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 هخ امل

اػ  تيييػا يهػلرا   المػراطط الذنييػا اإللرتريييػا تعػرؼ اللييػا اخػتمداـ  إلػ  البحث الحػلل  يهدؼ
، يترييػ  لييػا البحػث يػف  ب رييػا التربيػالدى طػبل يالتداؽ اليفخ  يالتحصيؿ الدراخ  يليراء اليعراا

، الػػػذيف يدرخػػػيف ينػػػرر رييػػػا التربيػػػاطػػػبل ب التمصصػػػل  العيييػػػا بللنرةػػػا ال لييػػػا ب( طللًبػػػل يػػػف 08)
، بشػػػعبا الريييػػػلء ( طللًبػػػل08، ةخػػػييا إلػػػ  ي يػػػيلتيف إحػػػدانيل ت ريبيػػػا لػػػددنل )الػػػتعيـ خػػػيريلي يا

)ينيػػلس يهػػلرا   ، طبػػؽ ليػػيهـ أديا  البحػػث  بشػػعبا البييلػػي  ( طللًبػػل08مػػرى طػػلبطا لػػددنل )األي 
 ي ػيد (، يأخفر  يتلطج البحث لػفيامتبلر التحصيؿ الدراخ ، التداؽ اليفخ ، يينيلس يليراء اليعراا

يهػلرا  يػليراء اليعراػا بيف يتيخط  در ػل  الي يػيلتيف الت ريبيػا يالطػلبطا اػ  ل إحصلطيً داؿ ارؽ 
يي ػػػيد اػػػرؽ داؿ إحصػػػلطًيل بػػػيف ح الي ييلػػػا الت ريبيػػػا، يالتػػػداؽ اليفخػػػ  يالتحصػػػيؿ الدراخػػػ  لصػػػلل

يتيخط  در ل  طبل ب الي ييلا الت ريبيا ا  التطبينيف النبيػ  يالبعػدل لصػللح التطبيػؽ البعػدل اػ  
يهػػلرا  يػػػليراء اليعراػػا يالتػػػداؽ اليفخػػ  يالتحصػػػيؿ الدراخػػ ، يلػػػدـ ي ػػيد اػػػرؽ داؿ إحصػػلطًيل بػػػيف 

يبيا ا  التطبينيف البعدل يالتتبع  ا  يهػلرا  يػليراء اليعراػا يتيخط  در ل  طبل ب الي ييلا الت ر 
يالتداؽ اليفخ  يالتحصيؿ الدراخ ، ينذه اليتلطج تدؿ لي  اللييا اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا 
ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا يالتداؽ اليفخ  ياالمتبػلر التحصػيي ، ياخػتيراريا اللييػا االخػتمداـ، 

 يالتػدريبل  اليفػلنيـ اليعيػـ إلػداد بػرايج تطػييفطػرير   ييهػل  ،يصػ  البحػث بػبعض التيصػيل يةد أ
 اػ  اخػتمدايهل ييرػف حتػ  يذلػؾالحدي ا، يييهل المراطط الذنييػا اإللرتريييػا   التعيـ ليدامؿ األخلخيا

، ياالنتيػػلـ اليمتيفػا التعيػػيـ يراحػؿ اػ طػػبل ب ال تعيػـ تحخػيف إلػػ  يػؤدل ييػل  ييػ  اليراحػؿ التعييييػػا 
بإلداد ديرا  ييرش ليؿ حيؿ ريفيػا اخػتمداـ المػراطط الذنييػا اإللرتريييػا يبري يلتهػل  ليػل لهػل يػف 

 أ ر إي لب  ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا يالتداؽ اليفخ  يبنلء أ ر التعيـ.
 -ؽ اليفخ التدا – يليراء اليعراايهلرا   – المراطط الذنييا اإللرتريييا  انكهًاث املفتاحيت

 . التحصيؿ الدراخ 
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The Effectiveness of Using Electronic Mind Maps in Developing 

Metacognitive Skills, Psychological Flow and Academic 

Achievement among Students at the Faculty of Education 

 

  

The current research aimed at investigating the effectiveness of using 

electronic mind maps in developing metacognitive skills, psychological flow 

and academic achievement among students of the Faculty of Education. 

Participants included (80) students from the scientific specializations in the 

2
nd

 grade at the Faculty of Education, who are studying the Learning 

Psychology course. Students were divided into two groups: an experimental 

group included (40) students in the Department of Chemistry, and a control 

group (40) students in the Department of Biology. Instruments of the 

research were a metacognitive skills scale, a psychological flow scale and an 

academic achievement test. Results revealed that there is a statistically 

significant difference between the mean score of the control group and the 

experimental group on the post administration of the metacognitive skills 

scale, the psychological flow scale and the academic achievement test in 

favor of the experimental group. In addition, there is a statistically 

significant difference between the mean score of the experimental group 

pre-post administration of the three instruments in favor of the post 

administration. Furthermore, there is no statistically significant difference 

between the mean score of the experimental group students in the post- and 

follow-up applications of the research instruments. Such results prove the 

effectiveness of using electronic mind maps in developing metacognitive 

skills, psychological flow, academic achievement and in supporting the 

continuity of such effectiveness. Recommendations of the research included 

that it is necessary for teacher preparation programs to consider using the 

modern trends and approaches such as electronic mind maps for improving 

students’ leaning in different grades. It is also important to conduct 

workshops about using electronic mind maps and their software since they 

have a positive effect on improving metacognitive skills, psychological flow 

and academic achievement.  

electronic mind maps, metacognitive skills, Psychological 

flow, and academic achievement. 
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 يمذيت 

ل بعد يـي بيعدال  لصر اليعراا العيييا يالترييلي يا الت  تتزايد يييً بأيه العصر الحلل   يتخـ
خريعا يتتطير بخرلا الطنا، يتتشرؿ ايه البييا اليعرايا لييتعيـ ا  طيء يل يرتخبه يف يعلرؼ 

يد  بييهل يبيف لنيه البشرل، يين  لي  يحنلطؽ يا  طيء ةدرته لي  ترييف ترابطل  يلبلةل   د
لي  التعليؿ ي  نذه الطفرا  العيييا  يليا بيلء يتطيير العنؿ البشرل النلدرطللتؽ التربيا يخ

 ييف  ـ تطيير الي تي  يرةيه ا  شت  الي لال  ياليياح . ،يالترييلي يا
 أخللي ب يطرؽختحداث ابرايج إلداد اليعيـ يتيبيا لتطيرا  العصر ييخت داته، ي  ب أف تشهد 

ـ يالتعيـ، يالت  تهدؼ إل  يبيل يتياءـ ي  يعطيل  العصر، يتطيرا  األبحلث ا  ي لؿ التعي تعيـ
 اختمداـ اليعراا لتحنيؽ اليتعا يالفلطد .

الت  تختمدـ ا  ينؿ يتيظيـ يتمزيف   ي ييلا يف األديا الترييلي يل الرةييايتشرؿ  
يتمتيؼ ا   ،بيطا تعيـ يعلصر  تعتيد لي  الترييلي يل الرةييااليعيييل ، يالت  تخهـ ا  ظهير 

التطبينل   أحد لرتريييايدمبلتهل يليييلتهل ييمر لتهل لف البيطا التنييديا، يتعد المراطط الذنييا اإل 
تعيـ يف الخللد لي  تحخيف يمر ل  ت  لتالت  يتـ إلدادنل بلختمداـ برايج الحلخ ب اليمتيفا، يا

الت  تيطح اليفلنيـ ياألارلر الرطيخا يالييب نا ييهل بغرض ترريز األارلر يترتيبهل  مبلؿ اليمططل 
 .ا  الذنف بشرؿ ييطن 

المراطط الذنييا اختراتي يا يعيؿ بهل العنؿ ريحد  يترلييا يتيلغـ ايهل اليصؼ األييف ي   دتعريل 
 ايهل شترؾيمراطط الذنييا يذلؾ ليل تحييه المراطط يف ألفلظ يرخييل  يصير، الل ،اليصؼ األيخر

 ،يريهل تي ؿ يهلرا  الشؽ األييف يف الديلغ ،أليهل تختمدـ الصير ياأللياف يالميلؿ  اليخ لشن  
بهل  عدريل أف الطرينا الت  ته، ين  تي ؿ يهلرا  الشؽ األيخر يي ،ل  الرييل  ياأللدادإطلاا بلإل

ييل يخللد لي  الفهـ يالتي يؿ لف     بعطهلتحفز التفرير البترلر اليزيد يف األارلر اليترابطا ي
   (Buzan, 2007, 63)طريؽ الترابط الذني ، 

 ،ييرا عا اليعيييل  الخلبنا ،اليتعيـ ياليعيـ لي  تيظيـ البيلء اليعرا المراطط الذنييا تخللد ي 
يف  لتخللد اليتعيييف ا  اليرا عا الخريعا ليديل ال ي ديف يتخعً ي  ،يترخيخ اليعيييل  ال ديد 
يرخـ المريطا ياؽ  تعيـالفريؽ الفرديا بيف اليتعيييف  ارؿ ي  ترال، ي الية  لييرا عا التفصيييا

يالء ) ، يتييح اليتعيـ اليرح ياليتعا ا  أ يلء التعيـالترريزتخللد لي  تيشط الذارر  ي ريل أيهل  ،ةدراته
 (.558 ،3802 ،لي لفخيييلف 
اه  تخللد اليتعيييف لي  دلـ يختييل   ،ليتعيـ اييفيدً  ليهيً  المراطط الذنييااختمداـ عد يي 

 اليختيى ليصيؿ إل ا لي  بلإلطلاا إل  أيهل تخللد اليتعيييف ييمفط  التحصيؿ ،ييهلرا  التفرير
 (Holzman, 2004اليطيي ب.)
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( أف المريطا الذنييا اإللرتريييا تعد يف أنـ اليمططل  الت  3808بيزاف )تيي  ذرر يي  
أ يلء تمزيف ا  اه  تشلبه ليل يحدث ا  العنؿ  ،دراؾ يالتعيـاإل عيييف يالطبل ب لي  خرلاتخللد الي

بلإلطلاا إل  أيهل أدا  تخللد ، ايتصيرنل العنؿ بصير  خريعا ،اليعيييل  ا  الديلغ بصير  ياطحا
يعراا أليهل تزيد يف الخرلا يال ،ليصيؿ إل  يختيى ألي  ييل نـ لييهلي  االيتعيييف اليتع ريف 

 ، ييف  ـ اإيهل ييرف أف تؤدل إل  تيييا يليراء اليعراا.دراؾياإل
 يتييي اليعيييل ، يعلل ا ا  الذر  الخييؾ يرييل  أنـ يف لنييا يهلر  يتعد يليراء اليعراا

 لحؿ ياليي ها العلييا التفرير يشلطل   يي  لي  الخيطر  بيهيا يتنـي يالمبر ، العير ا  التندـ ي 
التفرير،  يهيا يتطيبل  ييا ها ا  بفللييا ليفرد اليعرايا يالييارد الندرا  ياختمداـ اليشريا،
 (.02، 0111  رياف، اتح ) يالتحرـ، يالتنييـ  ياليراةبا التمطيط، يهلرا  يتتطيف
 يبلحظته ييرف يالذل اليعراا يراء يل ليفهـي التطبين  ال لي ب اليعراا يراء يل يهلرا  يتي ؿ 
 بهل ينـي الت  اليعرايا العيييل  اهـ اليعراا يراء يل يهلرا  يتتطيف يمتيفا، لطؿبيخ يدراخته
 ييهتـ التعيـ، بعيييا ةيليه ا  أ يلء تغيراتهل يرصد العيييل  تيؾ يراةبا مبلؿ يف يطبطهل اليتعيـ،
 يل تعيـالي يدرؾ حيث لييتعيـ، يعرايا يراةبا لهـ تطيف أليهل اليعراا  يراء يل بيهلرا  البلح يف

 مبلؿ يف يذلؾ التعيـ، ا  أ يلء ذنيه ا  يدير يل يدرؾ أف ييتعيـ يعراه، ال الذل ييل يعراه، الذل
الذات   يالتيظيـ ليييطيع، اهيه ليييل  يتلب  أف لي  اليتعيـ تخللد الت  الذاتيا اليراةبا ليييتيف 
 .( Shimamura, 2000 , 314)يالتنييـ  التمطيط مبلؿ يف العيييل  يالتحرـ ايهل تيؾ طبط يتعي 
ـ ييخيطر ييراة ب يمطط أف لي  اليتعيـ بندر  اليعراا يليراء يهلرا  تهتـريل    تعييه يُيَني 
 ،يدرخه ليل يليه يف تزيد حيث ،تفريره طرينا تحخيف لي  اليتعيـ تخللد اه  يبللتلل    الملص
 ا  يشريا ييا ه ليديل ياحد ية  ا  عدد يت بأديار ينـي يعرااال يليراء ييتيؾ يهلرا  الذل الليتعيـ
 ا  الحلدث التندـ ليدى ييراة ب ،ييلةد ييمطط ،األارلر ييلد بدير ينـي حيث ،التعييي  الييةؼ أ يلء
 ميلرا  أيليه يط  ريل ،الحؿ لمطيا  يييظـا، يعيي طرينال ييي ه ،يعييا لفرر  ييدلـ، اليهلـ أداء

 ينذا ل،ييت ً  ايفررً  يريف يبذلؾ ،األاطؿ يليراه بييهل يف ييمتلر هليي ربلً  ُيني ـ  ـ  ،يتعدد  يبداطؿ
 اليلصر لبد) ليتعيـ أربر دااعيا ميؽ لي  يخللد يبللتلل  ،العنييا ياإل لر  اليتعا يف لييلً  يميؽ
  .(001  ،3800 ،لبيدا  الديف يلبلء ،ال راح

 يالعيؿ ليتفرير، ريهلرا  ليعرااا يراء يل بيهلرا  االنتيلـ طرير ( 3883) العز خعيد  يؤردي 
 ينذا اليمتيفا، بأييلطه اليعرا  التفرير تيييا لي  ييعرس خيؼ ذلؾ ألف طبل ب ال لدى تيييتهل لي 
، اه  تعييهـ تخري  لي  ختعيؿ يبللتلل  الُيتعييا، اليلد  يف يتيريهـ طبل بال تعيـ إل  بديره يؤدل

 اليشربل ، لحؿالطلل ب  تمذنلي الت  االختراتي يل ي  بللمطيا  ياليل  التمطيط لي  الندر  عي ت
 .التفرير رفلء  تنييـ لي  يالندر 
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 يالتعيـ التعييـ ليييا ا يهلرا  يليراء اليعراا يف تمطيط ييراةبا يتنييـ  أنييا يؤرد ينذا
ت  ح  األرلديييا يهليهـ أداطهـ أ يلءا   لديهـ ليتيييته لايتبلره لي  يالحرص ،ال ليعا طبل ب لدى

تخللدنـ لي  ييا ها اليشربل  الت  يتعرطيف لهل ا  أ يلء دراختهـ ينرراتهـ الدراخيا، يملصا 
الينررا  الت  يعلييف يف صعيبا التمطيط يالتيظيـ لهل ا  أ يلء االختذرلر، يرذلؾ صعيبا اختر للهل 

 . اإللرتريييا الذنييا لمراططا اختمدايهـ مبلؿ يف تأت  ذلؾي أف ييرفيتذررنل ا  االيتحلف، ي 
 المراطط أف اختمداـ (Holland, Holland, & Davies, 2004 أيطح  دراخا )اند 

 بحيث اعلليا، أر ر بشرؿ ييشلريعهـ ينلالتهـ يتيظيـ تمطيط لي  الطبل ب يخللد  يفيد ا  الذنييا
 ,Khinel)دراخا ، ريل أيطح  األداء ي يد  يالتتلب ، يالتيلخؾ البييا تحخيف لي  ةلدريف فيرييي

Adefuye  & Busari, 2019)   أيه ييرف تعيـ ياهـ اليفلنيـ اليعند  ا  الينررا  يف مبلؿ
 اختمداـ اليفلنيـ رأدا  لتعيـ يهلرا  يليراء اليعراا.

ريل أف طبل ب ال ليعا ييا هيف رذلؾ يشربل ، ي ؿ الييؿ ا  أ يلء اختذرلر اليياد الدراخيا،   
ييريييف غير ةلدريف لي  الترريز ييياصيا أداء اليهلـ اليطييبا  يبملصا اليياد غير التمصصيا،

 ييهـ، ييتي ؿ ذلؾ ا  لدـ شعيرنـ بللتداؽ اليفخ  .
 ياأليشطا اليهلـ بعض يؤدل ليديل الفرد بهل يير إي لبيا ذاتيا مبر اليفخ   التداؽ ييي ؿ 
 ألداطهل ةدراته اختمداـ لي  تح هي  ليتحدل، ي ير  ياأليشطا اليهلـ تيؾ رلي  إذا ملصا لديه، اليهيا
 لديه ييلد ييل  اليشلط أي اليهيا ي  يالتيحد بللترريز الفرد شعير المبر  تيؾ ييصلح ب بفعلليا،
  ءش بأل اإلحخلس انداف يعهل ييتزايف األداء، ا  التحرـ لي  يالندر  يالخعلد ، بللبه ا اإلحخلس

 .(202 ،3801 ،اريد يحيد يزنراء إبرانيـ، شية  يتلير مزاـ، الفييس ي ي ب)اليهيا نذه خيى آمر

ينذا يؤرد أنييا التداؽ اليفخ  ا  ليييا التعييـ يالتعيـ لدى الطبل ب ، يالحرص لي  ايتبلره  
لمراطط ايف مبلؿ اختمدايهـ  ذلؾ ييرف أف يتأت ي هـ يهليهـ األرلديييا، طداأأ يلء يهـ ا  يتيييته لد

 الذنييا اإللرتريييا.
 المراطط اختمداـ اللييا إل ( Goodnough & Woods,  2002 دراخا ) تيصي يةد 

، مبلؿ يف له يالدااعيا بللتعيـ االختيتلع زيلد  ا  الذنييا  يالتصيييل  ، ياأللياف يالرييز، الرخـي
 اليهيا ا  يالبنلء الترريز تحخيفاللييتهل ا   إل ( (Cain, 2002 دراخا يتيصي ، اليمتيفا
 ,Mueller) دراخا تيصي ريل  ،الصفيا الييلةشل  أ يلءا   اإل لبا حخيفيت  أطيؿ لفترا 

Johnston & Bligh, 2002)   الترريز،لي   الندر  زيلد  ا  الذنييا المراطط اختمداـ اللييا إل 
  ب.الطبل لدى التحدل يييا ها يالي لبر ،
 خػللدنـيي  اليػدربيف، أي لييعييػيف الدريس تمطيط يخللد لي  الذنييا المراطط اختمداـ أف ريل

 اليعيييل  اختدللء يف ييزيد ،التدريس ا  ال نا يعزز ريل، التدريس لطرينا ييطنيا مطا تحديد لي 
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، وثبلزابل  لاي همافن زا  سهاب ح ( (Boyson, 2009 لينػررا  الدراخػياا ا  التندـ ييخهؿ ،لدى الطبل ب

 .الزحصيل اليراس  ليى الطالة
أخي  األنداؼ التػ  يخػع  إليهػل الطللػ ب ياليؤخخػل  التربييػا،  حيث يعد التحصيؿ الدراخ  يف

لذا ييبغ  التغي ب لي  اليشربل  التػ  يعػلي  ييهػل الطػبل ب يتػؤدل إلػ  ايمفلطػه، ي ػؿ صػعيبا التػذرر 
 ياختدللء اليعيييل ، ييشربل  االختذرلر، يييرف التغي ب لييه بلختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا. 

اللييػا اخػتمداـ المػراطط  (Farrand,  Hussain&  Hennessy,  2002)  دراخااند أرد  
 ر، يأرػػد  دراخػػااالخػػتذرل أخػػللي ب يعيةػػل  ليػػ  يالتغيػػ ب اليعيييػػل  اخػػتدللء تحخػػيف اػػ الذنييػػا 

(D’Antoni, & Zipp, 2005)  دراؾ تيظيـ ا  الذنييا المراطط اختمداـ اللييا  يالترليؿ العبلةل  يا 
 دامػؿ دي هػل مػبلؿ يػف تػدريس رإخػتراتي با اعللػا أيهػل ريػل اليعريطػا، ياليػياد  اليعيييل أ زاء بيف

 .الدريس ا  ليطبل ب اليعيييل  يتنديـ اليبلحظل ، لتدييف رأدا أيهل تختمدـ  ، بلإلطلاا إل الينرر
 ,Wickramisinghe, Widanapathirana, Kuruppu)   يتيصػػػي  دراخػػػا  

Liyanag& Karunathilake ,2007) لػلد  اليعيييػل  تيظػيـ اػ الذنييػا  المػراطط   أنييػاإلػ  يا 
 اخػػتمداـ أف إلػػ ( (Harry, Bregje , Theo& Rob, 2020 دراخػػا تيصػػي ، ريػػل اخػػتر للهل

  .الدراخيا الينررا  ا  التندـ لي  تعيؿا  ليييا التعيـ  اإللرتريييا الذنييا المراطط
لذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التحصيؿ ريل أرد لدد يف الدراخل  أنييا اختمداـ المراطط ا

 هلد مطر صبر ،   3801 ،الشيراي  لبداهلل مييدبد كل هي ) راسالدراخ  لدى الطبل ب، يييهل  
  3801  خيلء يحيد حخف أحيد، 3801،  نفلف آؿ خعد بف  نفلف  3801يلديلف حخيف ال لدرل،

 .(3838 ،دـي بي  لي  حخف ،اإلبرانيـ ريلض ي يي  3801،  لبد الراط  أحيد الديف لبلء

ييل خبؽ يتطح أنييا اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  ليييا التعييـ يالتعيـ، يالت   
ييرف أف تخهـ ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا يالتداؽ اليفخ  يالتحصيؿ الدراخ  لدى طبل ب 

 ال ليعا.
 :اإلحخلس بلليشريا ييبرراتهل

 البحث الحلل  يف مبلؿ يل يأت  يب  اإلحخلس بيشريا  
ليؿ البلح ا بللتدريس، اتطح لهل يعليل  طبل ب الشع ب العيييػا يػف دراخػا الينػررا  التربييػا،  .0

 ؽلطػرإلػ  ا يفتنػريفيالييؿ  ا  أ يلء اختذرلرنل، يخرلا يخيليهل  يربيل ير ػ  ذلػؾ إلػ  أيهػـ 
 الطػبل ب ل ػز يبللتػلل ، تر للهلياخػ تمزييهػل يريفيػا ياليعيييػل  اليعراػا ي  ليتعليؿ الخيييا

 اػػ  يهػلراتهـ يتيييػػا ، التحصػيؿ يخػػتيى راػ  اػػ  تخػهـ التػػ  الػريابط أي العبلةػػل  إي ػلد لػف
 . اليهلـ بأداء ياالختيتلع يالترريز يااليديلج يالتنييـ، ياليراةبا التمطيط
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البلح ا بخؤاؿ شريى الطبل ب الذيف يدرخيف ينرر خيريلي يا التعيـ بللفرةا ال لييا، يةد ةلي   .3
الطبل ب لف اليشربل  الت  تيا ههـ ا  أ يلء دراختهـ لينرر خيريلي يا التعيـ، يالت  تتخب ب 

 ا  ايمفلض التحصيؿ لديهـ، يرلي  يعظـ إ لبل  الطبل ب تدير حيؿ 
 صعيبا تيظيـ الييطيلل . -
 تدامؿ اليفلنيـ، يصعيبا تحديدنل. -
 لدـ االنتيلـ بتصيي ب األمطلء. -
 ء اختذرلر الينرر.الييؿ ا  أ يل -
 طعؼ الدااعيا يالترريز ا  أ يلء تعيـ الينرر. -
 صعيبا تذرر اليعيييل  ياختر للهل. -
االطػػبلع ليػػ  يتػػلطج طػػبل ب الفرةػػا ال لييػػا ليتمصصػػل  العيييػػا اػػ  ينػػرر خػػيريلي يا الػػتعيـ،  .2

 نػارطري ،اليعتلد  الطرؽ لي  الري  االلتيلد يتي ااتطح ايمفلض تحصييهـ ا  نذا الينرر  
 إ ػػلر  ديفي  ،الطػػبل ب ةبػػؿ يػػف الفهػػـ ديف يالتػػذرر الحفػػظي  التينػػيف ليػػ  التػػ  تنػػـي اليحلطػػر 
 تحصػييهـ، ييػايت لػدـ إلػ  يػؤدل ييػل دراخػتهل  اػ  يػيهـ  هػد بذؿ يديف ،ـيتبلناي  هـانتيلي
 ياليصػػطيحل  اليفػػلنيـ يػػف العديػػد ليػػ ه حتياطػػيا أنييػػا ينػػرر خػػيريلي يا الػػتعيـ يػػف بػػللرغـ

 إلػ  ىأد الػذل األيػر يتطبينهػل، يتحيييهػل اهيهػل الطػبل ب يػف تتطيػ ب الت ياليظريل   ياليعلرؼ
 رػـ بحفػظ لييطللًبػ لييعراػا، انػط تينًيػلي اأصػبح التعييييا العيييا ا  اليعيـ الطلل ب دير غيل ب
 أنػػـ يػػ  يتيػػلا  الػػذل األيػػر  لهػػل يعلل ػػا أيػػا ديف التربييػػا يالحنػػلطؽ ،اليعيييػػل  يػػف نلطػػؿ
 .الطبل ب لدى تحصيؿال ىيختي  را  طرير  يؤرد الذل ال ليع  يـالتعي أنداؼ

اختنراء يتلطج يتيصيل  الدراخل  الخلبنا  اند أرد لدد يف الدراخػل  أنييػا اخػتمداـ المػراطط  .0
أ يػػلء دراخػػتهـ لينػػرر اػػ  الذنييػػا اإللرتريييػػا اػػ  التعليػػؿ يػػ  اليشػػربل  التػػ  ذررنػػل الطػػبل ب 

 ,Cain, 2002;  Goodnough & Woods) رػؿ يػفي ػؿ دراخػل   ،خػيريلي يا الػتعيـ

2002; Farrand,  Hussain  & Hennessy, 2002; Mueller, Johnston  & 

Bligh, 2002;  Holland, Holland, & Davies, 2004; D’Antoni & Zipp, 

2005; Wickramisinghe, Widanapathirana, Kuruppu&  Liyanag& 

Karunathilake , 2007; Boyson, 2009; Dixon & Lammi, 2014; Eremd, 

2017 ; Harry, Bregje , Theo&  Rob, 2020)  
أخللي ب ليتعييـ  اختمداـ ي  ب التربيا رييل  ا  ييلخ ب بشرؿ اليعيـ الطلل ب إلداد يتـ لر ي 
 الذنييا المراططهل اختمداـ رأخ يلي  العصر، يتطيبل  ي  الرانيا يالظريؼ تتيلخ ب يالتعيـ

 مبلؿ يف يذلؾ الطبل ب، تحصيؿ ىيختي  را ي  الفعلؿ، التعيـ تحنيؽ ا  تخهـحيث  اإللرتريييا،
 إدراؾ لي  رذلؾ يتحفزنـ ليييا، يلد  يف لهـ يندـ يل بيف يالريابط العبلةل  إي لد ا  الطبل ب إي لبيا
 ي ل ييفيالنلط لييتعيييف تخيح الذنييا اللمراطط لديهـ، الينديا العيييا لييلد   ديد  يريابط لبلةل 
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 دراؾا  ي  الذنييا، المريطا ا  اليتطييا اليفلنيـ حيؿ يالحيار يالييلةشا اليظر ي هل  بتبلدؿ التدريس
 ياليراةبا التمطيط ا  يهلراتهـ يتييياالدراخ   هـيتحصي زيلد   لي يخللدنـةد  ييل  بييهل العبلةل 
  .ييااألرلدي اليهلـ بأداء ياالختيتلع يالترريز يااليديلج يالتنييـ،

  نبحج:ايشكهت 
بلرتشلؼ يت ري ب الطرؽ ياليخلطؿ  ل ربيرًاا   يي  يختييلتهل انتيليً  عيييياعيييا التالتشهد 

تنييديا إل  طرؽ تتبلءـ ي  لنؿ اإليخلف الطرؽ اللبليتنلؿ يف  ا  ليييا التعييـ يالتعيـ  الحدي ا
 لصر اليعراا الترييلي يا الحديث  ، يتتيلخ ب يالظريؼ الرانيا ي  يتطيبل  ييخت دا  يريفيا لييه
الذنييا  ، ييعد اختمداـ المراططألي  يختيى يف الرفلء  يالفللييا ا  األداءإل   بللطلل بلييصيؿ 

اإللرتريييا يف أنـ الطرؽ الت  تخللد لي  تحنيؽ التعيـ الفعلؿ، يرا  التحصيؿ الدراخ ، يملصا 
عؼ ةدرتهـ لي  التمطيط لهل، ياهيهل يتيظييهل، ا  الينررا  الت  يشري الطبل ب يف صعيبتهل، يط

يالييؿ ا  أ يلء اختذرلرنل، ييعلييف يف ايمفلض تحصييهـ ايهل، ي ؿ ينرر خيريلي يا التعيـ  أل أف 
لديهـ طعًفل ا  يهلرا  يليراء اليعراا، يالتداؽ اليفخ ، يايمفلض ا  يختيى التحصيؿ الدراخ ، 

نييا اإللرتريييا ةد يخهـ ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا، يالتداؽ يبللتلل  اإف اختمداـ المراطط الذ
ويمكن حل مشكلة البحث الحالي من خالل اإلجابة عن السؤال  اليفخ ، يالتحصيؿ الدراخ  لديهـ، 

 الرئيس اآلتي:

خػ  اخػتمداـ المػراطط الذنييػا اإللرتريييػا  اػ  تيييػا يهػلرا  يػليراء اليعراػا يالتػداؽ اليف اللييايل 
  اآلتيا األخطيا نذا الخؤاؿ يف ييتفرعيالتحصيؿ الدراخ  لدى طبل ب رييا التربيا، 

اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا اإللرتريييػػا اػػ  تيييػػا يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا لػػدى طػػبل ب رييػػا  اللييػػايػػل  -0
 ؟التربيا

 ؟  ب رييا التربيااختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التداؽ اليفخ  لدى طبل اللييايل  -3
 رييا طبل ب لدى ا  تيييا التحصيؿ الدراخ  اإللرتريييا الذنييا المراطط اختمداـ اللييا يل -2

 ؟ التربيا
 :انبحج أىذاف

  ا  تعرؼ يل يأت  البحث أنداؼ تتحدد
اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا اإللرتريييػػا اػػ  تيييػػا يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا لػػدى طػػبل ب رييػػا   اللييػػا  .0

 ا.التربي
 .اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التداؽ اليفخ  لدى طبل ب رييا التربيا اللييا .3
 التربيا رييا طبل ب لدى ا  تيييا التحصيؿ الدراخ  اإللرتريييا الذنييا المراطط اختمداـاللييا   .2
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 :انبحج أىًيت
 تريف أنييا البحث الحلل  اييل يأت         

 اعلؿ يتعيـ إلداد بطرير  تيلدل الت  الحدي ا التربييا لبلت لنل  ت لبااخ البحث نذا يعد .0
 يتـ حيث لييعراا، يتيؽ يتعيـ ي رد يليس تفريره، ليييا ييدير تعييه لي  يخيطر يفرر

 ا  الحدي ا التربييا االت لنل  ي  تتفؽ الت  اإللرتريييا، الذنييا المراطط اختمداـ
 يليراء يهلرا  تيييا أ ؿ يف ياليعيييلتيا الترييلي يا  ال ير  ظؿ ا  التعييييا العيييا
 . الدراخ  يالتحصيؿ اليفخ ، يالتداؽ اليعراا،

تي يه يظر العليييف ا  الييداف التربيل إل  ريفيا اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا  .3
الدراخ ، الت  تخللد لي  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا يالتداؽ اليفخ ، يزيلد  التحصيؿ 

 يالندر  لي  االحتفلظ بلليعيييل  اليرتخبا.
يعدل البرايج الدراخيا إل  طرير  تطييف المراطط الذنييا اإللرتريييا رإحدى  يظرتي يه  .2

 الطرؽ الفعللا ا  ليييا التعييـ يالتعيـ، يتيظيـ يحتيى الينررا  الدراخيا.
 ب لي  اختمداـ المراطط تنديـ بعض التيصيل  يف مبلؿ يتلطج البحث ليخللد  الطبل .0

 الذنييا اإللرتريييا ي تيييا يهلرا  يليراء اليعراا يالتداؽ اليفخ  يالتحصيؿ الدراخ .
الينررا  الدراخيا بلختمداـ  يمتيؼ ا   ديد  يدراخل  بحيث إل راء ليبلح يف ي لؿ اتح .5

 المراطط الذنييا اإللرتريييا.
 :حمذداث انبحج

 اآلتيا  ددا ينتصر البحث الحلل  لي  اليح
 يتريف ي تي  البحث يف طبل ب الفرةا ال لييا برييا التربيػا  ليعػا الييصػير ، اليحدد البشرل  

طػػبل ب  يػػفطللًبػػل ( 08) يػػفلييػػا البحػػث  رييػػ الػػذيف يدرخػػيف ينػػرر خػػيريلي يا الػػتعيـ، يت
( 08) يػػف يترييػػ  ،ت ريبيػػا إحػػدانيل ي يػػيلتيف إلػػ  ةخػػييا ،الشػػع ب العيييػػا بللفرةػػا ال لييػػا

 طللًبل بشعبا البييلي  .( 08) يف تريي  ،طلبطا األمرىي  ،طللًبل بشعبا الريييلء
   تـ التطبيؽ الييداي  ليبحث برييا التربيا  ليعا الييصير .اليحدد اليرلي   
    3838تػػـ التطبيػػؽ الييػػداي  مػػبلؿ الفصػػؿ الدراخػػ  األيؿ ليعػػلـ ال ػػليع  )اليحػػدد الزييػػ- 

3830.) 

