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 مقررلتعليم اإللكترونية فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية 

 مبادئ االتصال باجلماهري لدى طالب قسم اإلعالم التربوى 
 جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية

                                                 

 (*د.أحمد محمد صالح العميرى ) 

 ملخص:

 مبادئ مقرر لتعليم اإللكترونية الذهنية الخرائط استخدام فاعلية قياستهدف الدراسة إلى 
بورسعيد،  جامعة النوعية التربية بكلية التربوى  اإلعالم قسم طالب لدى بالجماهير االتصال

( طالبًا من طالب الفرقة األولى بقسم 44بلغ عددها ) اعتمدت الدراسة على عينة عمدية
-81اإلعالم التربوى بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد والتى تتراوح أعمارهم ما بين )

( سنة من الذين يدرسون مقرر مبادئ االتصال بالجماهير، وقد استخدم الباحث المنهج 81
 بين إحصائًيا دالة فروق  ثبت وجودوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها التجريبى وقد ت

 بالجماهير االتصال مبادئ مقرر لتعليم التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي القياسين
 لصالح التربوى  اإلعالم بقسم األولى الفرقة طالب لدى اإللكترونية الذهنية الخرائط باستخدام
 المجموعتين بين البعدي القياس في إحصائًيا دالة فروق  أثبت وجود البعدي، كما القياس

 بقسم األولى الفرقة طالب لدى بالجماهير االتصال مبادئ مقرر لتعليم والتجريبية الضابطة
 . التجريبية المجموعة لصالح التربوى  اإلعالم

 

 

 

 

                                                           
 جامعة بورسعيد. -كلية التربية النوعية بمدرس بقسم اإلعالم التربوى  *
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The effectiveness of using electronic mind maps 
to teach the basics mass communication course 

among the students of Educational Media 
Department at the Faculty of Specific Education 

Port Said University 
Summary: 

The study aims to measure The effectiveness of using electronic mind 

maps to teach the basics mass communication course among the 

students of Educational Media Department at the Faculty of Specific 

Education Port Said University. The study relied on an intentional 

sample of (44) students from the first year in the Department of 

Educational Media at the Faculty of Specific Education, Port Said 

University, whose ages ranged between (18-19) years of those 

studying the basics mass communication course. The researcher used 

the experimental method.  The study reached To many results, 

including it was proven that there are statistically significant 

differences between the pre and post measurements of the 

experimental group to teach the basics mass communication course 

using electronic maps for students of the first year in the Educational 

Media Department in favor of the post measurement, and it was also 

proven that there are statistically significant differences in the post 

measurement between the control and experimental groups to teach 

the basics mass communication course of the first year students in the 

Educational Media Department for the benefit of the experimental 

group. 
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 مقدمة الدراسة:

يشهد العالم في اآلونة األخيرة ثورة هائلة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة     

دخال التكنولوجيا فى إلذلك تسعى المؤسسات التعليمية إلى  ؛فى العملية التعليمية

فهى تعمل على رفع كفاءة  ،التعليمية حتى تستطيع تحقيق أعلى استفادة للمتعلمالعملية 

عملية التعليم والتعلم لدى الطالب فى كافة المراحل الدراسية عن طريق تقديم المادة 

ً فى  بالتعليم يهتمفهى تجعل الطالب  ،بطريقة جذابة ومشوقة وتجعل له دوراً إيجابيا

 شريكاً فى العملية التعليمية. الحصول على المعلومة وتجعله 

ً أنتشر اوبالتزامن      جديدة فى تعليمية ستراتيجيات إساليب وأاستخدام تقنيات و يضا

إثارة تفاعل ودافعية وذلك من أجل  ؛كافة المراحل الدراسية التى يمر بها الطالب

الذهنية استخدام الخرائط ستراتيجيات ، ومن تلك اإلالمتعلم الستقبال المعلومات

كوسيلة تساعد على التخطيط والتعلم والتفكير البناء لدى الطالب، فهى  اإللكترونية

على التركيز  هعلى رسم وكتابة كل مايريده الطالب بطريقة مرتبة تساعدتعتمد 

والتذكر، فهى تعمل على استخدام كلمات مختصرة لكى تسهل حفظ المعلومات 

على استخدام جانبى المخ وهما الجانب األيمن بسهولة، كما أنها تعمل واسترجاعها 

والموسيقى والخيال، أما الجانب األيسر فهو مسئول  لوانوهو مسئول عن الصور واأل

  .عن األرقام والرموز والمنطق وإدراك التفاصيل

ظهرت العديد من البرامج الحاسب اآللى  تكنولوجيافى مجال ومع التطور الكبير     

لكترونية بشكل بسيط وسريع دون الحاجة إلى الخرائط الذهنية اإل التى تتيح إعداد

 ضروة توافر مهارات فنية 

ربط المفاهيم والمعلومات التى يتم تلقيها من المعلم عن تعتمد على  فهى ،عند الطالب

قرب أتكون فى شكل الحاسب اآللى برامج إلكترونية باستخدام خرائط الطالب رسم طريق 

عن طريق وجود نقطة مركزية  والتى تتشعب فى كل االتجاهات العصبيةلية لى الخإ

لوان يتم خاللها استخدام الكلمات والصور والرسوم والرموز واأل وأذرع متفرعة منها،

 ليها بعد ذلك.إلكي يسهل الوصول  ؛لتنظيم المعلومات فى عقل الطالب

حيث  ؛فى حياة الطالب التعليمية حد المراحل االنتقالية الهامةأويعد التعليم الجامعى     

له دور فعال فى المجتمع خاصة عندما نتحدث عن  حمهد له طريقه لكى يصبي

 مصدراً الطالب بها عد والذى ي   ،عالم التربوى بكليات التربية النوعيةقسام اإلأخريجى 

 ً استخدام بلذلك أصبح من الضرورى اإلهتمام  ،لمن يتعامل معه لنقل المعلومات هاما

يكون لكى  ؛ةتلفخمقرراته المفى مجال اإلعالم التربوى و ستراتيجيات تعليمية جديدةإ

، خاصة فى مجال وتحقيق أعلى درجات التأثير عليهمأكثر قدرة على جذب الطالب 

بسط له يو التعليمى المقررجذب الطالب إلى ينه أن أمن ش لذىوا ،االتصال بالجماهير

عن طريق ويجعله أكثر قدرة على ترتيب وتنظيم المعلومات التى يتلقاها المعلومة 

 .ويجعله أكثر تأثيراً فى المجتمع الذى يعيش فيهاستغالل قدرات العقل بشكل كامل 

 مشكلة الدراسة:
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استخدام جاء إحساس الباحث بمشكلة الدراسة من خالل مالحظته مدى أهمية     

