــرAب}ت3ن >ـــ; التطبيـــق  ق دالـــة إحـــصائيا بـــ3ن متوســـطي د اســـة وجـــود فـــر رالد ر
ً

و
Iســت باســتخدام البعــدي لالختبــار التحــصي ق لــصا
w اtuموعــة التجرNAيــة ال~ــ? د ر;، وجــاءت الفــر و

  .ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية

رسبق ذكره ع�I يتwò  أ�مية التفك3# البصر >; Rعليم وRعلم العلوم، ودو  و من خالل ما             ي
ا �تــــو التعلي¾ــــ? �ــــشVل مرÀــــي لتنميــــة م5ــــاuنيــــة %لك$#ونيــــة >ــــ; عــــرض ا�ــــرائط الذ	
را ت التفك3ــــ# ى

، باإلضــافة إ�ــ� فاعليë_ــا >ـ; تنميــة العديــد مــن املتغ3ــ#ات املتـصلة بــتعلم مــادة العلــوم �ــشVل  يالبـصر
ات : عام ومجاال`_ا �الكيمياء والفm3ياء و�حياء، ومن تلك املتغ3#ات ا½¼?، وتنمية م5ا رالتحصيل الد ر

ـــة ات حــــــل املـــــــشكالت، واك{ــــــساباملفا�يم العلميـــ ـــــا ـــــ# %بــــــدا�;، وم5ــ ـــاء،  رالتفك3ـ  >ـــــــ; الفm3يــــــاء والكيميــــ
، والـذي  ة املVانيـة، إ�ـ� جانـب التفك3ـ# البـصر اسية، وامليل العل¾?، والقـد يوkتجاه نحو املادة الد ر ر
اسات بالÐسبة إ�� صعو�ات  �الية، كما يتwò اتفاق العديد من الد
اسة ا ريمثل محو ا�تمام الد ر ر

�اجة إ�� عرض تلك املفا�
اثية، وا ، وال~? رRعلم املفا�يم الو ييم باستخدام أدوات التفك3# البصر
ت{ـيح للمـتعلم تمثيـل تلـك املفـا�يم �ـشVل مرÀـي، واستكـشاف العالقـات بـ3ن املفـا�يم اu	تلفـة، كمـا 
ـــسابقة ال~ـــــ? اجرAـــــت >ـــــ; اململكـــــة العر�يـــــة الـــــسعودية وال~ـــــ? تطرقـــــت إ�ـــــ�  اســـــات الــ ة الد يالحـــــظ نـــــد

ُ
ر ر

ُ ُ

ة اســـتخدام تلـــك ا
	ـــرائط >ـــ; تنميـــة مفـــا�يم مـــادة � رحيـــاء >ـــ; املرحلـــة الثانوAـــة ، باإلضـــافة إ�ـــ� نــــد
ُ

اسات ال~? جمعت ب3ن التفك3# البصر واملفا�يم العلمية �شVل عام، وØشVل خاص املفـا�يم  يالد ر
اســـة العتي@ـــ?  اثيـــة  باســـتôناء د رالو وال~ـــ? تطرقـــت إ�ـــ� Rعلـــم العلـــوم >ـــ; املرحلـــة kبتدائيـــة، ) 2016(ر
رباإلضافة إ�� عدم تطـر أي مـن الد  إ�ـ� تنميـة املفـا�يم – عIـ� حـد علـم الباحثـة –اسـات الـسابقة ق

اثيـة لــدى طالبـات املرحلــة الثانوAــة، والـصف الثالــث الثــانو �ـشVل خــاص و �ــذا مـا تم3ــmت بــھ  يالو ر
اسات السابقة  �الية عن الد
اسة ا رالد   ر

اسة   :رمشSلة الد

اســية بالغــة                   اثـة مــن املواضـيع الد ر�عـد موضــوع الو ر  الـصعو�ة لــدى الطـالب حيــث توجــد ُ
ـــ# مـــــن التعقيدوقـــــد اثب{ــــت عـــــدد مـــــن  العديــــد مـــــن املفــــا�يم العلميـــــة اtuـــــردة ال~ــــ? ت{ـــــسم بقـــــدر كب3ـ
اســية، ومــن  اثيــة >ــ; مختلــف املراحــل الد اساتــضعف مــستو اك{ــساب الطلبــة للمفــا�يم الو رالد رر ى

اســة  اســات  د ر�ــذه الد ، )2015أصــالن، (، و )2014أمبوســعيدي والبلوÒــ¼?، (، )2013ا
	والــدة، (ر
Aة، (   ).2017ا
t¤#ين وعبد الكرAم، (، و)2017رأبو

اسة                  اسات كد رونظرا أل�مية اكساب الطالب للمفا�يم العلمية فقد اوصت عدد من الد ر
�ـسية حديثـة تواكـب  )2018,املقبل ( ,  ) 2020, ابو جامع (  ة اسـتخدام اسـ$#اتيجيات تد را�ـ� ضـر ور

ة العلم ـــو ـــة ودمج5ــــا >ــــ; رالثـ �ديثـ
ة اســــتخدام التقنيــــات ا ـــة ال~ــــ? �ــــش5د�ا اليــــوم وضــــر وريــــة والتقنيـ
�ا الفعـال >ـ;  �س املفا�يم العلمية >; جميع مجاالت العلوم اu	تلفة لدو رالعملية التعليمية >; تد ر

ات التفك3# اu	تلفة  اكساب الطالب   راملفا�يم العلمية وم5ا

مـــــع معلمـــــات kحيـــــاء خـــــالل عمل5ـــــا >ـــــ; kشـــــراف امليـــــدا¢ي عIـــــ� ومـــــن خـــــالل التقـــــاء الباحثـــــة             
ـــ; اك{ـــــساب  الطالبــــات الحظـــــت مـــــن خــــالل مناقـــــشë_ا  ملعلمـــــات kحيــــاء  تـــــد¢ي تحـــــصيل الطالبــــات >ــ
اسة استطالعية وذلك بتطبيق اس{بانة  اثية وللتحقق من ذلك فقد أجرت الباحثة د راملفا�يم الو ر

ـــ�  ـــــة عIــــ ــــات �18الك$#ونيــ ـــة مـــــــن معلمـــ ــــشرفت3نح معلمــــ ـــــ� � يـــــــاء  ومـــ ــــوف عIــ ـــر للوقـــ ـــــاليب والطــــ قســ
�س � اثــة خاصــة  و�راملــستخدمة >ــ; تــد �ــ� تــد¢ي تحــصيل إدت أســباب ال~ــ? رحيــاء عامــة وحــدة  الو
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اســـــة kســــتطالعية  أن املفـــــا�يم  اثيــــة  وأوyـــــ�ت نتــــائج الد رالطالبــــات >ـــــ; اســــ{يعاب املفـــــا�يم الو ر
اثيـــة Rعت¤ــــ# مــــن املفـــا�يم ال~ــــ? يــــصعب عIــــ� الط الو

ُ
البـــات ف5م5ــــا واســــ{يعا�_ا، ممـــا يــــؤدي إ�ــــ� تــــد¢ي ر

ـــ�_ن وàــــــ;  ة علــ اثــــــة املقــــــر ا½ـــــ¼? >ــــــ; وحـــــدة الو رمـــــستو التحــــــصيل الد ر ر اثــــــة " ى اثـــــة املعقــــــدة والو رالو ر
جـة عاليـة مـن التجرAـد، "الNشرAة اثيـة لـدى الطالبـات، واRـسام5ا بد ر، نظرا لـصعو�ات املفـا�يم الو ر

اك العالقـات املتداخلـة بــ3ن املفـا�ي اثيـة، ومـن �ــذه املفـا�يم الـسيادة املــش$#كة، روصـعو�ة إد رم الو
ـــسيادة غ3ـــــ# التامـــــة، وتفـــــو ا
tينـــــات، وتنöـــــ; ا
tينـــــات، وRعـــــدد ا
tينـــــات، والـــــصفات متعـــــددة  قوالــ
ـــة، والـــــصفات املرتبطـــــة بـــــا
Ðtس، وغ3ـــــ# ذلـــــك مـــــن املفـــــا�يم  ا
tينـــــات، وا
tينـــــات املتعـــــددة املتقابلــ

k اسة �ت نتائج الدyس التقليدية >; راملعقدة واملتداخلةكما أو� رستطالعية  سيادة أساليب التد
اثية   .رعرض وشرح املفا�يم الو

اثة �ـشVل عـام لـدى طلبـة املرحلـة              اثية، وعلم الو روع�I الرغم من أ�مية Rعلم املفا�يم الو ر
ـــة العر�يــــ اســــات ال~ــــ? تناولــــت �ــــذه املفــــا�يم >ــــ; اململكـ ة الد رالثانوAــــة، إال أنــــھ يمكــــن مالحظــــة نــــد ر

ُ ة ُ
اســــة  ، (رالـــسعودية، وم�_ــــا د ىوال~ـــ? كــــشفت عــــن ضــــعف مــــستو اك{ــــساب ) 2017يالــــشا�ع وعــــس#3

اثيــة لــدى طلبــة الــصف الثــا¢ي الثـانو >ــ; اململكــة العر�يــة الــسعودية، واجرAــت �عــض  املفـا�يم الو
ُ

ي ر
اســـة  اثيـــة >ـــ; املرحلـــة املتوســـطة، وم�_ـــا د اســات ال~ـــ? تناولـــت املفـــا�يم الو رالد ، (رر ، )2008يالناشـــر

اســتان إ�ــ� ضــعف مــستو اك{ــساب )2017ا
t¤ــ#ين والعبــد الكــرAم، (راســة ود ت �اتــان الد ى، وأشــا ر ر
ات بديلـة لـدى الطلبـة حـو تلـك  جـود تـصو اثيـة، و لطالب الصف الثالث املتوسـط للمفـا�يم الو ر و ر