  (.الي ييلتيف تصييـ) الت ريب شبه  الييهج البحث اختمدـ  الييه يا اليحددا 

  اليحددا  النيلخيا  
التمطيط، ينيلس يهلرا  يليراء اليعراا )يف إلداد  البلح ا( الذل تي ؿ ا  يهلرا    .0

 ياليراةبا، يالتنييـ.
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يطيح األنداؼ، يتغذيا  ينيلس التداؽ اليفخ  )يف إلداد  البلح ا(، الذل تي ؿ ا  أبعلد  .3
را عا ياطحا، يااليديلج ا  األداء، يالترريز التلـ ا  األداء، يطبط األداء، ياالختيتلع 

 بلألداء، يييا ها التحديل ، ييخيلف الذا  يالية .

التذرر، يالفهـ،  امتبلر التحصيؿ الدراخ  )يف إلداد  البلح ا(، الذل تي ؿ ا  يختييل   .2
 يالتطبيؽ، يالتحييؿ، يالترري ب، يالتنييـ.

 : انبحج اإلجزائيت طهحاثيص
 The Effectivenessانفاعهيت: 

 بغػػرض تحنينػػه األنػػداؼ التػػ  يطػػ  يػػفالبريػػليج اليتيةػػ  الػػذل يحد ػػه تحديػػد األ ػػر اليرغػػي ب أي 
اػراد العييػا اػ  أالزيػلد  أي الينصػلف اػ  يتيخػطل  در ػل   تعػرؼ يهل، يينػلس نػذا األ ػر يػف مػبلؿ أ

  .(503 ،3888 ،يلؿ صلدؽ، اؤاد ابي حط بأالدراخا ) ييدافيياةؼ اعييا دامؿ 
بأيػػه  تحديػػد األ ػػر اليرغػػي ب الػػذل يحد ػػه اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا  الحػػلل ييعػػرؼ اػػ  البحػػث 

اإللرتريييػػا، يينػػلس نػػذا األ ػػر يػػف مػػبلؿ تعػػرؼ الزيػػلد  أي الينصػػلف اػػ  يتيخػػطل  در ػػل  طػػبل ب 
ف ينػػرر خػػيريلي يا الػػتعيـ بعػػد اخػػتمداـ التمصػػص العييػػ  بللفرةػػا ال لييػػا برييػػا التربيػػا ييػػف يدرخػػي

 المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  دراخا نذا الينرر.
 Electronic Mind Maps :اخلزائط انذىنيت اإلنكرتًنيت

 أةػػر ب شػػرؿ اػػ  يتي ييهػػل ،ياألارػػلر اليعيييػػل  ترتيػػ ب اػػ  تخػػتمدـالتػػ    اإل ػػراءا  يػػف ي ييلػػا 
بلمتيلر األشرلؿ البلزيا يالييلخبا  طلل ب ايهلينـي الحيث  ،بلختمداـ برايج إلرتريييا يتمصصا ليذنف

دملؿ اليفلنيـ ياريلهل ديف الحل ا بطرينػا ت يػر  ،لمبر  ا  التصييـإل  ا بخهيلا لتصييـ المريطا يا 
رؿ ارر  بييف،  ،ارليا أارلر الرطيخا الفرر  يف يتتفرع الييتصؼ ا  الرطيخا الفرر  تريف حيثب ،العنؿ
، يايهل ينػـي طللػ ب الفرةػا الييطيع تشع ب حخ ب أمرى لاريلً  الفرليا األارع يف يفرع فأ الييرف ييف

ال لييا الذل يدرس ينػرر خػيريلي يا الػتعيـ بتيميصػه بطرينػا تطػيف تنديػه اػ  نػذا الينػرر، يةػد تػـ 
 ا  رخـ المراطط الذنييا. Mindomoااللتيلد ا  البحث الحلل  لي  تطبيؽ 

 Metacognitive Skillsيياراث ياًراء املعزفت: 
 رلديييػالي  يل  بيل ينػـي بػه ةبػؿ أداء اليهػلـ األ الطلل ب  يف اليهلرا  العييل الت  ت عؿ ي ييلا

ةدرتػػه ليػػ  يطػػ  مطػػط لتحنيػػؽ أندااػػه يامتيػػلر المطػػا الييلخػػبا يتتي ػػؿ اػػ   ، هيبعػػد طػػهأ يلاػػ  ي 
يػف أ ػؿ اليةػيؼ اءا  التػ  ينػـي بهػل، لػؤلد تنػييـ بلخػتيرارالي  ،يةدرته لي  اليراةبا يالتحرـ، يتعدييهل

 .الذل يخير ايهالصحيح لي  اليخلر 
بللدر ا الت  يحصػؿ لييهػل طللػ ب الفرةػا ال لييػا برييػا التربيػا ليػ  ينيػلس يهػلرا   إ رطًيلييعرؼ 

 يليراء اليعراا، ييتطيف نذا الينيلس  بلث يهلرا ، ن   التمطيط، ياليراةبا، يالتنييـ.
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 Psychological Flowانتذفك اننفسي: 
لييصػيؿ إلػ  أليػ  يخػتيى يػف ، اليهيا الت  ينـي بهل الطلل ب ييديً ل تيلًيل ا  يصبح ايهل حللا

األداء، يتي ا ليطيح األنداؼ يي يد تغذيا را عا، يالتحرـ ا  اليهيػا، ييصػلح ب نػذه الحللػا شػعير 
يهلراتػػه يخػػتيى التحػػديل  ترػػلا  يملصػػا ليػػديل الطللػػ ب بلليتعػػا يالترريػػز، ييخػػيلف الػػذا  ياليةػػ ، 

 بلليهيا. ا  أ يلء النيلـ يالصعيبل  الت  ييا ههل 
يتعرؼ إ رطًيل بللدر ا الت  يحصؿ لييهل طللػ ب الفرةػا ال لييػا برييػا التربيػا ليػ  ينيػلس التػداؽ  

 اليفخ .
 اػ  يااليػديلج ياطػحا، را عػا يتغذيػا األنػداؼ، يطػيحييتطيف نذا الينيلس  يلييا أبعػلد، نػ   

 الػذا  ييخػيلف التحػديل ، يييا ها بلألداء، ياالختيتلع األداء، يطبط األداء، ا  التلـ يالترريز داء،األ
 .يالية 

 Academic Achievementانتحصيم انذراسي: 
يحيػػػيد  الػػػديف اليعػػػلرؼ )صػػػبلح يػػػف ي ييلػػػا أي يعييػػػا يهػػػلر  اػػػ  األداء رفػػػلء  أي اإلي ػػػلز

 (55، 3800لبلـ،
إلي لز ا  اليعلرؼ ياليعيييل  الت  يرتخبهل الطلل ب يتي ا دراخته ينرر يتعراه البلح ا بأيه ا

 خيريلي يا التعيـ بلختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا.
ييعػػرؼ إحراطًيػػل بللدر ػػا التػػ  يحصػػؿ طللػػ ب الفرةػػا ال لييػػا برييػػا التربيػػا اػػ  االمتبػػلر اليعػػد اػػ  ينػػرر 

 خيريلي يا التعيـ . 
 اث انسابمتاإلطار اننظزي ًانذراس

، اإللرتريييػػا الذنييػػا المػػراطط لرػػؿ يػػف الخػػلبنا يالدراخػػل  اليظػػرل اإلطػػلريػػتـ تيػػليؿ  خػػيؼ
  لرض لرؿ ييهل يأت ياييل يالتحصيؿ الدراخ ،  يالتداؽ اليفخ ، ،ييهلرا  يليراء اليعراا

: اخلزائط انذىنيت اإلنكرتًنيت    Electronic Mind Maps أًًلا
ييل   ترتي ب أارلر اليتعيـ لي يف األخللي ب الحدي ا الت  تخللد  لرتريييااإل  الذنييا المراططتعد 

  دل إل  تخري  التعيـ يارتشلؼ اليعراا بصير  أخرع يف مبلؿ رخـ يمطط بيط  اليفهـي األخلخػؤ ي
  ل.يينـي بهذا اليشلط اليتعيـ ذاتيً  ،ياألارلر الرطيخا يالفرليا

تػػدييف لرتنييػػا  طيرنػػلي ، (Tony Buzanبػػيزاف ) نػػي تػػيي  الذنييػػا المػػراططأيؿ يػػف ابترػػر ي 
ني تطبيؽ لديه الندر  لي  رشػؼ األارػلر التػ  ينػـي بهػل الػديلغ لديػه حػيؿ ييطػيع يػف ي اليبلحظل ، 

ييػف أنػـ  ،(Erdem, 2017, 1) يالت  تيشط الفص األييف ياأليخر ليػديلغ يًعػل ،ي هل  يظر يمتيفا
(، ينػػذه 3881، الييلػػد حيييػػا لبػػدالنلدر) اطط الذنييػػاي لزاتػػه تصػػييـ بػػرايج ريبيػػيتر ملصػػا بػػللمر إ
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المراطط الت  تصيـ يػف مػبلؿ بػرايج إلرتريييػا ملصػا تخػي  المػراطط الذنييػا اإللرتريييػا، ينػ  التػ  
 خيؼ يختمديهل البحث الحلل .

 ًتصنيفاتيا: اخلزائط انذىنيت يفيٌو
يعػ  يتفػرع يػف الشػرؿ اليررػزل، شػرؿ طب ليػ  المريطا الذنييا أدا  لتيظػيـ التفريػر تحتػيلتعد 

يتخػػتمدـ ايهػػل األلػػياف يالمطػػيط يالريػػيز يالرييػػل  يالصػػير طبنػػًل لنيالػػد بخػػيطا يأخلخػػيا يطبيعيػػا 
 (.05-03، 3881)تيي  بيزاف،  يحبذنل العنؿ

شػرؿ تمطيطػػ  يػػدير حػيؿ ارػػر  يررزيػػا  بأيهػػل ( 32، 3800إخػػيلليؿ )نشػػلـ إبػرانيـ ييعراهػل 
حيث تريف الفرر  الرطيخا ا  اليخط يتمػرج ييهػل التفريعػل   ،بشرؿ ليربيت ياحد ، ييريف تصيييهل 

ييتـ تي يؿ العبلةل  بيف اليفلنيـ لف طريػؽ رييػل   ،يتأمذ الطلب  البيلط  الش رل ،يف  يي  ال هل 
أي لبػػلرا  يصػػؿ يػػتـ رتلبتهػػل ليػػ  المطػػيط التػػ  تػػربط بػػيف أل يفهػػيييف يييرػػف أف تيتهػػ  بي ػػلؿ 

 تيطيح .
 شػ  ت امطيػ غيػر طرينػا يخػتمدـ تعيييػ  أخػيي ب بأيهػل   (Arulselvi, 2017, 50)فاب وهعزز

 اليررػػز يػػف اليتدانػػا اليرلييػػا اليرطيػػا العبلةػػل  بلخػػتمداـ اليفػػلنيـ ؼلخترشػػاي  ريػػفرالت ليػػ  اليػػتعيـ
، اهػػ  تخػػتمدـ  ييػػ  الطػػرؽ ليعلل ػػا اليعيييػػل ، ي ػػؿ  الرييػػا، يترابطػػا ترػػيف التػػ  الطرايػػا ليفػػريع

 صير ، يالييف، ين  تنييا تختمدـ ليخللد  الطبل ب لي  التعيـ. يال
المراطط الذنييػا ال يلطيػا التػ   ( المراطط الذنييا إل 300 – 070 ،3808بيزاف ) تيي  صيؼي 

تحتػيل ليػ   بل ػا إلػ  خػبعا  التػ  المريطػا الذنييػا اليرربػا، ي تحتيل لي  ارليف يشعيف يف اليررز
لػداد الفطػل   ليػأخلخػيا، ينػ  تخػللد  أاػرع المريطػػا ، ي تيييػا النػػدرا  العنييػا الملصػا بللتصػييؼ يا 

تحتػػيل ليػػ  ي ييلػػا يتييلػػا يػػف اليعػػلرؼ بتيػػيع أارػػلر ي ييلػػا يػػف األاػػراد  التػػ  الذنييػا ال يلليػػا
يػتـ تصػيييهل لػف طريػؽ ، ي المريطػا الذنييػا اليعػد  لػف طريػؽ الحلخػي ب، ي الذيف ينيييف بتصيييهل
 .إلدادنل يحفظهل يتنديـ تطبينل  لييهللي   خللد برايج الحلخي ب الت  ت

 & Tucker, Armstrong)   , (4 ,2010(3803) لبدالرزاؽياتفؽ رؿ يف الخعيد الخعيد

Massad,  االلتيلديػا الذنييػا المػراطط الػييط األيؿ نػي  ييطػيف يػفالمراطط الذنييا تترػيف لي  أف ،
 الييطػػيع ارػػر  تصػػير للديػػا داطػػر  برخػػـ يبػػدأ يػػثح ،يالنيػػـ ييرةػػال الطللػػ ب اخػػتمداـ لػػف لبػػلر  نػػ ي 

 انػط ياحػد  رييػا رتلبػا ييػتـ ،بللييطػيع اليتعينػا الفرليػا لؤلارػلر اػريع رخػـ ذلػؾ بعد يتـ  ـ، الرطيس
 تعتيد الت  لرتريييااإل  الذنييا المراطط، أيل الييط ال لي  اهي ليه ليتعبير الفريع نذه يف ارع رؿ لي 
 يػػف الػييط ينػذا ييػتـ حفظهػل ياإلطػلاا إليهػل اػ  أل يةػ ، اآللػ ، لحلخػ با بػرايج ليػ  تصػيييهل اػ 

 الرخػييل   ليػ ب اػ  يهػلر  أي اػف لديػه اليعيػـ أي الطللػ ب يرػيف أف براي ه تصييـ ا  ييـز ال المراطط
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 ذلػؾ يتطيػ ب يال ليفػريع، تينلطيػا لشػياطيا ييحييل  ي  المراطط برخـ ينيييف أليهـ  ليمراطط التفصيييا
 . ايلف أي ـرخل إل 

 ،الػتعيـ اػ   التخػري  ليػ  تخػللد التػ  الحدي ػا اليخػلطؿ يػف اإللرتريييػا الذنييا المريطايتعد 
 ياألارلر األخلخ  اليفهـي ييطح  يمطط برخـ النيلـ مبلؿ يف خهؿأي  أخرع بصير    اليعراا يارتشلؼ
لرترييػػ  ينػػـي إبريػػليج  لبػػلر  لػػف ، ريػػل أيهػػل(3803 ،لبػػدالرزاؽ الخػػعيد الخػػعيد)يالفرليػػا  الرطيخػػا

دمػلؿ اليفػلنيـ ياريلهػل ديف  اليختمدـ بلمتيلر األشرلؿ البلزيا يالييلخبا بخهيلا لتصييـ المريطا يا 
ف الطللػ ب يييػ  يفلنييػه بطرينػا إبطرينػا ت يػر العنػؿ يالبصػر بحيػث  ،لمبر  ا  التصػييـإل  االحل ا 
 .(3800 ، الزنراي للي  العير ) يشطا
 يتيتػػلز اإللرتريييػػا، إيشػػلء المػػراطط الذنييػػاالملصػػا ب لبري يػػل  التطبينيػػا نيػػلؾ العديػػد يػػف اي 

يعظػػـ نػػذه البػػرايج بيا هػػا خػػهيا االخػػتمداـ تُير ػػف األاػػراد يػػف صػػي  أي تصػػييـ يتعػػديؿ أل تي ػػيبل  
هػػل بخػػهيلا يرفػػلء  أليػػ ، ي ػػؿ المػػراطط الذنييػػا يالرخػػييل  االيخػػيلبيا ايبصػػريا أي يرطيػػا يرغبػػيف 

يعراػػا أي  يػػاالتيطػػيحيا يالصػػير اليعرايػػا أي اليعيييلتيػػا يغيرنػػل، ديف أفل يتطي ػػ ب ذلػػؾ أ ياليمط طػػل 
نػذه البري يػل  التطبينيػا  تخػللدريػل  ،(James, 2010يهلرا  يخبنا اػ  لغػل  البري ػا اليمتيفػا )

 اليتمص صػػا اليتعي يػػيف ليػػ  امتيػػلر ي ييلػػا يػػف التصػػلييـ ال ػػلنز ، يترتيػػ ب العيلصػػر اليمتيفػػا ليػػ 
. نػػذا اطػػبًل لػػف تػػياار ملصػػيا اليخػػخ ياليصػػؽ يالنػػص يالترا ػػ  ل بخػػهيلاالمريطػػا الذنييػػا يتيظييهػػ

للد  الترا   يالتدةيؽ اإليبلط  ياليحيل يالنلييس اإللرتريي  يالت  تعد يف المصلطص اليفيد  ليد  ،يا 
ي الصػػػيتيا أي رػػػذلؾ بإيرػػػلف اليتعي يػػػيف إطػػػلاا اليصػػػيص ياليػػػياد الصػػػيريا أ ،رخػػـ المػػػراطط الذنييػػػا

نػػذا بلإلطػػلاا إلػػ  تطػػييف ملصػػيا االرتبلطػػل  التش ػػع بيا بيياةػػ   ،الفييييػػا يرخػػـ األشػػرلؿ اليمتيفػػا
إلرتريييا لي  شبرا اليي ب أي بلليخػلطط اليتعػدد  لتُطػف  ليػ  نػذه المػراطط الذنييػا اإللرتريييػا ييػز  

 (Boon, Burke, Fore, & Spencer, 2006) التفللييا
خػياء  اإللرتريييػا الذنييػا المػراطط رخػـ اػ  يتمصصػا برايج لد  األمير  اآلييا ا  ظهر يةد 

،   FreeMind، Mindmeister بريػػػػػػليج  ييهػػػػػػلليػػػػػػ  الريبيػػػػػػيتر أي التييفػػػػػػيف اليحيػػػػػػيؿ، 

IMindMap   ،Mindomo ،Simple Mind ،Mindmaster يةػػد التيػػد يعظػػـ ...........،
، الذل يعد يػف أحػدث البػرايج يأخػهيهل اػ  إيشػلء Mindomoالطبل ب ا  البحث الحلل  لي  بريليج 

 المراطط الذنييا خياء لي  الريبييتر أي التييفيف اليحييؿ.
 الذنييػػػػػػػػػا المريطػػػػػػػػػا رخػػػػػػػػػـ ليػػػػػػػػػد يُيصػػػػػػػػػح بلتب للهػػػػػػػػػل مطػػػػػػػػػيا  إرشػػػػػػػػػلدا  أييتي ػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػد  

، لبػػلس الرشػػيدل ايصػػؿ  3102ًجياات دجااير الززاابد ، (   اييػػل يػػأت إي لزنػػل ييرػػف اإللرتريييػػا،
  Buzan,  2006) ( Margulies, & Maal, 2002 ; ؛(3805

لنل .لا  الييتصؼ لر  تعط  الحريا  ءبدال .0  يعنؿ ليتحر ؾ ييفر ر ا   يي  االت  
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ـ  أارلر الفريع إحدى ـ ااختمد .3 الصير أي األشرلؿ أي الرييز ليتعبير لف الفرر  األخلخيا ييف  
 بداع.اإلميلؿ ي التُخللد لي  الترريز ياختمداـ  ريل أي هل ،ألف  الصير أبيغ يف الرييل   الرطيخا

عنؿ يتحف ز يتخللد لي  التفرير الميػلل  ياإلبػدال ، الألف  األلياف ت ير   لـ األلياف داطيً ااختمد .2
 ريل أي هل تطف  الحيل  يالني   يالحيييا يالي شلط يال يلؿ ياإلبداع ا  المريطا.

الفػػػريع ذا  اليخػػػتيى ال ػػػلي  بػػػللفريع الرطيخػػػا ؿ الفػػػريع الرطيخػػػا بػػػللفرر  األخلخػػػيا، ي ييصػػػت .0
ألف  الػػديلغ يعيػػؿ بطرينػػا الػػربط الػػذني ، يليػػديل تنػػـي بػػللربط اػػ    )اليخػػتيى األيؿ( ينرػػذا

ل بصػير  خيخػا اليختيد اإللرتريي  )ا  حػلؿ اخػتمداـ الحلخػي ب( اػإف  األارػلر خػترتبط تػدري يً 
 ا  لنيؾ.

ػػذ شػػرؿ الييحييػػل  يلػػيس ال .5 ألف  المطػػيط اليخػػتنييا ةػػد   مطػػيط اليخػػتنييا عػػؿ الفػػريع تتم 
 أر ر إ لر  لبليتبله. اه  أي ل المطيط الييحييا ،للييؿبتُصي ب 

 ربط بييهل.الد يلرض العبلةل  بيف اليتغيرا  ي ل إي .1
يةد اختفلد  البلح ا يف ريفيا رخػـ المػراطط، يالنيالػد التػ  ي ػ ب يراللتهػل اػ  أ يػلء  يخػل  

 راطط.التدري ب لي  اختمداـ الم
 ينيلؾ العديد يف األخس ياليظريل  الت  تعتيد المراطط الذنييا لييهل، يييهل 

 تيتلزحيث يرى أيزبؿ أف رؿ يلد  تعييييا لهل بييا تيظيييا  ( )التعيـ ذي اليعي  يظريا أيزبؿ 
ا،  ـ بهل لف اليياد األمرى، يا  رؿ بييا تشغؿ األارلر ياليفلنيـ األر ر شييليا يلييييا ييط  الني

للبييا اليعرايا اتيدرج تحتهل األارلر ياليفلنيـ األةؿ شييليا يلييييا  ـ اليعيييل  التفصيييا الدةينا، 
تعيؿ ، اه   إل  األةؿ شيياًل يلد  دراخيا تتريف ا  لنؿ اليتعيـ بيفس الترتي ب يف األر ر شيياًل  ياأل

يتيظيهل يتعلل هل،  للمراططييل  اليرتبطا بأ يلء ليييا الترييز أي التشفير المتيلر اليعي ا  رلليرشح
يتطرد اليعيييل  غير اليرتبطا، ينرذا اإف اليعيييل  اليرتبطا بللخيلؽ خيؼ يتـ تذررنل بشرؿ 

ريل أف المراطط الذنييا ريل يذرر بيزاف  (،Ruffini, 2008)لهحأليهل اليعيييل  الت  تـ تيني  أاطؿ
(Buzan,2007)  التعييي  بشرؿ غير مط  بؿ يتشع ب لف طريؽ يط  تعيؿ لي  تيظيـ اليحتيى

اليفهـي الرطيس ا  اليخط يليؿ اريع يتصيا ييه بشرؿ يتخيخؿ ينذا ي عؿ التعيـ ةييًل يذا يعي  
 بخب ب صيلغتهل الشعلليا بلإلطلاا إل  اختعيلؿ األلياف يالرخييل .

 بيطل طييريا ليييا إي لد أي تطيير يي ؿ التعيـ ا  طيء ايخفا بيل يه التربييا يالت اليظريا البيلطيا 
تيريه  را  تعييييامبتعيؿ لي  تزييد اليتعيـ ب ا  دراخا البي  اليعرايا ا  صير  يمططل  تعييييا 

 تلب   اليعرايا ال تييي إال إذا ييف ييلرخا ليييل  يعرايا، ييعتند بيل يه ا  نذا الصدد أف الب
راته الخلبنا بمبراته ال ديد ، ينذا يل يتطيبه رخـ المراطط ، يربط مبه التعييييا بيفخهتعيـ مبراتالي

يحيد يرل ، ي تيايؽ    (Salomon & Perkins, 1998الذنييا ليد إيشلطهل يالتفللؿ يعهل 
 (010، 3881الحييا، 
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أنييا المراطط  ;Erdem, 2017,7) (Herkirat , 2010 , l86رؿ يف  دراخا يةد أرد 
ل  لحيل  يمصيصً ا ىخيي ب ليتعيـ يدأالذنييا ک ل ا  ظؿ اليظريا البيلطيا لطبل ب اليرحيا ال ليعيا، يا 

 . الترريز يتيظيـ األارلري حؿ اليشربل ، ي بداع، أنييتهل ا  اإل
ط الذنييا ي  اليظريا البيلطيا ا  أخخهل ييبلدطهل الت  تنػـي اطالمر  ارتبلطخبؽ يتطح يدى ييل 

، يربط   يتيظييهل يلرطهل بصير  يترابطا ييترليياالمريطا الذنييا ا  بيلء اليعيييل مصلطصلي  
 مبراته الخلبنا بللمبرا  ال ديد . 

يػف ي ييلػا األ ػزاء  لرى أصحل ب نذه اليظريػا أف الشػ ء بشػرؿ ريػ  أر ػر تيظيًيػيظريا ال شتلل   ي
تبصػلر رللتأيػؿ أي االخ ،الفرليا اليرييا له ، يلذلؾ يريف أف التعيـ يحدث لف طريؽ العيييػل  العنييػا

لػلد  تيظػيـ يعيييػل  الػتعيـ  دراؾ العبلةل  بيف المبرا  الحخيا يالعنييا  ـ بػيف األ ػزاء يبعطػهل ، يا  يا 
ييبلحػظ أف الػتعيـ لػف طريػؽ االختبصػلر ييرػف التبػلره اػ  الحنينػا ، بصيغا يفيد  ييترلييا يبخػيطا

اػ  ةيليػه بترتيػ ب الييةػؼ ييلل يف التعيـ لف طريػؽ االرتشػلؼ، ييتي ػؿ دير اليعيػـ اػ  نػذه العيييػا 
  التعييي  بطرينا تبرز العبلةا بيف أ زاطه يبحيث ييرف يعه إدراؾ العبلةا الرييػا لييشػريا برػؿ أبعلدنػل

ييل يخللد لي  اليصيؿ إل  الحػؿ ، يبػديف تػدمؿ اليعيػـ اػ  ترتيػ ب الطرينػا الييلخػبا اخػيؼ يتعػذر 
 يحيػػد ،یيصػطف ليػ ـ المبػر  الخػلبنا )ليػ  بعػض الدارخػيف التيصػؿ إلػ  الحػؿ حتػ  يلػػي تػيار  لهػ

 ، ينذا يل تعتيد لييه المراطط الذنييا اإللرتريييا.(000 ، 3800،  الحخيف أحيد أحيد،
ييهػل يظريػا  ،ييل خبؽ يتطح أف المػراطط الذنييػا تخػتيد ليػ  لػد  يظريػل  اػ  التعيػيـ يالػتعيـ

دى أنييتهل، ياللييا تطبينلتهل التربييػا، أيزبؿ، ياليظريا البيلطيا، ييظريا ال شتلل ، ينذا يدؿ لي  ي
 يديرنل ا  تحخيف العيييا التعييييا. 