فى العملية التعليمية ستراتيجيات تعليمية جديدة تعتمد على استخدام التكنولوجيا إ

لما تقوم به من إحداث حالة من التقارب والتواصل وتسهيل وصول  ؛الجامعية

ئ دمقرر مباالمعلومات للطالب بطريقة جذابة ومشوقة، ولكن عند التحدث عن 

، فمازال تفعيل اإلعالم التربوىلطلبة قسم  الذى يتم تدريسه االتصال بالجماهير

على  المقرريقتصر تدريس قد التكنولوجيا الحديثة به محدوداً إلى حد ما، حيث 

الخرائط الطرق التقليدية بصفة أكثر من الطرق اإللكترونية، كما أنه لم يتم استخدام 

بالجامعات من قبل فى تدريس مقرر مبادئ االتصال بالجماهير اإللكترونية  الذهنية

ً فى ت  ى توال ،المصرية يسر يمن واألاستغالل قدرات المخ بشقية األعد مصدراً هاما

متلكه من إمكانيات تللطالب لما  بطريقة مشوقة وجذابة المعلومة صولتبسيط وو

 المرحلة الجامعية، كما ت عد تكنولوجية واسعة

فترة هامة فى حياة الطالب الجامعى حيث أنها تمثل  وخاصة المرحلة األولى بها

من المرحلة االنتقالية من مرحلة التعليم الثانوى إلى مرحلة التعليم الجامعى والتى 

فكان ذلك  خاللها يكتسب الطالب إمكانيات وقدرات ومهارات ومعلومات جديدة؛

دام الخرائط الذهنية استخمصدراً إلتجاه الباحث لتبنى موضوع الدراسة الحالية لتناول 

مقرر مبادئ االتصال بالجماهير لطالب قسم اإلعالم التربوى بكلية اإللكترونية لتعليم 

 جامعة بورسعيد. التربية النوعية

فاعلية استخدام الخرائط الذهنية  قياسومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة فى     

مبادئ االتصال بالجماهير لدى طالب قسم اإلعالم التربوى  مقررلتعليم اإللكترونية 

 .جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية

 أهمية الدراسة:

استخدام الخرائط دراسات عربية تناولت  عدم وجودتبرز أهمية الدراسة فى  -1

لطالب قسم اإلعالم  مبادئ االتصال بالجماهيرمقرر م يلتعل اإللكترونية الذهنية

 .التربوى

ى توالالخرائط الذهنية اإللكترونية تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل استخدام  -2

 .مع مقرر مبادئ االتصال بالجماهير زيد من تفاعل الطالب تقد 

والتى  المتأخرةأهمية المرحلة العمرية التى تناولتها الدراسة وهى مرحلة المراهقة  -3

عد فترة هامة فى حياة حيث ت   ؛الفرقة األولى بالتعليم الجامعىالدراسة  تقابلها فى

لى إالطالب الجامعى حيث أنها تمثل المرحلة االنتقالية من مرحلة التعليم الثانوى 

خاللها يكتسب الطالب إمكانيات وقدرات من والتى  مرحلة التعليم الجامعى

 .جديدةومعلومات ومهارات 

أهميتها من استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية لتعليم مقرر تكتسب الدراسة  -4

مبادئ االتصال بالجماهير حيث تم دمج أحد المقررات التعليمية لطلبة اإلعالم 

نتشار اإلتجاهات الحديثة فى اوذلك فى إطار  ،التربوى مع تكنولوجيا التعليم
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 ن تخصص.أكثر م فىالدراسات البينية التى تقوم على دراسة الموضوع 

 أهداف الدراسة:

مبادئ االتصال  مقررفاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية لتعليم  قياس -

 .جامعة بورسعيد بالجماهير لدى طالب قسم اإلعالم التربوى بكلية التربية النوعية

 الدراسات السابقة :

 :ها فى عملية التعليماتبالخرائط الذهنية واستخدامدراسات خاصة 

 ةلتنمي ةالرقمي ةبرنامج قائم على الخرائط الذهني ةفاعلي"شفاء محمد حسين  -

 ةبكلي ةالعربي ةاللغ ةلدى طالب شعب ةبداعياإل ةوالكتاب ةبعض مهارات القراء

 . (1)( 8102" ) ةالتربي

قياس فاعلية الخرائط الذهنية الرقمية في تنمية بعض تهدف هذه الدراسة إلى     

 ،والكتابة اإلبداعية لدى طالب كلية التربية في تخصص اللغة العربيةمهارات القراءة 

الذى اعتمد على تصميم المجموعة الواحدة ذات  المنهج التجريبي ةالباحث تواستخدم

بمهارات القراءة  اختباروكانت أدوات الدراسة هي  ،القياسين القبلى والبعدى

خدام الخرائط داعية من خالل استببمهارات الكتابة اإل خاصة ، واختباراتاإلبداعية

ً من طالب  (33) على عينة تكونت من الدراسة، وتم تطبيق الذهنية الرقمية طالبا

 .الفرقة الثالثة بشعبة اللغة العربية بكلية التربية بقنا

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

درجات عينة  بين متوسط 3.31وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

للمجموعة  بداعيةالدراسة بين التطبيقين القبلى والبعدى الختبار القراءة اإل

 لصالح التطبيق البعدى. ؛التجريبية

 اإلبداعيةوالكتابة القراءة ؛ لتنمية مهارات استخدام الخرائط الذهنية الرقميةفاعلية  -2

 .ةالتربي ةبكلي ةاللغه العربي ةلدى طالب شعب

بين تمييز لاستخدام الخرائط الذهنية ل "Cesar Banderaبانديرا،"كاثير  -

 . (2)( 2810" )الواليات المتحدةوطالب ريادة األعمال بفرنسا  لديالقواعد الثقافية 

استخدام الخرائط الذهنية للتمييز بين  فاعليةتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن     

ريادة األعمال بفرنسا والواليات المتحدة والمعايير الثقافية لدي طالب     القواعد 

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وكانت تجاهات الطالب الجامعيين نحوها، إو

، وتم تطبيق الدراسة استخدام الخرائط الذهنيةوثقافى، أدوات الدراسة هي المقياس ال

ً 47على عينة تتكون من ) ً  ( طالبا  .جامعيا

 مها :وتوصلت الدراسة إلى نتائج أه

تعليم  فاعليةن هذه التقنية من ت حسفاعلية استخدام الخرائط الذهنية الرقمية؛ حيث  -
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 ريادة األعمال في البيئات متعددة الثقافات.

" أثر استخدام الخرائط الذهنية في تطوير  Ozgul Polat ،"بوالتاوزجال  -

 . (3)( 7281" )لدى األطفال مهارات الرياضيات والعلوم

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الخرائط الذهنية في تطوير     

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، ، لدى األطفالمهارات الرياضيات والعلوم 

، ومقياس مهارات العلوم، وتم الرياضياتمهارات وكانت أدوات الدراسة هي مقياس 

 44تتراوح أعمارهم مابين ( طالباً 33قوامها )األطفال تطبيق الدراسة على عينة من 

 .شهراً  03إلى 

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

بين متوسط درجات  3.30وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

المجموعتين الضابطة والتجريبية لدى األطفال عينة الدراسة؛ لصالح المجموعة 

 التجريبية.