  .املفا�يم

ام واملفا�يم عيومع �خذ >; kعتبار  أ�مية التفك3# البصر >; عرض املفا�يم العلمية �شVل           
اثية �شVل خاص ر، ع�I النحو الذي سبق عرضھ، ودو ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية >; تنمية رالو

�اجــــــــة إ�ــــــــ� تب®ــــــــ? 
، وا ــــــصر ـــ# البــ ــــا �أحــــــــد أدوات التفك3ـــــ ـــــة، وأ�ميë_ــــ ـــا�يم العلميـــ يالعديــــــــد مــــــــن املفـــــ
ـــا�يم العلميــــة فقــــد اتجــــھ ا�تمــــام البا حثــــة >ــــ; اســــ$#اتيجيات حديثــــة لتنميــــة اك{ــــساب الطلبــــة للمفـ

�الية إ�� %جابة عن السؤال الرئ}س التا�;
اسة ا   :رالد

ات التفك3ـــ#  اثيـــة وم5ـــا رمـــا فعاليـــة اســـتخدام ا
	ـــرائط الذ�نيـــة %لك$#ونيـــة >ـــ; تنميـــة املفـــا�يم الو ر
يالبصر لدى طالبات الصف الثالث الثانو بمحافظة ا
	رج؟   ي

  :وAتفرع منھ السؤال3ن التالي3ن        

اثيــة لــدى طالبــات مــا فعاليــة اســتخدا .1 رم ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة >ــ; تنميــة املفــا�يم الو
 يالصف الثالث الثانو بمحافظة ا
	رج؟

ات التفك3ـــ# البـــصر لـــدى  .2 يمـــا فعاليـــة اســـتخدام ا
	ـــرائط الذ�نيـــة %لك$#ونيـــة >ـــ; تنميـــة م5ـــا ر
 يطالبات الصف الثالث الثانو بمحافظة ا
	رج؟

اسة ض الد رفر   :و

اســـات الـــسابقة ال~ـــ? تطرقـــت إ�ـــ� �عـــد              ة الد اســـات الـــسابقة، و>ـــ; ضـــوء نـــد راســـتعراض الد ر ر
ُ

اســــات إ�ـــــ�  �س مــــادة �حيــــاء، وعــــدم تطـــــر أي مــــن تلــــك الد راســــتخدام ا
	ــــرائط الذ�نيــــة >ــــ; تـــــد قر
اسة ع�I النحـو  ض الد اثة، فقد تم صياغة فر راستخدام ا
	رائط الذ�نية >; تنمية مفا�يم الو و ر

  : التا�;
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ى دال إحــصائيا عنــد مــستو ال يوجـد فــر .1 ق
ً

(α≤0.05) موعــةtuجــات طالبــات ا ر بــ3ن متوســطي د
اثية   .رالتجرNAية وطالبات اtuموعة الضابطة >; التطبيق البعدي الختبار املفا�يم الو

ىال يوجد فر دال إحصائيا عند مستو  .2 ق
ً

(α ≤ 0.05) موعـةtuجـات طالبـات ا ر بـ3ن متوسـطي د
ات التفك3# البصرالتجرNAية وطالبات اtuموعة الض يابطة >; التطبيق البعدي الختبار م5ا   .ر

اسة   :رأ�داف الد

�س �حيـــــاء باســـــتخدام ا
	ـــــرائط الذ�نيـــــة %لك$#ونيـــــة >ـــــ; تنميـــــة  .1 ـــد ـــة تــ ـــن  فعاليــ رالكـــــشف عــ
اثية لدى طالبات الصف الثالث الثانو ياملفا�يم الو   .ر

�س �حياء باستخدام ا
	رائط الذ�نية %ل .2 ات رالكشف عن  فعالية تد رك$#ونية >; تنمية م5ا
يالتفك3# البصر لدى طالبات الصف الثالث الثانو  .ي

اسة   :رأ�مية الد

اسة >; النقاط التالية                 : رتتù	ص أ�مية الد

اثية، باستخدام ا
	رائط الذ�نية kلك$#ونية  .1 اسة دليال عمليا لشرح املفا�يم الو رتقدم الد
ً ً

ر
 .و من قبل الطلبة >; حاالت التعلم الذاRيمن قبل املعلم3ن واملعلمات، أ

اســـات حـــو تنميـــة  .2 اســـة >ـــ; جــذب ا�تمـــام البـــاحث3ن نحـــو إجـــراء املزAــد مـــن الد لقــد Rـــس5م الد ر ر
ُ

ات التفك3# البصر لدى الطلبة >; مراحل التعليم العام اثية، وم5ا ياملفا�يم الو ر  .ر

ا  لقيــاس مــست .3 اثيــة واختبـا ا للمفــا�يم الو اســة اختبـا رتقـدم الد ر رر
ً ُ

ات التفك3ــ# البــصر  يو م5ـا رى
اسـات املماثلـة، أو مـن قبـل  رلدى طلبة الصف الثالث الثانو والذي يمكـن اسـتخدامھ >ـ; الد ُ ي
ات التفك3ــ#  اثيــة ومــستو م5ــا جــة اك{ــساب املفــا�يم الو راملعلمــ3ن واملعلمــات للتعــرف عIــ�  د ىر ر

  .يالبصر لدى الطلبة

اسة   :رمصطWRات الد

  :يالتفك�4 البصر •

ه  ) 802 ص 2014,الطراونة ( عرف             رالتفك3# البصر باعتبا مجموعة من العمليات العقلية "ي
اك العالقـــات املVانيـــة وتفـــس3# املعلومــــات  ة عIـــ� التمي3ـــm البــــصر واد رال~ـــ? تمكـــن الفـــرد مــــن القـــد ير

 Î®تاج املعÐوتحليل5ا واست."  

وRعرفھ الباحثة إجرائيا ع�I أنھ شVل من أشVال الت           
ً ُ

غ3# اللفظي، �عتمد ع�I استخدام  فك#3 
ة عمليــات التفك3ــ# ، لف5ــم واســ{يعاب  رمث3ــ#ات بــصرAة الســ{ثا ي لــدى طالبــات الــصف الثالــث الثــانو

اثيــــة،  اثيــــة وعرضـــ5ا ع¤ــــ# تمثـــيالت مرئيــــة، وتوضــــيح العالقـــات بــــ3ن تلـــك املفــــا�يم الو راملفـــا�يم الو ر
;àات و  :روAتضمن ثالث م5ا

ة القراءة البصرAة - ضةأي: رم5ا ة املعر ة ع�I تحديد أ�عاد وطبيعة الشVل أو الصو و القد ر  .ر

ة التميm3 البصر - يم5ا ة وتميm3�ما عن غ3#�ما : ر ة ع�I التعرف ع�I الشVل أو الصو رRع®? القد ر
  .رمن �شVال والصو
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ة تحليـــــل املعلومـــــات - ـــرد >ـــــ; ال$#ك3ـــــm : رم5ـــــا ة الفــ ـــة وk�تمـــــام  رRع®ـــــ? قـــــد عIـــــ� التفاصـــــيل الدقيقــ
Vوناتھ �ساسيةبالبيانات الVل البصر إ�� مVزئية، أي تحليل الشt
 .يلية وا

  ا �رائط الذ�نية �لك��ونية •

ان  ، وعرف5ـا عIـ� أ�_ـا  Tony Buzanزظ5ـرت ا
	ـرائط الذ�نيـة عIـ� يـد العـالم ال¤#يطـا¢ي  تـو¢ي بـو
ســومية، Rعمــل بطرAقـــة  رRعب3ــ# عــن التفك3ـــ# متعــدد kتجا�ــات أو التفك3ـــ# امل{ــشعب، وتمثــل تقنيـــة 

ســـومية باســـتخدام الVلمـــات  رتماثـــل عمـــل الـــدماغ، وRـــسمح بـــالتعب3# عـــن املعلومـــات >ـــ; مخططـــات 
  ).Siwczuk, 2005, p. 316(زوالرمو وا
	طوط و�لوان 

وRعـــرف الباحثــــة  ا
	ـــرائط الذ�نيــــة %لك$#ونيــــة إجرائيـــا بأ�_ــــا إحـــدى اســــ$#اتيجيات الــــتعلم            
ً

�تـو التعلي¾ـ?  حاسـو�ية متخصـصةالÐشط،وAتم اعـداد�ا بواسـطة بـرامج uـ� عـرض اIعتمـد عR ىو
uـــــ� اIــــات و�باالعتمـــــاد ع ،	ططـ ــــصو رشـــــVال والرمـــــو والـ ع والـــــصو ز ـــر روRـــــستخدم الفــ و

ُ
 و�لـــــوان >ـــــ; 

�تو اللفظي او الكتاØي فقطالتعب3# عن الفكرة،uا �Iقتصار عk ى بدال من ً
.  