 أىًيت استخذاو اخلزائط انذىنيت اإلنكرتًنيت  يف عًهيت انتعهيى ًانتعهى:
   تتي ؿ أنييا اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  ليييا التعييـ يالتعيـ اييل يأت 

(D’Antoni, & Zipp, 2005; Wickramisinghe, Widanapathirana, Kuruppu, 

Liyanag& Karunathilake,   2007; Boyson, 2009; Dixon & Lammi, 2014, 3; 

Eremd, 2017,1-  6 ; Harry, Bregje , Theo&  Rob, 2020)&  
أدا  ليتعيـ يدى  رييهليتيظيـ األارلر، ي  ،تحخيف اإلبداع، يحؿ اليشريا، يالترريز لي  الييطيع .0

 .الحيل 
 .ؿ الية امتز اؿ التذرر، ي يخهتز اليتعيـ ي عيه يشًطل ياعلاًل، ي يحفت .3
، يتحخيف اهـ التعيـ يحؿ تحخيف اختدللء اليعيييل  يالتغي ب لي  يعيةل  أخللي ب االختذرلر .2

  ر.اليشربل  يتيييا التفري
لي   ندر تعط  اليتمطيط يتيظيـ اليهلـ بشرؿ أر ر اعلليا، بحيث  تحخيف التحصيؿ الدراخ ، .0

 .تحخيف البييا يالتيلخؾ يالتتلب ، ي يد  األداء
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، يالرييز، ياأللياف ، يالتصيييل  اليمتيفا .5   .زيلد  االختيتلع بللتعيـ يالدااعيا له يف مبلؿ الرخـي
دراؾ العبلةل  .1 تيظيـ اليعيييل  ي  ،اياليياد اليعريط ،يالترليؿ بيف أ زاء اليعيييل  ،تيظيـ يا 

للد  اختر للهل  .يا 
أ يلء الييلةشل  ا  يتحخيف اإل لبا  ،تحخيف الترريز يالبنلء ا  اليهيا لفترا  أطيؿ يف الية  .7

 .الصفيا
 ،تمطيط الدريس لييعيييف أي اليدربيف، يتخللدنـ لي  تحديد مطا ييطنيا لطرينا التدريس .0

 .زيد يف اختدللء اليعيييل تي 
أدا  لتدييف اليبلحظل ، ، ريل أيهل يييياالتعالتندـ ا  البرايج  تيخيرللتدريس ي بز ال نا  يعز ت .1

  .يتنديـ اليعيييل  ليطبل ب ا  الدريس
 .زيلد  الندر  لي   التمطيط، يالترريز، يالي لبر ، يييا ها التحدل لدى الطبل ب .08
بلختمداـ العبلةل  اليرطيا اليرلييا اليتدانا، ينذا يؤدل إل   ،  التفرير ياالخترشلؼيتش  .00

 .ندـ ا  التعيـيخللد  الطبل ب لي  الت
 ،   زيػػلد  خػػرلا التفريػػر لييػػتعيـأنييػػا المػػراطط الذنييػػا اػػ ( 030 ،3808)بػػيزياف  يييمػػص

يػػج اليعػػلرؼ دي  ،تبخػػيط اليعيييػػل  يت بيتهػػل اػػ  لنػػيؿ اليتعييػػيفي يتمطػػ  حػػديد التفريػػر التنييػػدل، 
  يتيلخػنا اػ  ربػط األارػلر ياليعيييػل  بصػير ي  ،لرض الييطيلل  بصػير  شػليياي  ،ال ديد  بللخلبنا

تطػػيير ذارػػر  اليػػتعيـ يزيػػلد  ترريػػزه ي  ،تخػػهيؿ دراخػػا اليهػػلـ التعييييػػا الصػػعباي  ،رخػػـ مريطػػا ياحػػد 
بدال  . عؿ التعيـ أر ر يتعا يالليياي  ،خهيلا ترتي ب األارلر ياختر لع اليعيييل ي  ه،يا 

مريطا الذنييا ييل خبؽ يتطح أنييا المراطط الذنييا ا  ليييا التعييـ يالتعيـ بي ه للـ يال
 تذر ربي ه ملص  اه  ذا  أنييا لييتعيـ يالنلطـ بعيييا التدريس  حيث تخللداليتعيـ لي  

ي لد خرعأي  أاطؿ بصير اليعيييل  ياختر للهل  ، يتنييا يهلر  التيميص، يالتيظيـ، يالترتي ب، يا 
يا، ياإللهلـ، ياليتعا، يالندر  العبلةل  بيف اليفلنيـ، يالربط بييهل، يتياير الية  يال هد، يزيلد  الدااع

لي  تحديد األنداؼ، يالتمطيط لهل، يتحديد الميلرا  الييلخبا يف مبلؿ إيرلييا الحذؼ ياإلطلاا، 
ياختريلؿ األ زاء اليلةصا ا  الية  الييلخ ب، يتصحيح األمطلء، ريل تخللد اليعيـ لي  يط  مطا، 

 اليعرايا الي تيعل  ا ر  اليعراا الرةييا، يبملصا يتنديـ التغذيا الرا عا ليطبل ب، يالندر  لي  إدا
 .يالعشريف الحلدل النرف ا  اليعلصر  الرةييا
ا: 
ا
    Meta Cognition Skills يياراث ياًراء املعزفتحاني

 تعدد  يةد اليعلصر، اليفس ليـ ا  اليصطيحل  الحدي ا يف اليعراا يراء يل يفهـي يعد
 لديد  يخييل  ظهر  يةد اليتييلا، يي لالتهـ اليتمصصيف ؼبلمتبل اليعراا يراء يل تعريفل 
ي د  البلح ا يف مبلؿ اختنراء الدراخل  الخلبنا أيه يختمدـ بيخييل  يمتيفا، ييهل   اند أمرى،
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يالتفرير ايؽ  اليعراا، بعد ييل اليعراا، ايؽ بللتفرير، ييل ياليل  التفرير، ا  يالتفرير يعراا، الييتل
 .ياختمداًيل ايتشلرًا اليصطيحل  نذه أر ر ني اليعراا يراء يل ييعد اليعراا، حيؿ رااياليع اليعرا ،

 بأيه  حييطذ   يلراه ،Flavell العللـ يد لي ( 0177) للـ اليعراا يراء يل يفهـي يةد ظهر
 تنييـ ةدر  الفرد لي  ييتطيف تفريره، بعيييل  ييليه الفرد يعراا يعي  يني التفرير، ا  التفرير

 يا  يفعؿ، ييلذا يليلذا، ريؼ، ا  التفرير الفرد تعيـ إل  التفرير يتيظييهل ، ريل يشير يييل ل
 (.Kriewaldt, 2006) تعييه تحخيف ا  ذلؾ يختمدـ اليهليا

 ،أف يل يراء اليعراا تعي  يعراا الفرد بعيييلته اليعرايا Flavell, 1979, 323)) ييرى
ي ؿ األيلييل  اليبلطيا  ،يرؿ يل يتعيؽ بهل ،اليعيييل  الت  لديهييل يتصؿ بتيؾ اليعراا ي  ،يييات هل

 لي  يالندر  بللتفرير اليل  ( اترى أيهل15، 0110األلخر )  ، أيل صفلءلتعيـ اليعيييل  أي اليعطيل
 ، كوب أًفبCerebral Cortex اليميا النشر  يررزنل ليييا ين  تعراه، ال ييل تعراه يل تعرؼ أف

 اريد . بشريا خيا أل انط، بلإليخلف ملصا
لتتيح   ي ييلا يف الندرا  الت  يحتل هل الفرد  بأيهل (28، 3883الخيد ) أحيد  لبر هليعراي 

 أحيدلبد اليطيؼ لبلـ ييحيد أحيد حخف رى رؿ يف يي، له الفهـ يالخيطر  لي  يعراته الملصا
أ يلء ا  الفرد لذاته يلغيره   ييل  اليشلط العني  الذل يبن  لي  يلتأيهل ألي  يخ( 51، 3880)

، التفرير ا  حؿ اليشربل  ييعلل ا اليعيييل  يف مبلؿ ليييل  التمطيط ياليراةبا يالطبط يالتنييـ
  .بلإلطلاا إل  اليل  بأشرلؿ اليعراا ياليهلرا  اليعرايا اليمتيفا

 به ينـي الذل الذات  االختبصلر بأيهل ( 3880) رطياف ييليد الفريليل، حيدل ييعراهل رؿ يف
 يهلرا  ذلؾ ا  يختمدًيل العيييل  نذه ا  تحرـ يف ذلؾ يختتب  ييل اليعرايا، ليييلته ت له الفرد

  الذا  لتعيـ اليبلطيا اإلختراتي يا المتيلر النرارا  ياتملذ التعيـ، ا  أ يلء  الذا  ييراةبا التمطيط،
 اليعرا  يراء يل يالتي يه ليتعيـ اليبلطيا ااإلختراتي ي المتيلر النرارا  ياتملذ التعيـ، ا  أ يلء
، 3885) ذيةل  لبيدا  يخهييا أبي الخييدالتعيـ، ريل يعراهل رؿ يف  ا  التندـ صعيبل  ييعلل ا
 يعراا العيييل  الدامييا الت  دار  ا  ذنف الشمص حت  يزداد يليه بهل.  بأيهل (225

 الفرد تخللد لنييا بأيهل  يهلر (  21 ،3881) الفيؿ يحيي  األيصلرل ييعراهل رؿ يف خلييا
 يليييلته بتفريره، اليل  يف يتيريه ،(يي داي  ييحخيس، ي رد،) العني  أداطه ا  التفرير لي 

 .ايهل يالتحرـ يتنيييهل، ييراةبتهل، تيظيفهل، يريفيا اليعرايا،
 بشريا خيا ن ي  اليرر ب، التفرير يهلرا  يف ُتعد اليعراا ييل خبؽ يتطح أف يهلرا  يليراء

 العيييل  ا  التحرـ أيشطا لف اليخطيلا ين  ييليه، ينظته لي  يتعتيد بلإليخلف، ملصا اريد 
 يبعدنل ي ا  أ يلطهل التعيـ الفرد ةبؿ ليييا بهل ينـي الت  اإل راءا  مبلؿ يف اليهلـ إلي لز اليعرايا 

 .يتعيـ بيل يلًيل أر ر ليريف بلختيرار  اليعيييل  يينيـ ييراة ب، يمطط، يريؼ ،
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لي  يل  بيل ينـي به الطلل ب  ي ييلا يف اليهلرا  العييل الت  ت عؿيتعراهل البلح ا بأيهل    
ةدرته لي  يط  مطط لتحنيؽ أندااه يتتي ؿ ا   ، هيبعد طهأ يلا  ي  رلدييياةبؿ أداء اليهلـ األ 

لؤلداءا  الت  ينـي  تنييـ بلختيرارالي  ،يةدرته لي  اليراةبا يالتحرـ، يامتيلر المطا الييلخبا يتعدييهل
، يتصيؼ إل  يهلر  التمطيط، ياليراةبا، الذل يخير ايهالصحيح يف أ ؿ اليةيؼ لي  اليخلر بهل، 

 يالتنييـ.
 يكٌناث ياًراء املعزفت:

 التصييفل  ليهلرا  يليراء اليعراا، ييهل  لدد يفي د ي
 ،ف ي ها يظر ابلاؿ يف اطتيف رطيختيف  تتريف يل يراء اليعراا يFlavell ابلاؿتصييؼ . 0

تشير إل   زء يف يعراا الفرد اليرتخبا ذا  الصيا بلل ياي ب   ريل يي   يعراا يل يراء اليعراا  ين
ي ؿ اليعلرؼ التفخيريا يالتيطيحيا ياإل راطيا، يتشيؿ  ،اليعرايا، يتطـ العديد يف أيياع اليعلرؼ

اليهيا، ييتغيرا  االختراتي يا، يمبر  يل يراء اليعراا   ييتغيرا  ،يتغيرا   يتغيرا  الشمص ا بل 
مبرا  شعيريا ذا  طبيعا يعرايا تؤ ر ا  األداء، ييل ي عيهل مبرا  يل يراء يعرايا أيهل ييع   ين

، اعي  ليشلبهً  لاه  تصي ب الفرد رييل يا ه ييةفً  ،يف المبر  الفعللا الت  ترتبط بخييؾ الحيل  العنييا
اهيه مبر   أف يصبح ييريد ،يل لأليه ال يفهـ شيطً   ذا أصل ب الفرد شعير يفل   بللنيؽخبيؿ الي لؿ إ
 (.(Flavell, 1985 يل يراء يعرايا

 يراء يل يهلرا  اند حددا  Schraw & Dennison يدييخيف خشري . تصييؼ رؿ يف3
الشرطيا،  ياليعراا اطيا،اإل ر  ياليعراا التنريريا، اليعراا يتتطيف  اليعراا، لف اليعراا  ا  اليعراا
دار  التمطيط، يتتطيف  اليعراا، يتيظيـ  التعيـ، أمطلء يتصحيح ياليراةبا، يالطبط اليعيييل ، يا 
 (. (Schraw & Dennison, 1994, 474- 475 يالتنييـ
  تتي ؿ يرييل  يل يراء اليعراا ا   O'neil&  Abediأيييؿ يأبيدل  رؿ يف تصييؼ. 2

دراره ليل يختمديه يف ليييل  األبعلد التلليا  ا ليل ، يني ليييا شعيريا لدى الفرد تدؿ لي  يليه يا 
يعرايا، يالتمطيط، ييشير إل  أف الفرد البد أف يريف لديه ندؼ ياطح ييحدد يمطا لتحنيؽ نذا 

 ةباليرا يعراياالهدؼ، ياالختراتي يا اليعرايا، يتعي  أف يريف لدى الفرد اليتعيـ طرينا أي اختراتي يا 
 الفرد ايتبلؾ إل  ييشير الذات ، بي لح، يالتنييـ أندااه يحنؽ حت  بأداطه ينـي الذى العني  يشلطه
 ي يؤديهل، الت  اليهيا ا  تنديه تحنيؽ ييدى به ينـي لني  يشلط أل ليراةبا الذا  يرا عا ييرلييـز
 ( (O'neil&  Abedi, 1996,  234 إي لزه إل  يخع  الذى الهدؼ تحنيؽ
 اليتلبعا، أي ياليراةبا التمطيط،  تتي ؿ يهلرا  يليراء اليعراا ا    Brownتصييؼ برايف. 0

 (.000 ،3888 يحيد شبي ب، أحيد)يالتنييـ  ياليرا عا، ياالمتبلر،
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 ن   رطيخا، اطل  ا   بلث اليعراا يراء يل   تتي ؿ يهلرا  Sternbergeختيريبرج . تصييؼ5
 يالظريؼ اليهيا، إلي لز اليختمديا بلالختراتي يل  ييعراا ، يل لي  الفرد يريف حيث التمطيط،

يالتحرـ، يتشير  ييا هتهل، ياليراةبا يأخللي ب اليحتييا يالعنبل  ياألمطلء ايهل، تختعيؿ أف ي  ب الت 
 يحدث، لـ االختيعل ب أف يف رللتحنؽ يتي يههل، اليهيا ا  الي لح يراةبا لي  الفرد ةدر  إل 

ي لز نداه لتحنيؽ بدييا راتي يل اخت الفرد ايختمدـ  تنييـ لي  العيؿ ييتطيف اليهيا، يالتنييـ، يا 
 ييل لدل؟ ي ح ييل الذل ندا ؟ بيغ  نؿ  ي ؿ أخطيا، الفرد يطرح األنداؼ، ييط  الرانيا، اليعراا
 .(303 ،3881 العزيز، لبد   يخعيد01 ،0111  رياف، اتح )يي ح؟  لـ الذل
يعراا ا  البحث الحلل  يف التمطيط، ياليراةبا، يالتنييـ، ياييل يي  تعريؼ يتتريف يهلرا  يليراء ال 

 لرؿ ييهل 
التمطيط  ةدر  الطلل ب لي  تحديد اليفلنيـ الرطيخا، يترتيبهل، يتيظيـ الييطيلل  الدراخيا، 

خهؿ ييط  مطا ألداء اليهلـ ةبؿ البدء ا  التعيـ، يالنيلـ بت زطا يتحييؿ العيؿ إل  يهلـ صغير   لي
 التعليؿ يعهل. 

اليراةبا  ةدر  الطلل ب لي  امتيلر ياختمداـ اليعيييل  اليتلحا بشرؿ ييظـ، يالربط بييهل، 
ييرا عا ياحص يلتـ اليصيؿ إليه  لتحديد األمطلء، يالتأرد يف اليصيؿ إل  الهدؼ الذل تـ يطعه 

 ا  بدايا التعيـ.
ؿ األ زاء اليلةصا، يتحديد ينلط الني  التنييـ  ةدر  الطلل ب لي  تصحيح األمطلء، ياختريل

يالطعؼ ا  األداء، يتغيير طرينا التفرير ليد الطرير ، يالحرـ لي  يدى إي لز األنداؼ بعد 
 االيتهلء يف اليهلـ اليطييبا.  

 أىًيت تنًيت يياراث ياًراء املعزفت يف عًهيت انتعهيى ًانتعهى:
 يي   يل ييهل التربييا، العيييا ا  ياعللا هياي أديارًا اليعراا يراء يل تؤدل تيييا يهلرا 

 ليييا التعيـ، يزيلد  يتنيييهل ا  أ يلء يتيظييهل اليعيييل   ي  ا  إي لب  بدير النيلـ .0
 صفلء) اليختنؿ الذات  التعيـ يف الطبل ب تيرف الت  العنييا اليهلرا  يتيييا اإلي لب ، الفهـ

 (.15، 0110 األلخر،
 الينترحا يالحييؿ الصعبا األخطيا لف اإل لبا ليد النييد يف فريرنـيت الطبل ب تحرير لنيؿ .3

 يف ييزيد ليطلل ب، الخيب  ال لي ب يف يمفؼ ينذا ييلةشييهل، الت  الييطيلل  ا  لييشربل 
 ( 70، 3882 أحيد خعلد ،  يد )  التعيـ ليييا ا  ييشلطه دااعيته

 ا  أ يلء األيخ ب الطرؽ امتيلر يف اليتعيـ تيرف حيث اليتعيـ، لدى اليذارر  طرؽ تحخيف .2
 اختراتي يل  اختمداـ ذلؾ ي يبه ييل اختعيللهل  يالشلط  المطأ ليطرؽ تعيييه يلدـ اليذارر ،

 (.022 ،3880 الزيل ، يصطف  اتح ) اليذارر  أ يلء اعللا ا  غير تعيـ
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 اليخلر ا  يتعديؿ يالتي يه ا  التفرير التحرـ ايه الذل يتـ الحد إل  اليل  يختيى را   .0
  (.000 ،3885 اليير، لبد الهدؼ )رلظـ بييغ إل  يؤدل الذل االت له

 ييل التعيـ  أ يلء يتنيييهل ا  ييتلبعتهل يتيظييهل اليعيييل   ي  ا  إي لب  بدير النيلـ .5
 الشرح، ا  أ يلء التخلؤال  رطرح الهدؼ، ذلؾ لتحنيؽ الخييؾ يف لديد  أييلط إل  يؤدل
ياختيعلبهل  اليعيييل   ي  ا  ياختغبللهل الملر يا بلليخلطؿ ياالختعليا اليبلحظل  يتدييف

 . (080 ،3885 إبرانيـ، لزيز ي دل)
 الطلل ب لدى الفعلؿ االختذرلر ا  إخهليهل مبلؿ يف ييظهر الدراخ  التحصيؿ تحخيف  .1

 ظؿ ا  ملصا اليعرايا ياختنبلليته الذات  تريييه لي  يخللدته لي  تعيؿ ريل ال ليع ،
 يختييل  أةص  إل  يصيله الطلل ب لي  تفرض يالت  ال ليع ، ليتعييـ الحدي ا التغيرا 
  20 ،3881 رشياف، لبده ربي ) األرلديييا ياليياةؼ اليشربل  يمتيؼ ي  ليتعليؿ التفرير
 (.     3802 صحرايل، يزيها

صدار يالتيظيـ اإلشراؼ .7  را  إل  هدؼيت اليشربل ، حؿ ا  الخير ريفيا حيؿ التعيييل  يا 
 حؿ لي  يالندر  ذاتًيل، اليي ه التفرير ييلرخا ا  ياللييته اليتعيـ تفرير اختنبلليا يختيى

 (. 303 ،3881 العزيز، لبد خعيد) هتيا ه الت  اليشربل 
 الخعيد أبي) التربيل إلداد الطلل ب يتأنييه يختيى يصنؿ التعيـ، بيطا لي يرا  االخت لبا .0

 .(3803 إخيلليؿ، خعيد دللء يحيد، ديحي إبرانيـ أحيد، يحيد
اليعراا، يلريهل اختمدي   يليراء يهلرا  تيييا أنييا أرد  الت  الدراخل  يف العديد يةد أ ري 

(  الت  تيصي  إل  3880 يلؿ لبد ربه ) دراخا يدامؿ أمرى غير المراطط الذنييا اإللرتريييا، ي ؿ 
 اليعراا يراء يل يهلرا  تيييا ا  العيـي دريست طرؽ ليخلؽ اليي ب لي  النلطـ التعيـ اللييا

ربيرًا، يدراخا يدى اتلح زيداف  التدريب  البريليج تأ ير ح ـ يرلف اليعيييف، الطبل ب لدى يالتحصيؿ
( الت  تيصي  إل  اللييا بريليج تعييي  ا  تيييا اختراتي يت  اليراةبا يالتنييـ، يلدـ 3881)

 اللييته ا  اختراتي يا التمطيط.
( الت  تيصي  إل  اللييا التعيـ النلطـ (Chun- Yi & Hsiu -Chuan, 2011يدراخا 

لي  اليي ب ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا، حيث تيصي  إل  ي يد ارؽ بيف التطبينيف النبي  
يالبعدل ا  التمطيط الذات ، ياليراةبا الذاتيا ليي ييلا الت ريبيا لصللح التطبيؽ البعدل، يي يد 

 بيف الي ييلتيف الت ريبيا يالطلبطا ا  التمطيط الذات  لصللح الي ييلا الت ريبيا.ارؽ 
 التعيـ طيء ا  الينترح ( إل  اللييا البريليج3801) بخيا يصطف  بلريد دراخا  يتيصي 

 ي يىأخفر  دراخا رؿ يف اليعراا، ريل  يليراء ييهلرا  التحصيؿ يف رؿ   تيييا ا  اليخ لي  النلطـ
ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا  تدريب  بريليج( لف اللييا 3801) الشريد  صللح أيؿي  ،لي  حخف

 يالتحصيؿ الدراخ  لدى طبل ب رييا التربيا  ليعا النصيـ. 
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 ,Aprilisa)أيل الدراخل  الت  اختمدي  المراطط الذنييا ا  تيييا يليراء اليعراا، اييهل دراخا
تمداـ المراطط الذنييا ا  تيييا يليراء اليعراا، يالذل يؤ ر ا  الت  تيصي  إل  اللييا اخ  (2019

 ,Khinel)اليهليا ا  يتلطج التعيـ، ينيلؾ لبلةا بيف يليراء اليعراا ييتلطج التعيـ، يدراخا 

Adefuye & Busari, 2019)  الت  تيصي  إل  أف اختمداـ مراطط اليفلنيـ رأدا  لتحخيف تدريس
ؤدل إل  تعيـ ياهـ اليفلنيـ اليعند ، يبللتلل  اختيراريا التعيـ، يدراخا يتيييا يليراء اليعراا  ت

(Mulyani, Wulandari, Mahadi, 2020)  الت  تيصي  إل  اللييا اختمداـ المراطط الذنييا
 ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا.

التعييييا،  العيييا ا  ييل خبؽ يتطح أف تيييا يهلرا  يليراء اليعراا لهل أنييا ياللييا
 إصدار ليييا تخهؿ ريل إريللهل، ليد ذنيه، يتنيييهل ا  مطا ليؿ تطيير يف اليتعيـ تيرف اه 

 ألاعلله، إدراًرل أر ر اليتعيـ يت عؿ بيهليه، لينيلـ اليتعيـ اختعداد يتنييـ يينلريا اليؤةتا، األحرلـ
 أف يتبيف ليديل البلـز التصحيح راءإ  بإيرلييا اليل  ي  تيفيذنل أ يلء ا  المطط يراةبا يف يتيريه
 ةدر  تيييا لي  يتعيؿ ييتظر ، إي لبيا يتلطج يف ييهل يتيةًعل رلف يل تيب  ال إلدادنل تـ الت  المطا
 األداء، تحخيف بهدؼ بهل  ينـي الت  العييل العنييا العيييل  يف يعد الذل الذات ، التنييـ لي  اليتعيـ
 ختذرلر يالتحصيؿ الدراخ . ا  تحخيف يهلرا  اال تخهـ ريل

ا: انتذفك اننفسي
ا
 Psychological  Flow حانخ

يتعيػؿ  ، هالتػداؽ يػف اليفػلنيـ الخػيريلي يا اإلي لبيػا التػ  تػؤ ر اػ  يػدررل  الفػرد يخػيير ُيعد
يا  نذه الحللا يف التيازف يريف الفرد  ،لي  تحنيؽ التيازف بيف إدراؾ الفرد ليهلرته يلصعيبا اليشلط

بلإلطلاا  ،ييتصؼ اليشلط بللترابط يلدـ التيلةض ا  اليتطيبل  ،ا بأف رؿ ش ء تح  الخيطر لي   ن
ا  يديلج  ي  انداف يل  الفرد الحتيل لته ييتطيبلته الشمصيا إل  ي يد در ا للليا يف الترريز ياال 

      (de Manzano eta.,2010, 302أ يلء أداء اليهيا )
 اننفسي: انتذفكيفيٌو 

اػ  أداء  الفردختغراؽ ا بأيه  رؼيعلتعريفل  الت  ةديهل األد ب التربيل لتعريؼ التداؽ، اتعدد  ا
  در ا االيتيلز اػ  األداء، اػإذا اخػتطلع الفػرد أف يصػؿ إلػ  ييصؿ إل ،يبيغ ذري  األداء  يهيا يل حت
صلبا الفرد إف اهذا يي ؿ أةص  در ا ا  األداء اإلي لب  اليي ء بللطلةا التی تحيؿ دي ،ييطنا التداؽ

 (020، 3888بللييؿ ياالکتطل ب يالتيتر يالنيؽ )دايييؿ  يليلف، 
، ريػل يعػرؼ ( Fave, 2009ي لبيا تشيؿ  يايػ ب يعرايػا يايفعلليػا يدااعيػا)إحللا   يهأب يُيعرؼ

اػػ  اليشػػلط، يملصػػا ليػػديل يتطػػلبؽ يخػػتيى اليهػػلرا   لتيلًيػػ لحللػػا يصػػبح ايهػػل الفػػرد ييغيًخػػبأيػػه  
 ,Rogatko))يه ي  يختيى التحدل أي الصعيبا ا  اليهلـ ياأليشطا الت  ينـي بتيفيذنل اليي يد  لد

2009, 133. 
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يايهل يريف الفرد لي  درايا برؿ  ،حللا يفخيا يرغي ب ايهل  يهأب (Reid،  2011) أيًطل ييعرؼ
يمػراط غيػر يػدرؾ لهػذا الػيل  يتي ػا لشػد  اال يرػيف  هيا  الية  يفخػ ،مطي  يف مطيا  أداء اليشلط

 .ايه
حللػا تنػـي ليػ  اليفخػ  ( أف التػداؽ ,Mostafa, Elias, Roslan& Noah 2011ييػرى ) 

ييليصلحبهل يف الشعير بللحريػا ياالخػتيتلع  ،يل ط يلء النيلـ بيشلا  أشعير الفرد بللدااعيا الدامييا 
 .ا نذا اليشلطدمر لش  آل ألدر ا ت لنؿ 

يير بهل الفرد يف حيف آلمر، ملصػا ليػديل يصػؿ إلػ   مبر  ملصاريل يعي  التداؽ اليفخ  أيه 
أةصػػ  در ػػل  األداء، أي ليػػديل يصػػؿ إلػػ  يخػػتييل  أليػػ  يػػف يخػػتييل  األداء اليعتػػلد  أي الخػػلبنا 

 (Solanelles, Barba, Castro& Pena, 2014, 63بلليخبا له. )
 الطػبل بلليا تحدث لدى اهي لبلر  لف مبر  ي   يف الدياا  اليفخيا اليهيااليفخ  عد التداؽ يي

تنػلف يػف مػبلؿ االيشػغلؿ ييتحػدد نػذا اإل  ،تنػلفيف ية  آلمر ليديل يػؤديف اليهػلـ بأةصػ  در ػل  اإل 
إخػحلؽ  يزنيػر الييا حػا ،  بػيأ)ليػلد شػتيه  يخػلي   يايمفلض اليل  بللزيلف ياليرػلف ،التلـ بلألداء

3805  ،5). 
خػتغرؽ اػ  أداء اليهيػا، ييشػعر بتيةػؼ الػزيف حللا يشعر ايهل الفرد بيخيلف الذا ، ييريل أيه 

ييػػل يػػدير حيلػػه اػػ  بيطتػػه الملر يػػا، ياإلحخػػلس بللخػػرير ياالبتهػػلج إلي ػػلز  ،يغيػػل ب الػػيل  بلليرػػلف
ي ريػػػل ييخػػػؼ،  ،يخػػػييى لبػػػدالبلة  ،اليهيػػػا، يتأديتهػػػل ديف الشػػػعير بػػػأل ي هيد)يل ػػػد  لبدالخػػػبلـ

3801 ،0885). 
 يػػػ  األداء يخػػػتييل   أةصػػػ لػػػف يعبػػػر  بأيػػػه (212، 3801) يغػػػلزل العطػػػلر يحيػػػيد ييعراػػػه

 لػدـ يػ  الرلييػا يالخػيطر  الية ، إدراؾ بتغيير يالشعير العيؿا   يااليديلج ياليتعا بللخعلد  الشعير
 األنػداؼ ي ػيد مػبلؿ يػف ذلػؾ ييتحنػؽ ذاتػه، حػد اػ  يحفػز اليشػلط فأبػ يالشعير ،الفشؿ أارلر ي يد

 صػير تالي العلليػا التحػديل  بػيف التػيازف تحنيػؽ ليػ  يالنػدر  ،يريػاالف الفعػؿ يرديد  ددحػالي الياطحا
 .العلليا الشمصيا ياليهلرا 

 يعػػيض يشػػأ  يػػري ي  اليػػيات ، يحيػػد ر ػػ ب أحيػػدي  بلظػػا، لبدالخػػيي  يػػلؿريػػل يعراػػه رػػؿ يػػف آ
 ييصػػلحبهل يػػه،لد اليفخػػيا الطلةػػا لتيظيػػؼ در ػػا أليػػ  لػػ إ بػػللفرد تصػػؿ حللػػا  بأيػػه( 307 ،3838)

 . ليفرد الشمصيا ياالحتيل ل  الرغبل  تأ يؿ ي  يالخعلد  الرطل حللا
اليهيػا التػ  ينػـي  الفرد ييديً ل تيلًيل اػ  حللا يصبح ايهليتعرؼ البلح ا التداؽ اليفخ  بأيه  

لييصيؿ إل  ألي  يختيى يف األداء  يتي ػا ليطػيح األنػداؼ يي ػيد تغذيػا را عػا، يالػتحرـ اػ  ، بهل
يملصػػا ليػػديل الحللػػا شػػعير الفػػرد بلليتعػػا يالترريػػز ييخػػيلف الػػذا  ياليةػػ ،  اليهيػػا، ييصػػلح ب نػػذه

 بلليهيا. ا  أ يلء النيلـيهلراته يختيى التحديل  يالصعيبل  الت  ييا ههل ترلا  
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يطيػؽ اػ  تفخػيره ييف ي هل  اليظر اليفخر  ليتداؽ اليفخ  ي ها يظر يػلرتف خػيي يلف  انػد ا
يتػ  ت ػد يفخػؾ تفعػؿ ي ؿ يتػ  يتيةػؼ الػزيف بلليخػبا لػؾ؟ لءيث يتخح ،هلل يليتداؽ يف ي ها يظر ي

أـ االخػتيلع  اآلمػريف،أـ يملطبػا  ،بللطبط يل تيد أف تفعيه حت  إيؾ لتتيي  أال ييته ؟ نؿ ني الرخـ
، خػػتيتلع )اإلشػػبللل (يلف ليػػ  تيةػػؼ الػػزيف حللػػا اال تعػػلطؼ ليشػػلرؿ إيخػػلف آمػػر؟ يأطيػػؽ خػػييللب

نيػلؾ يأف ترػيف  ،ترريػزي  ،تتطيػ ب يهػلر يالتػ  صػعبا الاليهيػا اػ  ا لئلشػبلع اليرييل  اليفخييتتي ؿ 
يامتفػػلء الشػػعير بللػػذا ، يتيةػػؼ  ،شػػعير بػػللتحرـيال ی،فػػير التنيػػيـ الؿ ليػػ  يحصػػ، يالأنػػداؼ يحػػدد 

 (.001-000، 3883الية  )يلرتف خيي يلف، 
ألف حللػػا التػػداؽ   هنػػي الػػذرلء العػػلطف  اػػ  أحخػػف حلالتػػاليفخػػ   يليػػلف أف التػػداؽ  ريػػل يػػری

احللػا التػداؽ ليخػ   .يااليفعػلال  ،تي ؿ أةص  در ا ا  تعزيػز االيفعػلال  التػ  تمػدـ األداء أي الػتعيـ
ييػف العبليػل   .بػؿ ايفعػلال  إي لبيػا يييطػا بللطلةػا، يتخػير اػ  ي هػا يعييػا ،ي رد ايفعلال  ييخلبا

يليلف أف تداؽ اليشللر حللا يف يخيلف الذا    یر يي  ،التينلط  حالشعير بللفر  اليفخ يتداؽ ل يز اليي
Self-forgetfulness ل اػ  العيػؿ الػذل ينػـي إل  حللا تداؽ اليشللر يختغرؽ تيليً  فرداإذا يصؿ ال

حللػػا التػػداؽ إلػػ   ينيػػلؾ لػػد  يخػػلطؿ لييصػػيؿ  ،للًيػػبػػه إلػػ  الدر ػػا التػػ  يفنػػد ايهػػل الػػيل  بذاتػػه تي
ألف الترريػػز العػػلل  نػػي  ػػينر   بػػله الحػػلد ليػػ  العيػػؿ ال ػػلرلإحػػدى نػػذه اليخػػلطؿ ترريػػز االيتاليفخػػ ، 

 (. 631-020 ،0222 ،التداؽ ) دايييؿ  يليلف
ييػػل خػػبؽ يتطػػح أف الطللػػ ب لرػػ  يصػػؿ إلػػ  حللػػا التػػداؽ اليفخػػ  ييبغػػ  لييػػه أف ترػػيف لديػػه 

نػي الػذل  أنداؼ ياطحا، يتنييـ اػيرل ألداطػه، يأنػـ شػ ء الترريزالتػلـ اػ  اليهيػا التػ  يؤديهػل  أليػه
 يصؿ بللطلل ب إل  حللا يف االختغراؽ يااليديلج، ييخيلف الذا  يالية ، يالشعير بلليتعا يالخعلد .