 .لتطوير مهارات الرياضيات والعلوم لدى األطفال؛ ط الذهنيةاستخدام الخرائفاعلية  -

تنمية مهارات لنموذج مقترح للخرائط الذهنية اإللكترونية  "ليندا نبيل صبحى  -

التعلم البصري في ضوء معايير جودة التعليم اإللكتروني لدى طالب تكنولوجيا 

 . (4)( 7281" )التعليم

توظيف نموذج تصميم تعليمي مقترح  فاعليةالكشف عن تهدف هذه الدراسة إلى     

البصري لدى طالب تكنولوجيا التعلم للخرائط الذهنية اإللكترونية لتنمية مهارات 

المنهج  ةالباحث تواستخدم ،التعليم في ضوء معايير جودة التعليم اإللكتروني

من خالل  التعلم البصرىوكانت أدوات الدراسة هي اختبار مهارات  ،التجريبي

( 04)من تتكون ، وتم تطبيق الدراسة على عينة اإللكترونيةاستخدام الخرائط الذهنية 

كلية التربية ب ومعلم الحاسب اآللى تكنولوجيا التعليمالفرقة الثالثة قسم طالب من طالباً 

 .النوعية جامعة بورسعيد

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

بين متوسطى درجات عينة  3.31وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

 تنمية مهارات التفكير البصريالدراسة بين التطبيقين القبلى والبعدى الختبار 

 لصالح التطبيق البعدى. ؛للمجموعة التجريبية

وتنمية  الخرائط الذهنية اإللكترونية التفاعلية في ارتفاع التحصيل المعرفيفاعلية  -2

 .مهارات التفكير البصري

ستخدام الخرائط الذهنية لتدريس التربية الفنية في افاطمة محمد مصطفي "أثر  -

تنمية بعض المهارات الفنية والتفكير البصري لدي تالميذ المرحلة اإلبتدائية " 
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(2817 )(0) . 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الخرائط الذهنية في تدريس     

التربية الفنية في تنمية المهارات الفنية لدي تالميذ الصف السادس اإلبتدائي، 

واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وكانت أدوات الدراسة هي مقياس 

لم لتوضيح كيفية استخدام الخرائط ، دليل المعالمهارات الفنية والتفكير البصري

، وتم تطبيق الدراسة الذهنية فى تدريس مادة التربية الفنية لتالميذ الصف السادس

( تلميذ وتلميذة 40ا إلي مجموعتين أحدهما ضابطة تكونت من )تقسيمهعلى عينة تم 

ة ( تلميذ وتلميذ44) درست باستخدام الطريقة المعتادة، واألخرى تجريبية تكونت من

 درست باستخدام الخرائط الذهنية.

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب المجموعة التجريبية وطالب  -1

 لصالح المجموعة التجريبية. ؛المجموعة الضابطة

ارتفاع حجم تأثير استخدام الخرائط الذهنية لتدريس التربية الفنية علي كل من  -2

 رات الفنية والتفكير البصري.المها

أثر مهارات إنتاج الخرائط الذهنية اإللكترونية وفقًا لمعايير "سارة يحيى السعدي  -

الجودة على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب تكنولوجيا التعليم 

 . (0)(2817" )واتجاهاتهم نحوها 

التعرف على أثر مهارات إنتاج الخرائط الذهنية تهدف هذه الدراسة إلى     

الب طاإللكترونية وفقًا لمعايير الجودة على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى 

واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، ، تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوها

وبطاقة  ،اإللكترونيةقائمة مهارات إنتاج الخرائط الذهنية وكانت أدوات الدراسة هي 

، وتم تطبيق تقييم منتج لمهارات إنتاج الخرائط الذهنية اإللكترونية، واختبار تحصيلي

ً ( 17الدراسة على عينة تكونت من )  .طالبا

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

أثر مهارات إنتاج الخرائط الذهنية اإللكترونية وفقًا لمعايير الجودة على ارتفاع  -1

 ،ة مهارات التفكير اإلبداعي لدى ط الب تكنولوجيا التعليم واتجاهاتهم نحوهاتنمي

 .للمجموعة التجريبية وكانت الفروق جميعها لصالح القياس البعدي

على تنمية مهارات التفكير  اإللكترونية ارتفاع حجم تأثير استخدام الخرائط الذهنية -2

 .الب تكنولوجيا التعليمطاإلبداعي لدى 

ستراتيجيتي الخرائط الذهنية اإللكترونية إالجواد" أثر دمج  حماده رمضان عبد -

والتعلم بالمتشابهات في تدريس الدراسات االجتماعية علي تنمية المفاهيم التاريخية 
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والجغرافية وبعض أبعاد التعلم العميق لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم 

 . (7)( 2817األساسي" )

ستراتيجيتي الخرائط الذهنية إالكشف عن أثر دمج تهدف هذه الدراسة إلى     

علي تنمية المفاهيم  اإللكترونية والتعلم بالمتشابهات في تدريس الدراسات االجتماعية

واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وكانت أدوات الدراسة ، العميقوبعض أبعاد التعلم 

الخرائط الذهنية استخدام وواختبار التعلم العميق،  ،إعداد االختبار المفاهيمىهي 

تلميذاً بالصف األول  (24، وتم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من )اإللكترونية

 .اإلعدادي 

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة  ال -1

الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي للمفاهيم التجريبية والمجموعة 

 .الجغرافية

توجد عالقة أرتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات طالب المجموعة  ال -2

التجريبية في االختبار التحصيلي للمفاهيم الجغرافية واالختبار التحصيلي للمفاهيم 

 .التاريخية واختبار أبعاد التعلم العميق

العزيز " فعالية الخرائط الذهنية المدعمة ببعض وسائط التعلم  لسعيد عبدسمه ا -

فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكير البصرى لدى تالميذ 

 . (4)( 2817المرحلة اإلعدادية ذوى األسلوب المعرفى ) الكلى / التحليلى ( " )

الخرائط الذهنية المدعمة ببعض التعرف على فعالية تهدف هذه الدراسة إلى     

وسائط التعلم فى تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية مهارات التفكير البصرى لدى 

واستخدمت ، تالميذ المرحلة اإلعدادية ذوى األسلوب المعرفى ) الكلى / التحليلى (

مقياس األسلوب المعرفى الباحثة المنهج التجريبي، وكانت أدوات الدراسة هي 

يتي الخرائط ستراتيجإاستخدام  إختبار مهارات التفكير البصرى، ،يلى / الكلى ()التحل

تتكون من مجموعة تجريبية فقط ، وتم تطبيق الدراسة على عينة الذهنية اإللكترونية

 .بالصف األول اإلعدادى بإحدى مدارس محافظة الدقهلية ( تلميذًا43قوامها )

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

( بين متوسطي درجات 3.30وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -1

تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفكير 

 .لصالح التطبيق البعدي ؛البصري

( بين متوسطي رتب درجات 3.30وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -2

التطبيق القبلي  فى)ذوى األسلوب المعرفي الكلي(  المجموعة الضابطة تالميذ

 .لصالح التطبيق البعدي ؛والبعدي الختبار التفكير البصري
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هبة هللا محمد العميرى" أثر استخدام الخريطة الذهنية الرقمية المدعمة بالجرافيك  -

في التحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض المهارات األساسية في كرة السلة 

 . (9)( 2817لصف األول اإلعدادي " )لتلميذات ا

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الخريطة الذهنية الرقمية     

المدعمة بالجرافيك في التحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض المهارات األساسية في 

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ، اإلعداديكرة السلة لتلميذات الصف األول 

، وكانت أدوات الدراسة هي تجريبيةبتصميم مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى 

 اماستخدو، األساسية في كرة السلةمقياس للمهارات و مقياس التحصيل المعرفى،

( 24، وتم تطبيق الدراسة على عينة عددها )الخرائط الذهنية اإللكترونية ةيستراتيجإ

 تلميذة، تم اختيارهن بالطريقة العمدية العشوائية من تلميذات الصف األول اإلعدادي.