اثية •   : راملفا�يم الو

wùُ الــذي �عطـــى tuموعـــة الــصفات أو الـــسمات أو ا
	ـــصائص ُ�عــرف املف5ـــوم بأنــھ kســـم أو املـــصط

ï;، (املش$#كة، وAمثل املف5وم الوحدة البنائية ملادة العلوم    ). 37، ص 2013را
	ز

�اليـة بأ�_ــا الVلمـة أو املــصطwù ذا الداللـة العقليــة 
اســة ا اثيـة إجرائيــا >ـ; الد روRعـرف املفــا�يم الو
ً ُ

ر
ـــد"املــــستÐبطة مــــن وحــــدة  اثــــة املعقـ اثــــة الNــــشرAةرالو ة عIــــ� طالبــــات الــــصف الثالــــث " رة والو راملقــــر

  .يالثانو

اثية •   : راكYساب املفا�يم الو

جـة ال~ـ? تحـصل عل�_ـا الطالبـة >ـ;            اثية من خالل الد ريقاس اك{ساب الطالبات للمفا�يم الو ر ُ

�الية
اسة ا اثية، الذي تم إعداده من قبل الباحثة ضمن الد راختبار املفا�يم الو   .ر

اسة   :رحدود الد

اثــة املعقـــدة :ا Wــدود املوضــوعية دة >ــ; وحــدة الو اثيــة الــوا اســة عIــ� املفــا�يم الو ر اقتــصرت الد رر ر
ات التفك3ـ# البـصر  اثة الNشرAة، من كتاب �حيـاء للـصف الثالـث الثـانو باإلضـافة إ�ـ� م5ـا يوالو ري ر

ة تحليل: التالية ، م5ا ة التميm3 البصر ة القراءة البصرAة، م5ا رم5ا ر   . املعلوماتير

اســة عIــ� طالبــات الــصف الثــانو :ا Wــدود ال^ــشرIة ي اقتــصرت الد ات >ــ; محافظــة –ر ر نظــام املقــر
  .ا
	رج

�ادية عشر >; محافظة ا
	رج:ا Wدود املSانية 
اسة >; الثانوAة ا   .ر تطبيق الد

ا½¼? �:ا Wدود الزمانية ا½¼? ر الفصل الد رو  من العام الد   م2021ل
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اسة وإجراءا   :bcارمنa`ية الد

ــة اســـ ــنCa الد ـــ?، و�ـــــو املـــــنFG الـــــذي �ـــــستطيع الباحـــــث :رمـــ ـــنFG شـــــبھ التجرA@ــ ـــة املــ اســ ر اتبعـــــت الد
ـــطتھ معرفـــــة اثـــــر املتغ3ـــــ# املـــــستقل  ـــة(بواســ ـــة %لك$#ونيــ عIـــــ� املتغ3ـــــ#ين التـــــا�ع3ن ) ا
	ـــــرائط الذ�نيــ

ات التفك3ـــــــــ# البـــــــــصر( ـــــــا اثيـــــــــة وم5ـ ياملفــــــــا�يم الو ر ــــــساف، ) (ر ــــم اســـــــــتخدام )303، ص2006العــ ، وتـــــ
التجرA@ــــ? القـــائم عIــــ� مجمـــوعت3ن، مجموعــــة تجرNAيـــة ومجموعــــة ضـــابطة، مــــع التطبيــــق التـــصميم 

;Iاسة-القب   .رالبعدي ألداRي الد

اسة اسة من جميع طالبات الصف الثالث الثانو نظام  :رمجتمع وعينة الد يتVو مجتمع الد رن
�اديــــة 
ســــة الثانوAــــة ا اســــة>; املد ات >ــــ; محافظــــة ا
	ــــرج، وتــــم إجــــراء الد رمقــــر ر تمر ـــار وعــــشر  اختيـ

، ليVــــو  الــــصف  رØعــــةأفــــصل3ن عــــشوائيا مــــن  نصــــفوف مــــن صــــفوف الــــصف الثالــــث الثــــانو  1 / 3ي
طالبـة، و�لـغ عـدد الطالبـات >ـ; �ـل ) 86( و�لغ عـدد أفـراد العينـة 2/ 3اtuموعة التجرNAية والفصل 

اســة بالÐــسبة ملــستو .طالبــة) 43(صـف  ا >ـ; مجمــوع~? الد ىوتــم التحقــق مـن تVــافؤ الطالبــات قبليــ ر
ً

 
ات التفك3# البصر اثية، ومستو م5ا ياك{ساب املفا�يم الو رى  .ر

أوال
ً

  :إعداد املادة التعليمية: 

اثــة >ــ; وحــدة  .أ  اثــة "رتــم إعــداد ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة ملفــا�يم الو اثــة املعقــدة والو رالو ر
  :وفق %جراءات التالية"الNشرAة

اثــة الNــشرAة"ىتحليــل محتــو  .1 اثــة املعقــدة والو رالو دة >ــ; �_ــدف" ر اثــة الــوا ر تحديــد مفــا�يم الو ر
الوحدة، وللتحقق من ثبات التحليل تم إجراء التحليل من قبل الباحثـة ومعلمـة مـن معلمـات 

، وتـــم �ـــساب Cohen Kappaاســتخدام معادلــة �ــو�3ن �ابــا  ي�حيــاء للــصف الثالــث الثــانو

; ¢ـسبة دالــة وàــ 0.69، و�لغـت قيمــة معامـل الثبـات )228، ص 2004طعيمــة، ( ثبـات التحليـل

`_ا ال�_ائيـة  �للت3ن، وتم عـرض قائمـة املفـا�يم >ـ; صـوuثبات عال ومدى اتفاق كب3# ب3ن ا �Iرع ٍ
ل مشرفات مادة �حيـاء >ـ; املرحلـة الثانوAـة للتأكـد مـن شـمو �افـة 4 من معلمات و6ع�I عدد 

اسـة، و�_ـذا تـم التوصـل إ�ـ� قائمـ دة >ـ; الوحـدة موضـع الد اثيـة الـوا راملفـا�يم الو ر ة مVونـة مـن ر
اثة الNشرAة) 25( اثة املعقدة والو رمف5وم خاص بوحدة الو  .ر

اسات السابقة و�دبيات ال$#بوAة ال~? تناولت استخدام ا
	رائط الذ�نية  .2 رإجراء مراجعة للد
اسـات  �رØــي، (ر%لك$#ونيـة، وم�_ـا د
ن، (، و)2020ا ، (، و)2020وسـالمة وآخـر يصـ¤#ة وا
tــادر

�مـــزة (، و )2019
ن، (و ) 2017, ا العتي@ــــ?، (، و)2016عبــــد الكـــرAم، (، و)2016وجعفــــر وآخـــر
ــــداد ا
	ــــــرائط الذ�نيـــــــة %لك$#ونيــــــة للوحـــــــدة موضـــــــع )2016 ــا >ـــــــ; إعـــ ــــتفادة م�_ــــ ، وذلــــــك لالســـ

اسة   .رالد

قيـــة  .3 اثيـــة باســـتخدام ا
	ـــرائط الذ�نيـــة %لك$#ونيـــة >ـــ; ¢ـــþ	ة و رإعـــادة صـــياغة املفـــا�يم الو ر
قبـل إعـداد�ا إلك$#ونيــا، مـع مراعــاة

ً
ضــوح ا
	طـوط وتناســق �لـوان، و�يــان  و دقـة التـصميم و

اثية   .رالعالقات ب3ن املفا�يم الو

�س  .4 �كمـــ3ن اu	تــــص3ن >ــــ; منـــا�F وطــــر تــــدuـــ� مجموعــــة مــــن اIرعـــرض التــــصميم التعلي¾ــــ? ع ق
العلــوم، واu	تــص3ن >ـــ; تكنولوجيــا التعلــيم، وذلـــك �_ــدف التحقــق مـــن �ــ�ة ودقــة التـــصميم 

دة >ــ; ا
	ـــرائط الذ�نيــة بÐـــþ	ë_ا التعلي¾ــ?، ودقــة الـــصياغة الع اثيـــة الــوا رلميــة للمفــا�يم الو ر
قيــــة، وأشــــار  ـــديل  رالو �كمــــ3ن بــــإجراء Rعــــديالت عIــــ� �عــــض ا
	ــــرائط الذ�نيــــة، وRعـuعــــض ا�
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دة >; تلك ا
	رائط، وتم kل$mام بتلك التعديالت تم5يدا إلعادة تصميم  �عض الصياغات الوا
ً

ر
ة إلك$#ونية  .رتلك ا
	رائط بصو

 و�و من ال¤#امج ال~? Rستخدم إلعداد ا
	رائط الذ�نية إلك$#ونيا، Xmindبرنامج  ار تم اختي .5
ً

 
 mـــــــــ ـــــــھ  وAتم3ــــــ ـــــــــاص بــــــــ ــــع ا
	ــــــ ــــــ ـــ ــــن املوقــ ــــــــ ــــــھ مـــ ــــــــ ــــن تحميلـ ـــــــــ ــــــــتخدامھ وAمكــ ـــــــــس5ولة اســـــــ ـــــــامج �ــــــ ال¤#نــــــــ

win/download/net.xmind.www://http/ططات و�	uا �Iحتو عAال والرسـومات ي  وVشـ
وس5ل >; التعامل معھ >; العرض والتجوال داخـل ا
	رAطـة  ppt و pdfوAمكن عرض5ا بصيغة 

 kلك$#ونية

ا_م حو مـدى  .6 �كم3ن، الستطالع آuمجموعة من ا �Iنية %لك$#ونية ع�رائط الذ	
لعرض ا ر
ملـستخدم، تناسق �لوان وا
	طوط و�شVال املستخدمة >; إعداد ا
	رائط، وtðم ا
	ـط ا

�كمـــو مـــن uـــرائط، وتـــم إجـــراء مـــا أقـــره ا	
دة بـــ3ن املفـــا�يم >ـــ; تلـــك ا نو�ـــ�ة العالقـــات الـــوا ر
 .Rعديالت

تجرAب ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية استطالعيا، ع�I مجموعة من الطالبات ممن ال يÐتمـ3ن  .7
ً

اسـة، وذلـك الستكـشاف مـدى صـالحية ا
	ـرائط الذ�نيـة %لك$#ونيـة للت طبيـق، رإ�� عينـة الد
اســـة، وســـ5ولة التعامـــل مع5ـــا مـــن قـــبل5ن، و>ـــ; ضـــوء  روالتعـــرف عIـــ� مـــدى مناســـبë_ا لعينـــة الد

 .نتائج التطبيق kستطال�;، تم إجراء �عض التعديالت ع�I ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية

`_ا ال�_ائية، وجا�زة للتطبيق .8  .ر�عد إتمام %جراءات السابقة، أصبحت ا
	رائط >; صو

اثة ال^شرIة باسـتخدام ا �ـرائط إعداد دلي  .ب  اثة املعقدة والو Bس وحدة الو رل املعلمة لتد ر ر
  الذ�نية �لك��ونية وتضمن