 أبعاد انتذفك اننفسي:
 ,Csikszentmihaly) إل  ي يد لد  أبعلد ليتداؽ اليفخ ، ين  ريل ييػ  Mihaleyأشلر ييهلل  

2009)  
ؽ يتياار لدى الفرد إحخلس بػأف ةدارتػه ييهلراتػه التيازف بيف التحدل ياليهلر   اف  حللا التدا .0

 ي  اليطلل ب الت  تنتطيهل اليهلـ ياأليشطا الت  ينـي بهل. يترلاطا
يػػيار خػػيلؽ يتحنػػؽ ايػػه ايػػديلج لييػػؽ اػػ  اليهػػلـ، يبللتػػلل   ينػػذاالػػديج بػػيف الفعػػؿ يالػػيل    .3

 .صدير أاعلؿ تينلطيا ذاتيه يف ةبؿ الفرد
 لؾ إحخلس بلل نا يالينيف.نداؼ يدررا ياطحا  يينترف بذأ .2
اإلحخلس بللطبط أي الخيطر   اللملصيا اليييز  لهذا اإلحخلس أف حللػا التػداؽ تحػدث بػديف  .0

 ي هيد شعيرل.
 ي  اليهيا. اإذ يصبح الفرد يتيحدً  ،غيل ب اليل  أي الشعير بللذا   الالنتيلـ بللذا  يتيلةص .5
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 يرير الية  بخرلا.باإلحخلس  .1
لليهيا أي اليشلط رغليا ا  حد بالنيلـ ا  أ يلء ؿ إحخلس ييتيؾ الفرد ي ياالختيتلع الذات   ي  .7

  ذاته ديف ايتظلر إ لبل  أي يرلاآ  أي الطد  ا  اليختنبؿ.
أربعػا أبعػلد ليتػداؽ (  2016حدد ي ي ب الفييس مزاـ، يتلير شػية  إبػرانيـ، زنػراء يحيػد اريػد ) ريل 

حخػػلس انػػداف اإلي الترريػػز يالػػتحرـ اػػ  اليهيػػا، ي ا، نػػ   الشػػعير بلليتعػػا يالدااعيػػا الدامييػػ ،اليفخػػ 
 التيازف بيف التحديل  ياليهلرا .ي بللزيف، 

 را عػػا يتغذيػػا األنػػداؼ، يطػػيحييترػػيف التػػداؽ اليفخػػ  اػػ  البحػػث الحػػلل  يػػف  يلييػػا أبعػػلد، ينػػ   
 يييا هػا اء،بػلألد ياالخػتيتلع األداء، يطػبط األداء، اػ  التػلـ يالترريػز األداء، اػ  يااليػديلج ياطحا،
 ، ياييل يي  تعريؼ رؿ ييهل يالية  الذا  ييخيلف التحديل ،

يػل ي ػ ب أف يفعيػه يػف ييعراا بدةا ييطيح،  هتحديد أنداا يطيح األنداؼ  ةدر  الطلل ب لي  .0
 .الت  يريؼ بهل أ ؿ تيفيذ اليهلـ ياأليشطا

رػـ ليػ  يػدى ي ػلح تغذيا را عا ياطحا  ةدر  الطلل ب لي  يرا عا أداطه، يتعديؿ مططه، يالح .3
 ي يد  األداء، ييعراا الطرينا الي ي  لينيلـ بلليهلـ األرلديييا.

االيغيػلس اػ  أداء اليهػلـ اليطييبػا بدر ػا تػؤدل إلػ  االيػديلج اػ  األداء  ةػدر  الطللػ ب ليػ   .2
، ياالنتيػػلـ بإي ػػلز التفلصػػيؿ دامػػؿ اليهػػلـ التػػ  الشػػعير بػػأف األداء يتخػػـ بللتينلطيػػا ياآلليػػا

 يؤديهل.
ييػه، لدر ػا  أداء اليهػلـ اليطييبػاأ يػلء اػ   شػعير الطللػ ب بػللترريز  الترريز التػلـ اػ  األداء  .0

 ت عيه يتغي ب لي  أى يشتتل  أي يشربل   بحيث يريف صلا  الذنف. 
طبط األداء  ةدر  الطلل ب لي  الخيطر  ليػ  ايفعلالتػه، يأل ي يػرا  ملر يػا تعيةػه لػف إي ػلز  .5

 يتندييه لبداطؿ الحؿ الييلخبا إلتيلـ إي لز اليهلـ اليطييبا.يهليه، يينلييته ليييؿ، 
شعير الطلل ب بللخػعلد  يالرطػل اػ  أ يػلء أداء اليهػلـ األرلديييػا ديف تعػ ب  االختيتلع بلألداء  .1

 أي ييؿ، يشعيره بلليرديد اإلي لب  لييهلـ الت  يؤديهل.
تػيازف بحيػث يرػيف نيػلؾ ، باالطللػ ب بللنػدر  ليػ  أداء اليهػلـ الصػعشعير  ييا ها التحديل   .7

اليهػػلـ اليطييبػػا ييػػػه، يخػػعيه لييا هػػا الصػػعيبل  التػػ  تييعػػه يػػػف يتطيبػػل  ةدراتػػه ي بػػيف 
 إي لزنل.

، ييخػيليه رػؿ يػف حيلػه، يػرير اليةػ  ديف أف يػدرل بػهب الطلل بشعير يخيلف الذا  يالية    .0
 ه.يتأ ييه النتيليلته، يلدـ رغبته ا  الراحا حت  ييته  يف إي لز يهلي
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 أىًيت تنًيت انتذفك اننفسي يف عًهيت انتعهيى ًانتعهى:
 ,Ishimura) ,2009   ;52اػ  ليييػا التعيػيـ يالػتعيـ اييػل يػأت  التػداؽ اليفخػ تتي ؿ أنييا تيييا 

Rogatko, 2009, 134; Kuhnle ; Hofer & Kilian , 2012 , 534; Gözde, 2014, 

   (328، 0263،ةلري  يييييابنعا، حييد     646،0266آيلؿ لبدالخيي  بلظا ، ،) (160
 .بأداطهل يختيت  الت  ياأليشطا اليهلـ تحديد لي  الطلل ب يخللد .0
إل  الي لبر  يف أ ؿ اليصيؿ إل  إبداع إيخلي ، يتحيؿ مبللهػل اليعليػل  ياإل هػلد  الطلل ب تدا  .3

ل ب يهػػلرا  ديف ايتظػػلر ألل تعزيػػز يػػف أل يػػيع، ايشػػلرؾ اػػ  األيشػػطا ياليهػػلـ يػػف أ ػػؿ ارتخػػ
 . ديد  ييريه تيظيفهل ا  حيلته

تحنيؽ تيازف دةيؽ بيف اليهلرا  البلزيا ألداء يهيا يعييا يالتحدل الػذل  خللد الطلل ب لي ي .2
 اػ  يت ي ب اليةيع اػ  الييػؿ أي االخػترملء هييل ي عي  ييا ه الفرد ا  أ يلء تيفيذ نذه اليهيا

 نل.أ يلء تيفيذ
، يالترريز التلـ اييل ينـي به يف أداء، يااليػدالع بحيييػا، يػ  بللتيحد ي  اليهياالطلل ب يشعر  .0

 .إحخلس للـ بللي لح يالتعليؿ ي  اليهلـ
 اليهلـ.ا  أ يلء تيفيذ لليتعا ياألنييا ب ي عؿ الطلل ب يشعر .5
التغي ب لي  الشعير بللميؼ، يتنييؿ الييؿ يالبليبلال ، يتدليـ ال نا بلليفس، ُييرف الطلل ب يف  .1

 .ختنبلليا، يتيييا الندر  لي  التميؿيالشعير بلال
يخػتيى الطيػيح  دزيػيإليػه يػف أنػداؼ، ي  يخػع حنػؽ يػل يي  ،الفرد بيػل ينػـي بػه يػف يهػلـ ُييـز .7

 الندر  لي  تحيؿ اليخطيليا.  يزيديي  الندر  لي  ييا ها الصعيبل ، ي يي لز، ي لئل  داا الي 
زيػلد  يخػتيى الطيػيح يالدااعيػا ي ايمفػلض اإل هػلد، ي اتملذ ةرارا  أاطؿ، يخللد الطلل ب لي   .0

 يزيد يف اعلليا الذا  يتحيؿ اليخطيليا. ي  ،ييا ها التحديل ي لئلي لز، 
يلريهل اختمدي  يدامؿ غير المراطط الذنييا  ييف الدراخل  الت  انتي  بتيييا التداؽ اليفخ ،

 لي  ةلطـ يج( الت  تيصي  إل  اللييا بريل3801) حييد   إخيلليؿ يحيددراخا   اإللرتريييا 
حبي ب بيهلف  بديعايدراخا  ،اليفخيا الخعلد  لي  يأ ره اليفخ  التداؽ تيييا ا  الذنييا الينظا

 التفرير  ييهلرا اليفخ  التداؽ تيييا ا  بلليعي  اإلرشلد لليا( الت  تيصي  إل   اع3801)
 .اإلبدال 

 تداؽ اليفخ    ييف الدراخل  الت  اختمدي  المراطط الذنييا ا  تيييا أبعلد ال 
 الذنييا المراطط اختمداـ اللييا إل الت  تيصي   (Goodnough & Woods, 2002)دراخا

، مبلؿ يف له يالدااعيا بللتعيـ االختيتلع زيلد  ا  ، اليمتيفا يالتصيييل  ، ياأللياف يالرييز، الرخـي



 فة والتدفق النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربيةفاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية مهارات ما وراء المعر 
 د. رضا عبدالرازق جبر جبر                                          

 جايعت بٌرسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         323                   (                    0202– أبزيم) –  (43) انعذد

 المراطط اـاختمد اللييا إل الت  تيصي  ( (Mueller, Johnston& Bligh, 2002 دراخاي 
 .الطبل ب لدى التحدل يييا ها يالي لبر ، يالترريز، التمطيط،  لي  الندر  زيلد  ا  الذنييا

يترى البلح ا أف أنييا تيييػا التػداؽ اليفخػ  لػدى اليػتعيـ تتطػح اػ  أف التػداؽ اليفخػ  ي عػؿ 
ـي بهل  األير الػذل ي عيػه لدى اليتعيـ أنداًال ياطحا ييحدد ، يترريزًا يايديلً ل ا  أداء اليهلـ الت  ين

ال يشعر بللي هيد الذل يبذله، ييشعره ببل اخػتيتلع ، يلػدـ إحخػلس بيػرير اليةػ   ييػل ي عيػه ي ػلبر 
لي  أداء اليهلـ حت  يتـ إريللهل برفلء ، يملصا أيه يرال  التيااؽ بيف يختيى ةدراتػه ياليهيػا التػ  

 ينـي بهل.
ا: انتحصيم انذراسي

ا
  رابع

 لذا اليظيف   يختنبيه ا  ربير دير يله الطلل ب، حيل  ا   ليًبل يهًيل الدراخ  التحصيؿ يي ؿ
 ليي  اند التحصيؿ يألنييا الطبل ب، أيلييل  طيف ين  يرتف  تحصيؿ إل  يختيى اليصيؿ اإف

 يتل ل  يعرس أليه التربييا  األنداؼ يحي تنديهل يدى يؤشرًا لي  لرييه به، التربييا اليؤخخل 
  (.05، 3802الخيم ،  أندااهل )يحييد بييغ ا  يةدرتهل رفليتهل لي  اليؤخخل  تخع  ت ال التعييـ

 اعيلرً ي حيث يي ؿ ا  العيييا التعييييا يف الدالال  التربييا  اي يتطيف التحصيؿ الدراخ  لددً 
يرليلتهـ الدراخيا ا   الطبل بليحرـ لي  ةدرا   لأخلخيً  ليتغذيا ل رطيخً ا يصدرً عيف، ي دراخ  ي ينرريا 

يندار اليخللد  األرلديييا الت  يحتل هل ل احددً ، ييالرا عا حيؿ يدى تحنيؽ األنداؼ التعييييا
  (Glenn, 2012). ليتغي ب لي  يعيةل  تحصييهـ الطبل ب

لذا يخع  التربيييف يالنلطييف لي  إلداد البرايج  إل  االنتيلـ بللتي هل  ياليدامؿ الحدي ا ا  
خ   ليل له يف أنييا ربير ، ييف التي هل  الحدي ا الت  تخع  إل  تيييا تيييا التحصيؿ الدرا

 التحصيؿ الدراخ  اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تعيـ الينررا  الدراخيا.
 ييف الدراخل  الخلبنا الت  تيليل  اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التحصيؿ الدراخ  

 المراطط اختراتي يا اختمداـ ( الت  تيصي  إل  اللييا3801اهلل الشيراي  )لبد دراخا مييد
 يبيؿ يدايليدراخا رؿ يف  االختدالل ، التفرير ييهلرا  الدراخ  التحصيؿ ا  تيييا اإللرتريييا الذنييا

( الت  أيطح  3807)  أحيد خللـ الرحيف لبدي  أييف، يحيد زيي بي  الديف، زيف يحييد يحيدي  ،يرم
 اليعرا  الع بء يمفض اليعرا  التحصيؿ يختيى ارتفلع ا لهل اللييا  اإللرتريييا الذنييا المراطط أف
 .الطبل ب ليد

 الذنييا المراطط بلختمداـ التدريس ( أف3800) يرخ  خعد يلدياريل أيطح  دراخا 
 ةخـ طللبل  ىلد اليشط التعيـ اختراتي يل  أنـ ىحدإر الدراخ ، التحصيؿ ا له اللييا  اإللرتريييا
 الينررا  تدريس ا  الذنييا المراطط بلختمداـ الدراخا أيص ي  اآلدا ب، برييا ياليعيييل  اليرتبل 
 .ال ليعيا
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اللييا  لف( 3801ال لدرل ) حخيف صبر ، يلديلف  هلد مطر رؿ يف دراخايأخفر  
راخا بطرير  إلداد أيص  الد، ي تدريس ياؽ اختراتي يا المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  التحصيؿال

تيظيفهل  تدريس، يريفياالييعييل  لتعريفهف بأنييا المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  لبرايج تدريبيا 
 .بطرينا صحيحا، يتيطيح دير رؿ يف اليعيـ ياليتعيـ ا  ظؿ نذه االختراتي يا

 مراططال بلختمداـ إل  اللييا التدريس (3801)   نفلف آؿ خعد بف يتيصي  دراخا  نفلف
اليعرا ، ريل تيصي  خيلء يحيد  يالتحصيؿ اليهلرا  التنييا بعض تيييا الذنييا اإللرتريييا ا 

اعلليا اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التحصيؿ ييهلرا  ( إل  3801حخف أحيد )
 .التفرير التيليدل

تمداـ المراطط الذنييا ( اللييا اخ3801يأيطح  دراخا لبلء الديف أحيد لبد الراط  )
اإللرتريييا ا  تيييا التحصيؿ الدراخ  ياالت له يحي يهيا التدريس لدى طبل ب رييا التربيا، ريل 

اختمداـ المراطط  اللييا (3838دـي ) بي  لي  يحخف اإلبرانيـ، ريلض دراخا رؿ يف يي أيطح  
 .التحصيؿ الدراخ ا  تييياياإللرتريييا  يديياالذنييا ال

المراطط الذنييا رل يالدراخل  الخلبنا، يتطح أنييا اختمداـ ظبؽ لرطه ا  اإلطلر اليييل خ
اإللرتريييا ا  ليييا التعييـ يالتعيـ، يملصا أيهل يياربا لتطيرا  العصر، ريل اتطح أنييا يهلرا  

ياختمداـ ، يالتداؽ اليفخ  يالتحصيؿ الدراخ  بلليخبا ليطبل ب، يالحرص لي  تيييتهـ، يليراء اليعراا
 المراطط الذنييا اإللرتريييا.تي هل  ييدامؿ حدي ا لذلؾ ي ؿ 

 :انبحج فزًض 
  اآلت  ا  البحث اريض تي ي 

اػ  التطبيػؽ  بػيف يتيخػط  در ػل  الي يػيلتيف الت ريبيػا يالطػلبطا داؿ إحصػلطًيليي د اػرؽ  .0
 طػبل ب لصػللحربيػا لينيلس يهلرا  يػليراء اليعراػا لػدى طػبل ب الفرةػا ال لييػا برييػا التالبعدل 

 .الي ييلا الت ريبيا
در ػػل  الي ييلػػا الت ريبيػػا اػػ  التطبيػػؽ  ل داللػػا إحصػػلطيا بػػيف يتيخػػط ا ؽ ذيي ػػد اػػر ال ت .3

لينيػػلس يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا لػػدى طػػبل ب الفرةػػا ال لييػػا برييػػا  (يالتتبعػػ  )النبيػػ  يالبعػػدل
 التربيا.

يف الت ريبيػا يالطػلبطا اػ  التطبيػؽ ل بػيف يتيخػط  در ػل  الي يػيلتيي د اػرؽ داؿ إحصػلطيً  .2
الي ييلػا  طػبل بلصػللح  التربيا برييا ال لييا الفرةا طبل ب لدى التداؽ اليفخ البعدل لينيلس 

 الت ريبيا.

 التطبيػػؽ اػػ  الت ريبيػػا الي ييلػػا در ػػل  يتيخػػطل  بػػيف إحصػػلطيا داللػػا ذا  اػػريؽ تي ػػد ال .0
 .التربيا برييا ال لييا الفرةا طبل ب لدى التداؽ اليفخ  لينيلس( يالتتبع  يالبعدل النبي )
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 التطبيػؽ اػ  يالطػلبطا الت ريبيػا الي يػيلتيف در ػل  يتيخػط  بػيف إحصػلطًيل داؿ اػرؽ يي د .5
 طػػػبل ب لصػػػللح التربيػػػا برييػػػا ال لييػػػا الفرةػػػا طػػػبل ب لػػػدى متبػػػلر التحصػػػيؿ الدراخػػػ ال البعػػػدل

 .الت ريبيا الي ييلا
 التطبيػػؽ اػػ  الت ريبيػػا الي ييلػػا در ػػل  يخػػطل يت بػػيف إحصػػلطيا داللػػا ذا  اػػريؽ تي ػػد ال .1

 .التربيا برييا ال لييا الفرةا طبل ب لدى متبلر التحصيؿ الدراخ ال( يالتتبع  يالبعدل النبي )
 :إجزاءاث انبحج

 روذ إجزاءاد الجحث الحبل  وزمًب لآلر :

 :  ينيج انبحج: أًًلا
يا المراطط الذنييا ا  تيييا يهلرا  يليراء المتبلر الليالت ريب  شبه الييهج اختمدـ البحث الحلل  

 اليعراا يالتداؽ اليفخ  يالتحصيؿ الدراخ  لدى طبل ب رييا التربيا

يالتيػػد البحػػث الحػػلل  ليػػ  تصػػييـ اليعلل ػػل  شػػبه الت ريبيػػا، يذلػػؾ يػػف مػػبلؿ ي يػػيلتيف ت ريبيػػا 
 يطلبطا، يالشرؿ التلل  ييطح التصييـ الت ريب  ليبحث 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( التصييـ الت ريب  ليبحث0شرؿ )
ا: جمتًع انبحج ً

ا
 :توعينحاني

 ي تي  البحث  يتريف ي تي  البحث يف طبل ب الفرةا ال لييا الذيف يدرخيف ينرر خيريلي يا التعيـ.
( طللًبل يف طبل ب الفرةا ال لييا شعبا 70لييا ت ري ب األديا   تريي  لييا ت ري ب األديا  يف )

( برييا التربيا  ليعا 3838 -3801مبلؿ الفصؿ الدراخ  ال لي  ليعلـ ال ليع  )الريييلء  
 الييصير ، يالذيف درخيا ينرر خيريلي يا التعيـ مبلؿ الفصؿ الدراخ  األيؿ ليفس العلـ ال ليع . 

 

مقياس مهارات   

 ماوراء المعرفة

 

االتدفق مقياس 

 النفسي

 

اختبار التحصيل 

 الدراسي

 

استخدام اخلزائط الذههية 

اإللكرتونية يف تعلم مقزر 

 سيكولوجية التعلم

 

مل يتم استخدام 

اخلزائط الذههية 

اإللكرتونية يف تدريس 

مقزر سيكولوجية 

 التعلم

 القياس

 القبلى
 المعالجات المجموعة

القياس 

 البعدى
 التجريبية

 الضابطة

مقياس مهارات 

 ماوراء المعرفة

 

مقياس االتدفق 

 النفسي

 

اختبار التحصيل 

 الدراسي
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( طللًبل يف طبل ب الفرةا ال لييا 08العييا األخلخيا ليبحث  تريي  لييا البحث األخلخيا يف )
 ب العيييا برييا التربيا  ليعا الييصير  الذيف يدرخيف ينرر خيريلي يا التعيـ مبلؿ الفصؿ بللشع

(، ةخييا إل  ي ييلتيف إحدانيل ت ريبيا يتريي  يف 3830 -3838الدراخ  األيؿ ليعلـ ال ليع  )
( طللًبل يطللبا بشعبا 08( طللًبل يطللبا بشعبا الريييلء، يي ييلا طلبطا، تريي  يف )08)

البييلي  ، يامتلر  البلح ا طبل ب الشع ب العيييا  أليهـ يعلييف يف يشربل  ا  التمطيط ليذارر  
ياختر لع اليياد التربييا، يالييؿ ا  أ يلء اختذرلرنل، ييخيليهل بخرلا  يبللتلل  خيؼ يختفيديف يف 

               البريليج ا  تحخيف يهلرا  يليراء اليعراا يالتداؽ اليفخ  يالتحصيؿ الدراخ . 
                      

 ًيٌاده: دًاث انبحجحانخا: أ
  البلح ا يف إلداد                               .ينيلس يهلرا  يليراء اليعراا .0
 يف إلداد البلح ا                                      ينيلس التداؽ اليفخ .  .3
 يف إلداد البلح ا                                     الدراخ  امتبلر التحصيؿ .2

 ياييل يي  مطيا  إلداد رؿ ييهل 
 .ينيلس يهلرا  يليراء اليعراا0

 تـ إلداد ينيلس يهلرا  يليراء اليعراا ياًنل ليمطيا  اآلتيا 
 تحديد الهدؼ يف الينيلس   - أ

اـ المػراطط ةيػلس يهػلرا  يػليراء اليعراػا  يذلػؾ لتطبينػه ةبػؿ اخػتمدبهدؼ   ينيلس الإلداد تـ 
الذنييا اإللرتريييا ا  ينرر خيريلي يا التعيـ لدى طبل ب الفرةا ال لييا، يبعدنل  لتعػرؼ يػدى اللييػا 
اختمدايهل ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا لديهـ، ييدى اخػتيراريا نػذه الفللييػا يػف مػبلؿ التطبيػؽ 

 التتبع .
 تحديد أبعلد الينيلس   -  ب

يالدراخل  الخلبنا يالينلييس اليرتبطا بيليراء اليعراا، ي ؿ   ا  طيء االطبلع لي  األدبيل 
(Schraw& Dennison , 1994; O'Neil & Abedi, 1996;  Altındağ & 

Senemoğlu, 2013)  ، (نيبل  ةخيـ يصطف     3808 ،شعير  أبي يمللد غبلرل  لطر 
 أبعلدتـ تحديد يرذلؾ ا  طيء مصلطص طبل ب ال ليعا  ،(3807، حيد يحيد ييير   3807،

 يهلرا  يليراء اليعراا ا   بل ا أبعلد، ن   التمطيط، ياليراةبا، يالتنييـ.ينيلس 
  صيلغا يفردا  الينيلس  -ج

تـ صيلغا لدد يف اليفردا  ا  رؿ بعد يف أبعػلد الينيػلس، يةػد ترػيف الينيػلس اػ  صػيرته   
  )اػػ  طػػيء ينيػػلس ليرػػػر (، اخػػت لبل ( يفػػرد   دليػػا، يلرػػؿ يفػػرد  ييهػػل ميػػس02األيليػػا يػػف )

 تػـ صػيلغا يػف الطللػ ب امتيػلر البػديؿ الييلخػ ب ) داطًيػل، غللًبػل، أحيلًيػل، يػلدرًا، أبػًدا(، يرػذلؾ ياليطيػي ب
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ليفرداتػه، يتيليلػ  الهػدؼ يػف الينيػلس، يلػػدد  ليطللػ ب االخػػت لبا تيخػر صػير  اػ  الينيػلس تعيييػل 
 نيلس.لبلرا  الينيلس، يطرينا تنديـ االخت لبا لي  الي

   يهلرا  يليراء اليعرااينيلس ل المصلطص الخيرييتريا
 صذق احملتٌٍ:  

ةليػ  البلح ػا بعػرض يفرداتػه اػ  صػيرته األيليػا، يلػددنل  صػدؽ يحتػيى الينيػلس، يػف ليتأرد
اليتمصصػػيف اػػ  ي ػػلؿ ليػػـ الػػيفس التربػػيل، يالصػػحا  ()( يفػػرد  ليػػ  ي ييلػػا يػػف اليحريػػيف02)

 التدريس  يذلؾ بهدؼ الحرـ لي   اليفخيا، يالييلنج يطرؽ 
 .الينيلس تعيييل  صيلغا يطيح .0
 يبلءيا أبعلد الينيلس. .3
 ييلخبا اليفردا  ليبعد الذل تيتي  إليه. .2
 .ليفردا  الينيلس اليفظيا الصيلغا يبلءيا .0

يةػػد أبػػدى الخػػلد  اليحريػػيف بعػػػض التعػػديبل  التػػ  أمػػذ  اػػػ  االلتبػػلر ليػػد إلػػداد الصػػػير  
%  08يرذلؾ الت  رلي  يخبا االتفلؽ لييهػل أةػؿ يػف ، ذؼ بعض اليفردا  اليررر اليهلطيا، اند تـ ح

% )صػػبلح أحيػػد يػػراد، يأيػػيف ليػػ  08أليػػه ي ػػ ب أال تنػػؿ يخػػبا االتفػػلؽ اػػ  رػػؿ بيػػد يػػف البيػػيد لػػف 
 ( يفرد .21( يفردا ، يبذلؾ أصبح لدد يفردا  االمتبلر )0(، اتـ حذؼ )250، 3883خيييلف، 

 صذق احملك:
حنػػؽ يػػف صػػدؽ الينيػػلس بتطبينػػه ليػػ  لييػػا ت ريػػ ب األديا  لػػف طريػػؽ حخػػل ب العبلةػػا تػػـ الت

االرتبلطيػػا بػػيف در ػػل  ينيػػلس يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا )األبعػػلد، يالدر ػػا الرييػػا( يػػف إلػػداد البلح ػػا، 
ياليختمدـ ا  البحث الحلل ، يالدر ا الرييا لينيلس يهلرا  يػليراء اليعراػا، يػف إلػداد يصػر  يحيػد 

 (، يةد تـ التحنؽ يف المصلطص الخيرييتريا لهذا الينيلس لي  البيطا اليصريا.3880بدال ييؿ )ل
التمطيط، ألبعلد الينيلس   8.011، 8.073،8.052، 8.003ي لء  ةيـ يعليبل  االرتبلط   

يػػ  (  ييػػل يعػػد يؤشػػرًا ل8.80، يالدر ػػا الرييػػا ليػػ  الترتيػػ ب، ي ييعهػػل داؿ ليػػد )ياليراةبػػا، يالتنػػييـ
 صذق املمياص.