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

 لميذات( بين درجات ت3.30وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -1

؛ لصالح فى االختبار المعرفىالمجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي 

 التطبيق البعدي.

استخدام الخريطة الذهنية الرقمية المدعمة بالجرافيك قد أدت إلى إرتفاع وتحسن  -2

مستوى التحصيل المعرفي وأداء بعض المهارات األساسية في كرة السلة لدى 

 .تلميذات المجموعة التجريبية قيد البحث

بداعي التفكير اإل" فاعلية الخرائط الذهنية في تنمية نور الهدي مجدي محمد  -

عدادية  " والتحصيل المعرفي في مادة االقتصاد المنزلي لدي تلميذات المرحلة اإل

(2812 )(13) . 

بداعي فاعلية الخرائط الذهنية في تنمية التفكير اإلتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على     

، عداديةوالتحصيل المعرفي في مادة االقتصاد المنزلي لدي تلميذات المرحلة اإل

اختبار تحصيلى لقياس واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وكانت أدوات الدراسة هي 

( 03، وتم تطبيق الدراسة على عينة قوامها )تحصيل التلميذات، اختبار التفكير اإلبداعى

بمدرسة  ( تلميذة مجموعة تجريبية20) ( تلميذة مجموعة ضابطة،20تلميذة مقسمين إلى )

 .طنطا التعليمية بمحافظة الغربية دارةالتابعة إلالمرشدى عمر 

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

( بين متوسطي درجات 3.31وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )   -1

والمجموعة الضابطة فى مقياس مهارات التفكير المجموعة التجريبية  اتميذتل

 لصالح المجموعة التجريبية.بداعى ككل ولكل مهارة فرعية على حدة؛ اإل

درجات ( بين متوسطي 3.31وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  -2

التحصيل القبلي والبعدي الختبار  ينفي التطبيق تلميذات المجموعة التجريبية
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 لصالح التطبيق البعدي. المعرفى؛

العلوم علي تنمية مهارات أثر استخدام الخرائط الذهنية في تعلم " أيه أحمد عبد الفتاح  -

 . (11)( 2812" )عدادية التفكير البصري واكتساب المفاهيم العلمية لدي تالميذ المرحلة اإل

التعرف على أثر استخدام الخرائط الذهنية في تعلم العلوم تهدف هذه الدراسة إلى     

الصف  على تنمية مهارات التفكير البصري واكتساب المفاهيم العلمية لدى تلميذات

واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وكانت أدوات الدراسة هي ، اإلعدادياألول 

، وتم تطبيق الدراسة على اختبار اكتساب المفاهيم العلميةواختبار التفكير البصري، 

( تلميذة من تلميذات الصف األول اإلعدادي، وتم تقسيمهم إلى 41)عينة قوامها 

ً حداهما مجموعة إمجموعتين   ،للخرائط الذهنية تجريبية درست محتوى الوحدتين وفقا

 .واألخرى مجموعة ضابطة درست باستخدام الطريقة المعتادة

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

1-   ً ( بين متوسطي درجات تلميذات 3.31عند مستوي ) وجود فرق دال إحصائيا

في اختبار التفكير المجموعة التجريبية ودرجات تلميذات المجموعة الضابطة 

 –تحليل الشكل  –البصري بشكل عام والمهارات المكونة له )التعرف علي الشكل

لصالح  ؛استنتاج المعني( في التطبيق البعدي –تفسير الشكل  –إدراك العالقات 

 .تلميذات المجموعة التجريبية

2-  ً ( بين التفكير البصري واكتساب 3.31عند مستوي ) وجود ارتباط دال إحصائيا

 .المفاهيم العلمية لدى تلميذات المجموعة التجريبية

أثر استخدام الخريطة الذهنية اإللكترونية في تنمية " أحمد محمد عبد الحكيم  -

 . (12)( 2812" )مهارة التفسير التاريخي لدي طالب المرحلة الثانوية 

أثر استخدام الخريطة الذهنية اإللكترونية في تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على     

واستخدم الباحث ، تنمية مهارة التفسير التاريخي لدي طالب الصف األول الثانوي

، وتم مهارة التفسير التاريخيالمنهج التجريبي، وكانت أدوات الدراسة هي اختبار 

ّ بمحافظة المنوفية تم تقسيمهم إلي 03) تطبيق الدراسة على عينة قوامها ( طالبا

ً ( طا33)قوامها هما تجريبية امجموعتين إحد درست بالخريطة الذهنية اإللكترونية،  لبا

ً ( 33)قوامها  واألخرى ضابطة  .درست بالطريقة المعتادة طالبا

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

كترونية لبالخريطة الذهنية اإل تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست  -1

ودرجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في اختبار 

 .لصالح المجموعة التجريبية ؛التفسير التاريخي ككل

كترونية لة التي درست بالخريطة الذهنية اإليبيتفوق طالب المجموعة التجر -2
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الطريقة المعتادة في اختبار ودرجات طالب المجموعة الضابطة التي درست ب

 .لصالح المجموعة التجريبية ؛مهارة التنبؤ

 دراسة استكشاف انماط التعلم باستخدام" Theresa D. Jones ثريسا جونس   -

 .(11)( 2812" )الخرائط الذهنية فى نشاط محاكاة التمريض  

علي أثر استخدام الخرائط الذهنية في تحسين  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف    

عملية التعلم لطالب التمريض، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، تم تطبيق 

( طالب من طالب التمريض، تم تقسيمهم إلي 04الدراسة علي عينة قوامها )

 مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية.

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

أساليب التعلم بواسطة الخرائط الذهنية أكثر فاعلية وإيجابية في عملية التعلم  أن -1

 لطالب التمريض.

ً بين  -2 درجات المجموعة التجريبية التي درست  متوسطوجود فرق دال إحصائيا

وفقاً للخريطة الذهنية والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في التطبيق 

 البعدي؛ لصالح المجموعة التجريبية.

ستراتيجية الخرائط الذهنية فى تدريس مادة الدراسات إهالة السيد أحمد " فعالية  -

جتماعية على تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية " اال

(2812 )(14) . 

ستراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس إالتعرف علي فعالية تهدف هذه الدراسة إلى     

مادة الدراسات االجتماعية علي تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة 

هى إعداد واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وكانت أدوات الدراسة ، اإلعدادية

نجاز للتأكد من فعالية استخدام الخرائط الذهنية في اختبار تحصيلي ومقياس دافعية لإل

نجاز لدى تالميذ تدريس مادة الدراسات االجتماعية على تنمية التحصيل والدافعية لإل

د طبقت الدراسة على مجموعتين األولي تجريبية قوامها وق، اإلعداديالصف الثاني 

 .( تلميذة33والثانية ضابطة قوامها ) ،( تلميذة43)

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

ً عند مستوى داللة )  -1 ( بين متوسطي درجات 3.30وجود فرق دال إحصائيا

ً للخريطة الذهنية و  المجموعة الضابطة التي المجموعة التجريبية التي درست وفقا

لصالح المجموعة  ؛درست بالطريقة العادية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 .التجريبية

( بين متوسطى درجات 3.30وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ) -2

ً للخريطة الذهنية والمجموعة الضابطة التي  المجموعة التجريبية التي درست وفقا
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لصالح  ؛يقة العادية في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية لإلنجازدرست بالطر

 .المجموعة التجريبية

"فاعلية الخرائط الذهنية في مجال تطوير  Philip L. Bondفيليب بوند  -

 .(10)( 2812) والمجموعات"البرمجيات بين األفراد 

مجال تطوير فاعلية الخرائط الذهنية في  على تهدف هذه الدراسة إلى التعرف    

علي عينة قت الدراسة وقد طبواستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، ، البرمجيات

 سنة. 03 – 23من فى المرحلة العمرية ذكور الناث ومن اإل( 134قوامها )

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

أن الخرائط الذهنية ساهمت في تعزيز التعلم وزيادة الثقة بالنفس كما أنه كان  -

 لدراسة الخرائط الذهنية دور في تسهيل االتصال والتنسيق خالل تطوير البرمجيات.

" Cathy-Ann Radix , Azim Abdool كاثي أن راديكس وعظيم عبدول  -

 . (12)( 2811" ) تأثير استخدام الخرائط الذهنية لقياس وتحسين جودة التعلم

الخرائط الذهنية لقياس  التعرف علي تأثير استخدامتهدف هذه الدراسة إلى     

علي وقد طبقت الدراسة واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي، ، وتحسين جودة التعلم

 .بالجامعةالثانية  الفرقة( من طالب 03عينة قوامها )

 وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

أن استخدام الخرائط الذهنية يتيح للطالب فهم المفاهيم وما بينها من عالقات  -1

 وكذلك فهم المجال الذي ينتمون اليه.

ً بين درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيق  -2 وجود فروق دالة إحصائيا

 لصالح التطبيق البعدى. ؛القبلى والبعدى

 التعليق على الدراسات السابقة:

 اعتمدت معظم الدراسات على استخدام المنهج التجريبي.  -

فى مجال اإلعالم لكترونية اإل الخرائط الذهنيةلم تتطرق أى دراسة لتوظيف  -

 .التعليمية الهامة ساليبواأل ستراتيجياتاإل نها أحدأالرغم من على التربوى 

 إستراتيجية اباعتبارهلكترونية اإلالخرائط الذهنية استخدام العديد من التخصصات  -

بطريقة مشوقة  ط وصول المعلومات للطالبيتبس تعمل على تعليمية هامة حيث

تدريس فى  ا، بينما لم يتم استخدامهوترفع من نسبة التحصيل الدراسى وجذابة

فى  ااإلعالم التربوى بالرغم من أن العديد من الدراسات أثبتت أهميته مقررات

 العملية التعليمية.

 االستفادة من الدراسات السابقة:
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لبحثية وفى وضع فروض أفادت الدراسات السابقة الباحث فى تحديد المشكلة ا -

 الدراسة وفى اختيار األدوات المناسبة للبحث وكذلك صياغة مقاييس الدراسة.

 تم االستفادة من الدراسات السابقة فى تأكيد حداثة الدراسة الحالية وجدارة دراستها. -

 تفسير بعض نتائج الدراسة الحالية فى ضوء ما خرجت به نتائج الدراسات السابقة. -

الخرائط الذهنية االستفادة من الدراسات السابقة فى وضع أسئلة إستمارة تقييم  -

 .اإللكترونية

 فروض الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة الختبار صحة الفروض التالية:

تعليم لتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  -1

 الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوىلدى طالب  مبادئ االتصال بالجماهيرمقرر 

 لصالح القياس البعدي.

لتعليم توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  -2

طالب لدى  مبادئ االتصال بالجماهير باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونيةمقرر 

 لصالح القياس البعدي. الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوى

توجد فروق دالة إحصائيًا في القياس البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبيةة  -3

مبةةادئ االتصةةال بالجمةةاهير لةةدى طةةالب الفرقةةة األولةةى بقسةةم اإلعةةالم مقةةرر م يتعلةةل

 لصالح المجموعة التجريبية. التربوى

 مصطلحات الدراسة:

 :اإللكترونيةالخريطة الذهنية  -

ستراتيجية إ"بأنها  اإللكترونيةالخريطة الذهنية  يعرف توني بوزان، باري بوزان     

تمدنا بقدرات العقل المغلقة من خالل برامج الحاسب اآللي التي تسمح بتدفق األفكار 

 . (17) "وإضافة أي أفكار جديدة وذلك لتحسين مستوي األداء البشري

 اإللكترونية:خريطة الذهنية التعريف اإلجرائي لل

هو برنامج يتم تنزيله على أجهزة الحاسب اآللى لكى يساعد الطالب على استخدام     

لى إلوان لرسم خريطة تكون فى شكل أقرب الرسوم والصور والرموز واألالكلمات و

واألفكار لتخزين أكبر قدر من المعلومات  ؛شجرة لها فروع كثيرةالعصبية أو  ليةالخ

عها وينمي اجلكي يسهل بعد ذلك استروترتيبها وتنظيمها داخل العقل المتدفقة من 

 لدى الطالب.ويساعد على سرعة التعليم التحصيل 

جامعة  التعريف اإلجرائي لطلبة قسم اإلعالم التربوى بكلية التربية النوعية

 :بورسعيد
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الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوى بكلية التربية  يتمثل فى هذه الدراسة فى طالب    

-2317العام الجامعى )خالل الفصل الدراسى األول من النوعية جامعة بورسعيد 

 ممن يدرسون مقرر مبادئ االتصال بالجماهير.( 2314

 مبادئ االتصال بالجماهير:مقرر التعريف اإلجرائي ل

األولى بقسم اإلعالم التربوى بكلية التربية هو مقرر يتم تدريسه لطلبة الفرقة     

االتصال عملية رفع كفاءة لى إويهدف هذا المقرر  ،النوعية جامعة بورسعيد

األفكار في رموز اآلراء وتبادل المعلومات و واتطيعلكى يسلدى الطالب والتواصل 

 .لمجتمعداخل اويكونوا أفراد مؤثرين عات ا، بين األفراد أو الجمدالة

 الدراسة:منهج 

حةداهما إاستخدم الباحث المنهج التجريبي، وذلةك بالتصةميم التجريبةي لمجمةوعتين      

ضةابطة واألخةةري تجريبيةة باسةةتخدام القيةةاس القبلةي والبعةةدي لمناسةبته لطبيعةةة البحةةث 