، وأ�ميـــة �ـــل مـــن  .1 ات التفك3ـــ# البـــصر يRعرAـــف بـــا
	رائط الذ�نيـــة %لك$#ونيـــة، وتحديـــد م5ـــا ر
ات التفك3ــ# البـــصر >ــ; Rعلــيم وRعلـــم kحيــاء، إ�ــ�  يا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيـــة وم5ــا جانـــب ر

اثية ال~? æ_دف �ذا الدليل إ�� تنميë_ا  .راملفا�يم الو

ات التفك3ــ#  .2 اثــة الNــشرAة، وتحديــد م5ــا اثــة املعقــدة والو رتحديــد ��ــداف العامــة لوحــدة الو ر ر
ة، وتحديـــد ا
	طـــة الزمنيــــة  س الوحـــدة املقــــر رالبـــصر ال~ـــ? æ_ــــدف الـــدليل إ�ـــ� تنميë_ــــا >ـــ; در و ي

�س الوحدة  .رلتد

اثـة تقديم مخطط مق$#ح الس .3 رتخدام ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية >; Rعلـيم وRعلـم وحـدة الو
اثـــة الNـــشرAة، اســــة،  راملعقـــدة والو �ـــددة ضـــمن �ـــذه الدuات التفك3ـــ# البـــصر ا روتنميـــة م5ـــا ير

س  اثيــة >ــ; �ــل د س، واملفــا�يم الو روشـمل ذلــك تحديــد ��ــداف  kجرائيــة الــسلوكية لVــل د رر
 .ع�I حدة

ا_م حو دقة الصياغة اللغوAة والعلمية تم عرض الدليل ع�I السادة .4 �كم3ن الستطالع آuل ا ر
�س الوحـــدة  دة >ـــ; الــدليل، ومـــدى مناســNتھ لالســتخدام مـــن قبــل املعلمـــة لتــد رللمفــا�يم الــوا ر

تھ ال�_ائية اسة، وتم إجراء �عض التعديالت ع�I الدليل وإعداده >; صو رموضع الد  .ر
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اثية رثانيا إعداد اختبار املفا�يم الو
ً

:  

  :جراءات التاليةوفق % تم إعداد kختبار          

ا½ـــــ¼? للمفـــــا�يم : تحديــــد ال�ـــــدف مـــــن Kختبـــــار ر�ــــدف kختبـــــار إ�ـــــ� قيـــــاس مــــستو التحـــــصيل الد ى
دة >ـــ; كتـــاب �حيـــاء لطالبـــات  اثـــة الNـــشرAة، الـــوا اثـــة املعقـــدة والو دة >ـــ; وحـــدة الو اثيـــة الـــوا رالو رر ر ر

ات–يالصف الثالث الثانو    .ر مقر

 تـم تـصميم kختبــار عIـ� نمـط kختيــار مـن متعـدد، بحيــث �ـشمل املفــا�يم : تبـار ونوعــھوصـف Kخ
اثة الNشرAة، وذلك باالس{ناد إ�� قائمة املفا�يم ال~?  اثة املعقدة والو دة >; وحدة الو اثية الوا رالو ر رر
�يحة لفقـــرات kختبـــار � تــم التوصـــل إل�_ـــا فيمـــا ســبق، مـــع مراعـــاة الـــصياغة العلميــة واللغوAـــة الـــ

تھ �ولية من  روالبدائل املق$#حة لVل فقرة، وتVو kختبار >; صو Øعة بدائلفقرة ) 25(ن   .رلVل م�_ا أ

تھ �وليـــة تـــم عرضـــھ عIـــ� : يالتحقــق مـــن الـــصدق الظـــا�ر لالختبـــار ر�عـــد إعـــداد kختبـــار >ـــ; صـــو
ا_م حو دقة الصياغة العلمية واللغوAة لفقرات kختبـار، ومـدى  �كم3ن إلبداء آuلمجموعة من ا ر

زأن وجدت، وقد �انـت أبـر انتماء الفقرات للبعد الذي تندرج ضمنھ، مع وضع التعديالت املق$#حة 
إعادة صياغة �عض الفقرات، وRعديل �عض البدائل، وقد تم تفعيـل : املالحظات ع�I النحو التا�;

�كمـ3ن واتـwò أن غالبيـة مفـردات kختبـار صـادقة uـ� اIىاملالحظات الـسابقة وعرضـ5ا مـرة أخـر ع
�كمـــ3ن، و�ـــذلك اعت¤ـــuـــسبة اتفـــاق عاليـــة بـــ3ن اÐختبـــار صـــادقا صـــدقا بوضـــع5ا �عـــد التعـــديل و�k #

ظا�رAا
ً

 .  

�عـــد Rعديلـــھ وعرضـــھ عIـــ�  ىتـــم التحقـــق مـــن صـــدق محتـــو kختبـــار  :ىالتحقـــق مـــن صـــدق اWpتـــو
�كمـــ3ن، وتـــم عـــرض محVـــات التحكـــيم >ـــ; شـــVل ثالثـــة بـــدائلuة، مفيـــدة ول}ــــست : الـــسادة اA ورضـــر

�تـــو لفقــــرات kختبـــار بـــ3ن uة، وتراوحــــت ¢ـــسبة صـــدق اA Aة، غ3ـــ# ضـــر ىضـــر ر ور ، و�لغــــت 1 إ�ـــ� 0.8و
�تـــــو لالختبــــار uـــــل  ىقيمــــة صـــــدق اVختبــــار 0.89كk ـــــ� أنIـــــسب عÐـــدل تلــــك ال يتمتـــــع بـــــصدق  ، وتــ

لمحتو مقبو   . ى

) 30(تم إجراء تطبيق استطال�; لالختبار ع�I عينة مVونـة مـن : صدق rKساق الداخ�q لالختبار
س املرحلـ اسة، وذلك >; أحد مدا رطالبة ممن ال يÐتم3ن إ�� عينة الد ة املتوسـطة >ـ; مدينـة ا
	ـرج، ر

جـــة الVليـــة لالختبـــار، وجـــاءت  جـــة �ـــل فقـــرة >ـــ; kختبـــار، والد تبـــاط بـــ3ن د k روتـــم حـــساب معامـــل ر ر
 )1(لالنتائج ع�I النحو املوwy >; جدو 

  ) 1(لجدو 

جة الSلية لالختبار جة ?ل فقرة والد تباط ب4ن د K رمعامالت ر   ر

رقم 
 الفقرة

معامل 
تباط kر 

رقم 
 الفقرة

امل مع
تباط kر 

رقم 
 الفقرة

تباط k رمعامل 

1 0.501** 9 0.801** 17 0.707** 

2 0.828** 10 0.786** 18 0.771** 

3 0.651** 11 0.778** 19 0.683** 

4 0.709** 12 0.796** 20 0.685** 
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5 0.640** 13 0.465** 21 0.884** 

6 0.703** 14 0.888** 22 0.925** 

7 0.593** 15 0.408* 23 0.915** 

8 0.643** 16 0.637** 24 0.819** 

 25 0.780** 

تباط دال عند مستو **  K ىمعامل تباط دال عند مستو ) *0.01(ر K ىمعامل   )0.05(ر

تبــاط) 1(ليتــwò مــن جــدو              k ة  رأن معظــم معــامالت ر
tميــع فقــرات kختبــار موجبــة %شــا
ىودالة إحصائيا عند مستو داللـة 

ً
)0.01( ;Iـساق الـداخRk جـة عاليـة مـن صـدق ر، ممـا �ـش3# إ�ـ; د

اثية   .رالختبار املفا�يم الو

اثيـة، تـم حـساب معامـل الثبـات : التحقق من ثبات Kختبار رللتحقق من ثبات اختبار املفا�يم الو
نبـــاخ لالختبـــار كVـــل، و�لغـــت قيمتـــھ -ألفـــا جـــة ثبـــات 0.96وكر ر، ممـــا يـــدل عIـــ� أن kختبـــار يتم3ـــm بد

  .تفعةمر

  حساب معامالت الصعو~ة والتمي4{ لفقرات Kختبار

نيحدد معامل الصعو�ة مدى صعو�ة املفردة بالÐسبة للمفحوص3ن الذين يجيبـو ع�_ـا، و�ـو            ُ

¢ـــسبة �فـــراد الـــذين أجـــابوا إجابـــة خاطئـــة بالÐـــسبة إ�ـــ� جميـــع �فـــراد الـــذين أجـــابوا عـــن الفقــــرة، 
  )19، ص2019�سن، عبد اu(ُوAحسب من العالقة 

  = معامل الصعو~ة 

  ).0.68 إ�� 0.35(ِوجاءت جميع الفقرات بمعامالت صعو�ة مناسبة تراوحت 

ة الفقرة ع�I التميm3 ب3ن أداء             رأما معامل التميm3، والذي �عرف أيضابقوة املفردة، فيع®? قد
ً ُ

اق نمجموعة املفحوص3ن الذين يجيبو عن kختبـار كVـ �ـساب معامـل التمي3ـm، تـم ترت}ـب أو
رل، و
جــة الVليــة لالختبــار، وتــم فــصل إجابــات الطالبــات اللــواRي يمــثلن  ليــا حــسب الد رkختبــار تنا % 27ًز

جات، و)  طالبـــــة11( �اصـــــالت عIـــــ� أعIـــــ� الـــــد
ــــل )  طالبـــــة11% (27رمـــــن ا ـــ� أقـ �اصـــــالت عIــ
مـــــن ا
 m3جات، وتم حساب معامل التمي   ):199، ص2012عيد، (باملعادلة التالية  رالد

  = معامل التمي4{ 

أ�_ا  أي) 0.75 إ�� 0.32(ا ت$#اوح ب3ن ُوجد أ�_ و�حساب معامالت التميm3 ملفردات kختبار                  
ة kختبار ع�I التميm3 ب3ن فئات الطالبات، حسب  �دود املقبولة تر�وAا، وتدل ع�I قد
رتقع ضمن ا