   االتخلؽ الدامي  
( طللًبل بللفرةا ال لييا بشػعبا 70تـ تطبيؽ الينيلس لي  لييا ت ري ب األديا  الت  تتريف يف )

  بطرينتيف  ليينيلس الدامي تـ حخل ب االتخلؽ الريييلء غير لييا البحث األخلخيا، حيث 

عليبل  ارتبلط در ا رؿ يفرد  تـ حخل ب ي ارتبلط در ا رؿ يفرد  بللدر ا الرييا ليبعد  .0
  (0بللدر ا الرييا ليبعد الذل تيتي  إليه، ي لء  اليتلطج ريل ن  يبييا بلل ديؿ )

                                              

() ( ةلطيا بأخيلء الخلد  اليحرييف لي  أديا  البحث.0ييحؽ ) 
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(  ةيـ يعليبل  ارتبلط در ا اليفرد  بللدر ا الرييا ليبعد الذل تيتي  إليه بينيلس يهلرا  0 ديؿ )
 يليراء اليعراا

 الجعي
رلن 

 الوفز ح

هعبهل 

 االررجبط
 الجعي

 رلن

 الوفز ح

هعبهل 

 االررجبط

رلن  الجعي

 الوفز ح

هعبهل 

 االررجبط

ط
طي
خ
لز
ا

 

0 1.553** 

جخ
ال
وز
ال

 

01 1.194** 

هن
و
زم
ال

 

32 1.404** 

3 1.540** 05 1.422** 32 1.254** 

2 1.122** 04 1.502** 39 1.592** 

1 1.502** 02 1.401** 21 1.432** 

5 1.120** 02 1.521** 20 1.041 

4 1.015 09 1.541** 23 1.525** 

2 1.541** 31 1.430** 22 1.230** 

2 1.215** 30 1.545** 21 1.252** 

9 1.124** 33 1.592** 25 1.522** 

01 1.120** 32 1.591** 24 1.499** 

00 1.521** 31 1.192** 22 1.492** 

03 1.550** 35 1.192** 22 1.299** 

02 1.031 34 1.151** 29 1.212** 

  (.1.10** تعي  أف االرتبلط داؿ ليد يختيى داللا )
يي با يدالا ليد يختيى  رلي  ( أف  يي  ةيـ يعليبل  االرتبلط0يتطح يف يتلطج  ديؿ ) -

ح  ةيـ يعليبل  ارتبلط در ا اليفردا  بللدر ا الرييا لؤلبعلد الت  ي (  حيث ترا8.80داللا )
لي  ي يد لبلةا  يد  ييهيا يةييا بيف ييدؿ ذلؾ  ،(8.002( ي)8.021بيف)تيتي  إليهل 

، (851، 0222)صالح أحمد مراد،در ا رؿ يفرد  يالدر ا الرييا ليبعد الذل تيتي  إليه
لي  يراد، يأييف أحيد يتدؿ يعليبل  االرتبلط لي  أف  اليفردا  تنيس شيًطل يشترًرل )صبلح 

س در ا رؿ بعد يف أبعلد يبللتلل  اإف يفردا  الينيلس تت ه لنيل  (257، 3883خيييلف، 
ةيـ يعليبل   رلي (، ا20، 02، 1بلخت يلء اليفردا  ) ، يهلرا  يليراء اليعرااينيلس 

لذا ةلي  البلح ا بحذاهل، ييف  ـ تصبح لدد  غير دالا  ارتبلطهل بللدر ا الرييا لؤلبعلد
  لدامي .( يفرد  بيلًء لي  يؤشر االتخلؽ ا21( يفرد   بداًل يف )21)يفردا  الينيلس 

ارتبلط در ا البعد بللدر ا الرييا ليينيلس  تـ حخل ب يعليبل  ارتبلط در ا رؿ بعد بللدر ا  .3
 ( 3الرييا ليينيلس، ي لء  اليتلطج ريل ن  يبييا بلل ديؿ )

 يهلرا  يليراء اليعراايعليبل  االرتبلط بيف در ا رؿ بعد ي  الدر ا الرييا لينيلس (  3 ديؿ )
 الجعي

ط الجعي ثبليرجخ الكليخ هعبهل اررجب

 للوميبص

 **1295 الزخطيط

 **1.291 الوزالجخ

 **1.913 الزموهن
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يي بػا يدالػا ليػد يخػتيى رليػ   ( أف  ييػ  ةػيـ يعػليبل  االرتبػلط3يتطػح يػف يتػلطج  ػديؿ )
( 8.715(، ريل ترايح  ةيـ يعليبل  ارتبلط در ا رؿ بعد بللدر ػا الرييػا ليينيػلس بػيف )8.80داللا )

 (  ييل يدؿ لي  ي يد لبلةا  يد  ييهيا يةييا بيف در ا رؿ بعد بللدر ا الرييا ليينيلس،8.183ي)
خػيييلف، ليػ  يػراد، يأيػيف أحيػد  يتدؿ يعليبل  االرتبلط لي  أف  األبعلد تنيس شيًطل يشترًرل )صبلح 

3883) 
 حباث املمياص: 

طرينػا ألفػل ررييبػلخ ليػد حػذؼ ه بحخػل ب  بلتػتطبيؽ الينيلس لي  لييا ت ريػ ب األديا ، ي تـ  
، 8.080، 8.722ةػػػيـ ال بػػػل  )در ػػػا اليفػػػرد  يػػػف الدر ػػػا الرييػػػا ليبعػػػد الػػػذل تيتيػػػ  إليػػػه، يبيغػػػ  

(، 8.100( لؤلبعلد التلليا  التمطيط، ياليراةبا، يالتنييـ، ريل بيغ  ةييا  بػل  الينيػلس ررػؿ )8.005
يعػليبل  ال بػل  التػ  تػـ الحصػيؿ لييهػل ليػد ين  ةيـ  بل  للليا يينبيلا إحصػلطًيل، ياتطػح أف ةػيـ 

حػػذؼ أيػػا يفػػرد  يػػف يفػػردا  أبعػػلد الينيػػلس،  تنػػؿ بدر ػػا بخػػيطا لػػف يعليػػؿ  بػػل  البعػػد ررػػؿ )ديف 
 يرذلؾ بلليخبا ليينيلس ررؿ، ييل يدؿ لي  أف  يي  يفردا  الينيلس  لبتا. ،حذؼ أيا يفرد (

رؿ يتيت  بدر ا يػف الصػدؽ يال بػل  تخػيح ر يهلرا  يليراء اليعراايتبيف ييل خبؽ أف ينيلس 
( 7بعػد حػذؼ ) ،( يفػرد 02( يفػرد  بػداًل يػف )21ل يػف)يريًيػ  ،الحػلل البحػثليبلح ا بلختمدايه اػ  ا

 .المصلطص الخيرييتريابيلًء لي  يتلطج  دا يفر 
 :ملمياص يياراث ياًراء املعزفتانصٌرة اننيائيت 

 (2) ، ي ديؿ() ( يفرد21ا  صيرته اليهلطيا ) ااينيلس يهلرا  يليراء اليعر  يفردا بيغ لدد 
 تيزي  اليفردا ييطح 

 يهلرا  يليراء اليعرااينيلس  (  تيزي  يفردا 2 ديؿ )
لدد   يفردا أرةلـ ال 

 يفردا ال
 00 20، 30، 35، 33، 01، 01، 02، 08، 7، 0، 0 التمطيط
، 20، 23، 31، 31، 32، 38، 07، 00، 00، 0، 5، 3 اليراةبا

21 02 

 03 25، 22، 28، 37، 30،  30، 00، 05، 03، 1، 1، 2 التنييـ
 21  الي ييع

 يمياص انتذفك اننفسي
 تـ إلداد ينيلس التيااؽ اليفخ  ياًنل ليمطيا  اآلتيا 

                                              
(( ملحق )0 :).مقياس مهارات ماوراء المعرفة 
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 تحديد الهدؼ يف الينيلس   . أ
ةيػػلس التػػداؽ اليفخػػ  لػػدى طػػبل ب رييػػا التربيػػا، يذلػػؾ لتطبينػػه ةبػػؿ بهػػدؼ الينيػػلس إلػػداد تػػـ 

مداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا، يبعدنل  لتعرؼ يدى اللييا اختمدايهل ا  تيييا التداؽ اليفخػ  اخت
 لديهـ، ييدى اختيراريا الفللييا يف مبلؿ التطبيؽ التتبع .

 تحديد أبعلد الينيلس   .  ب
ا  طيء االطبلع لي  األدبيل  يالدراخل  الخلبنا، يالينلييس اليرتبطا بللتداؽ اليفخ ، 

 ;Jackson & Marsh, 1996; Jackson, Martin & Eklund, 2008)      ي ؿ 

Nakamura& Csíkszentmihályi, 2009)  ،أبعلدتـ تحديد ( 3800 ) يأيلؿ لبدالخيي  بلظا 
 ا  يااليديلج ياطحا، را عا يتغذيا األنداؼ، يطيحالتداؽ اليفخ  ا   يلييا أبعلد، ن    ينيلس
 الذا  ييخيلف التحديل ، يييا ها بلألداء، ياالختيتلع األداء، يطبط األداء، ا  التلـ يالترريز األداء،
 .يالية 

 ج. صيلغا يفردا  االمتبلر 
تـ صيلغا لدد يف اليفردا  ا  رػؿ بعػد يػف أبعػلد الينيػلس، يةػد ترػيف الينيػلس اػ  صػيرته  

س ليرػػػر (، اخػػت لبل  )اػػ  طػػيء ينيػػل ( يفػػرد   دليػػا، يلرػػؿ يفػػرد  ييهػػل ميػػس07األيليػػا يػػف )
 تػـ صػيلغا يػف الطللػ ب امتيػلر البػديؿ الييلخػ ب ) داطًيػل، غللًبػل، أحيلًيػل، يػلدرًا، أبػًدا(، يرػذلؾ ياليطيػي ب
ليفرداتػه، يتيليلػ  الهػدؼ يػف الينيػلس، يلػػدد  ليطللػ ب االخػػت لبا تيخػر صػير  اػ  الينيػلس تعيييػل 

 لبلرا  الينيلس، يطرينا تنديـ االخت لبا لي  الينيلس.
 

 انسيكٌيرتيت ملمياص انتذفك اننفسي اخلصائ 
 صدؽ اليحتيى 

ةليػ  البلح ػا بعػرض يفػردا  الينيػلس اػ  صػيرته األيليػا، يلػددنل  الينيػلس صػدؽ يف ليتأرد
اليتمصصػػيف اػػ  ي ػػلؿ ليػػـ الػػيفس التربػػيل، يالصػػحا  ()( يفػػرد  ليػػ  ي ييلػػا يػػف اليحريػػيف07)

 اليفخيا، يذلؾ بهدؼ الحرـ لي   
 .الينيلس  تعيييل صيلغا يطيح .0
 يبلءيا أبعلد الينيلس. .3
 ييلخبا اليفردا  ليبعد الذل تيتي  إليه. .2
 ليفردا  الينيلس. اليفظيا الصيلغا يبلءيا .0

                                              

() ( ةلطيا بأخيلء الخلد  اليحرييف0ييحؽ ) .لي  أديا  البحث 
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يةػػد أبػػدى الخػػلد  اليحريػػيف بعػػػض التعػػديبل  التػػ  أمػػذ  اػػػ  االلتبػػلر ليػػد إلػػداد الصػػػير  
%  أليه ي  ب أال تنؿ 08يف  ( يفردا ، يالت  رلي  يخبا االتفلؽ لييهل أةؿ2اليهلطيا، يةد تـ حذؼ )

، 3883% )صػػبلح أحيػػد يػػراد، يأيػػيف ليػػ  خػػيييلف، 08يخػػبا االتفػػلؽ اػػ  رػػؿ بيػػد يػػف البيػػيد لػػف 
 ( يفرد .00(، يبذلؾ يصبح لدد يفردا  االمتبلر )250

 صذق احملك:
تـ التحنؽ يف صدؽ الينيلس بتطبينه لي  لييػا التنيػيف لػف طريػؽ حخػل ب العبلةػا االرتبلطيػا 

ل  ينيلس التداؽ اليفخ  )األبعلد، يالدر ا الرييا( يف إلػداد البلح ػا، ياليخػتمدـ اػ  البحػث بيف در 
(، يةػد تػـ 3800الحلل ، يالدر ا الرييا لينيػلس التػداؽ اليفخػ  يػف إلػداد أيػلؿ لبػد الخػيي  بلظػا )

 التحنؽ يف المصلطص الخيرييتريا لهذا الينيلس.
، 8.030،  8.003، 8.05، 8.715،8.002، 8.712ي لء  ةيـ يعليبل  االرتبلط ،  

 ا  يااليديلج ياطحا، را عا يتغذيا األنداؼ، يطيح  ألبعلد الينيلس8.013، 8.710،8.035
 الذا  ييخيلف التحديل ، يييا ها بلألداء، ياالختيتلع األداء، يطبط األداء، ا  التلـ يالترريز األداء،
 (  ييل يعد يؤشرًا لي  صدؽ الينيلس.8.80داؿ ليد ) ، يالدر ا الرييا لي  الترتي ب، ي ييعهليالية 
  اًلتساق انذاخهي: 

( طللًبل بللفرةا ال لييا شػعبا ريييػلء، 70تـ تطبيؽ الينيلس لي  لييا التنييف الت  تتريف يف )
  بطرينتيف  ليينيلس الدامي تـ حخل ب االتخلؽ حيث 

عليبل  ارتبلط در ا رؿ يفرد  ارتبلط در ا رؿ يفرد  بللدر ا الرييا ليبعد  تـ حخل ب ي .0
  (0بللدر ا الرييا ليبعد الذل تيتي  إليه، ي لء  اليتلطج ريل ن  يبييا بلل ديؿ )

(  ةيـ يعليبل  ارتبلط در ا اليفرد  بللدر ا الرييا ليبعد الذل تيتي  إليه بينيلس التداؽ 0 ديؿ )
 اليفخ  

 الجعي
رلن 

 الوفز ح

هعبهل 

 االررجبط
 الجعي

رلن 

 حالوفز 

هعبهل 

 االررجبط

رلن  الجعي

 الوفز ح

هعبهل 

 االررجبط

وضوح 

 األهياف

0 1.201** 

الززكيش 

الزبم ز  

 األ اء

هواجفخ  **1.404 02

 الزحيهبد

21 1.202** 

3 1.221** 02 1.521** 25 1.525** 

2 1.225** 09 1.131** 24 1.204** 

1 1.292** 31 1.102** 22 1.222** 

5 1.204** 30 1.014 22 1.402** 

رغذهخ 

راجعخ 

 واضحخ

4 1.491** 33 1.141** 29 1.452** 

2 1.410** 

ضجط 

 األ اء

ًميبى  **1.220 32

الذاد 

 والولذ

11 1.243** 

2 1.241** 31 1.423** 10 1.212** 

9 1.442** 35 1.411** 13 1.292** 

01 1.422** 34 1.224** 12 1.422** 

00 1.454** 32 1.211** 11 1.231** 
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 الجعي
رلن 

 الوفز ح

هعبهل 

 االررجبط
 الجعي

رلن 

 حالوفز 

هعبهل 

 االررجبط

رلن  الجعي

 الوفز ح

هعبهل 

 االررجبط

االًيهبج 

 ز  األ اء

03 1.292** 

االسزوزبع 

 ثبأل اء

32 1.512**   

02 1.545** 39 1.521** 

01 1.249** 21 1.220** 

05 1.211** 20 1.225** 

04 
1.222** 

23 1.201** 

22 1.202* 

 ليد داؿ االرتبلط أف تعي *                (.1.10) ** تعي  أف االرتبلط داؿ ليد يختيى داللا
 (.8.85) داللا يختيى

داللػػا  ىرليػػ  دالػػا ليػػد يخػػتي  أف  ييػػ  ةػػيـ يعػػليبل  االرتبػػلط (0يتطػػح يػػف يتػػلطج  ػػديؿ )
إليهػل   تيتيػ  (  حيث تراياح  ةػيـ يعػليبل  ارتبػلط در ػا اليفػردا  بللدر ػا الرييػا لؤلبعػلد التػ8.80)

بيف در ا رؿ يفرد  يالدر ا الرييػا ليبعػد  ةييا ييدؿ ذلؾ لي  ي يد لبلةا ،(8.025( ي)8.007بيف)
يتػدؿ يعػليبل  االرتبػلط ليػ  أف اليفػردا  تنػيس شػيًطل يشػترًرل )صػبلح أحيػد يػراد،  الذى تيتيػ  إليػه،

يػف  بعػد تت ػه لنيػلس در ػا رػؿ ينيػلسيبللتػلل  اػإف يفػردا  ال(، 257، 3883يأييف لي  خيييلف، 
(، رليػ  ةييػا يعليػؿ االرتبػلط غيػر دالػا، ياليفػرد  30اليفرد  ) بلخت يلءنيلس التداؽ اليفخ ، أبعلد ي

ل، ييػف  ػـ تصػبح لػدد ياهذلذا ةليػ  البلح ػا بحػ (  8.0أةؿ يف )( ا لء  ةييا يعليؿ االرتبلط 22)
 . ( يفرد  بيلًء لي  يؤشر االتخلؽ الدامي00( يفرد   بداًل يف )03يفردا  الينيلس )

تبلط در ا البعد بللدر ا الرييا ليينيلس  تـ حخل ب يعليبل  ارتبلط در ا رؿ بعد بللدر ا ار  .3
 ( 5الرييا ليينيلس، ي لء  اليتلطج ريل ن  يبييا بلل ديؿ )

 التداؽ اليفخ يعليبل  االرتبلط بيف در ا رؿ بعد ي  الدر ا الرييا لينيلس (  5 ديؿ )
 الجعي

ليخ هعبهل اررجبط الجعي ثبليرجخ الك

 للوميبص

 **1222 وضوح األهياف

 **1.222 رغذهخ راجعخ واضحخ

 **1.212 اإلًيهبج ز  األ اء

 **1.241 الززكيش الزبم ز  األ اء

 **1251 ضجط األ اء

 **1.229 االسزوزبع ثبأل اء

 **1.220 هواجفخ الزحيهبد

 **1.240 ًميبد الذاد والولذ

يي بػا يدالػا ليػد يخػتيى رليػ   يعػليبل  االرتبػلطأف  ييػ  ةػيـ  (5يتطػح يػف يتػلطج  ػديؿ )
( 8.720(، ريل ترايح  ةيـ يعليبل  ارتبلط در ا رؿ بعد بللدر ػا الرييػا ليينيػلس بػيف )8.80داللا )

 (  ييل يدؿ لي  ي يد لبلةا  يد  ييهيا يةييا بيف در ا رؿ بعد بللدر ا الرييا ليينيلس،8.058ي)



 فة والتدفق النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربيةفاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية مهارات ما وراء المعر 
 د. رضا عبدالرازق جبر جبر                                          

 جايعت بٌرسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         323                   (                    0202– أبزيم) –  (43) انعذد

خػيييلف، ليػ  يػراد، يأيػيف أحيػد بعػلد تنػيس شػيًطل يشػترًرل )صػبلح يتدؿ يعليبل  االرتبلط ليػ  أف األ
3883) 

 حباث املمياص 
تـ حخل ب  بل  الينيلس بطرينا ألفل ررييبلخ ليد حذؼ در ا اليفرد  يف الدر ا الرييػا ليبعػد 

، 8.770، 8.773، 8.001، 8.710، 8.773، 8.080ةػػػػيـ ال بػػػػل الػػػػذل تيتيػػػػ  إليػػػػه، يبيغػػػػ  
 يالترريػػز األداء، اػػ  يااليػػديلج ياطػػحا، را عػػا يتغذيػػا األنػػداؼ، يطػػيح بعػػلد لؤل 8.700، 8.700،

ليػػ   ياليةػػ  الػػذا  ييخػػيلف التحػػديل ، يييا هػػا بػػلألداء، ياالخػػتيتلع األداء، يطػػبط األداء، اػػ  التػػلـ
، ريػل ل(، ينػ  ةػيـ  بػل  للليػا يينبيلػا إحصػلطيً 8.100، ريل بيغ  ةييا  بل  الينيلس ررػؿ )الترتي ب
يفرد  يف يفردا  أبعلد الينيلس،   اح أف ةيـ يعليبل  ال بل  الت  تـ الحصيؿ لييهل ليد حذؼ أياتط

  يرػذلؾ بلليخػبا ليينيػلس ررػؿ ،يفػرد ( اتنؿ بدر ا بخيطا لف يعليؿ  بل  البعد ررػؿ )ديف حػذؼ أيػ
 ييل يدؿ لي  أف  يي  يفردا  الينيلس  لبتا.

ررؿ يتيت  بدر ا يف الصػدؽ يال بػل  تخػيح ليبلح ػا  التداؽ اليفخ ييل خبؽ أف ينيلس  يتبيف
 دا ( يفػر 5بعػد حػذؼ ) ،( يفػرد 07( يفػرد  بػداًل يػف )03) ل يػفيرييً  ،الحلل  البحثبلختمدايه ا  ا
 .المصلطص الخيرييتريابيلًء لي  يتلطج 
 :ملمياص انتذفك اننفسيانصٌرة اننيائيت 

ييطح  (1) ، ي ديؿ() ( يفرد03يهلطيا )ا  صيرته ال ينيلس التداؽ اليفخ  يفردا بيغ لدد 
 تيزي  اليفردا .

 التداؽ اليفخ  ينيلس    تيزي  يفردا (1 ديؿ )
 لدد اليفردا  أرةلـ اليفردا  البعد

 5 22، 35، 07، 1، 0 يطيح األنداؼ
 1 00، 20، 31، 00، 08، 3 تغذيا را عا ياطحا
 5 25، 37، 01، 00، 2 اإليديلج ا  األداء

 5 21، 30، 38، 03، 0 التلـ ا  األداءالترريز 
 5 27، 31، 30، 02، 5 طبط األداء

 5 20، 28، 33، 00، 1 االختيتلع بلألداء
 1 03، 21، 20، 32، 05، 7 ييا ها التحديل 
 5 08، 23، 30، 01، 0 يخيل  الذا  يالية 

 03  الي ييع
                                              

(( ملحق )مقياس 3 :)التدفق النفسي 
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 اختبار انتحصيم انذراسي
 خيريلي يا التعيـ، ياًنل ليمطيا  اآلتيا  تـ إلداد امتبلر التحصيؿ ا  ينرر

 الهدؼ يف االمتبلر  -
ةيلس تحصيؿ  طبل ب الفرةػا ال لييػا اػ  ينػرر خػيريلي يا الػتعيـ  لتطبينػه ةبػؿ  االمتبلر ندؼ

اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا اإللرتريييػػا، يبعػػدنل  لتعػػرؼ يػػدى اللييػػا اخػػتمدايهل اػػ  تيييػػا التحصػػيؿ 
 ي  بنلء أ ر التعيـ يف مبلؿ التطبيؽ التتبع الدراخ ، يالحفلظ لي  ل

 تحييؿ يحتيى الينرر  -
تطػػيف ينػػرر خػػيريلي يا الػػتعيـ لػػدًدا يػػف الييطػػيلل  ييزلػػا ليػػ  لػػدد اليحلطػػرا  مػػبلؿ 

(، يال ػديؿ التػلل  ييطػح ييطػيلل  الينػرر، 3830 -3838الفصؿ الدراخ  األيؿ ليعػلـ ال ػليع  )
 خب  لرؿ ييطيع.يلدد يحلطرا  التدريس، ياليزف الي

   تيزي  ييطيلل  الينرر يلدد الخللل  التدريخيا ياليزف اليخب  لهل(7 ديؿ )

لدد  الييطيع
 اليحلطرا 

 اليزف اليخب 

 -الينلييس -التعيـ )المصلطص
 %35 3 الييحييل ( 

 %35 3 الدااعيا يلبلةتهل بللتعيـ
 %03.5 0 التدليـ يلبلةته بللتعيـ
 %03.5 0 لتعيـأ ر المبر  ا  ليييا ا

 %03.5 0 اليظريل  االرتبلطيا )يظريا  يريديؾ(
 %03.5 0 اليظريل  الي لليا )يظريا ال شتلل (

 %088 0 الي ييع
تـ صيلغا ي ييلا يف األنداؼ الخييريا لي  الينرر، ي  تحديد صيلغا األنداؼ الخييريا   -

.  يختيى رؿ ندؼ حخ ب يختييل  بيـي
تـ إلداد  ديؿ اليياصفل  بيلء لي  تحييؿ اليحتيى ياألنداؼ   إلداد  ديؿ اليياصفل   -

الخييريا الت  تـ يطعهل ا  رؿ يختيى، يبعد ذلؾ تـ تحديد العدد اإل يلل  ألخطيا االمتبلر 
( ييطح  ديؿ 0( خؤااًل، يتـ حخل ب لدد األخطيا لرؿ ييطيع ا  رؿ يختيى، يال ديؿ)00)

 اليياصفل  لينرر خيريلي يا التعيـ
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 (   ديؿ يياصفل  االمتبلر التحصيي  لينرر خيريلي يا التعيـ0يؿ ) د
 الومزوهبد 

 الزطجيك الففن زذكزال الوحزوى

 الزموهن الززكيت الزحليل
دي  

 سئلخاأل

األوساى 

الٌمجيخ 

 للووضودبد

 -التعيـ )المصلطص
 -الينلييس

 الييحييل ( 

3 3 3 

3 

 

 

3 3 

03 35% 

الدااعيا يلبلةتهل 
 بللتعيـ

2 3 3 
3 3 0 

03 35% 

التدليـ يلبلةته 
 بللتعيـ

0 0 0 
0 0 0 

4 03.5% 

أ ر المبر  ا  ليييا 
 التعيـ

3 3 3 
 ـــ ـــ 

4 03.5% 

اليظريل  االرتبلطيا 
 )يظريا  يريديؾ(

 3 3 ـــ
 ـــ ـــ 3

4 03.5% 

اليظريل  الي لليا 
 )يظريا ال شتلل (

3 3 0 
 ـــ ـــ 0

4 03.5% 

 الوجووع
01 00 01 

2 5 1 
12  

األوساى الٌمجيخ 

 لومزوهبد األهياف
31.22% 33.93% 31.22% 

04.42% 01.13% 2.22% 
 011% 

 صيلغا يفردا  االمتبلر  -
تـ اختمداـ األخطيا يف ييع االمتيلر يف يتعدد، حيث يمتلر الطلل ب بديبًل ياحًدا يف بػيف أربعػا 

 يد صيلغا أخطيا االمتبلر.بداطؿ، يتـ يرالل  شريط صيلغا أخطيا االمتيلر يف يتعدد ل
   تحديد در ا رؿ خؤاؿ -

 .مطأ اإل لبا رلي  إذا يصفرًا صحيحا، اإل لبا رلي  إذا ياحد  در ا إلطلءتـ 
 صيلغا تعيييل  االمتبلر  -

، يلػػدد أخػػطيا االمتبػػلر، يدر ػػا االمتبػػلر يػػف هػػدؼتػػـ صػػيلغا تعيييػػل  االمتبػػلر، يتيليلػػ  ال
 إل لبا لف أخطيا االمتبلر.يا، يريفيا ااالمتبلر، يرتلبا البيليل  العل

 المصلطص الخيرييتريا المتبلر التحصيؿ الدراخ  
 صذق اًلختبار:
 ( يفػرد 00األيليػا، يةػد بيػغ لػدد يفرداتػه ) صػيرته اػ  لرطػه تػـ االمتبػلر صدؽ يف ليتأرد

 لي  حرـلي يذلؾ التدريس  يطرؽ يالييلنج ي لؿ ليـ اليفس التربيل ا  اليحرييف يف ي ييلا لي 
 صػيلغتهل، يدةػا يلطػبل ب الفرةػا ال لييػا برييػا التربيػا، لييحتػيى ييلخبتهل ييدى األخطيا، شييؿ يدى
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 ي ؿ  اليهلطيا، الصير  إلداد ليد االلتبلر ا  أمذ  الت  التعديبل  بعض اليحرييف الخلد  أبدى يةد
 بل  اليطييبا.األخطيا، يتعديؿ بعض البداطؿ، يةد تـ إ راء التعدي بعض صيلغا إللد 

 االتخلؽ الدامي  
 ال لييػػا بللفرةػػا طللًبػػل( 70) يػػف تترػػيف التػػ  ت ريػػ ب األديا  لييػػا ليػػ  الينيػػلس تطبيػػؽ تػػـ

   بطرينتيف ليينيلس الدامي  االتخلؽ حخل ب تـ حيث ،)غير لييا البحث األخلخيا( ريييلءال شعبا
 بللدر ػا يفػرد  رػؿ در ػا ارتبلط يعليبل  حخل ب تـ  يختيىلي الرييا بللدر ا يفرد  رؿ در ا ارتبلط.0

  ( 1)  ديؿب يبيف ين ريل اليتلطج ي لء  إليه، تيتي  الذل يختيىلي الرييا
 (  يعليبل  االرتبلط بيف رؿ يفرد  يف يفردا  االمتبلر ياليختيى الذل تيتي  إليه1 ديؿ )
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23 1.254** 

03 1.202** 22 1.501** 

02 1.221** 21 1.441** 

01 
1.525** 

25 1.221 

** 

05 1.492** 24 1.492** 

04 1.504** 22 1.202** 

02 1.491** 22 1.421** 

02 1.410** 29 1.510** 

09 1.441**  

31 1.442** 

30 1.522** 

                (.1.10ف االرتبلط داؿ ليد يختيى داللا )** تعي  أ
ل ينػ   ييًعػ ،(8.700، 8.052أف  يي  يعليبل  االرتبلط تتػرايح بػيف ) (1يف  ديؿ ) يتطح

ييدؿ ذلؾ لي  ي يد لبلةا  يد  يةييا بيف در ا رؿ يفرد  يالدر ا الرييا لييختيى الذل تيتي  دالا  
(، يتدؿ يعليبل  االرتبلط لي  أف اليفردا  تنيس شيًطل يشػترًرل 050، 3888إليه )صبلح أحيد يراد، 
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يبللتػلل  اػإف يفػردا  االمتبػلر تت ػه لنيػلس (  257، 3883)صبلح أحيد يراد، أيػيف ليػ  خػيييلف، 
  .  تحصييالمتبلر بلدر ا رؿ يختيى يف اليختييل  الرطيخا ل

، االمتبػػلر يخػػتييل  اتخػػلؽ ىيػػد يػػد  لتحدلبلمتبػػلر الرييػػا بللدر ػػا يخػػتيىال در ػػا ارتبػػلط .3
 يالدر ػػا الرييػػا لبلمتبػػلر يالدر ػػا الرييػػا لبلمتبػػلر تػػـ حخػػل ب يعػػليبل  االرتبػػلط بػػيف در ػػا رػػؿ يخػػتيى

 ( 08 لء  اليتلطج ريل ني يبيف ب ديؿ ) ، ي التحصيي 
 (  يعليبل  االرتبلط بيف در ا رؿ يختيى يالدر ا الرييا لبلمتبلر التحصيي 08 ديؿ )

 يعليؿ االرتبلط ي  الدر ا الرييا   االمتبلريختييل
 **8.030 التذرر
 **8.013 الفهـ
 **8.020 التطبيؽ
 **8.003 التحييؿ
 **8.701 الترري ب
 **8.713 التنييـ

 8‚80)**( داؿ ليد                 
 ٫ 701)يف مبلؿ اليتلطج الت  أخفر  ليهػل يعػليبل  االرتبػلط يتطػح أيهػل  ييًعػل ترايحػ  بػيف 

 (.8 ٫ 80(، ين   ييعهل دالا ليد يختيى )8 ٫ 013 ،8
 حباث اًلختبار: 

بطرينػػا ألفػػل ررييبػػلخ ليػػد حػػذؼ در ػػا اليفػػرد  يػػف الدر ػػا الرييػػا  االمتبػػلرتػػـ حخػػل ب  بػػل  
، 8.703، 8.771، 8.082، 8.003، 8.003ةػػػػيـ ال بػػػػل الػػػػذل تيتيػػػػ  إليػػػػه، يبيغػػػػ   يخػػػػتيىلي

، ريػل بيغػ  ليػ  الترتيػ ب ـ، يالتطبيؽ، يالتحييؿ، يالترريػ ب، يالتنػييـالتذرر، يالفه لييختييل   8.730
، ريػػل اتطػػح أف ةػػيـ ل(، ينػػ  ةػػيـ  بػػل  للليػػا يينبيلػػا إحصػػلطيً 8.011ررػػؿ ) متبػػلرةييػػا  بػػل  اال

،  تنػؿ يخػتييل  االمتبػلريفػرد  يػف يفػردا   ايعليبل  ال بل  التػ  تػـ الحصػيؿ لييهػل ليػد حػذؼ أيػ
  ررػؿ متبػلريرػذلؾ بلليخػبا لبل، يفػرد ( اررػؿ )ديف حػذؼ أيػاليختيى  بل   بدر ا بخيطا لف يعليؿ

  لبتا.المتبلر ييل يدؿ لي  أف  يي  يفردا  ا
 حساب يعايالث انصعٌبت ًانتًييش ملفزداث اًلختبار:

يذلػؾ بػللتطبيؽ  تـ حخل ب يعليبل  الصعيبا يالتيييز لرػؿ يفػرد  يػف يفػردا  االمتبػلر التحصػيي ،    
تتػرايح  امتبػلر التحصػيؿ يفػردا  يػف يفػرد  لرؿ الصعيبا يعليبل ي لء  ت ري ب األديا ،  لي  لييا

 االمتبػلر اػ  يتطػيييهل اليفػرد ، لنبػيؿ بػه اليخػييح حػديد اػ  اليتػلطج ينذه، (8 ,75 ،8 ,50) بيف
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 اػ  ينػ  (،8 ٫ 58 ، ٫ 02بػيف ) تتػرايح أف يعليبل  التيييز ، ريل ُي د(121 ،0171 البه ، اؤاد)
 . (101 ،0110 يحييد أبي لبلـ، ر لء)اليعنيؿ  اليدى حديد

ييل خبؽ يتطح أف االمتبلر التحصيي  يتيت  بدر ا ينبيلا يف الصدؽ، يال بل  تخيح بتطبينه 
 ا  البحث الحلل .