 مصنفة كالتالي:

 (.والنموذج أسلوب الشرح المجموعة الضابطة )تستخدم -1

 (.     الخرائط الذهنية اإللكترونيةالمجموعة التجريبية )تستخدم  -2

 مجتمع الدراسة:

بالجامعات  قسم اإلعالم التربوى بكليات التربية النوعيةويتمثل فى طالب      

 .(2314-2317للعام الدراسى )المصرية 

 عينة الدراسية:

ً ( 44) اقام الباحث بالتطبيق على عينة بلغ عدده      الفرقة األولى  من طالب طالبا

بورسعيد بالطريقة العمدية والتى بقسم اإلعالم التربوى بكلية التربية النوعية جامعة 

يدرسون مقرر مبادئ االتصال ( سنة من الذين 19-14) بين ماتتراوح أعمارهم 

، وقد تم استبعاد  23/11/2317إلى  2/13/2317، وذلك فى الفترة من بالجماهير

 التالية:الفئات 

 متكررى الغياب. الطالب -

 .الذين سبق نجاحهم فى المقرر الطالب -

 الطالب الباقون فى المقرر. -

 تم تقسيمهم كما يلي:طالباً ً( 04وقد بلغ عدد العينة )     

 العينة االساسية: -أ

حةةداهما ضةةابطة إاً وتةةم تقسةةيمهم إلةةي مجمةةوعتين متسةةاويتين طالبةة( 44قوامهةةا )     

ً ( 22تجريبية، قوام كل مجموعة )واألخري   . طالبا
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 العينة االستطالعية: -ب

قام الباحث باختيار العينة االستطالعية بالطريقة العشوائية من نفس مجتمع البحةث      

الخةةرائط ، بهةةدف تجريةةب البطةة( 13ومةةن خةةارج عينةةة البحةةث األساسةةية وقوامهةةا )

 .الذهنية اإللكترونية

 البحث:أسباب اختيار عينة  -ج

تكليفى بتدريس مقرر مبادئ االتصال بالجمةاهير لطلبةة الفرقةة األولةى بقسةم اإلعةالم  -

التربوى وهذا سهل لى مهمة تطبيق البحةث علةى الطةالب الةذين اقةوم بتةدريس المقةرر 

 .لهم 

خةا  بقسةم اإلعةالم التربةوى بكليةة التربيةة النوعيةة توافر معمل حاسب آلي مجهةز  -

 .جامعة بورسعيد

وإمكانيةةة تمثيةةل العينةةة لفئةةات النةةوع  التعلةةيم الجةةامعىشةةابه خصةةائص الطةةالب فةةى ت -

قسةةام اإلعةةالم التربةةوى أوتعمةةيم النتةةائج علةةى طةةالب  جامعةةة بورسةةعيدوغيرهةةا داخةةل 

 .بكليات التربية النوعية  بالجامعات المصرية

 قسةةام اإلعةةالم التربةةوى بكليةةات التربيةةةأصةةعوبة إجةةراء الدراسةةة علةةى كةةل طةةالب  -

، حيث يتطلب ذلك مدة طويلة من الوقت كمةا يحتةاج إلةى النوعية  بالجامعات المصرية

 يتحملها باحث بمفرده. ضرورة توافر فريق كبير من الباحثين وتكاليف ال

 أدوات جمع البيانات:

 لجمع البيانات الخاصة بالبحث استخدم الباحث األدوات واألجهزة اآلتية:     

 :)مبادئ االتصال بالجماهير(للمقرر التعليمي معرفىاختبار تحصيلى  -1

 االختبار على الطالب عينة البحث قبل وبعد تطبيق المقرر.حيث تم عرض  -

 :(2810-2817)بالطالب المقيدين بالمقرر خالل العام الدراسىالقياسات الخاصة  -2

الخاصةةة بمكتةةب شةةئون الطةةالب  مةةن السةةجالت هةةذه البيانةةاتالرجةةوع إلةةي حيةةث تةةم  -

 .بالكلية

 :بمقرر مبادئ االتصال بالجماهيراستطالع رأي المحكمين  -1

علةى مجموعةة مةن األسةاتذة مقرر مبةادئ االتصةال بالجمةاهير قام الباحث بعرض      

المتخصصةةين فةةى مجةةال دراسةةات اإلعةةالم، وتكنولوجيةةا التعلةةيم وذلةةك بهةةدف تحديةةد 

 اآلتي:

 .لمناسبة للتطبيقأجزاء المقرر ا -أ

 .الزمن المناسب لكل جزء من أجزاء المقرر -ب
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 .مجموعة من الخرائط الذهنية لشرح المقررتصميم  -ج

بعةد اسةتطالع رأى السةادة (  أجةزاء المقةرر المناسةبة للتطبيةقوقد تةم التعةديل فةي )     

 المحكمين.

 اختبار الصدق والثبات:

 أوالً: اختبار الصدق:

تةم عرضةه علةى مجموعةة مةن مقرر مبةادئ االتصةال بالجمةاهير للتأكد من صدق      

 األساتذة المتخصصين فى مجال دراسات اإلعالم، وتكنولوجيا التعليم *.

 عةدةالمقةرر والخةرائط الذهنيةة الم  تفاق بين المحكمين على وضةوح وبلغت نسبة اإل     

، بعةةدها أجةةرى الباحةةث بعةةض التعةةديالت %92موضةةوع ومحةةاور الدراسةةة  اوتغطيتهة

 فى شكله النهائى. المقررالمطلوبة فى ضوء آراء المحكمين ليصبح 

 ثانياً: اختبار الثبات:

طةالب قام الباحث باختبار الثبات وذلك بالتطبيق على عينة مصةغرة عشةوائية مةن      

طبيةق بعةد أسةبوع مةن مفردة، ثم أعاد الت 4قوامها  الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوى

التطبيةةق األول علةةى نفةةس أفةةراد العينةةة، وقةةد تةةم حسةةاب معامةةل االرتبةةاط بةةين التطبيةةق 

، وهةةى قيمةةة ثبةةات عاليةةة ممةةا يعطةةى مؤشةةرا  %90األول والثةةانى حيةةث بلغةةت قيمتةةه 

مبةةادئ االتصةةال  مقةةررللكترونيةةة اسةةتراتيجية الخةةرائط الذهنيةةة اإللصةةالحية تطبيةةق 

 .   بالجماهير

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث:

 .    جهاز داتا شو -أ

 أجهزة كمبيوتر. -ب

 .بقسم اإلعالم التربوى بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيدالحاسب اآللي  معمل -ج