ً

ا½¼?ىمستو التحصيل   .ر الد
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تھ ال�bائية اثية �� صو رإعداد اختبار املفا�يم الو   ر

تھ ال�_ائية وتVو من قسم3ن،             ن�عد kنë_اء من %جراءات السابقة، تم إعداد kختبار >; صو ر
ســة، والفـصل، ال5ـدف مــن  رحيـث احتـو القــسم �و عIـ� البيانـات ا
	اصــة بــاسم الطالبـة، واملد ل ى

نأمـا القـسم الثــا¢ي، فتVـو مــن . ســئلة، الـزمن اu	ـصص لالختبــار، وطرAقـة %جابــةkختبـار، عـدد �
Øعـة بـدائل، ) 25(فقرات kختبار، و�لغ عدد�ا  رفقرة من نمط kختيـار مـن متعـدد، وIAـ; �ـل فقـرة أ

جــة واحــدة لVــل إجابــة �ــ�يحة، وتطبيقــھ بإشــراف  رواحــدة م�_ــا فقــط �ــ�يحة، وتــم تخــصيص د
اسة والباحثة وقت التطبيقمعلمة �حياء ال~?   .ر شاركت >; إجراء الد

ثالثا
ً

ات التفك�4 البصر إعداد اختبار :  يم�ا   ر

ات التفك3ــــ# البــــصر لــــدى طالبــــات : تحديــــد ال�ــــدف مــــن Kختبــــار ي�ــــدف kختبــــار إ�ــــ� قيــــاس م5ــــا ر
اثــة الNــشرAة باســتخدام ا
	ــرائط اثــة املعقــدة والو اســë_ن لوحــدة الو راtuموعــة التجرNAيــة �عــد د ر  ر

  . الذ�نية %لك$#ونية

ات بـــار عIـــ� نمـــط kختيـــار مـــن متعـــدد، تـــم تـــصميم kخت: ونوعـــھ وصـــف Kختبـــار  روتـــم تحديـــد م5ـــا
ات التفك3ـ#  اسات السابقة ال~? تناولـت م5ـا د >; الد رالتفك3# البصر املناسبة وذلك >; ضوء ما و ر ر ي

اســات رالبــصر وم�_ـــا د ، )2013عفيفـــي، (، و)2016?، العتي@ـــ(و  )2018,واملقبــل (، )2020جبـــار، : (ي
، (و اســــة )2011إبــــرا�يم، (، و)2012يالـــشمر ر، و�االســـ{ناد إ�ــــ� تحليـــل محتــــو الوحـــدة موضــــع الد ى
اثة الNشرAة" اثة املعقدة والو رالو ات التفك3# البصر التاليـة"ر ي، وع�I �ذا �ساس تم تحديد م5ا : ر

ة تحل ، وم5ا ة التميm3 البصر ة القراءة البصرAة، وم5ا رم5ا ر و�; >; صـياغة فقـرات . يل املعلوماتير رو
تبـاط �ـل فقـرة  kختبار  �تو العل¾ـ?، واuتباط5ـا بـا اسـة وا رالدقة والوضوح، ومناسـبë_ا لعينـة الد ر ىر

�يحة لفقــرات kختبـار والبــدائل � بالبعـد الـذي تق}ــسھ، مـع مراعــاة الـصياغة العلميـة واللغوAــة الـ
تھ راملق$#حة لVل فقرة، وتVو kختبار >; صو Øعة بدائل) 24( �ولية من ن   .رفقرة لVل م�_ا أ

تھ �وليـــة تـــم عرضـــھ عIـــ� : يالتحقـــق مـــن الـــصدق الظـــا�ر لالختبـــار ر�عـــد إعـــداد kختبـــار >ـــ; صـــو
ا_م حو دقة الصياغة العلمية واللغوAة لفقرات kختبـار، ومـدى  �كم3ن إلبداء آuلمجموعة من ا ر

ـــرات للبعـــــد الــــــذي تنـــــدرج ضــــــمنھ، مـــــع و ــــة أن وجـــــدت، وأشــــــار انتمـــــاء الفقـــ ضــــــع التعـــــديالت املق$#حــ
ـــأخر أكÑـــــــ#  ـــــ{بدال �عـــــــض الرســـــــوم بــــ ـــياغة �عـــــــض الفقـــــــرات، واســ ــ �كمـــــــو بإعـــــــادة صــuىا ـــــوحا  ن وضــ

ً

ىللطالبـــات، وRعـــديل �عـــض البـــدائل، وقـــد تـــم تفعيـــل املالحظـــات الـــسابقة وعرضـــ5ا مـــرة أخـــر عIـــ� 
�كمـ3ن واتــwò أن غالبيــة مفــردات kختبــار صــادقة بوضــع5ا �عــد التعــديuــسبة اتفــاق عاليــة اÐل و�

�كم3ن، و�ذلك اعت¤# kختبار صادقا صدقا ظا�رAاuب3ن ا
ً

 .  

ى تـــم التحقـــق مـــن صـــدق محتـــو kختبـــار �عـــد Rعديلـــھ وعرضـــھ عIـــ� :ىالتحقـــق مـــن صـــدق اWpتـــو
�كمـــ3ن، وتـــم عـــرض محVـــات التحكـــيم >ـــ; شـــVل ثالثـــة بـــدائلuة، مفيـــدة ول}ــــست : الـــسادة اA ورضـــر

Aة، وترا Aة، غ3ـــ# ضـــر رضـــر ور �تـــو لفقــــرات kختبـــار بـــ3ن وuو�لغــــت 1 إ�ـــ� 0.8ىوحــــت ¢ـــسبة صـــدق ا ،
�تو لالختبار كVل uختبار يتمتع بصدق محتـو 0.89ىقيمة صدق اk أن �Iسب عÐى، وتدل تلك ال

  . لمقبو

اســــة kســــتطالعية، وتــــم : صــــدق rKــــساق الــــداخ�q لالختبــــار رتــــم تطبيــــق kختبــــار عIــــ� عينــــة الد
تبـاط بــ3ن  k ليــة لالختبـار، وجـاءت النتــائج رحـساب معامـلVجـة ال جـة �ـل فقــرة >ـ; kختبـار، والد رد ر
 )2(لع�I النحو املوwy >; جدو 
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  ) 2(لجدو 
ات التفك�4 البصر جة الSليةالختبار م�ا جة ?ل فقرة والد تباط ب4ن د K يمعامالت ر ر ر   ر

رقم 
 الفقرة

تباط K رمعامل 
رقم 

 الفقرة
تباط K رمعامل 

رقم 
 الفقرة

ت K باطرمعامل 

1 0.538** 7 0.810** 14 0.615** 

2 0.810** 8 0.754** 15 0.618** 

3 0.559** 9 0.800** 16 0.764** 

4 0.682** 10 0.661** 17 0.595** 

5 0668** 11 0.362* 18 0.657** 

6 0.699** 12 0.790** 19 0.882** 

  13 0.399* 20 0.895** 

تباط دال عند مستو **  K ىمعامل تباط دال عند مستو )* 0.01(ر K ىمعامل   )0.05(ر

تباطات 
tميع الفقرات موجبة  )2(لوتوwy النتائج السابقة >; جدو              k رأن جميع معامالت
ة ودالـــة إحـــصائيا عنــد مـــستو داللـــة  ى%شــا

ً
ا �ـــش3# إ�ـــ; تمتــع الفقـــرات جميع5ـــا بـــصدق )0.01(ر ، ممــ

جة الVلية لال   .ختبارراRساق داخI; جيد مع الد

، تـم حـساب معامـل : التحقق من ثبات Kختبار ات التفك3ـ# البـصر يللتحقق من ثبات اختبـار م5ـا ر
نبــاخ لالختبــار كVــل، و�لغــت قيمتــھ -الثبــات ألفــا جــة 0.93و كر ر، ممــا يــدل عIــ� أن kختبــار يتم3ــm بد

  .ثبات مرتفعة

  :لفقرات Kختبار حساب معامالت الصعو~ة والتمي4{ 

ات التفك3ـ# البـصر بـ3ن ترا             يوحت قيم معـامالت الـصعو�ة الختبـار م5ـا ، أمـا )0.70 – 0.32(ر
ل، وتقـــع جميـــع تلـــك القـــيم >ـــ; النطـــاق املقبـــو )0.72 – 0.37(قـــيم معـــامالت التمي3ـــm ف$#اوحـــت بـــ3ن 

تر�وAا
ً

.  