 حتذيذ انشين انالسو نالختبار انتحصيهي: 
لييػا  اػ  رػؿ طللػ ب خػتغرةها الػذل الػزيف بتخػ يؿ االمتبػلر  لػف لئل لبا البلـز الزيف تحديد تـ

يفػردا  االمتبػلر، حيػث طيػ ب يػف رػؿ طللػ ب طػبط خػللا اإلينػلؼ  لػف اإل لبػا إليهػلء ت ري ب األديا 
اليي يد  دامؿ تطبينل  التييفيف اليحييؿ الملص به، يحخل ب الزيف ليف ليس يعه تييفػيف يحيػيؿ، 

  األزييا تيؾ يعي ي يتيخط حخل ب  ـ يتـ  ي  األزييا الت  اختغرةهل  يي  الطبل ب، 
  دةينا. 0878 =األزييا  ي ييع

 طللًبل  70= طبل ب ي ييلا ت ري ب األديا  لدد -
  دةلطؽ  5زيف إلنلء التعيييل  =   -
 .دةينا 18= 5+  0878/70= االمتبلر  لف لئل لبا البلـز الزيف -
 الػزيف بهػذا تػزاـاالل تػـ يةػد دةينا، (18االمتبلر ني ) لتطبيؽ البلـز الزيف أف ييل خبؽ يتطح 

 .األخلخيا البحث ي ييلالي   لبلمتبلر يالبعدل، يالتتبع  ( )النبي ،  التطبيؽ ليد
 انصٌرة اننيائيت نالختبار:

( 00اػ  صػيرته اليهلطيػا ) الدراخ  لينػرر خػيريلي يا الػتعيـ تحصيؿاليفردا  امتبلر  لددبيغ 
  متبلراال تيزب  يفردا ( ييطح 00، ي ديؿ )()يفرد 

 (  تيزي  يفردا  امتبلر التحصيؿ الدراخ  لينرر خيريلي يا التعيـ00ؿ ) دي
 الومزوهبد 

 الوحزوى
 الزطجيك الففن زذكزال

دي   الزموهن الززكيت الزحليل

 سئلخاأل

 -التعيـ )المصلطص
 الييحييل (  -الينلييس

22 ،25 0 ،39 01 ،

30 

5 ،34 09 ،

31 

20 ،

12 03 

الدااعيا يلبلةتهل 
 بللتعيـ

2 ،02 ،

32 

22 ،

11 

2 ،05 23 ،

24 

12 ،

14 

35 
03 

 4 03 04 21 21 32 33 التدليـ يلبلةته بللتعيـ

أ ر المبر  ا  ليييا 
 التعيـ

2 ،29 31 ،

10 

01 ،

22 

 ــ  ــ ــ 
4 

                                              
(( ملحق )4 :).اختبار التحصيل الدراسي لمقرر سيكولوجية التعلم 
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اليظريل  االرتبلطيا 
 )يظريا  يريديؾ(

، 00 ــ

13 

1 ،15 02 ،

12 

 ــ ــ
4 

اليظريل  الي لليا )يظريا 
 ال شتلل (

 ــ ــ 1 4 32، 9 02، 3
4 

 12 1 5 2 01 00 01 الوجووع

ا خطٌاث انبحج:     
ا
 رابع

 ريل يأت    خلر  مطيا  البحث    
 يػػػ  اليعيييػػػل  حػػػيؿ يتغيػػػرا  البحػػػث  يتطػػػيف  يػػػ  اليعيييػػػل ، يليػػػؿ اإلطػػػلر اليظػػػرل  .0

لتػػداؽ يالدراخػػل  الخػػلبنا لرػػؿ يػػف المػػراطط الذنييػػا اإللرتريييػػا، ييهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا، يا
 اليفخ ، يالتحصيؿ الدراخ .

إلداد أديا  البحث  الت  تتطيف ينيلس يليراء اليعراا، يينيلس التداؽ اليفخ ، يامتبلر  .3
 التحصيؿ الدراخ  ا  ينرر خيريلي يا التعيـ.

طللًبل أيطللبا بللفرةا  (08) يف الحلل  البحث لييا امتيلر لييا البحث األخلخيا  تتريف .2
( طللًبل يطللبا بشعبا الريييلء يي ييف الي ييلا 08ييهـ ) العيييا، ال لييا بللتمصصل 

 ( طلًلبل يطللبا بشعبا البييلي   يي ييف الي ييلا الطلبطا.08الت ريبيا، ي)
  ترلاؤ الي ييلتيف الت ريبيا، يالطلبطا() التطبيؽ النبي  ألديا  البحث .0

ليتأرػد يػف ترػلاؤ ، يذلػؾ 3838/ 08/ 07 راخااألخبيع األيؿ يف الدل ا  أديا  البحث ةبييً  تطبيؽـ ت
يالتحصػيؿ الدراخػ ،  يهلرا  يليراء اليعراا، يالتػداؽ اليفخػ ،الي ييلتيف )الت ريبيا، يالطلبطا( ا  

ليينلريػػا بػػيف يتيخػػط  در ػػل  ي يػػيلت  البحػػث، ليي ييلػػل  اليخػػتنيا   " "يت ػػـ اخػػتمداـ امتبػػلر
  ي ييلت  البحث )الت ريبيا، يالطلبطا( ييخػتيى الفريؽ بيف يتيخطل  در ل (03يطح  ديؿ )يي 

ينيلخػػ  يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا، يالتػػداؽ اليفخػػ ، يامتبػػلر التحصػػيؿ الداللػػا اإلحصػػلطيا، يذلػػؾ ليػػ  
 . الدراخ ، ا  النيلس النبي 

 الي ييلا الت ريبيا در ل  يتيخط  بيف ليفريؽ اإلحصلطيا يداللتهل "  "ةييا(  03 ديؿ)
لينيلخ  يهلرا  يليراء اليعراا، يالتداؽ اليفخ )األبعلد، يالدر ا الرييا(،  طلبطاال يالي ييلا

 ياالمتبلر التحصيي  ا  التطبيؽ النبي 

االيحراؼ  اليتيخط العدد الي ييلا البيلف
يختيى  ةييا ) ( اليعيلرل

 الداللا الداللا

 التمطيط
 8.110 0.737 20.12 08 الت ريبيا

 
8.221 

 غير دالا 
 3.510 28.08 08 لبطاالط

 غير دالا 8.005 8.005 7.733 00.08 08 الت ريبيا اليراةيا
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االيحراؼ  اليتيخط العدد الي ييلا البيلف
يختيى  ةييا ) ( اليعيلرل

 الداللا الداللا

   7.730 00.05 08 الطلبطا
 التنييـ
 

 8.012 7.070 20.15  08 الت ريبيا
 

8.550 
 غير دالا 

 5.138 27.70 08 الطلبطا
الدر ا الرييا ليهلرا  

  يليراء اليعراا
 8.010 02.700 000.10 08 الت ريبيا

 
8.517 

 غير دالا 
 03.171 081.10 08 الطلبطا

 يطيح األنداؼ
 

 8.875 2.038 01.08 08 الت ريبيا
 

8.100 
 غير دالا 

 3.050 01.05 08 الطلبطا
 تغذيا را عا ياطحا

 
 8.220 0.337 07.32 08 الت ريبيا

 
8.723 

 
 غير دالا

 3.770 07.58 08 الطلبطا
 ا  األداءاإليديلج 
 

 8.702 2.223 02.70 08 الت ريبيا
 

8.018 
 

 غير دالا
 0.001 02.22 08 الطلبطا

 الترريز التلـ ا  ااألداء
 

 8.530 0.800 00.05 08 الت ريبيا
 

8.180 
 

 غير دالا
 2.058 00.82 08 الطلبطا

 طبط األداء
  

 8.080 2.770 02.12 08 الت ريبيا
 

8.107 
 

 غير دالا
 3.500 02.55 08 طلبطاال

 8.810 0.805 03.80 08 الت ريبيا االختيتلع بلألداء
 

8.130 
 

 غير دالا
 2.200 03.05 08 الطلبطا

 ييا ها التحديل 
 

 8.587 2.001 07.82 08 الت ريبيا
 

8.100 
 

 غير دالا
 3.070 01.15 08 الطلبطا

 8.025 0.072 02.78 08 الت ريبيا  يخيل  الذا  يالية 
 

8.012 
 

 غير دالا
 2.775 02.50 08 الطلبطا

الدر ا الرييا ليتداؽ  
 اليفخ 

 8.353 30.872 007.10 08 الت ريبيا
 

8.012 
 

 غير دالا
 05.010 001.12 08 الطلبطا

 التحصيؿ الدراخ 
 8.738 8.818 2.028 02.58 08 الت ريبيا

 غير دالا
 3.000 02.30 08 الطلبطا

 طبل بل بيف يتيخطل  در ل  لدـ ي يد اريؽ دالا إحصلطيً  (03يتطح يف  ديؿ )
ا  ليهلرا  يليراء اليعراا يالتداؽ اليفخ ، يالتحصيؿ الدراخ  الي ييلتيف الت ريبيا يالطلبطا 

دؿ لي  ترلاؤ الي ييلتيف الت ريبيا يييل ل  غير دالا إحصلطيً  يي  النيـ النبي ، حيث  لء  لتطبيؽ ا
 لبطا.يالط
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 التدري ب لي  اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا يف مبلؿ تدريس ينرر خيريلي يا التعيـ  .5
تـ اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا لطبل ب شعبا الريييلء )الي ييلا الت ريبيا( ا  ينرر 

اليعتلد ، يرلف خيريلي يا التعيـ، يالتدريس لطبل ب الي ييلا الطلبطا )شعبا البييلي  ( بللطرينا 
لزاًيل لي  البلح ا تعريؼ طبل ب الي ييلا الت ريبيا بللمراطط الذنييا، يتدريبهـ لي  إلدادنل أياًل   

ي  يبلحظا أف نذه ال يخل  تتـ ا  أيةل  يحلطرا  ينرر خيريلي يا  –لذا خلر   يخل  التدري ب 
، ريل 3838/ 03/ 31إل  -3838، 08/ 30ا  الفتر  يف  -التعيـ ليفرةا ال لييا شعبا ريييلء

 يأت  
ال يخا األيل   ةلي  البلح ا بتعريؼ طبل ب الي ييلا الت ريبيا بيلنيا المراطط الذنييا 
ييشأتهل يأنييتهل، يريفيا إلداد المريطا اليدييا، يلرض ييلذج يف المراطط، ياليياد العيييا الت  

ف المراطط الذنييا، يُطي ب ييهـ رخـ مريطا ييرف االطبلع لييهل ياالختفلد  ييهل ا  يعراا اليزيد ل
 ذنييا يدييا ليل تـ شرحه دامؿ ال يخا لف المراطط الذنييا.

 ـ ةلي  البلح ا بتعريؼ الطبل ب بللييع اآلمر يف المراطط الذنييا، يني المراطط الذنييا 
رخـ نذه  ييييزاتهل، يلرض ييلذج لهل،  ـ تعريؼ الطبل ب بللبرايج اليختمديا ا  اإللرتريييا،

المراطط خياء لي  الريبييتر أي لي  الييبليؿ، ياطؿ الطبل ب اختمداـ الييبليؿ، يتـ تيزيؿ البرايج 
لييهل ا  أ يلء ال يخا، تـ التدري ب لي  الرخـ يف مبلؿ البرايج اليمصصا لهل، يةلي  البلح ا 

ال يخا طيب  البلح ا يف بترييؼ الطبل ب برخـ المريطا الخلبنا يفخهل يلرف إلرترييًيل، يا  يهليا 
الطبل ب إريلؿ المراطط  أليهل خيتـ لرطهل أيلـ زيبلطهـ ا  الير  النلديا، يالتدري ب لييهل أر ر ا  

 الييزؿ.
ال يخا اال لييا  ةلي  البلح ا بخؤاؿ الطبل ب لف اليشربل  الت  يا هتهـ ا  أ يلء رخـ 

 ـ طرح  البلح ا لي  الطبل ب خؤااًل لف أر ر المراطط خياء اليدييا أي اإللرتريييا، يتـ ييلةشتهل، 
البرايج الت  تـ امتيلرنل ليرخـ لييهل خياء لي  الريبييتر أي الييبليؿ، يرلي  إ لبل  يعظـ الطبل ب 

لي  الييبليؿ اليحييؿ  ألف يعظيهـ ليس لديهـ ريبييتر أي Mindomo لبلر  لف اختمداـ بريليج 
تمدايه ا  أ يلء اليحلطر ، يةد تـ اختمداـ نذا التطبيؽ   ال ب تي ب، ريل أيه يف الخهؿ لييهـ اخ

أليه يعد يف أاطؿ يأحدث التطبينل  ا  اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا،  ـ ةلي  البلح ا بعرض 
مراطط الطبل ب يخؤاؿ زيبلطهـ لف يدى تياار شريط رخـ المراطط   لتيطيح  ياي ب الني  يالنصير 

 ب لي  المراطط الذنييا اليدييا، ياإللرتريييا، يريفيا رخيهيل، طرحث البلح ا ايهل، يبعد تعرؼ الطبل
 لي  الطبل ب الخؤاؿ اآلت  

أيهيل تفطؿ ا  دراختؾ لينرر يعيف اختمداـ المراطط الذنييا اليدييا أي اإللرتريييا أـ الديج بييهيل، 
 يليلذا؟

 ذه يهليا ال يخا ال لييا.يطيب  ييهـ اإل لبا ليه، يةلي  بت يي  إ لبلتهـ، يرلي  ن
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 ـ ةلي  البلح ا بتحييؿ إ لبل  الطبل ب، ارلف لدد الطبل ب الذيف امتلريا اختمداـ المريطا 
(، يلدد الذيف امتلريا  08(، يلدد الطبل ب الذيف امتلريا اختمداـ المريطا اإللرتريييا )0اليدييا ) 

 (2الديج بييهيل ) 
 راطط الذنييا اإللرتريييا يرلي  يبررا  امتيلر يعظـ الطبل ب ليم

أيهل أخهؿ يأخرع  ألف المراطط اليدييا تحتلج إل  ي هيد يية  أربر ينلريا بللمراطط  .0
 اإللرتريييا.

أف المراطط اليدييا تحتلج إل  يهلر   ا  الرخـ، ينذه اليهلر  تي ؿ للطًنل أيلـ الطبل ب ا    .3
 رخـ المراطط اليدييا.

شؿ أربر ا  تحديد األبعلد، يالت  يف الصع ب تغييرنل، يالتحرـ أف المراطط اليدييا ايهل يخبا ا .2
 ايهل لي  لرس المراطط الذنييا اإللرتريييا. 

اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ايه يياربا لتغيرا  ييختحد ل  العصر الختمداـ  .0
 الترييلي يل ا  ليييا التعيـ.

 يخلحا اليرةا ا  المريطا اليدييا يحديد . .5
المريطا الذنييا اليدييا إيرلييل  أربر، ي ؿ األلياف، ييف الصع ب طيلف تياارنل لدى  تحتلج  .1

 ال يي .
المريطا الذنييا اإللرتريييا ترخ ب الطلل ب  ياي ب أمرى غير التعيـ، ي ؿ  التيت  بأداء  .7

 اليهيا.
 المريطا الذنييا اإللرتريييا تريف أر ر تيظيًيل، يأر ر راحا ليعيف. .0
ريييا ايهل طبط لؤلبعلد، يح ـ المطيط اليختمديا، يييرف تعديؿ األمطلء ايهل المراطط اإللرت .1

 بخهيلا بعرس المراطط الذنييا اإللرتريييا.
أيل آراؤنـ اليتعينا بلل ي  بيف المراطط الذنييا اليدييا ياإللرتريييا، ارلف ييمصهل أف الديج 

 ايه يطيعا ليية . غير يهـ  ألف اختمداـ أحدنيل يف  بللغرض، يال ي  بييهيل
بلمتيلر اختمداـ المراطط الذنييا  -بيلًء لي  تفطيؿ الطبل ب -يلؤلخبل ب الخلبنا ةلي  البلح ا

 اإللرتريييا مبلؿ ينرر خيريليلي يا التعيـ.
ال يخا ال لل ا  ةلي  البلح ا بتعريؼ الطبل ب بأيه خيتـ اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا 

التعيـ  يذلؾ بيلًء لي  تفطييهـ لهل يف مبلؿ تحييؿ اختطبلع الرأل ا  مبلؿ ينرر خيريلي يا 
يطيب  البلح ا يف الطبل ب اتح البريليج الملص برخـ المراطط الذل تـ تحيييه ال يخا الخلبنا، 

خلبًنل،  ـ بدأ  بشرح أيؿ ييطيع يني لف التعيـ، يطيب  ييهـ تحيد اليفهـي الرطيس ييطعه ا  
ـ،  ـ بعد شرح  زطيا أمرى تطي ب ييهـ يطعهل ا  المريطا، ي  يرالل  شريط الييتصؼ يني التعي

رخـ المريطا الت  تـ ارتخلبهل مبلؿ ال يختيف األيل  يال لييا، ييختير شرح اليعيييل   ـ ينـي 
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الطبل ب بيط  نذه اليعيييل  دامؿ المريطا إل  أف تيته  ال يخا، يتنـي البلح ا ا  أ يلء ال يخا 
بل  الت  تيا ه الطبل ب ا  تصييـ المريطا، يا  يهليا ال يخا يتـ لرض ي ييلا يف بحؿ اليشر

األخطيا الملصا بهذا ال زء يف الينرر  لر  يتـ تنيييهـ ا  ييطيع اليحلطر ، يُطي ب يف الطبل ب 
إللد  رخـ المريطا ير  أمرى ا  الييزؿ يف البدايا، لعرطهل ا  الير  النلديا، يتـ تحفيز الطبل ب 

يشلررا ا  تصييـ المراطط بإلبليهـ بأف نيلؾ يرلاأ  لييتييزيف ا  رخـ المريطا ا  ال زء لي
 اليطيي ب، يتـ حث الطبل ب لي  يرالل  اآلت   

 ةبؿ البدء ا  رخـ المريطا ييبغ  
 .تحديد الهدؼ الذل يريديف اليصيؿ إليه 
 .تحديد اليفلنيـ ياليعيييل  الرطيخا ا  ييطيع التعيـ 

 خـ المريطا ييبغ  يا  أ يلء ر 
 .ربط اليفلنيـ ببعطهل ا  ريابط يلبلةل  حت  يتـ إتيلـ شرؿ المراطط 
 .تحديد األمطلء ياليعيييل  الت  رلي  نيلؾ صعيبا ا  اختر للهل 
 .االنتيلـ بللتفلصيؿ اليي يد  ا  ال زء اليطيي ب رخيه 
 .الترريز يلدـ التفرير ا  ش ء آمر  حت  يريف األداء يتييزًا 
 رخـ المريطا ييبغ  يبعد 
 .تصحيح األمطلء الت  تـ اليةيع ايهل 
 .اختر لع اليعيييل  الت  يصع ب تذررنل ا  أ يلء الرخـ، ييطعهل ا  أيلريهل دامؿ المريطا 
 .التأرد يف إيهلء المريطا ياشتيللهل لي  اليعيييل  اليطييبا ةبؿ تخييهيل 

ييـ أليلؿ الطبل ب، يةدي  ال يلء يالتش ي  ال يخا الرابعا  ا  بدايا ال يخا، ةلي  البلح ا بتن
ل يي  الطبل ب، يةدي  بعض اليرلاآ  اليلديا يالدر ل  لييتييزيف، يح   بلة  الطبل ب لي  تعديؿ 
يياح  النصير لديهـ، يةلي  البلح ا بعرض إحدى المراطط اليتييز  ليعراا أي ه التييز لبلختفلد  

  ةصير، يطيب  يف الطبل ب تحديد األمطلء اليي يد  ييهل، يلرط  إحدى المراطط الت  بهل يياح
بهل، يريؼ يتـ لبل هل أي تبلايهل، يلدـ اليةيع ايهل ير  أمرى،  ـ بدأ  ا  شرح بلة  الفصؿ الملص 
بللتعيـ، يطيب  يف الطبل ب اتح البريليج الملص برخـ المراطط لي  الييبليؿ، ياختريلؿ بلة  ييطيع 

أي رخـ مريطا  ديد ، يبعد ذلؾ ييرف التعديؿ، يدي هـ ا  مريطا  التعيـ لي  المريطا اليلطيا
ياحد ، يح   رؿ طلل ب لي  امتيلر المريطا الييلخبا لندراته، اهيلؾ يف ال يختطي  اإلريلؿ لي  
المريطا الخلبنا  أليهل تريف أر ر تعنيًدا  لذا ايف األاطؿ أف يبدأ ا  رخـ مريطا  ديد  حت  ال 

ز يهليه بي لح، يحت  يريف نيلؾ ترلاؤ بيف ةدر  الطلل ب ياليهيا الت  يؤديهل  يشعر بللفشؿ، ييي 
حت  يختطي  إتيليهل، يال يشعر بللع ز، يتعط  له  نا بلليفس، يالحظ  البلح ا تحيس الطبل ب، 
يترريزنـ ا  اليعيييل  الت  يتـ شرحهل  أليهـ خيؼ يختمديييهل ا  رخـ المريطا، يلدـ ايشغللهـ 
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آمر، يرؿ ذلؾ خللد لي  ايديلج الطبل ب ا  العيؿ، يلدـ إحخلخهـ بيرير الية  دامؿ بأل ش ء 
 اليحلطر .
يبعد شرح  زء يف اليلد  العيييا، طيب  البلح ا يف الطبل ب يط  ال زء الذل تـ شرحه ا   

ء المريطا، يتنـي بلليرير لييهـ لتنديـ التغذيا الرا عا لهـ، يحؿ أيا يشريا تيا ههـ، يا  أ يل
اختمدايهـ ليمراطط يتـ ح هـ لي  تيظيـ اليعيييل  ييطعهل ا  صير  يخهؿ تذررنل، يبعد ذلؾ يتـ 
إريلؿ الشرح،  ـ إريلؿ الطبل ب ليمريطا، يا  يهليا ال يخا، يتـ لرض ي ييلا يف األخطيا لي  

رخللهل ال زء الذل تـ تندييه، يُيطي ب ييهـ إريلؿ المريطا، ييرالل  يل تـ ذرره ا  ال يخا ال خلبنا، يا 
 لبر يخلطؿ التياصؿ اال تيلل  )اإليييؿ أي الياتخل ب( ةبؿ الينلء النلدـ.

، يتنيييهل، يتحديد يياح  الني  يالطعؼ ، ()يتـ اختنبلؿ المراطط الت  ةلـ الطبل ب بإلدادنل
 يف ال يخا. ايهل  حت  ال تأمذ ليييا يبلحظا أليلؿ الطبل ب يتنيييهل يتنديـ تغذيا را عا يةتًل ربيرًا

مبلرنـ بيدى تييز  ال يخا المليخا  ا  بدايا ال يخا يتـ تي يه ال يلء ليطبل ب، يتش يعهـ، يا 
المراطط الت  ةلييا بإلدادنل،  ـ يتـ لرض ييمص لف يياح  الني  يالطعؼ ا  المراطط الت  

أريد لييهل ا  أرخيينل، ييتـ لرض يييذج لمريطا يتييز ، يخؤالهـ لف أي ه التييز، يريؼ يتـ الت
أ يلء إلداد المراطط، يلرض يييذج لمريطا بهل أي ه ةصير، ييتـ طرح خؤاؿ ليطبل ب لف أي ه 
النصير، يريؼ يتـ لبل هل، يتذرر البلح ا أخيلء الطبل ب اليتييزيف، يأخيلء الطبل ب الذيف يي د ا  

رخللهل ير  أمرى لبر يخلطؿ ا  لتياصؿ اال تيلل .مراططهـ أي ه ةصير، يتطي ب ييهـ تعدييهل، يا 
 ـ تطي ب البلح ا يف الطبل ب اتح البريليج الملص بإلداد المريطا  لر  يتـ اختمدايه ا  

 الييطيع ال لي  يف الينرر الدااعيا، يتخير ال يخا، ريل ا  ال يخا الخلبنا تيلًيل.
ؿ ينرذا تخير بلة  ال يخل   حيث تتيليؿ ال يخا الخلدخا بلة  ييطيع الدااعيا، يتتيلي

ال يخا الخلبعا ييطيع التدليـ، يتتيليؿ ال يخا ال لييا ييطيع المبر ، يتتيليؿ ال يخا التلخعا 
 ييطيع يظريا  يريديؾ، يتتيليؿ ال يخا العلشر  ييطيع يظريا ال شتلل .

 حيث تخير نذه ال يخل  ياؽ يل يي  
 ا  بدايا ال يخا لرض أليلؿ  الطبل ب ا  ال يخا الخلبنا يتنيييهل. -
لطلء بعض التعيييل ، يشرح  زء يف اليلد  العيييا لييطيع ال يخا. اتح -  البريليج، يا 
 إلداد الطبل ب ليمريطا الذنييا اإللرتريييا ا  ال زء الذل تـ شرحه. -
لطلء تغذيا را عا ليل تـ إي لزه. -  يرير البلح ا لي  الطبل ب يا 
 اختريلؿ الشرح، يحث الطبل ب لي  الترريز الختريلؿ المريطا.  -

                                              
(( ملحق )5 :).نماذج من الخرائط الذهنية اإللكترونية التي قام الطالب بإعدادها 
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يلؿ المريطا خياء دامؿ ال يخا، إذا رلف الية  يتلًحل أي إريللهل يتعدييهل ا  الييزؿ  حت  إر -
رخللهل لبر يياة  التياصؿ اال تيلل  )اإليييؿ، يالياتخل ب(  تصبح ا  صير  ييلخبا، يا 

 تنييـ ال يخا، يف مبلؿ  لرض بعض األخطيا الملصا بلليلد  العيييا دامؿ ال يخا. -
   يرير ال يخل  يالحظ  البلح ا ي

تحيس الطبل ب، يترريزنـ ا  أ يلء الشرح  لعدـ اندايهـ أيا يعيييل  تخللدنـ ا  إلداد  -
 المريطا.

رخللهل ير   - حرص الطبل ب لي  تعديؿ أمطلطهـ الت  يةعيا ايهل، يذلؾ يف مبلؿ تعدييهل يا 
 أمرى.

 ر  أي ال يخا.لدـ إحخلس الطبل ب بيرير الية   ارلييا ال يشعريف بليتهلء ية  اليحلط -
 تفطيؿ بعض الطبل ب المراطط الت  ايهل صعيبا، بعد أف رلييا يت يبييهل. -
 حرص الطبل ب لي  ت يي  يعيييلتهـ ةبؿ البدء ا  إلداد المراطط. -

 يخػػل  التػػدري ب ليػػ  إلػػداد المػػراطط  بعػػد االيتهػػلء يػػف تطبيػػؽالتطبيػػؽ البعػػدل ألديا  البحػػث  . 1
حيػػث تػػـ راػػ  أديا   ،لأديا  البحػػث بعػػديً  ي يا الػػتعيـ، تػػـ تطبيػػؽاإللرتريييػػا  يػػف مػػبلؿ ينػػرر خػػيريل

رخػللهل لبػر رابػط ليطػبل ب، يذلػؾ اػ  يػـي    ليتأرػد يػف 3838/ 03/ 37البحث ليػ   ي ػؿ درايػؼ، يا 
 اللييا البريليج، يتـ التياصؿ ي  الطبل ب يالتأريد لي  اخت لبتهـ ألديا  البحث.