 :اى تم تصميمهتال الخريطة الذهنية اإللكترونية

 : الخريطة الذهنية اإللكترونيةالهدف من  -1

طةالب قسةم اإلعةالم التربةوى لمبةادئ االتصةال بالجمةاهير  مقةررتعلةيم هدف إلةي ت     

 .الخرائط الذهنية اإللكترونيةباستخدام  بكلية التربية النوعية

 :الخريطة الذهنية اإللكترونية إعدادأسس  -2

والةذى يةتم )مبادئ االتصال بالجمةاهير( بالمقرر التعليمى تحديد المعلومات الخاصة  -أ

 .  الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوىلطلبة تدريسه 

مبةةادئ االتصةةال بالجمةةاهير باسةةتخدام م يتحديةةد األدوات المسةةاعدة فةةي عمليةةة تعلةة -ب
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 واإلمكانات التي تحتاجها أثناء التنفيذ.الخرائط الذهنية اإللكترونية 

 .تعليم الطالب فيه  الحاسب اآللي الذي سيتم معمل تجهيز -ج

الخريطةةة الذهنيةةة اإللكترونيةةة لمقةةرر تابعةةة فةةي مراحةةل تطبيةةق االهتمةةام بعمليةةة الم -د

 .للمقرروالتقويم النهائي  مبادئ االتصال بالجماهير

 :المقرر التعليمىمحتوي  -1

 علي النحو التالي: ة تم تقسيمهاس تعليميودر (13)من المقرر يتكون       

 .تعريفات االتصال، مراحل تطور االتـــــصال -

 .لى االتصال الفعالإالمفاتيح االساسية ، االتصاليةمكونات العملية  -

 .تقسيمات االتصال -

 .لغة الجسد -

 .معوقات االتصال، مهارات االتصال الفعال -

 .نظريات االتصال، هداف االتصالأ -

 :المقررخطوات وضع  -4

مةن خةالل جمةع المةادة العلميةة  بتجهيز مقرر مبادئ االتصةال بالجمةاهيرقام الباحث  -أ

 من المراجع والمصادر األساسية.

( دقيقةة، 123قام الباحث بتوحيةد زمةن الفتةرة التعليميةة لمجمةوعتي البحةث بواقةع ) -ب

)االثنةةين(  أسةةبوعياً فكةةان يةةوم محاضةةرة( 1وقةةام الباحةةث بتطبيةةق البرنةةامج  بواقةةع )

 ة.( للمجموعة التجريبيالخميس)ويوم  للمجموعة الضابطة

 :بتدريس المقررالفترة الزمنية الخاصة  -2

 أسابيع(. 4: )المقررمدة  -أ

 ( دقيقة أسبوعياً.123: )لكل مجموعة عدد الفترات التعليمية في األسبوع -ب

 البرامج المستخدمة في البحث:

 (. mind mapper برنامج تصميم الخرائط الذهنية اإللكترونية ) -

 (.photoshopبرنامج الفوتوشوب ) -

 حدود البحث:

 الحدود الجغرافية: -1
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 . قسم اإلعالم التربوى بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد          

 الحدود الزمانية: -2

م إلةةي 2/13/2317اقتصةةرت الدراسةةة علةةى تطبيةةق البحةةث فةةي الفتةةرة مةةن      

 م.23/11/2317

 الحدود البشرية: -1

طالب  الفرقة األولى بقسةم اإلعةالم التربةوى  اقتصرت الدراسة على عينة من     

العةام الجةامعى  بالفصةل الدراسةى األول مةن بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد

( طالباً من الذين يدرسون مقرر مبةادئ االتصةال 44بلغ عددهم ) (2317-2314)

اإلعةالم التربةوى أقسةام وذلك لصعوبة إجراء الدراسة على كةل طةالب  بالجماهير

 .بكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية

 المعالجات اإلحصائية:

 ( في إجراء المعالجات اإلحصائية األتية:SPSSقام الباحث باستخدام برنامج )     

 المتوسط الحسابي.    -1

 الوسيط.  -2

 االنحراف المعياري.                                                                                              -3

                  ني.    تياختبار مان و -4

  اختبار ويلككسون.    -0

 نتائج اختبار صحة فروض الدراسة:

 اختبار صحة الفرض األول:

توجد فروق دالة إحصائيًا الختبار صحة الفرض األول والذى ينص على أنه "      

مبادئ االتصال مقرر بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة لتعليم 

" بالجماهير لدى طالب الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوى لصالح القياس البعدي

 ( نتائج هذا الفرض:1يوضح جدول )

 ( 1جدول )

 بين القياسين  Wilcoxon Testداللة الفروق اإلحصائية الختبار ويلككسون 

 القبلي والبعدي في االختبار المعرفي للمجموعة الضابطة

 (22)ن=
البيانات 

 اإلحصائية

ة  
حد

و

س
يا

لق
ا

 

 المجموعة الضابطة

 zقيمة 

 Pقيمة 

مستوي 

 الداللة
 الرتبمجموع  متوسط الرتب متوسط الدرجات 

 + - + -القياس القياس 
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 البعدى القبلى المتغير

االختبار 

 المعرفى
 درجة

11.74 10.20 
3.33 11.03 3.33 203.3 

-

4.113 
.333** 

 Wilcoxon(، داللة الفروق اإلحصائية الختبار ويلككسون 1يوضح جدول )     

Test بين القياسين القبلي والبعدي في مستوي االختبار المعرفي.  للمجموعة الضابطة

في االختبار المعرفي؛ مما يدل على وجود فروق ذات  P > 3.30 حيث أن قيمة 

 دالله إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.

 تأثبت تىال( 2317) السعيد عبد العزيز سمهوتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة      

 لضابطةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة ا

 .(لصالح التطبيق البعدي )متوسط الرتب األعلى

وبذلك يمكن قبول الفرض القائل بوجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي 

ير لدى طالب والبعدي للمجموعة الضابطة لتعليم مقرر مبادئ االتصال بالجماه

 الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوى لصالح القياس البعدي.

 :الثانياختبار صحة الفرض 

توجد فروق دالة إحصائًيا  الختبار صحة الفرض الثاني والذى ينص على أنه "     

مبادئ االتصال مقرر بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لتعليم 

باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية لدى طالب الفرقة األولى بقسم بالجماهير 

 نتائج هذا الفرض: (2)" يوضح جدولاإلعالم التربوى لصالح القياس البعدي

 (2جدول )

 بين القياسين  Wilcoxon Testداللة الفروق اإلحصائية الختبار ويلككسون  

 التجريبيةالقبلي والبعدي في االختبار المعرفي للمجموعة 

 (22)ن= 
البيانات 

 اإلحصائية

 

 

 

 االختبارات

س
يا

لق
 ا
دة

ح
و

 

 المجموعة التجريبية

 zقيمة 

 Pقيمة 

مستوي 

 الداللة

 مجموع الرتب متوسط الرتب متوسط الدرجات 

القياس 

 القبلى

القياس 

 البعدى
- + - + 

االختبار 

 المعرفي
 درجة

14.31 29.43 
3.33 11.03 3.33 203.33 

-

4.112 
.333** 

 Wilcoxonن ولككسي(، داللة الفروق اإلحصائية الختبار و2يوضح جدول )      

Test بين القياسين القبلي والبعدي في مستوي التحصيل  للمجموعة التجريبية

في متغير التحصيل المعرفي؛ مما يدل على  P > 3.30قيمة     المعرفي. حيث أن

 وجود فروق ذات دالله إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي.