ة ال�bائية الختبار  ات التفك�4 البصر رالصو يم�ا   : ر

تھ ال�_ائية وتVو من قسم3ن، �عد kنë_اء من %جراءات            نالسابقة، تم إعداد kختبار >; صو ر
ســة، والفـصل، ال5ـدف مــن  رحيـث احتـو القــسم �و عIـ� البيانـات ا
	اصــة بــاسم الطالبـة، واملد ل ى
kختبار، عدد �سـئلة، الـزمن اu	ـصص لالختبـار، وRعليمـات kختبـار ال~ـ? Rـس$#شد �_ـا الطالبـة >ـ; 

k ا . ختبار%جابة عن فقرات�ختبـار، و�لـغ عـددk و من فقراتVفقـرة ) 20(نأما القسم الثا¢ي، فت
Øعـــــة بـــــدائل، واحـــــدة م�_ـــــا فقـــــط �ـــــ�يحة، وتـــــم  ـــ; �ـــــل فقـــــرة أ ـــن متعـــــدد، وIAــ رمــــن نمـــــط kختيـــــار مــ
جة واحدة لVل إجابة ��يحة، وتطبيقھ بإشراف معلمة �حياء ال~? شاركت >; إجراء  رتخصيص د

اسة والباحثة وقت الت   .طبيقرالد
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اسة   :رالتطبيق القب�q ألداrي الد

اثية، ومستو            اسة بالÐسبة ملستو اك{ساب املفا�يم الو ىللتحقق من تVافؤ مجموع~? الد رى ر
اسـة، وجـاءت النتـائج عIـ� النحـو املوyـw >ـ; جـدو  ، تـم تطبيـق أداRـي الد ات التفك3ـ# البـصر لم5ا ري ر

  ).4(ل، وجدو )3(

  ) 3(لجدو 

ق ب4ن  اثيةوداللة الفر اسة �� التطبيق القب�q الختبار املفا�يم الو رمجموع�� الد   ر

 العدد اp`موعة
املتوسط 
 ا Wسا�ي

Kنحراف 
 ياملعيار

جة  رد
 ا WرIة

قيمة 
 "ت"

 ىمستو الداللة

 0.88 5.28 43 الضابطة

 0.95 5.55 43 التجرNAية
84 1.40 0.164 

غ#3 
 دال

جــــات عــــدم ) 3(ليتــــwò مــــن جــــدو                    ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــ3ن متوســــطي د روجــــود فــــر و
اثية،    راtuموعت3ن التجرNAية والضابطة، >; التطبيق القبI; الختبار املفا�يم الو

  ) 4(لجدو 

ات التفك�4 البصر اسة �� التطبيق القب�q الختبار م�ا ق ب4ن مجموع�� الد يداللة الفر ر ر   و

 العدد اp`موعة
املتوسط 
 ا Wسا�ي

Kنحراف 
 يملعيارا

جة    رد

 ا WرIة

  قيمة 

 "ت"

  ىمستو

  الداللة

 1.31 3.07 43 الضابطة

 0.99 2.90 43 التجرNAية
 غ3# دال 0.520 0.647 84

ـــات ) 4(ليتـــــــwò مـــــــن جــــــــدو           جـــــ ــــــة إحـــــــصائية بــــــــ3ن متوســـــــطي د ق ذات داللـ ــــر ــــــود فــــ ـــــدم وجـ رعــ و
  .يات التفك3# البصرراtuموعت3ن التجرNAية والضابطة، >; التطبيق القبI; الختبار م5ا

  :�ساليب �حصائية

اسة - �ساب صدق Rkساق الداخI; ألداRي الد
تباط ب3#سو  رمعامل ا  .نر

نباخ"معامل  - اسة" والفا كر �ساب ثبات أداRي الد
 .ر

اسـة " ت"اختبار  - جات مجمـوع~? الد ق ب3ن متوسطي د رللعينات املستقلة لتعرف داللة الفر ر و
اسة>; التطبيق3ن القبI; أو البعد  .ري ألداRي الد

�تــو اســتخدامتــم  -uى معادلــة ¢ـــسبة صــدق اContent Validity Ratio (CVR) ال~ــ? وضـــع5ا
 ?¼ÒالوLawshe دمحم wyوAتـو ) 2016(، و�uـ� اسـتخراج لـصدق اIعتمـد عR قـةAىأن تلك الطر

  :لVل فقرة من فقرات kختبار ع�I حدة ولالختبار كVل، من خالل املعادلة ونص5ا
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Aة، وحيــــث  ا أن الفقـــــرة ضــــر ـــار ـــ3ن الــــذين أشـ �كمــuور عــــدد ا �كمـــــ3نNوuـــدد ا   عـ

;Iالك. 

�ـساب ثبـات تحليـل محتــو ) 228، ص 2004طعيمـھ،  (Cohen Kappaمعادلـة �ـو�3ن �ابـا  -
ى
اثة الNشرAة، حيث يتم حساب معامل الثبات ع�I النحو التا�; اثة املعقدة والو روحدة الو  ر

 
�للـــ3ن  يـــدل عIـــ� ¢ـــسبة PAkحيـــث uو)بـــ3ن الباحـــث ومحلـــل آخـــر(تفـــاق بـــ3ن ا ،PC ـــ� ¢ـــسبةIيـــدل ع 

�لل3نuتفاق ب3ن اk  معامل الصدفة(واملتوقع حدو�_ا باملصادفة.(  

فة ع�I النحو التا�;  - �ساب tðم التأث3# املعر
 ):660، ص2011عزت، (ومعادلة �و�3ن 

 
جــــة df وق بـــ3ن اtuمـــوعت3ن،لداللـــة الفــــر" ت"القيمـــة الناتجـــة عـــن تطبيـــق اختبـــار " ت"وRع®ـــ?  ر د

�رAــة، وVAــو tðــم التــأث3# صــغ3# إذا �ــان قيمــة 
ة بــ3ن 0.2 أقــل مــن dنا �ــصوuر، ومتوســط للقــيم ا
، وكب3# جدا للقيم �ك¤# من 0.8 إ�� 0.5، وكب3# للقيم �ك¤# من 0.5، 0.2

ً
0.8.  

اسة ومناقش�bا   :رنتائج الد

ــالفرض �و ــ ــة بـ ــائج املتعلقـــ ـــد مـــــستو قاليوجـــــد فـــــر د "لالنتـــ ىال إحـــــصائيا عنــ
ً

(α≤0.05) بـــــ3ن 
جــات طالبــات اtuموعــة التجرNAيــة وطالبــات اtuموعــة الــضابطة >ــ; التطبيــق البعــدي  رمتوســطي د

اثية للمجموعات " ت"وللتحقق من ��ة �ذا الفرض تم استخدام اختبار ". رالختبار املفا�يم الو
جـات الطال ق بـ3ن متوسـطي د راملستقلة، للكشف عن داللة الفـر بـات >ـ; التطبيـق البعـدي الختبـار و

اثية، وAوwy جدو  لاملفا�يم الو   تلك النتائج) 5(ر

  ) 5(لجدو 

اثية اسة �� التطبيق البعدي الختبار املفا�يم الو ق ب4ن مجموع�� الد رداللة الفر   رو

 العدد اp`موعة
املتوسط 
 ا Wسا�ي

Kنحراف 
 ياملعيار

جة   رد

  ا WرIة

  قيمة

 "ت "

  ىمستو

  الداللة

 2.03 18.41 43 طةالضاب

 1.44 22.21 43 التجرNAية
 دالة 0.00 9.60 84
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جـات الطالبـات ) 5(ليتwò من جـدو  ق ذات داللـة إحـصائية بـ3ن متوسـطي د روجـود فـر و
ق عنــــــد مــــــستو داللــــــة  ى>ــــــ; اtuمــــــوعت3ن التجرNAيــــــة والــــــضابطة، وجــــــاءت الفــــــر  لــــــصا
w (α≤0.05)و

  .الطالبات >; اtuموعة التجرNAية

عIـــ� املتغ3ـــ# ) ا
	ــرائط الذ�نيـــة %لك$#ونيــة(tðــم تـــأث3# املتغ3ــ# املـــستقل وللكــشف عـــن 
اثية(التا�ع  ، وتدل �ـذه d(2.10)تم استخدام معادلة �و�3ن، و�لغت قيمة ) راك{ساب املفا�يم الو

الن{يجــة عIــ� tðــم تــأث3# كب3ــ# جــدا الســتخدام  ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة عIــ� تنميــة املفــا�يم 
ً

اثية لد   .ى طالبات اtuموعة التجرNAيةرالو

�س �حيـاء باسـتخدام ا
	ـرائط  روAمكن تفس3# النتائج السابقة، والدالة عIـ� فعاليـة تـد ّ ُ

اثيــــة لـــدى طالبــــات اtuموعــــة التجرNAيــــة، وذلــــك عIــــ�  رالذ�نيـــة %لك$#ونيــــة >ــــ; تنميــــة املفــــا�يم الو
  :النحو التا�;

اثة الNشرAة" أن وحدة  • اثة املعقدة والو رالو اثية وم�_ـات" ر رحتو ع�I العديد من املفا�يم الو : ي
قالسيادة املـش$#كة، والـسيادة غ3ـ# التامـة، وتفـو ا
tينـات، وتنöـ; ا
tينـات، وRعـدد ا
tينـات، 
والصفات متعددة ا
tينات، وا
tينات املتعددة املتقابلـة، والـصفات املرتبطـة بـا
Ðtس، وغ3ـ# 

ام ا
	ــــرائط الذ�نيــــة %لك$#ونيــــة اتــــاح ذلــــك مــــن املفــــا�يم املعقــــدة واملتداخلــــة، وأن اســــتخد
ة ت}ــسر توضــيح  ة متVاملــة ت¤ــ#ز العالقــات بي�_ــا، و�ــصو اثيةبــصو عــرض وتمثيــل املفــا�يم الو

ُ ر ر ر
ابط بــــ3ن  وأوجـــھ الــــشبھ وkخــــتالف بــــ3ن تلـــك املفــــا�يم، باإلضــــافة إ�ــــ� إمVانيـــة استكــــشاف الــــر

املفا�يم وف5م العالقات بي�_ا �شVل مرÀي �عيدا عن ال$#كm3 ع
ً

�تو النÙ¼? التقليديuا �Iى.  