تطبيػػػؽ أديا  البحػػػث ) ينيػػػلس يػػػليراء اليعراػػػا، يالتػػػداؽ  .  التطبيػػػؽ التتبعػػػ  ألديا  البحػػػث   تػػػـ7
يذلػؾ يػـي  ( ييًيػل،05اليفخ ، ياالمتبلر التحصيي ( ليير  ال لل ا لي  الي ييلا الت ريبيا بعد يرير )

  ليتأرد يف  اختيراريا اللييػا اخػتمداـ المػراطط الذنييػا اإللرتريييػا اػ  تيييػا يهػلرا  00/0/3830
داؽ اليفخ ، يالتحصيؿ الدراخ ، يذلؾ يف مبلؿ إلػلد   إرخػللهل لبػر الػرابط يفخػه يليراء اليعراا يالت

 ليطبل ب.
بريػليج حػـز التحييػؿ اإلحصػلط  . يعلل ا البيليل   تـ إدمػلؿ البيليػل  ييعلل تهػل إحصػلطًيل بلخػتمداـ 0

يذلػػؾ بلخػػتمداـ األخػػللي ب اإلحصػػلطيا  ؛Ver. 22 IBM SPSS Statisticsليعيػػـي اال تيلليػػا 
 الييلخبا ليتحنؽ يف اريض البحث.

.لرض اليتلطج يييلةشتهل يتفخيرنل  تـ لرض يتلطج البحث الملصا برؿ ارض يتفخيرنل يييلةشتهل، 1
 يبيلًء لي  ذلؾ تـ تنديـ لدد يف التيصيل ، يالدراخل  الينترحا.

  اليختمديا ا  البحث ألخللي ب اإلحصلطيامليًخل  ا 
 Ver. 22 IBM SPSSؿ اإلحصػػلط  ليعيػػـي اال تيلليػػا تػػـ اخػػتمداـ بريػػليج حػػـز التحييػػ

Statistics ـ  اختمداـ األخللي ب ا  ا  آلتي  حيث ت
 بيرخيف. يعليؿ ارتبلط -0
 امتبلر " " ليي ييلل  اليختنيا. -3



 فة والتدفق النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربيةفاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية مهارات ما وراء المعر 
 د. رضا عبدالرازق جبر جبر                                          

 جايعت بٌرسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         307                   (                    0202– أبزيم) –  (43) انعذد

 تحييؿ التبليف لينيلخل  اليتررر . -2
 :لرض اليتلطج يييلةشتهل يتفخيرنل

يتفخيرنل ا  طيء اإلطلر اليظرى يالدراخل  تعرض البلح ا  اييل يأت  يتلطج البحث يييلةشتهل 
 الخلبنا، يأميرًا تنديـ بعض التيصيل  يالبحيث الينترحا بيلًء لي  يتلطج البحث 

 يتلطج الفرض األيؿ
بػػػيف يتيخػػػط  در ػػػل  الي يػػػيلتيف  اػػػرؽ داؿ إحصػػػلطًيليي ػػػد  ليػػػ  أيػػػه  " الفػػػرض األيؿ يصيػػػ

طبل ب الفرةا ال لييا برييا لدى  هلرا  يليراء اليعراايالت ريبيا يالطلبطا ا  التطبيؽ البعدل لينيلس 
 .الي ييلا الت ريبيا"طبل ب لصللح  التربيا

  لبحػث داللػا الفػرؽ يخػتنيتيفلي يػيلتيف  " " امتبػلر ااختمدي  البلح ليتحنؽ يف نذا الفرض 
، راػايهػلرا  يػليراء اليعرػؿ يػف الي ييلػا الت ريبيػا يالي ييلػا الطػلبطا اػ   در ػل بيف يتيخط  
 ( ييطح تيؾ اليتلطج 02) ، ي ديؿا  التطبيؽ البعدليالدر ا الرييا 
الت ريبيا  الي ييلا در ل  يتيخط  بيف ليفرؽ اإلحصلطيا يداللتهل "   " ةييا(  02 ديؿ )

 ا  التطبيؽ البعدليالدر ا الرييا  يهلرا  يليراء اليعراا ا  الطلبطا يالي ييلا

 يهلرا  الينيلس
الي ييل

  
 اليتيخط العدد

االيحراؼ 
 اليعيلرل

 ةييا ) (
در ل  
 الحريا

يختيى 
 الداللا

 التمطيط
 2.520 01.00 08 الت ريبيا

35.050 70 
8.88
 3.713 20.00 08 الطلبطا 0

 اليراةبا
 5.200 50.78 08 الت ريبيا

00.011 70 
8.88
 7.181 00.08 08 الطلبطا 0

 التنييـ
 

 5.725 50.22 08 الت ريبيا
08.111 70 

8.88
 0.011 21.10 08 الطلبطا 0

الدر ا الرييا 
  ليينيلس

 الت ريبيا
08 

013.18 
03.53
1 

07.000 70 
8.88
0 

 الطلبطا
08 

008.35 
00.05
8 

بػيف يتيخػط  در ػل   (8.80داؿ إحصػلطًيل ليػد يخػتيى )ي يد اػرؽ  (02يتطح يف  ديؿ )
التمطػيط، ياليراةبػا، يالتنػييـ(، )  ينػ  يليراء اليعراػا، يهلرا الي ييلتيف )الت ريبيا يالطلبطا( ا  

  ييػل يػدؿ ليػ  تفػيؽ الي ييلػا يهػلرا  يػليراء اليعراػا لصػللح الي ييلػا الت ريبيػال الرييػا الدر اي 
يهلرا  يليراء اليعراا، ريل يػدؿ ليػ  اللييػا اخػتمداـ المػراطط الت ريبيا لي  الي ييلا الطلبطا ا  

 را  يليراء اليعراا، يبذلؾ يتحنؽ الفرض األيؿ.الذنييا ا  تيييا يهل
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 يتلطج الفرض ال لي 
 در ل  ل يتيخط بيف إحصلطيا داللا ا ذ ؽيار  ي دت ال"    أيهليالفرض ال لي  يص ي 

 يهلرا  يليراء اليعراا لينيلس( ، يالتتبع يالبعدل النبي ) ؽالتطبي ا  الت ريبيا الي ييلا
 ."التربيا طبل ب الفرةا ال لييا برييا لدى

 Repeatedتحييػؿ التبػليف ذا النيلخػل  اليترػرر    ااخػتمدي  البلح ػيليتحنػؽ يػف نػذا الفػرض 
Measure ANOVA   در ل  رؿ يػف التطبيػؽ )النبيػ  يالبعػدل ل ؽ بيف يتيخطيلبحث داللا الفر 

ييطػح تيػؾ  (00يالدر ػا الرييػا، يال ػديؿ ) يهلرا  يػليراء اليعراػا( ليي ييلا الت ريبيا ا  يالتتبع 
 اليتلطج 

اليتيخطل  يااليحراال  اليعيلريا ليتطبيؽ )النبي  يالبعدل يالتتبع ( ليي ييلا (  00 ديؿ ) 
 الت ريبيا ا  يهلرا  يليراء اليعراا يالدر ا الرييا

 
 األثعب 

الزطجي

 ق
 الوزوسط العي 

االًحزاف 

 الوعيبري

 الزخطيط

 لجل 

11 

20.42 1.232 

 2.520 19.22 ثعيي

 2.241 19.21 رزجع 

 الوزالجخ

 لجل 

11 

10.11 2.233 

 5.222 52.21 ثعيي

 5.390 52.11 رزجع 

 الزموهن

 

 لجل 

11 

22.45 2.021 

 5.225 51.22 ثعيي

 5.122 51.12 رزجع 

  اليرجخ الكليخ

 لجل 

11 

000.42 02.211 

 03.539 043.91 ثعيي

 03.051   43.42 رزجع 

 

تػػلطج تحييػػؿ التبػػليف تحنيػػؽ اػػرض الداطريػػا أيالديراييػػا، ينػػي أف يرػػيف تبػػليف اػػرؽ يتخػػتيـز ي
الدر ل  دامؿ األاراد ألل ةيلخيف يطلبًنل لتبليف ارؽ الدر ل  دامؿ األاراد ألل ةيلخػيف آمػريف  يبهػذا 

 test of Sphericityاهي ارض يف الشلط  يمللفته، ييتـ التحنؽ يف نذا الفرض لف طريؽ امتبلر

 (210، 3801)لز  لبد الحييد حخف،  Mauchlyالذل يطعه  ، 
 ػػلء  ةييتهػػل    Mauchlyييتطػػح يػػف يتػػلطج تحييػػؿ التبػػليف لهػػذا الفػػرض أف ةييػػا امتبػػلر

( لؤلبعػػلد  التمطػػيط، ياليراةبػػا، يالتنػػييـ، يالدر ػػا الرييػػا ليػػ  8.023، 8.811، 8.871، 8.855)
 لداطريا غير يحنؽ.الترتي ب، ي ييعهل داؿ إحصلطًيل، أل أف ارض ا
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، ينػي األاطػؿ أليػه يعتػدؿ، ينػي Greenhouse and Geisserلػذا يػتـ اخػتمداـ تصػحيح 
لبلر  لف مفض در ل  الحريا  ليحصيؿ لي  اليخبا الفلطيا يفخهل ا  حللا ااتػراض الداطريػا )لػز  

 ( يتػػػلطج تحييػػػؿ التبػػػليف لينيلخػػػل 05(، يييطػػػح  ػػػديؿ )215 -210، 3801لبػػػد الحييػػػد حخػػػف، 
 Greenhouse and Geisserاليتررر  بلختمداـ تصحيح 

ليتطبيؽ ) النبي ، يالبعدل، يالتتبع ( ليي ييلا الت ريبيا تحييؿ التبليف أحلدى االت له   (05 ديؿ )
 (08)ف = لي  ينيلس يهلرا  يليراء اليعراا )األبعلد، يالدر ا الرييا(

 األثعب     
هصيرالزجب

 هي

هجووع 

 الوزثعبد

 رجبد 

 حزهخال

هزوسط 

 الوزثعبد
 ليوخ"ف"

همزوى 

 الياللخ

هزثع إهزب 

 الجشئ 

حجن 

 ارأثيز

 الزخطيط
 439.299 2551.102 0.132 229.22 الزطجيك

 

1.11

0 

 كجيز 1.913

 02.520 11.012 511.422 الخطأ

 الوزالجخ
 2512.212 0.129 2215.142 الزطجيك

222.903 1.10 
 كجيز 1.914

 09.923 11.524 219.411 الخطأ

 الزموهن
 4352.252 0.151 4591.302 الزطجيك

141.955 1.10 
 كجيز 1.932

 02.510 11.942 552.002 الخطأ

اليرجخ 

الكليخ 

 للوميبص

 45115.09 0.124 49599.202 الزطجيك
0024.33

2 
1.10 

 كجيز 1.942

 52.300 10.254 3222.951 الخطأ

( بػػػيف 8.880ريؽ ذا  داللػػػا إحصػػػلطيا ليػػػد يخػػػتيى )( أيػػػه تي ػػػد اػػػ05يتطػػػح ف  ػػػديؿ )
 التطبيؽ النبي  يالبعدل يالتتبع  ا  يهلرا  التمطيط، ياليراةبا يالتنييـ يالدر ا الرييا.

ألبعػػلد يهػػلرا  يػػليراء ( 8‚103، 8‚181ترايحػػ  بػػيف )يربػػ  إيتػػل ال زطػػ  ةػػيـ أف يتطػػح ريػػل 
 اخػتمداـ المػراطط الذنييػا اإللرتريييػػا يعيػ  أف   ييػػلليينيػلس ررػؿ( 8‚117) ةييتهػل، يبيغػ  اليعراػا

% ييػػل يػػدؿ ليػػ  اللييػػا 11.7بيخػػبا  تيييػػا يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػاخػػهـ اػػ  التبػػليف الحػػلدث اػػ  ي
 ىلػد اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييػا اػ  تيييػا يهػلرا  يػليراء اليعراػا )األبعػلد، يالدر ػا الرييػا(

  .الي ييلا الت ريبيا
ليينلريػل   Benferroniد ات ػله الفػريؽ الدالػا إحصػلطًيل يػتـ اخػتمداـ يتػلطج امتبػلر يلتحدي  

( ييطػػح الفػريؽ بػػيف يتيخػطل  در ػػل  التطبيػؽ )النبيػػ ، يالبعػدل، يالتتبعػػ ( 01اليتعػدد ، ي ػديؿ )
 ليهلرا  يليراء اليعراا يالدر ا الرييا.

التطبيؽ )النبي ، يالبعدل،  يتيخطل الت له الفريؽ بيف  Benferroni بييفريي ةيـ   (01 ديؿ )
 (  08يالتتبع ( ا  أبعلد يهلرا  يليراء اليعراا يالدر ا الرييا لدى طبل ب الي ييلا الت ريبيا )ف= 

 الزطجيك الجعي
    ززوق الوزوسطبد الوزوسط

 الززجع  (2) الجعيي (3)

 الزخطيط

 *02.125- *02.351- 20.435 المجل  (0)

 1.025 --- 19.225 الجعيي (3)

 ---  19.211 الززجع  (2)



 فة والتدفق النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربيةفاعلية استخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية مهارات ما وراء المعر 
 د. رضا عبدالرازق جبر جبر                                          

 جايعت بٌرسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         342                   (                    0202– أبزيم) –  (43) انعذد

 الزطجيك الجعي
    ززوق الوزوسطبد الوزوسط

 الززجع  (2) الجعيي (3)

 الوزالجخ

 *02.11- *02.211- 10.111 المجل  (0)

 1.211 --- 52.211 الجعيي (3)

 ---  52.111 الززجع  (2)

 الزموهن

 *05.225- *05.425- 22.451 المجل  (0)

 1.011- --- 51.235 الجعيي (3)

 ---  51.135 الززجع  (2)

اليرجخ 

خ الكلي

 للوميبص

 *51.951 - *50.335 - 000.425 المجل  (0)

 1.325 --- 043.911 الجعيي (3)

 ---  043.435 الززجع  (2)

 ( يل يأت   01ييتطح يف  ديؿ )
( بػػيف يتيخػػطل  در ػػل  طػػبل ب الي ييلػػا 8.85ي ػػيد اػػريؽ دالػػا إحصػػلطًيل ليػػد يخػػتيى ) -

 التطبيؽ البعدل، حيث بيغ ارؽ اليتيخطل   الت ريبيا ا  التطبينيف النبي  يالبعدل ا  ات له

( اػػ  يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا األبعػػلد  التمطػػيط، 50.335 ،05.425، 02.211، 02.35)
 ياليراةبا، يالتنييـ، يالدر ا الرييا لي  الترتي ب.

( بػػيف يتيخػػطل  در ػػل  طػػبل ب الي ييلػػا 8.85ي ػػيد اػػريؽ دالػػا إحصػػلطًيل ليػػد يخػػتيى ) -
نيف النبي  يالتتبع  ا  ات له التطبيؽ التتبع ، حيث بيغ ارؽ اليتيخػطل  الت ريبيا ا  التطبي

( اػػػ  يهػػػلرا  يػػػليراء اليعراػػػا األبعػػػلد  التمطػػػيط، 51.951 ،05.225، 02.11، 02.25)
ياليراةبا، يالتنييـ، يالدر ا الرييا لي  الترتي ب  ييل يدؿ لي  اللييا اختمداـ المراطط الذنييا 

 اليعراا. ا  تيييا يهلرا  يليراء

ال تي د اريؽ دالا إحصلطًيل بيف يتيخػطل  در ػل  طػبل ب الي ييلػا الت ريبيػا اػ  التطبينػيف  -
البعدل يالتتبع   ييل يدؿ لي  اخػتيراريا اللييػا اخػتمداـ المػراطط الذنييػا اػ  تيييػا يهػلرا  

 يليراء اليعراا. 

 ًتفسريىا: اخلاصت بانفزضني األًل ًانخاني نالشت اننتائجي
الملصػا بللفرطػيف األيؿ يال ػلي ، يبللتػلل  الملصػا بيهػلرا   رض الخػلبؽ ليتػلطج البحػثيف العػ
  يأت ييرف التيصؿ إل  يل  يليراء اليعراا

ليػػػ  رػػػؿ يػػػف الي يػػػيلتيف  ينيػػػلس يهػػػلرا  يػػػليراء اليعراػػػاأ بتػػػ  اليتػػػلطج الملصػػػا بتطبيػػػؽ 
لصػػػللح الي ييلػػػا  ليهػػػلرا ال اػػػ   ييػػػ  أف نيػػػلؾ اريًةػػػ اػػػ  التطبيػػػؽ البعػػػدلالت ريبيػػػا يالطػػػلبطا 

الي ييلػػا  لصػػللح طػػبل ب التطبينػػيف النبيػػ  يالبعػػدلاػػ  ريػػل أ بتػػ  اليتػػلطج ي ػػيد اػػرؽ ، الت ريبيػػا
  ييػػل يػػدؿ ليػػ  اللييػػا اخػػتمداـ يذلػػؾ لصػػللح التطبيػػؽ البعػػدل يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػاالت ريبيػػا اػػ  

 )اليهلرا ، يالدر ا الرييا(. المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا
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لدـ ي يد اريؽ طبل ب الي ييلا الت ريبيا ا  التطبينيف البعدل يالتتبع  ا  يهلرا  ريل أف 
 يليراء اليعراا، يدؿ لي  اختيراريا اللييا اختمداـ المراطط الذنييا ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا

 )اليهلرا ، يالدر ا الرييا(.
 & Aprilisa, 2019; Khine, Adefuye)  دراخل  رؿ يف  يتتفؽ نذه اليتي ا ي

Busari, 2019; Mulyani, Wulandari, Mahadi, 2020)  الت  تيصي  إل  اللييا اختمداـ
 المراطط الذنييا ا  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا.

برييا المراطط الذنييا اإللرتريييا لدى طبل ب الفرةا ال لييا أف اختمداـ ب ؾذل تفخيريييرف 
التربيا ا  ينرر خيريلي يا التعيـ، يخللد لي  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا، الختمداـ المراطط 
الذنييا اإللرتريييا، ي عؿ الطلل ب لزاًيل لييه ةبؿ أف يبدأ ا  إلداد المريطا الملصا بييطيع يعيف، 

ل  األخلخيا حيؿ أف يحدد الهدؼ الذل يريد اليصيؿ إليه، يني تصييـ مريطا تتطيف اليعييي
ييطيع يعيف، ينذا يتطي ب تحديد اليفلنيـ الرطيخا، يترتيبهل ا  ذنيه، يرذلؾ اليفلنيـ الفرليا، 
ياليعيييل  اليرتبطا برؿ يفهـي ارل ، حت  يتيرف يف يطعهل ا  يرليهل الييلخ ب لي  المريطا، 

 الطلل ب لي  التمطيط.ياليصيؿ إل  رخـ الشرؿ الييلخ ب ليمريطا، ينذا يخللد لي  تيييا ةدر  
تحييؿ اليعيييل  يتيظييهل ريل أف اختمداـ الطلل ب ليمريطا الذنييا اإللرتريييا يتيح له 

بعطهل ببعض، اللمريطا تبدأ بلليفهـي الرطيس ا  الييتصؼ ، يتيميصهل يف مبلؿ ربط اليعيييل  
نذا يخللد لي  تيظيـ ييتفرع ييهل اليفلنيـ الفرليا،  ـ العيلصر اليرتبطا برؿ يفهـي ارل ، ي 

، يلدـ الميط بييهل، يخهيلا تحديد األ زاء الت  لـ  اليعيييل ، ييعراا اليعيييل  الملصا برؿ يفهـي
يتـ تذررنل أي الت  تـ المطأ ايهل، يذلؾ لف طريؽ إلطلطهل ليًيل يعيًيل أي ريزًا يعيًيل، رؿ ذلؾ يخللد 

  لي  تيييا يهلر  اليراةبا لدى الطلل ب.
الحذؼ أي اإلطلاا أي التعديؿ  لهتيح ف اختمداـ الطلل ب المراطط الذنييا اإللرتريييا يرذلؾ اإ

تصييـ المريطا الت  يتـ إلدادنل، حيث يتيح له إريلؿ األ زاء اليلةصا، يتعديؿ األمطلء، أي لي  
  لطيلف التعديؿ لؤلاطؿ، أل أيه يعط  له الفرصا ليرا عا أداطه  يالتغي ب لي  اليشربل  الت  تيا هه

  اليصيؿ إل  المريطا الييلخبا لييطيع يعيف، ينذا يؤدل إل  تيييا يهلر  التنييـ لدى الطلل ب.
يةد الحظ  البلح ا ا  أ يلء تدري ب الطبل ب لي  اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  ينرر 

عراا اليفلنيـ خيريلي يا التعيـ، ةبؿ البدء ا  اختمداـ المراطط الذنييا، حرص الطبل ب لي  ي
ياليعيييل  اليرتبطا برؿ يفهـي  ألف بديف ذلؾ ال يختطيعيف رخـ المريطا، يا  أ يلء رخـ 
المريطا، يبعد لرض اإلرشلدا  الت  ي  ب يراللتهل ليد رخـ المريطا، يحرص الطبل ب لي  تيظيـ 

بهل، ييتـ إتلحا  اليفلنيـ، بحيث يرتبط اليفهـي الرطيس بلليفلنيـ الفرليا، ياليعيييل  اليرتبطا
الفرصا لهـ لتحديد أمطلطهـ يتصحيحهل بخهيلا يف مبلؿ إلدادا  برايج تصييـ المراطط الذنييا 

 اإللرتريييا، ينذا يؤدل إل  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا لدى الطبل ب.
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لدـ ي يد اريؽ ا  التطبينيف البعدل يالتتبع  ا  يهلرا  يليراء اليعراا لدى طبل ب ريل أف 
ي ييلا الت ريبيا، يدؿ لي  اختيراريا اللييا اختمداـ المراطط الذنييا ا  تيييا يهلرا  يليراء ال

اليعراا، يير   ذلؾ إل  أف اختمداـ الطبل ب المراطط الذنييا يرخبهـ الندر  لي  تيظيـ اليعيييل ، 
دراؾ العبلةل  يالريابط بيف  دييهل  حيث إيهل تيؾ اليعيييل ، يالندر  لي  تصحيح األمطلء، يتعيا 

تخللد الطبل ب لي  االختيرار ا  تمطيط يهليهـ ييراةبتهل يتنيييهل   حت  يتـ إي لزنل بي لح، 
يبللتلل  يخللد اختمداـ المراطط الذنييا لي  اختيراريا تيييا يهلرا  يليراء اليعراا، ييؤرد اللييتهل 

 ا  بنلء أ ر التعيـ.
 يتلطج الفرض ال للث

 الي يػيلتيف در ػل  يتيخػط  بػيف إحصػلطًيل داؿ اػرؽ يي ػد "  ليػ  أيػه الفػرض ال للػث يصي
 طبل ب الفرةا ال لييا برييا التربيا لدى التداؽ اليفخ  لينيلس البعدل التطبيؽ ا  يالطلبطا الت ريبيا
 ."الت ريبيا الي ييلا طبل ب لصللح

لبحػػث داللػػا   يخػػنيتيفلي يػػيلتيف  امتبػػلر" " ااخػػتمدي  البلح ػػيليتحنػػؽ يػػف نػػذا الفػػرض  
التداؽ الفرؽ بيف يتيخط  در ل  رؿ يف الي ييلا الت ريبيا يالي ييلا الطلبطا ا  أبعلد ينيلس 

 ييطح تيؾ اليتلطج  (07، ي ديؿ)ا  التطبيؽ البعدل، يالدر ا الرييا اليفخ 
الي ييلا الت ريبيا  در ل  يتيخط  بيف ليفريؽ اإلحصلطيا يداللتهل "   " ةييا(  07 ديؿ )
 ا  لتطبيؽ البعدليالدر ا الرييا له  ينيلس التداؽ اليفخ أبعلد  ا  الطلبطا ي ييلايال

االيحراؼ  اليتيخط العدد الي ييلا  أبعلد الينيلس
در ل   ةييا ) ( اليعيلرل

 الحريا
يختيى 
 الداللا

 يطيح األنداؼ
 00.113 3.205 33.02 08 الت ريبيا

 
70 8.880 

 3.087 01.33 08 الطلبطا

 تغذيا را عا ياطحا
 05.70 3.501 37.80 08 الت ريبيا

 
70 

8.880 
 3.700 07.18 08 الطلبطا

 االيديلج ا  األداء
 05.012 3.110 33.08 08 الت ريبيا

 
70 

8.880 
 3.015 02.22 08 الطلبطا

 00.310 3.117 30.25 08 الت ريبيا الترريز التلـ ا  األداء
 

70 8.880 
 3.120 00.00 08 الطلبطا

 03.700 2.831 30.25 08 الت ريبيا طبط األداء
 

70 8.880 
 3.013 02.00 08 الطلبطا

 03.803 3.153 38.55 08 الت ريبيا االختيتلع بلألداء
 

70 8.880 
 2.058 03.25 08 الطلبطا

 8.880 70 07.080 3.751 37.32 08 الت ريبيا ييا ها التحديل 
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 اليتيخط العدد الي ييلا  أبعلد الينيلس
االيحراؼ 
 ةييا ) ( اليعيلرل

در ل  
 الحريا

يختيى 
 الداللا

  3.028 01.00 08 الطلبطا

 يخيلف الذا  يالية 
 1.183 2.005 30.08 08 الت ريبيا

 
70 

8.880 
 2.310 02.12 08 الطلبطا

 الدر ا الرييا ليينيلس
 07.755 002.05 08 الت ريبيا

00.330 
70 

8.880 
 00.330 007.02 08 الطلبطا

 
بيف يتيخط  در ل  ( 8‚880يى )ليد يخت اإحصلطي اللاد ذل ي يد ارؽ (07) يتطح يف  ديؿ

 را عا يتغذيا األنداؼ، يطيحأبعلد التداؽ اليفخ ، ين   )ا   (يالطلبطا الت ريبيا) الي ييلتيف
 يييا ها بلألداء، ياالختيتلع األداء، يطبط األداء، ا  التلـ يالترريز األداء، ا  يااليديلج ياطحا،
يا ليينيلس لصللح الي ييلا الت ريبيا ا  تيييا الري(، يالدر ا يالية  الذا  ييخيلف التحديل ،

التداؽ اليفخ   ييل يدؿ لي  أف اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا أدى إل  تيييا التداؽ اليفخ  
 لدى الي ييلا الت ريبيا، يبذلؾ يتحنؽ الفرض ال للث 

 يتلطج الفرض الراب  
 در ػػػل  ل يتيخػػػط بػػػيف إحصػػػلطيا لػػػادال  ا ذ ؽياػػػر  ي ػػػدت"ال     أيػػػهليػػػالفػػػرض الرابػػػ  يص يػػػ

طبل ب الفرةا  لدى التداؽ اليفخ  لينيلس( ، يالتتبع يالبعدل ،النبي ) ؽالتطبي ا  الت ريبيا الي ييلا
  ". ال لييا برييا التربيا

  Repeatedتحييؿ التبليف ذا النيلخل  اليتررر    ااختمدي  البلح يليتحنؽ يف نذا الفرض 

Measure ANOVA   در ل  رؿ يف التطبيؽ )النبي  يالبعدل ل لا الفرؽ بيف يتيخطلبحث دال 
ييطح تيؾ  (00يالدر ا الرييا، يال ديؿ ) التداؽ اليفخ  األبعلد( ليي ييلا الت ريبيا ا  يالتتبع 
 اليتلطج 

اليتيخطل  يااليحراال  اليعيلريا ليتطبيؽ )النبي  يالبعدل يالتتبع ( ليي ييلا (  00 ديؿ ) 
   أبعلد التداؽ اليفخ  يالدر ا الريياالت ريبيا ا

 أثعب  الوميبص
الزطجي

 ق
 الوزوسط العي 

االًحزاف 

 الوعيبري

 وضوح األهياف

 لجل 

11 

04.01 2.031 

 3.225 33.13 ثعيي

 3.149 33.02 رزجع 

رغذهخ راجعخ 

 واضحخ

 لجل 

11 

02.33 1.332 

 3.524 32.12 ثعيي

 3.213 34.95 رزجع 

 2.223 02.22 11 لجل  ز  األ اءاإلًيهبج 
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 أثعب  الوميبص
الزطجي

 ق
 الوزوسط العي 

االًحزاف 

 الوعيبري

 3.442 33.01 ثعيي

 3.003 33.32 رزجع 

الززكيش الزبم ز  

 الوفوخ

 لجل 

11 

01.15 1.122 

 3.942 30.42 ثعيي

 3.513 33.11 رزجع 

 ضجط األ اء

 لجل 

11 

02.42 2.221 

 2.134 30.25 ثعيي

 3.232 30.05 رزجع 

 االسزوزبع ثبأل اء

 لجل 

11 

03.12 1.105 

 3.953 31.55 ثعيي

 3.222 31.22 رزجع 

 هواجفخ الزحيهبد

 لجل 

11 

02.12 2.491 

 3.259 32.32 ثعيي

 3.451 32.12 رزجع 

ًميبى الذاد 

 والولذ

 لجل 

11 

02.21 1.122 

 2.125 30.01 ثعيي

 2.323 31.91 رزجع 

  اليرجخ الكليخ

  للوميبص

 لجل 

11 

002.92 30.122 

 02.255 022.15 ثعيي

 05.942 023.91 رزجع 

 

يتخػػتيـز يتػػلطج تحييػػؿ التبػػليف تحنيػػؽ اػػرض الداطريػػا أيالديراييػػا، ينػػي أف يرػػيف تبػػليف اػػرؽ 
الدر ل  دامؿ األاراد ألل ةيلخيف يطلبًنل لتبليف ارؽ الدر ل  دامؿ األاراد ألل ةيلخػيف آمػريف  يبهػذا 

 Test ofييػػػتـ التحنػػػؽ يػػػف نػػػذا الفػػػرض لػػػف طريػػػؽ امتبػػػلر اهػػػي اػػػرض يػػػف الشػػػلط  يمللفتػػػه، 

Sphericity   الذل يطعه ،Mauchly  ،(210، 3801)لز  لبد الحييد حخف 
 ػػلء  ةييتهػػل  )   Mauchlyييتطػػح يػػف يتػػلطج تحييػػؿ التبػػليف لهػػذا الفػػرض أف ةييػػا امتبػػلر

بعػػػػػػػػػػػلد  ( لؤل8.050، 8.008، 8.872، 8.000، 8.302، 8.181، 8.300، 8.800، 8.333
 األداء، يطػبط األداء، اػ  التػلـ يالترريػز األداء، اػ  يااليديلج ياطحا، را عا يتغذيا األنداؼ، يطيح

، يالدر ا الرييا لي  الترتي ب، ي ييعهػل  يالية  الذا  ييخيلف التحديل ، يييا ها بلألداء، ياالختيتلع
 داؿ إحصلطًيل، أل أف ارض الداطريا غير يحنؽ.