خرائط ويتضح من ذلك أن العينة التجريبية تختلف قبل التطبيق وبعد تطبيق ال     
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بالخرائط لصالح الدراسة البعدية من حيث المعلومات المقدمة  الذهنية اإللكترونية

. مما يدل على فاعلية يم مقرر مبادئ االتصال بالجماهيرالذهنية اإللكترونية لتعل

 وتأثيره فى العينة التجريبية. الخرائط الذهنية اإللكترونية

ليندا نبيل ، (2314) شفاء محمد حسين كل من وتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة     

وجود فروق ذات داللة  واأثبت ينالذ (2317(، ساره يحيي السعدى )2317صبحى )

مما  ؛التجريبية لصالح التطبيق البعدي إحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة

تعليم مبادئ االتصال بالجماهير باستخدام في  الخرائط الذهنية اإللكترونيةلية اعيؤكد ف

 .ية اإللكترونية لدى طالب الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوىالخرائط الذهن

وبذلك يمكن قبول الفرض القائل بوجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي 

والبعدي للمجموعة التجريبية لتعليم مقرر مبادئ االتصال بالجماهير باستخدام 

بقسم اإلعالم التربوى لصالح  الخرائط الذهنية اإللكترونية لدى طالب الفرقة األولى

 القياس البعدي.

 الثالث:اختبار صحة الفرض      

توجد فروق دالة إحصائيًا  الختبار صحة الفرض الثالث والذى ينص على أنه "     

مبادئ مقرر في القياس البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لتعليم 

بقسم اإلعالم التربوى لصالح  االتصال بالجماهير لدى طالب الفرقة األولى

 نتائج هذا الفرض: (3)" يوضح جدولالمجموعة التجريبية

 ( 1جدول )

 داللة الفروق اإلحصائية في القياس البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية 

 في التحصيل المعرفي 

 (22=2= ن1)ن        
 البيانات اإلحصائية

 

 

 االختبارات

س
يا

لق
 ا
دة

ح
و

 

المجموعة 

 الضابطة

 

المجموعة 

 التجريبية

 

ى( قيمة )

المحسوبة 

من مان 

 وتيني

 Pقيمة 

مستوي 

متوسط  الداللة

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

39.12 درجة التحصيل المعرفي  33.200  91.32  33.724  333.13  .333** 

-Mann تنيي(، داللة الفروق اإلحصائية الختبار مان و3يوضح جدول )      

Whitney Test  في القياس البعدي في التحصيل المعرفي بين المجموعتين الضابطة

في التحصيل المعرفي؛ ويعني ذلك أن هناك  P  <3.30والتجريبية. حيث أن قيمة 

زيادة في مستوي التحصيل المعرفي مما يدل على وجود فروق ذات دالله إحصائية 

 ولصالح المجموعة التجريبية. بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

 تأثبت التى( 2317) فاطمة محمد مصطفىوتتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة      

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والتطبيق 
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 .البعدي للمجموعة الضابطة لصالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية

وجود فروق ذات التى أثبتت  (2317) ور الهدى مجدىنمع دراسة كما تتفق أيضاً     

داللة إحصائية بين التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والتطبيق البعدي للمجموعة 

 .الضابطة لصالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية

الذى أثبت عدم وجود ( 2317بينما تختلف مع دراسة حمادة رمضان عبد الجواد )    

فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية والتطبيق البعدي 

 .للمجموعة الضابطة

التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية على نتائج ويرجع الباحث أسباب تفوق نتائج     

ألن إستراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية  التطبيق البعدي للمجموعة الضابطة

تساعد الطالب على تعمل على إستغالل أكبر قدر ممكن من إمكانيات العقل فهى 

استخدام الكلمات والرسوم والصور والرموز واأللوان لرسم خريطة إلكترونية 

ر العصبية؛ لتخزين أكبر قد الخليةباستخدام الحاسب اآللى تكون فى شكل أقرب إلى 

من المعلومات واألفكار المتدفقة من داخل العقل وترتيبها وتنظيمها لكي يسهل بعد 

ذلك استراجعها وينمي التحصيل ويساعد على سرعة التعليم لدى الطالب، كما أن 

الطالب بحاجة إلى إستراتيجيات تعليمية جديدة تفاعلية تحفزه على التعليم وتقضى 

 على التعليم التقليدى.

قبول الفرض القائل فروق دالة إحصائيًا في القياس البعدي بين  وبذلك يمكن

المجموعتين الضابطة والتجريبية لتعليم مقرر مبادئ االتصال بالجماهير لدى طالب 

 الفرقة األولى بقسم اإلعالم التربوى لصالح المجموعة التجريبية.

 خالصة النتائج:

للمجموعة الضابطة حيث أدى إلى أوضحت النتائج تأثير استخدام الشرح والنموذج  -

، وقد مبادئ االتصال بالجماهيرمقرر م يتحسن واضح فى التحصيل المعرفى وتعل

ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 لصالح القياس البعدي.

تصال بالجماهير مقرر مبادئ االم يتعلل الخرائط الذهنية اإللكترونيةأظهر استخدام  -

ً فى التحصيل المعرفى  ً ملحوظا ، حيث أشارت النتائج إلى الخا  بالمقررتحسنا

إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  ةوجود فروق ذات دالل

 لصالح القياس البعدي.

 المجموعة الضابطة طالبالمجموعة التجريبية على  طالبتشير النتائج إلى تفوق  -

، حيث أشارت مقرر مبادئ االتصال بالجماهيرنتائج تعليمهم فى القياس البعدى فى 

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 التوصيات:
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التربوي  ضرورة استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية لتدريس مقررات اإلعالم -1

 يات التربية النوعية.بكل

على استخدام  التدريس بالجامعات المصرية أعضاء هيئةضرورة تدريب  -2

 فى التخصصات المختلفة.التكنولوجيا الحديثة 

استخدام على كيفية  التدريس بالجامعات المصرية ةأعضاء هيئتدريب  أهمية -3

 .وكيفية توظيفها فى تدريس المقررات العلمية الخرائط الذهنية اإللكترونية 

لتدريس توفير الدعم المادى والبشري والفنى إلنتاج البرامج التعليمية المتنوعة  -4

 . عالم التربوىمقررات اإل

الجامعات ويكون عددها مناسب مع عدد ضرورة توفير أجهزة الحاسب اآللى ب -0

 .الطالب

استخدام الخرائط الذهنية كيفية إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول  -0

 .اإللكترونية لتدريس مقررات اإلعالم التربوي
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