ُيضاف إ�� ذلك ما ت{سم بھ ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية من استخدام لأللوان �شVل مكثف  •
، وعرض RعرAفات النصوص بتÐسيقات ملونة مـوجزة،،  زومتناسق، واستخدام �س5م والرمو

اثيــة بــصو و�ــو مــا قــد أدى إ�ــ� جــذب ا�تمــام الطالبــات نحــو  اســة املفــا�يم الو رد رة مبتكــرة، ر
�تـو النـÙ¼? فقـط، و�ـو مـا يقلـل إ�ـ� حـد مـا uـ� اIع mن مـن ال$#ك3ـ_æو معتـاد لـد�ىتختلف عما  ُ

اثية   . رمن حدة الطا�ع التجرAدي الذي ت{سم بھ املفا�يم الو

اثيــة  • رومــن العوامــل �خــر ذات الــصلة بتلــك النتــائج، إتاحــة ا
	ــرائط الذ�نيــة للمفــا�يم الو ى
س رإلك$#ونيا، >; منصة مد

ً
�تو التعلي¾? uية من مراجعة اNAموعة التجرtuى~? مكن طالبات ا

ّ

حــسب ســرعë_ن الذاتيــة >ــ; الــتعلم، والرجــوع إ�ــ� تلــك ا
	ــرائط لف5ــم تلــك املفــا�يم واك{ــشاف 
�اسوب أو ال5واتف الذكية
  .العالقات بي�_ا، ع¤# العديد من الوسائل �أج5زة ا

اسـ • ات الــسابقة ال~ــ? أوyـ�ت فعاليــة اســتخدام روتتفـق تلــك النتـائج مــع نتــائج العديـد مــن الد
ـــاع مـــــستو التحـــــصيل  تفــ ىا
	ـــــرائط الذ�نيـــــة %لك$#ونيـــــة >ـــــ; اك{ـــــساب املفـــــا�يم العلميـــــة، وا ر

اســـة  ا½ـــ¼? >ـــ; مـــادة العلـــوم �ـــشVل خـــاص، وم�_ـــا د رالد �رØي،ــــ (ر
وال~ـــ? أظ5ـــرت فعاليـــة ) 2020ا
ـــة  اســ ـــا�يم الكيميائيـــــة، ود ن، جعفـــــر وآ(را
	ـــــرائط الذ�نيـــــة >ـــــ; تنميـــــة املفــ وال~ـــــ? ) 2016وخـــــر

ن  اسـة ديبـاج وآخـر وتناولـت املفـا�يم الفm3يائيـة، ود ، وال~ـ? أوyـ�ت (Debbag et. al., 2020)ر
اسـات . ميـة املفـا�يم العلميـة �ـشVل عـامفعالية ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية >; تن صـ¤#ة (رود

 ، yــ�ت فعاليـــة ، وال~ـــ? أو(Jebili, 2013)، وجيبIــ; )2016عبــد الكـــرAم، (، و)2019يوا
tــادر
ا½¼? >; العلوم �ـشVل عـام، وAـضاف إ�ـ�  ُا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية >; تنمية التحصيل الد ر

اسـة  ت إليـھ د رذلك مـا أشـا �تـو التعلي¾ـ? املرÀـي أو ) 2016رمـود، (رuىباعتبـار أن التعامـل مـع ا
�uبـھ ا mسـ5ولة مـن التعامـل مـع الـنص املكتـوب، باإلضـافة إ�ـ� مـا يتم3ـ #Ñـي راملصو أكÀىتـو املر
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اســــــة  ت إليـــــھ د ــــ5ولة العمليـــــات الذ�نيــــــة مـــــن حيــــــث التخـــــزAن وkســــــتدعاء، ومـــــا أشــــــا رمـــــن ســ ر
 –ي �أحد أدوات التفك3# البصر –باعتبار أن ا
	رائط الذ�نية %لك$#ونية ) 2011إبرا�يم، (

Rـس5م >ــ; بنــاء معرفـة ذات مع®ــÎ قائمــة عIـ� استكــشاف وف5ــم العالقـات بــ3ن املفــا�يم العلميــة 
ُ

  .داخلةاملت

ىال يوجــد فـر دال إحـصائيا عنـد مـستو  "النتـائج املتعلقـة بـالفرض الثـاMي ق
ً

(α ≤ 0.05) بــ3ن 
جــات طالبــات اtuموعــة التجرNAيــة وطالبــات اtuموعــة الــضابطة >ــ; التطبيــق البعــدي  رمتوســطي د

ات التفك3ـــــ# البـــــصر الختبـــــار  يم5ـــــا " ت"للتحقـــــق مـــــن �ـــــ�ة �ـــــذا الفـــــرض تـــــم اســـــتخدام اختبـــــار "ر
جــــات طالبــــات اtuمــــوعت3ن للمجموعــــا ق بــــ3ن متوســــطي د املــــستقلة، للكــــشف عــــن داللــــة الفــــر رت  و

، وAوwy جدو  ات التفك3# البصر لالتجرNAية والضابطة >; التطبيق البعدي الختبار م5ا ي تلك ) 6(ر
  .النتائج

  ) 6(لجدو 

ات التفك�4 البصر اسة �� التطبيق البعدي الختبار م�ا ق ب4ن مجموع�� الد رداللة الفر ر   يو

  �عادأ

  Kختبار
 العدد اp`موعة

جة ?ل  رد
 �عد

املتوسط 
 ا Wسا�ي

Kنحراف 
 ياملعيار

جة    رد

 ا WرIة

  قيمة

 "ت "

  ىمستو 

 الداللة

  kختبار 1.53 8.06 43 الضابطة

 43 التجرNAية  كVل
20 

16.11 1.57 
 دالة 0.00 23.98 84

ق ذات داللـة إحـصائية بـ3ن ) 6(ليتwò من جـدو  جـات الطالبـات ووجـود فـر رمتوسـطي د
ق عنــــــد مــــــستو داللــــــة  ى>ــــــ; اtuمــــــوعت3ن التجرNAيــــــة والــــــضابطة، وجــــــاءت الفــــــر  لــــــصا
w (α≤0.05)و

  . الطالبات >; اtuموعة التجرNAية

عIـــ� املتغ3ـــ# ) ا
	ــرائط الذ�نيـــة %لك$#ونيــة(وللكــشف عـــن tðــم تـــأث3# املتغ3ــ# املـــستقل 
ات التفك3ـــ# البـــصر(التـــا�ع  يم5ـــا ، وتـــدل تلـــك )5.2 (dدلـــة �ـــو�3ن و�لغـــت قيمـــة تـــم اســـتخدام معا) ر

ات التفك3ـــــ#  ـــم تــــأث3# كب3ـــــ# الســــتخدام ا
	ـــــرائط الذ�نيـــــة %لك$#ونيــــة عIـــــ� تنميــــة م5ـــــا رالقيمــــة tðــ
  .يالبصر لدى طالبات اtuموعة التجرNAية

ات  روAمكــن تفــس3# النتــائج ا
	اصــة بفعاليــة ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة >ــ; تنميــة م5ــا ُ

ــــ# البـــــصر  ــــ� تفاعـــــل الطالبـــــات وشـــــدت يالتفك3ـ ــــث ادت ا�ـ لـــــدى طالبـــــات اtuموعـــــة التجرNAيـــــة، حيـ
Aــــادة ¢ــــشاط5م وذلــــك باعتبــــار أن تفاعــــل الطالبــــات مــــع ا
	ــــرائط الذ�نيـــــة  زان{بــــا�5م واســــ5مت >ــــ; 
اثيـــة أدى إ�ـــ� Rغ3ــ# >ـــ; طبيعـــة عمليـــة الـــتعلم، وانتقـــال ا�تمـــام  ر%لك$#ونيــة اثنـــاء Rعلـــم املفـــا�يم الو

�تــو البــصر املرÀــي املتــاح ع¤ــ# ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة، وقــد الطالبــات إ�ــ� التعامــuيل مــع ا ى
اتـاح اســتخدام تلــك ا
	ــرائط العديــد مــن ا
	¤ــ#ات واملواقــف التعليميــة ال~ــ? يبــدو أ�_ــا قــد أكــسNت 

، بـدءا مــن ال$#ك3ـm بــالنظر ا�ــ�   ات التفك3ـ# البــصر ا كب3ـ#ا مــن م5ــا طالبـات اtuموعــة التجرNAيـة قــد
ً ً ً

ي ر ر
Aر	
طـــة الذ�نيـــة وتحديـــد عناصـــر�ا، وأ�عاد�ـــا، ثـــم تمي3ـــm العناصـــر أو املفـــا�يم الرئ}ـــسة >ـــ; تلــــك ا

دة  را
	رAطــة، واملفـــا�يم الفرعيــة، ومـــن ثــم تحليـــل العالقــات بـــ3ن عناصــر ا
	رAطـــة، واملفــا�يم الـــوا
ا، يــضاف إ�ــ� ذلــك ان ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة بطبيعë_ــا Rعتمــد عIــ� �لــوان، وا
	طــوط،  ُف�_ــ



فعالية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية المفاهيم الوراثية 
 أسماء عبد الرحمن الشيخ/ د ....ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الثالث الثانوي 

 

 

306 

�اســة البـصر، و�ـو مـا يبــدو أنـھ قـد أدى إ�ـ� تنميــة 
ة  رباإلضـافة إ�ـ� الـصو وàــ; العناصـر �كÑـ# إثـا ر
  .يالتفك3# البصر لدى طالبات اtuموعة التجرNAية

اســـات  رمــــود، (، و)2016العتي@ـــ?،  ) (2017,ابـــو جـــامع ( روتتفـــق تلـــك النتـــائج مـــع نتـــائج د
اليـة ا
	ـرائط الذ�نيـة %لك$#ونيـة >ـ; تنميـة بخـصوص فع) 2015خمـ}س، (، وما أشـار إليـھ )2016

، يـــضاف إ�ــــ� ذلـــك فعاليــــة تلـــك ا
	ـــرائط >ــــ; تنميـــة �عــــض أنـــواع التفك3ــــ#  ات التفك3ـــ# البــــصر ُم5ـــا ي ر
اســـة  ر�خـــر وم�_ـــا التفك3ـــ# %بـــدا�; كمـــا >ـــ; د ن، (ى و>ـــ; تنميـــة عـــادات العقـــل ).2020وســـالمة وآخـــر

اسة  �مزة (ركد
   )2017,ا

اسة   :رتوصيات الد

اســة مـــن نتــائج، تقــدم الباحثـــة  �عــض التوصـــيات عIــ� النحـــو             ر>ــ; ضــوء مـــا توصــلت إليـــھ الد
  :التا�;

ُحيــاء، بمــا ي}ــسر ف5ــم ىنيــة %لك$#ونيــة >ــ; عــرض محتــو �k�تمــام باســتخدام ا
	ــرائط الذ� .1

اثية اtuردة، وAمكـن إتاحـة تلـك ا
	ـرائط ع¤ـ# املنـصات التعليميـة املتاحـة  ُاملفا�يم الو حاليـا ر
ً

ف تطبيق التعليم املدمج أو التعليم عن �عد  .و>; ظر

ىخــر سـاليب �ب مـع kسـ$#اتيجيات و��ــ� جنـإ$#ونيـة جنبـا اسـتخدام ا
	ـرائط الذ�نيـة kلك .2
�س مفا�يم �   حياء ملا ل5ا من ا�مية >; مساعدة الطالب ع�I ف5م املفا�يم اtuردةر>; تد

ات التفك3# البصر .3 اسـية، مثـل راسë_داف تنمية  م5ا ات �ساسـية >ـ; املنـا�F الد ر �أحد امل5ا ر ي
وكثافــة املعلومــات ال~ــ? يــتم تقــديم5ا �ــشVل مرÀــي ع¤ــ#  التفك3ـ# الناقــد، وذلــك >ــ; ضــوء ان{ــشار 

 .شبكة kن$#نت، وغ3# �ا من مصادر املعلومات

NAية ملعل¾? ومعلمات �عقد  .4 ات تد ردو Aب ع�I استخدام ال¤#امج اu	صر صة رحياء �_دف التد
�تــــو التعلي¾ـــ? داخــــل uـــرائط >ــــ; عـــرض ا	
ىلتـــصميم ا
	ـــرائط الذ�نيــــة، و%فـــادة مــــن تلـــك ا

ا½¼?، أو ع¤# املنصات %لك$#ونية  .رالصف الد

اسة   :رمق��حات الد

اســات  ت{نــاو فعاليــة ا
	ــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيــة >ــ; تنميــة العديــد مــن املت - لإجــراء د غ3ــ#ات ر
Rعلــم kحيــاء والتحــصيل  مثــل kتجا�ــات والدافعيــة نحــو حيــاء  ذات الــصلة بتعلــيم وRعلــم �

ا½¼?  .رالد

اسات إ - لك$#ونيـة >ـ; تنميـة مختلـف املفـا�يم ل{ناو فعالية ا
	رائط الذ�نيـة % تىخرأرجراء د
 .لوجية >; مراحل التعليم اu	تلفةالبيو

اسـات إ - لخــر ت{نـاو فعاليــة ا
	ـرائط الذ�نيـة kلك$#ونيــة >ـ; تنميــة مختلـفأرجـراء د ات ى ر م5ــا
>ـ; )  طالبـات –طالب (التفك3# �التفك3# الناقد والتأمI; وkبدا�; والعل¾? وع�I كال ا
Ðtس3ن 

  .مراحل التعليم اu	تلفة

ع العلــوم kخــر إ - �س فــر اســات ت{نــاو فعاليــة ا
	ــرائط الذ�نيــة kلك$#ونيــة >ــ; تــد ىجــراء د ول ر ر
ـــا�يم ا)  كيميـــــاء–فm3يـــــاء ( لعلميـــــة لـــــدى طـــــالب املرحلـــــة ي>ـــــ; تنميـــــة التفك3ـــــ# البـــــصر واملفــ

  .الثانوAة
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  قائمة املراجع

  :املراجع العر~ية: أوال

�س العلــــوم عIــــ�  .)2011(إبــــرا�يم ، عطيــــات دمحم  >ــــ; تــــد ـــ# البــــصر  ـــتخدام شــــبVات التفك3ـ راثــــر اسـ ي
ات التفك3ـ# التــأمI; لـدى طالبــات الـصف الثالــث املتوســط  ا½ــ¼? وتنميـة م5ــا رالتحـصيل الد ر

  .141 - 103، )1(14.  مجلة ال$#بية العلمية .ةباململكة العر�ية السعودي

>ــ; ) غ3ــ# kلك$#ونيــة –kلك$#ونيــة (فاعليــة اســتخدام ا
	ــرائط الذ�نيــة )2020(ابــو جــامع، لينــدا 
�ياتيـــة والتفك3ـــ# البـــصر لـــدى طالبـــات الـــصف التاســـع 
ات ا �س العلـــوم لتنميـــة امل5ـــا يتـــد ر ر

ة رسالة ماجست3# غ3# مÐش. kسا½¼? بمحافظة خان يو¢س   .جامعة kقÎ¼Ù ,رو

Aة، حنان  ات ). 2017(رأبو اثة وم5ا رفاعلية اس$#اتيجية الصف املقلوب >; تنمية �عض مفا�يم الو ر
يحل املسائل املرتبطة �_ا لدى طالب الصف �و الثانو ، )1(11. مجلة �لية ال$#بية بب�_ا. ل

217- 259.  

خدام اســــ$#اتيجية حــــل املـــــشكالت أثــــر اســـــت). 2014(أمبوســــعيدي، عبــــد هللا؛ والبلوÒـــــ¼?، ســــليمان 
ات البديلــة لــدى طالبــات الـــصف  اثيــة وRعــديل التــصو ربــاألقران >ــ; اك{ــساب املفــا�يم الو ر

دنية >; العلوم ال$#بوAة. ُالثا¢ي عشر �سلطنة عمان   .144 -133، )2(10. راtuلة �

ســـــل  �س العلـــــوم وفـــــق برنــــــامج قـــــائم عIـــــ� شــــــبVات التفك3ـــــ# البـــــص). 2020(رجبـــــار،  ير >ــــــ; رأثـــــر تــــــد
، )26(106. مجلــة �ليــة ال$#بيــة �ساســية. التحــصيل لــدى طالبــات الــصف الثــا¢ي املتوســط

143- 159.  

 w
ه؛ والعبـد الكـرAم، صـا ات ا
	اطئـة ). 2017(را
t¤#ين، نو ردو معلمـات العلـوم >ـ; تVـوAن التـصو ر
اثـــة لـــدى طالبـــات املرحلـــة املتوســـطة >ـــ; مدينـــة الرAـــاض رحـــو مفـــا�يم الو يـــة اtuلـــة الدول. ل

  .240 – 202، )1(40. للبحوث ال$#بوAة

فاعليــــة اســـتخدام ا
	ــــرائط الذ�نيــــة >ــــ; ). 2016(جعفـــر، أنــــوار ؛ واملــــوï;، أمـــا¢ي؛ وأحمــــد، أميمــــة 
ات حـــل املـــشVلة لـــدى طــــالب املرحلـــة املتوســـطة بــــالعراق . رتنميـــة املفـــا�يم الفm3يائيـــة وم5ــــا

  .247 -221، 71. راسات عر�ية >; ال$#بية وعلم النفسد

�
�س باســـ$#اتيجية ا
	ـــرائط الذ�نيـــة %لك$#ونيـــة >ـــ; تنميـــة ). 2020(رØـــي، عبـــد هللا ا رفاعليـــة التـــد
ياملفــا�يم الكيميائيــة وkتجــاه نحو�ـــا لــدى طــالب الـــصف �و الثــانو بالــسعودية مجلـــة . ل

  .270-227، )2(21. العلوم ال$#بوAة

ـــيماء دمحم ــــومي فاعليـــــة ا
	ـــــرائط الذ�نيــــــة %لك$#ونيـــــة ). 2013(حـــــسن، شــ >ـــــ; تنميـــــة التفك3ـــــ# املنظــ
ات اتخــاذ القــرار لــدى تالميــذ املرحلــة %عداديــة ، )2(16.  مجلــة تر�وAــات الرAاضــيات. روم5ــا

31-84 .  

يتنميـــة التفك3ـــ# البـــصر >ـــ; الرAاضـــيات لتالميـــذ املرحلـــة kبتدائيـــة الـــصم , )2004(حـــسن، مديحـــة 
  .عالم الكتب: الرAاض. والعادي3ن
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�مزة 
لية اس$#اتيجية ا
	رائط الذ�نية kلك$#ونية >; �عض عادات العقل لدى فاع).2017(لينا ,ا
 مجلة القادسية >; �داب والعلوم ال$#بوAة –طالبات الصف الثا¢ي املتوسط ملادة kحياء 

18)1 (40-64  

ïـــ;، ســـليم إبـــرا�يم  �س العلـــوم). 2013(را
	ز دار أســـامة للÐـــشر : ّعمـــان. رأســـاليب معاصـــرة >ـــ; تـــد
�ع   . زوالتو

�اب للطباعـــة والÐــــشر : القـــا�رة. مــــصادر الـــتعلم %لك$#و¢ــــي). 2015(خمـــ}س، دمحم عطيـــة þدار الــــ
�ع   .زوالتو

ة الــتعلم لــدى طلبــة الــصف العاشــر ). 2014(ا
	والــدة، ســالم  اثــة باســتخدام دو رRعزAــز Rعلــم الو ر
قة للعلوم %¢سانية وkجتماعية. �سا½¼?   .202 -171، )1(11. رمجلة جامعة الشا

�يـــع رمــ وأســـلوب ) ثنائيـــة، ثالثيـــة �kعـــاد(العالقـــة بـــ3ن ا
	ـــرائط الذ�نيــة %لك$#ونيـــة ). 2016(رود، 
ا�ـــــي(الـــــتعلم  ي، %د رالتـــــصو . ي>ـــــ; ب}ئـــــة الـــــتعلم الـــــذ�ي وأثر�ـــــا >ـــــ; تنميـــــة التفك3ـــــ# البـــــصر) ر

اسات عر�ية >; ال$#بية وعلم النفس   .134-59، 71. رد

ا  �ـش، عطـ فاعليـة توظيـف ا
	ـرائط الذ�نيـة %لك$#ونيـة ). 2020(وسالمة، وفاء؛ برغـوت، دمحم؛ در
ات التفك3ــ# %بــدا�; بمبحــث العلــوم لــدى طالبــات الــصف التاســع �سا½ــ¼?  ر>ــ; تنميــة م5ــا
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