، يني األاطؿ أليه يعتدؿ، يني لبلر  Greenhouse and Geisserصحيح لذا يتـ اختمداـ ت
لف مفض در ل  الحريا  ليحصيؿ لي  اليخبا الفلطيا يفخػهل اػ  حللػا ااتػراض الداطريػا )لػز  لبػد 

( يتػلطج تحييػؿ التبػليف لينيلخػل  اليترػرر  01(، يييطػح  ػديؿ )215 -210، 3801الحييد حخف، 
 Greenhouse and Geisserبلختمداـ تصحيح 
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ليتطبيؽ ) النبي ، يالبعدل، يالتتبع ( ليي ييلا الت ريبيا تحييؿ التبليف أحلدى االت له   (01 ديؿ )
 (08)ف=  لي  ينيلس التداؽ اليفخ  )األبعلد، يالدر ا الرييا(

 األثعب        
هصيرالزجب

 هي

هجووع 

 الوزثعبد

 رجبد 

 الحزهخ

هزوسط 

 الوزثعبد
 ليوخ"ف"

همزوى 

 خاليالل

هزثع 

إهزب 

 الجشئ 

حجن 

 ارأثيز

وضوح 

 األهياف

 903.432 0.035 0134.202 الزطجيك
352.312 1.110 

 كجيز 1.249

 2.521 12.259 055.102 الخطأ

رغذهخ راجعخ 

 واضحخ

 3112.412 0.111 3551.251 الزطجيك
102.022 1.10 

 كجيز 1.901

 5.931 11.212 310.051 الخطأ

اإلًيهبج ز  

  اءاأل

 0452.221 0.029 0222.202 الزطجيك
352.245 1.10 

 كجيز 1.249

 4.139 11.119 325.52 الخطأ

الززكيش الزبم 

 ز  األ اء

 0112.201 0.122 0112.202 الزطجيك
354.229 1.110 

 كجيز 1.242

 2.921 54.121 331.251 الخطأ

 ضجط األ اء
 0225.252 01.009 0550.302 الزطجيك

121.424 1.10 
 كجيز 1.931

 3.931 12.451 032.151 الخطأ

االسزوزبع 

 ثبأل اء

 0210.121 0.122 0224.402 الزطجيك
292.452 1.110 

 كجيز 1.900

 1.229 13.134 021.151 الخطأ

هواجفخ 

 الزحيهبد

 3421.595 0.124 3221.311 الزطجيك
112.041 1.110 

 كجيز 1.931

 5.293 11.121 322.142 الخطأ

ًميبى الذاد 

 والولذ

 0212.252 0.152 0130.242 الزطجيك
351.305 1.110 

 كجيز 1.242

 5.324 10.342 302.022 الخطأ

اليرجخ الكليخ 

 للوميبص

 الزطجيك
002242.00

2 
0.123 

011232.11

1 
0210.22

4 
1.110 

 كجيز 1920

 21.509 13.029 2294.302 الخطأ

( بػػػيف 8.880( أيػػػه تي ػػد اػػػريؽ ذا  داللػػا إحصػػػلطيا ليػػد يخػػػتيى )01) يتطػػح يػػػف  ػػديؿ
 ياطػحا، را عػا يتغذيػا األنػداؼ، يطػيحالتطبيؽ النبيػ  يالبعػدل يالتتبعػ  اػ  أبعػلد التػداؽ اليفخػ   

 التحػديل ، يييا هػا بػلألداء، ياالخػتيتلع األداء، يطػبط األداء، ا  التلـ يالترريز األداء، ا  يااليديلج
 يالدر ا الرييا. يالية  لذا ا ييخيلف
، يبيغػ  ألبعلد التداؽ اليفخ  (8.130 -8.017)ترايح  بيفيرب  إيتل ال زط  ةيـ أف يتطح ي 
خػهـ اػ  التبػليف ي اختمداـ المػراطط الذنييػا اإللرتريييػا   ييل يعي  أفليينيلس ررؿ( 8.170) ةييتهل

اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا اللييػػا  % ييػػل يػػدؿ ليػػ 17.0بيخػػبا  تيييػػا التػػداؽ اليفخػػ الحػػلدث اػػ  
  .الي ييلا الت ريبيا ىلد اإللرتريييا ا  تيييا التداؽ اليفخ  )األبعلد، يالدر ا الرييا(

ليينلريػػل   Benferroniيلتحديػػد ات ػػله الفػػريؽ الدالػػا إحصػػلطًيل يػػتـ اخػػتمداـ يتػػلطج امتبػػلر   
تطبيػؽ )النبيػػ ، يالبعػدل، يالتتبعػػ ( ( ييطػػح الفػريؽ بػػيف يتيخػطل  در ػػل  ال38اليتعػدد ، ي ػديؿ )

 ألبعلد التداؽ اليفخ  يالدر ا الرييا.
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التطبيؽ )النبي ، يالبعدل،  الت له الفريؽ بيف يتيخطل  Benferroni بييفريي ةيـ   (38 ديؿ )
 (  08يالتتبع ( ا  أبعلد التداؽ اليفخ  يالدر ا الرييا لدى طبل ب الي ييلا الت ريبيا )ف= 

 يكالزطج الجعي
    ززوق الوزوسطبد الوزوسط

 الززجع  (2) الجعيي (3)

وضوح 

 األهياف

 *4.125- *4.235 - 04.01 المجل  (0)

 1.351 --- 33.13 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

33.02 
 --- 

رغذهخ 

راجعخ 

 واضحخ

 *9.235- *9.251- 02.33 المجل  (0)

 1.035 --- 32.12 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

34.95 
 --- 

اإلًيهبج 

 ز  األ اء

 *2.511- *2.235- 02.22 المجل  (0)

 1.025- --- 33.01 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

33.32 
 --- 

الززكيش 

الزبم ز  

 الوفوخ

 *2.551- *2.025- 01.15 المجل  (0)

 1.225- --- 30.42 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

33.11 
 --- 

ضجط 

 األ اء

 *2.535- *2.235- 02.42 المجل  (0)

 1.311 --- 30.25 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

30.05 
 --- 

االسزوزبع 

 ثبأل اء

 *2.211- *2.125- 03.12 المجل  (0)

 1.025 --- 31.55 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

31.22 
 --- 

هواجفخ 

 الزحيهبد

 *01.151- *01.311- 02.12 المجل  (0)

 1.051 --- 32.32 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

32.12 
 --- 

اًميبى 

الذاد 

 والولذ

 *2.311- *2.111- 02.21 المجل  (0)

 1.311 --- 30.01 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

31.91 
 --- 

اليرجخ 

الكليخ 

 للوميبص

 *41.935 - *45.125 - 002.92 المجل  (0)

 1.551 --- 022.15 الجعيي (3)

(2) 

 الززجع 

023.91 
 --- 
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 ( يليأت  38تطح يف  ديؿ )يي
( بػػيف يتيخػػطل  در ػػل  طػػبل ب الي ييلػػا 8.85ي ػػيد اػػريؽ دالػػا إحصػػلطًيل ليػػد يخػػتيى ) -

بيػغ اػرؽ اليتيخػطل  الت ريبيا ا  التطبينيف النبي  يالبعدل ا  ات له التطبيؽ البعدل، حيػث 
( 1.235 ،1.058 ،0.235 ،7.075 ،7.735 ،0.075 ،08.388 ،7.088 ،

علد التداؽ اليفخ   يطيح األنػداؼ، يتغذيػا را عػا ياطػحا، يااليػديلج اػ  بأ( ا   15.075
 التحػػػديل ، يييا هػػػا بػػػلألداء، ياالخػػػتيتلع داء،األداء، يالترريػػػز التػػػلـ اػػػ  األداء، يطػػػبط األ

 ، يالدر ا الرييا لي  الترتي ب.يالية  الذا  ييخيلف

ل  طػػبل ب الي ييلػػا ( بػػيف يتيخػػطل  در ػػ8.85ي ػػيد اػػريؽ دالػػا إحصػػلطًيل ليػػد يخػػتيى ) -
اليتيخػطل  الت ريبيا ا  التطبينيف النبي  يالتتبع  ا  ات له التطبيؽ التتبع ، حيث بيغ ارؽ 

(1.875 ،1.735 ،0.588 ،7.558 ،7.535 ،0.288 ،08.858 ،7.388 ،
بعلد التػداؽ اليفخػ   يطػيح األنػداؼ، يتغذيػا را عػا ياطػحا، يااليػديلج اػ  أ( ا  10.135

 التحػػػديل ، يييا هػػػا بػػػلألداء، ياالخػػػتيتلع اء،ز التػػػلـ اػػػ  األداء، يطػػػبط األداألداء، يالترريػػػ
 ، يالدر ا الرييا لي  الترتي ب.يالية  الذا  ييخيلف

ال تي د اريؽ دالا إحصلطًيل بيف يتيخػطل  در ػل  طػبل ب الي ييلػا الت ريبيػا اػ  التطبينػيف  -
ييا  ييل يدؿ لي  اختيراريا اللييا البعدل يالتتبع  ا   يي  أبعلد التداؽ اليفخ  يالدر ا الر

 اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التداؽ اليفخ  )األبعلد، يالدر ا الرييا(.

 يتفخيرنل  بللفرطيف ال للث يالراب ييلةشا اليتلطج الملصا 
ليفخػ ( الملصا بللفرطػيف ال للػث، يالرابػ  )اليرتبطػا بللتػداؽ ا يف العرض الخلبؽ ليتلطج البحث

  يأت ييرف التيصؿ إل  يل 
اػ  ليػ  رػؿ يػف الي يػيلتيف الت ريبيػا يالطػلبطا  التػداؽ اليفخػ أ بت  يتلطج تطبيؽ ينيلس  

ريل أ بتػ  اليتػلطج الت ريبيا ا  تيييا التداؽ اليفخ ، ل لصللح الي ييلا أف نيلؾ ارةً  التطبيؽ البعدل
البعػدل اػ  ي ييلا الت ريبيا يذلؾ لصللح التطبيؽ اللطبل ب التطبينيف النبي  يالبعدل بيف ي يد ارؽ 

تيييا التداؽ اليفخ   ييل يدؿ لي  اللييا اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  ينػرر خػيريلي يا 
 التعيـ ا  تيييا التداؽ اليفخ  ) األبعلد، يالدر ا الرييا(. 

بينػيف البعػػدل يالتتبعػ  اػػ  ريػل أف لػدـ ي ػػيد اػريؽ  بػػيف طػبل ب الي ييلػػا الت ريبيػا اػػ  التط
 ييػػ  أبعػػلد التػػداؽ اليفخػػ  يالدر ػػا الرييػػا، يػػدؿ ليػػ  اخػػتيراريا اللييػػا اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا 

 اإللرتريييا ا  تيييا التداؽ اليفخ  )األبعلد، يالدر ا الرييا(.

اػ  اللييػا اخػتمداـ المػراطط  إلػ الت  تيصي   ((Cain, 2002 دراخاي  يتتفؽ نذه اليتي ا  
 الييلةشػػل  أ يػػلء اػػ  اإل لبػػا يتحخػػيف اليةػػ  يػػف أطػػيؿ لفتػػرا  اليهيػػا اػػ  يالبنػػلء الترريػػز تحخػػيف
 ا.الصفي
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يييرف تفخػير تيػؾ اليتي ػا بػأف اخػتمداـ الطػبل ب المػراطط الذنييػا اػ  ينػرر خػيريلي يا الػتعيـ، 
ديػد األنػداؼ ال حتـ ليػ  الطػبل ب طػرير  تحديػد األنػداؼ التػ  يريػديف اليصػيؿ إليهػل  أليػه بػديف تح

يخػػتطيعيف اليصػػيؿ ليرخػػـ الصػػحيح ليمريطػػا، ريػػل أتػػلح لهػػـ تغذيػػا را عػػا يػػف مػػبلؿ إيرلييػػا تعػػديؿ 
األمطػػلء التػػ  ينعػػيف ايهػػل، ريػػل أف اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا اإللرتريييػػا ي عػػؿ الطػػبل ب يررػػزيف  اػػ  

شغللهـ بش ء آمر، يت عيهـ أ يلء الشرح لي   يي  اليعيييل  الت  تفيدنـ ا  رخـ المريطا يلدـ اي
 يتحيخيف ليبدء ا  إلداد المريطا.

يف ا  إلداد المراطط يرػيف رػؿ ءأ يلء  يخل  التدري ب أف الطبل ب حيف يبدا   يالحظ  البلح ا 
طلل ب يررزًا ا  لييه، يغير ييتبه لزيبلطه، أي أل ش ء يشغيه لف إتيلـ إلداد المريطا  لدر ػا أيهػـ 

ارلييا ال يشعريف بليتهلء يةػ  ، طلليل أيهـ لـ ييتهيا يف رخـ المريطا الية رلييا ال يشعريف بيرير 
، ريػػػل أف اخػػػتمداـ الطػػػبل ب لؤللػػػياف ياألشػػػرلؿ يالرييػػػل  اليػػػي ز   عػػػؿ الطػػػبل ب اليحلطػػػر  أي ال يخػػػا

يختيتعيف ييشعريف بللخعلد ، ينـ يختمدييف المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  الػتعيـ، يملصػا حيييػل 
 شرؿ المريطا.يرتيؿ 

ريأف لدـ ي يد اريؽ بيف التطبينيف البعدل يالتتبع  ا  التداؽ اليفخ  يؤرد اختيراريا اللييا 
 اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التداؽ اليفخ ، يبنلء أ ر التعيـ.

 لذنييػػاا المػػراطط بطرينػػا لييعيييػػل  الطللػػ ب تػػدييف( أف 3805ييؤرػػد إبػػرانيـ الخػػيد إخػػيلليؿ )
 لًيػتمطيط لييظًيػ تعػد إيهل حيث العيييا، اليلد  ي  الذني  يالتفللؿ الترريز، در ل  أللي  يصؿ ت عيه
 العيييػػػا اػػ  بفللييػػػا االيػػديلج لييػػتعيـ تتػػػيح يبصػػريا اييػػػا بصػػير  ياليعيييػػل  األارػػػلر ايػػه تيطػػ 

 يطػػيييهل، أي شػػريهل حيػػث يػػف خػػياء الذنييػػا المػػراطط بيػػلء اػػ  ار يػػرً  اليػػتعيـ ييػػديج حيػػث التعييييػػا،
 .ليريتيف اتغييرً  ايه يي د بهذا، ر يرا ييختيت 

 يتلطج الفرض المليس
بيف يتيخط  در ل  الي ييلتيف  داؿ إحصلطًيليي د ارؽ لي  أيه  "الفرض المليس يص ي 

 طبل ب الفرةا ال لييا برييالدى  المتبلر التحصيؿ الدراخ الت ريبيا يالطلبطا ا  التطبيؽ البعدل 
 .الي ييلا الت ريبيا"طبل ب لصللح  التربيا

  لبحػػث داللػػا يخػػتنيتيفلي يػػيلتيف  " " امتبػػلر اخػػتمدي  البلح ػػيليتحنػػؽ يػػف نػػذا الفػػرض ا
امتبػلر التحصػػيؿ رػػؿ يػف الي ييلػػا الت ريبيػا يالي ييلػػا الطػلبطا اػػ   در ػل الفػرؽ بػيف يتيخػػط  

 طج ( ييطح تيؾ اليتل30) ، ي ديؿا  التطبيؽ البعدل الدراخ 
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الت ريبيا  الي ييلا در ل  يتيخط  بيف ليفرؽ اإلحصلطيا يداللتهل "   " ةييا(  30 ديؿ )
 ا  التطبيؽ البعدل التحصيؿ الدراخ  ا  الطلبطا يالي ييلا

االيحراؼ  اليتيخط العدد الي ييلا االمتبلر
در ل   ةييا ) ( اليعيلرل

 الحريا
يختيى 
 الداللا

 التحصيؿ الدراخ 
 5.221 03.85 08 االت ريبي

03.005 70 8.880 
 2.027 31.02 08 الطلبطا

بػيف يتيخػط   (8.80ليػد يخػتيى ) ي ػيد اػرؽ ذل داللػا إحصػلطيا (30يتطح يػف  ػديؿ )
  امتبػلر التحصػيؿ الدراخػ  لصػللح الي ييلػا الت ريبيػادر ل  الي ييلتيف )الت ريبيا يالطلبطا( ا  

ا  التحصيؿ الدراخ ، يبذلؾ يتحنؽ بيا لي  الي ييلا الطلبطا ييل يدؿ لي  تفيؽ الي ييلا الت ري
 الفرض المليس.

 يتلطج الفرض الخلدس
 در ػػل  ل يتيخػػط بػػيف إحصػػلطيا داللػػا ا ذ ؽياػػر  ي ػػدت"ال   أيػػه ليػػ الفػػرض الخػػلدس يص يػػ 

 ب طػػبل لػدى متبػلر التحصػيؿ الدراخػ ال( ، يالتتبعػ يالبعػػدل ،النبيػ ) ؽالتطبيػ اػ  الت ريبيػا الي ييلػا
  ". الفرةا ال لييا برييا التربيا

 Repeatedتحييػػؿ التبػػليف ذا النيلخػػل  اليترػػرر    ااخػػتمدي  البلح ػػليتحنػػؽ يػػف نػػذا الفػػرض 

Measure ANOVA   در ل  رؿ يػف التطبيػؽ )النبيػ  يالبعػدل ل ؽ بيف يتيخطيلبحث داللا الفر 
 ييطح تيؾ اليتلطج  (33، يال ديؿ )التحصيؿ الدراخ ( ليي ييلا الت ريبيا ا  يالتتبع 

اليتيخطل  يااليحراال  اليعيلريا ليتطبيؽ )النبي  يالبعدل يالتتبع ( ليي ييلا (   33 ديؿ )
 الت ريبيا ا  التحصيؿ الدراخ  يالدر ا الرييا

 االخزجبر
الزطجي

 ق
 الوزوسط العي 

االًحزاف 

 الوعيبري

 الزحصيل اليراس 

 لجل 

11 

02.51 2.021 

 5.229 13.15 ثعيي

 5.334 13.05 رزجع 

 

يتخػػتيـز يتػػلطج تحييػػؿ التبػػليف تحنيػػؽ اػػرض الداطريػػا أيالديراييػػا، ينػػي أف يرػػيف تبػػليف اػػرؽ 
الدر ل  دامؿ األاراد ألل ةيلخيف يطلبًنل لتبليف ارؽ الدر ل  دامؿ األاراد ألل ةيلخيف آمريف،  يبهػذا 

 Test ofلػػػف طريػػػؽ امتبػػػلر اهػػػي اػػػرض يػػػف الشػػػلط  يمللفتػػػه، ييػػػتـ التحنػػػؽ يػػػف نػػػذا الفػػػرض 

Sphericity   الذل يطعه ،Mauchly  ،(210، 3801) لز  لبد الحييد حخف 
 ػػلء  ةييتهػػل   Mauchlyييتطػػح يػػف يتػػلطج تحييػػؿ التبػػليف لهػػذا الفػػرض أف ةييػػا امتبػػلر

 ( ليتحصيؿ الدراخ ، ين  دالا إحصلطًيل، أل أف ارض الداطريا غير يحنؽ.8.003)
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، يني األاطؿ أليه يعتدؿ، يني لبلر  Greenhouse and Geisserح لذا يتـ اختمداـ تصحي
لف مفض در ل  الحريا  ليحصيؿ لي  اليخبا الفلطيا يفخػهل اػ  حللػا ااتػراض الداطريػا )لػز  لبػد 

( يتلطج تحييؿ التبليف لينيلخل  اليترػرر  32(، ، يييطح  ديؿ )215 -210، 3801الحييد حخف، 
 .Greenhouse and Geisserبلختمداـ تصحيح 

ليتطبيؽ ) النبي ، يالبعدل، يالتتبع ( ليي ييلا الت ريبيا تحييؿ التبليف أحلدى االت له   (32 ديؿ )
 (08)ف=  لي  التحصيؿ الدراخ 

 االخزجبر    
هصيرالزجب

 هي

هجووع 

 الوزثعبد

 رجبد 

 الحزهخ

هزوسط 

 الوزثعبد
 ليوخ"ف"

همزوى 

 الياللخ

هزثع إهزب 

 الجشئ 

حجن 

 الزأثيز

الزحصيل 

 اليراس 

 0.159 30203.142 الزطجيك
31590.22

2 
2042.92

1 

1.11

0 

 كجيز 1922

 4.512 10.203 342.242 الخطأ

( بػػػيف 8.880( أيػػػه تي ػػد اػػػريؽ ذا  داللػػا إحصػػػلطيا ليػػد يخػػػتيى )32يتطػػح يػػػف  ػػديؿ )
 التطبيؽ النبي  يالبعدل يالتتبع  ا  التحصيؿ الدراخ .

  ييػل يعيػ  المتبػلر التحصػيؿ الدراخػ ( 8.100) ةييتهػلبيغ  ال زط  يرب  إيتل ةيـ أف يتطح ي 
بيخػبا  تيييػا التحصػيؿ الدراخػ خهـ ا  التبػليف الحػلدث اػ  ي اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا أف

 ىلػد اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التحصػيؿ الدراخػ  % ييل يدؿ لي  اللييا 10.0
  .ت ريبياالي ييلا ال

ليينلريػػل   Benferroniيلتحديػػد ات ػػله الفػػريؽ الدالػػا إحصػػلطًيل، يػػتـ اخػػتمداـ يتػػلطج امتبػػلر   
( ييطػػح الفػريؽ بػػيف يتيخػطل  در ػػل  التطبيػؽ )النبيػػ ، يالبعػدل، يالتتبعػػ ( 30اليتعػدد ، ي ػديؿ )

 المتبلر التحصيؿ الدراخ .
التطبيؽ )النبي ، يالبعدل،  بيف يتيخطل  الت له الفريؽ Benferroni بييفريي ةيـ   (30 ديؿ )

 (  08يالتتبع ( ا  االمتبلر التحصيي  لدى طبل ب الي ييلا الت ريبيا )ف= 
 الزطجيك االخزجبر

    ززوق الوزوسطبد الوزوسط

 الززجع  (2) الجعيي (3)

الزحصيل 

 اليراس 

 *32.451- *32.551- 02.51 المجل  (0)

 1.011- --- 13.15 الجعيي (3)

 ---  13.05 الززجع  (2)

 ( يل يأت  30ييتطح يف  ديؿ )
( بػػيف يتيخػػطل  در ػػل  طػػبل ب الي ييلػػا 8.85ي ػػيد اػػريؽ دالػػا إحصػػلطًيل ليػػد يخػػتيى ) -

الت ريبيا ا  التطبينيف النبي  يالبعدل ا  ات له التطبيؽ البعدل، حيػث بيػغ اػرؽ اليتيخػطل  
 خ .( ا  امتبلر التحصيؿ الدرا30.558        )
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( بػػيف يتيخػػطل  در ػػل  طػػبل ب الي ييلػػا 8.85ي ػػيد اػػريؽ دالػػا إحصػػلطًيل ليػػد يخػػتيى ) -
الت ريبيا ا  التطبينيف النبي  يالتتبع  ا  ات له التطبيؽ التتبع ، حيث بيغ ارؽ اليتيخػطل  

 ( ا  امتبلر التحصيؿ الدراخ . 32.451 )

ييلػا الت ريبيػا اػ  التطبينػيف ال تي د اريؽ دالا إحصلطًيل بيف يتيخػطل  در ػل  طػبل ب الي  -
البعػػدل يالتتبعػػ  اػػ  امتبػػلر التحصػػيؿ الدراخػػ ، ينػػذا يػػدؿ ليػػ  اخػػتيراريا اللييػػا اخػػتمداـ 

  المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  زيلد  التحصيؿ الدراخ .

  يتفخيرنل خلدسيال مليسال بللفرطيف الملصا اليتلطج ييلةشا
 ييرفخلدس، يالملصا بللتحصيؿ الدراخ  يال ،سمليال الفرطيف ليتلطج الخلبؽ العرض يف
  يأت  يل إل  التيصؿ
 ا  يالطلبطا الت ريبيا الي ييلتيف يف رؿ لي  امتبلر التحصيؿ الدراخ  تطبيؽ يتلطج أ بت  
 أ بت  ريل ،التحصيؿ الدراخ  تيييا ا  الت ريبيا الي ييلا لصللح ارًةل نيلؾ أف البعدل التطبيؽ
 التطبيؽ لصللح يذلؾ الت ريبيا الي ييلا لطبل ب يالبعدل النبي  التطبينيف فبي ارؽ ي يد اليتلطج
 ا  اإللرتريييا الذنييا المراطط اختمداـ اللييا لي  يدؿ ييل  التحصيؿ الدراخ  تيييا ا  البعدل
 التحصيؿ الدراخ . تيييا ا  التعيـ خيريلي يا ينرر

 ا  يالتتبع  البعدل يفالتطبين ا  بياالت ري الي ييلا طبل ب بيف  اريؽ ي يد لدـ أف ريل
التحصيؿ  تيييا ا  اإللرتريييا الذنييا المراطط اختمداـ اللييا اختيراريا لي  يدؿ ،التحصيؿ الدراخ 

 الدراخ .

 هػػلد مطػػر صػػبر ،   3801 ،الشػػيراي  لبػػداهلل ميػػيدبد ) راسااورزفااك هااذٍ الٌزاابئن  هااع ًزاابئن 
  3801  خػػيلء يحيػػد حخػػف ، 3801،  نفػػلف آؿ خػػعد بػػف  نفػػلف  3801يلػػديلف حخػػيف ال ػػلدرل ،

التػ   (3838 ،دـي بيػ  ليػ  حخػف اإلبػرانيـ، ريػلض يػ يي  3801،  لبد الراط  أحيد الديف لبلء
 تيصي  إل  اللييا اختمداـ المراطط الذنييا ا  تيييا التحصيؿ الدراخ .

اػ  تعيػـ ينػرر خػيريلي يا  يييرف تفخير تيؾ اليتي ا بأف اختمداـ المػراطط الذنييػا اإللرتريييػا
التعيـ  عؿ الطبل ب ييتبهيف إل  رؿ اليفلنيـ يالعيلصر اليي يد  دامؿ رؿ ييطيع ا  الينرر، ي عيهـ 
يييزيف بيف اليفلنيـ دامؿ رؿ ييطيع  ألف إلداد المريطا يحػتـ ليػيهـ يعراػا رػؿ يفهػـي ييػل يػرتبط 

بػػيف اليفػػلنيـ حتػػ  اليتشػػلبها، ريػػل أف  بػػه  أليػػه يي ػػؿ أحػػد اػػريع المريطػػا، ييػػف نيػػل ال يحػػدث ميػػط
اختمداـ المريطا الذنييا اإللرتريييػا يتػيح ليطػبل ب تيظػيـ اليعيييػل  يترابطهػل بصػير  يخػهؿ تمزييهػل 

 ييعلل تهل  يبللتلل  يخهؿ تذررنل.
يةد اتطح ذلؾ مبلؿ  يخل  التدري ب، اند رلف الطػبل ب يشػريف يػف تػدامؿ اليعيييػل  يتػداميهل 

، ييػل يػرتبط بػه، ياصػيه ةبؿ اختمداـ ا لمراطط، يلرف اختمداـ المػراطط  عيهػـ يررػزيف ليػ  رػؿ يفهػـي
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لف اآلمر بييف يمتيؼ، ريل أف اختمداـ األلفلظ ي  الرخـي ياأللياف  عؿ يصف  اليخ األييف ياأليخر 
 يعيبلف يًعل  ييل أدى إل  خهيلا يعلل ا اليعيييل  يتمزييهل، يبللتلل  خهيلا اختر للهل.

 لػػف ذلػػؾ اػػإف اخػػتمداـ يتػػيح  تصػػحيح اليعيييػػل  المطػػأ ياخػػتريلؿ األ ػػزاء التػػ  يصػػع ب اطػػبًل 
تػػذررنل اػػ  أ يػػلء إلػػداد المريطػػا، ريػػل تعػػد المريطػػا اػػ  اليهليػػا ييمًصػػل ليطللػػ ب ييرػػف الر ػػيع إليػػه 
ييرا عا ييطيلل  الينرر يف مبللهل ا  أل ية   يا  أل يرلف بخػهيلا ييخػر ةبػؿ االيتحػلف  ألف 

الطػػبل ب يخػػػتمدييف التييفػػيف اليحيػػػيؿ اػػ  إلػػػدادنل. رػػؿ ذلػػػؾ يخػػللد ليػػػ  زيػػلد  التحصػػػيؿ يعظػػـ 
الدراخ ، يبنلء اليعيييل  ليد  أطيؿ ا  الذارر ، أل بنلء أ ر التعيـ، ينذا يل يفخر اخػتيراريا اللييػا 

 التعيـ. اختمداـ المراطط اإللرتريييا ا  تيييا التحصيؿ الدراخ ، ييدؿ لي  اللييتهل ا  بنلء أ ر
لطرينػا األخػهؿ لتمػزيف اليعيييػل  اػ  ن  االمريطا الذنييا أف  (Buzan, 2007, 6) اند ذرر

 اعلليا ا  تدييف اليبلحظل  ين  ا  غليا البخلطا.  ذا  اليخ ياختمرا هل ييه، ين  يخييا إبداليا
 الديلغ  عؿ ا  خللد الذنييا المراطط إلداد أف( 007 ،3803) البررلت حيز   ييفيفيأرد  

 التدري ب يأف اليتعيـ، ةبؿ يف الرييا الصير  رؤيا ا  يتخهـ يحلالته ،طلةلته يأاطؿ أةص  ا  يعيؿ
حداث األداء بتحخيف يخيح ياليتصؿ اليختير الذني    يبللتلل  بنلء التعيـ لييتعيـ تعييؽ يا 

 المراطط تمداـاخ أنييا( Dixon & Lammi, 2014, 3) دراخا ريل أرد ياختيراريا االحتفلظ به، 
 . اليشربل يحؿ التعيـ اهـ تحخيف ي اليعيييل ، تذرر ا 

 :  انبحج تٌصياث
  اآلتياا  طيء يل تيصؿ إليه البحث يف يتلطج ييرف تنديـ التيصيل  

  ليطػبل ب اليعييػيف حػيؿ ريفيػا اخػتمداـ البػرايح الحدي ػا إلداد بػرايج تدريبيػا ييرش ليػؿ
يريفيػػا اخػػتمدايهل اػػ  ليييػػا التعيػػيـ يالػػتعيـ، يتيطػػيح اػػ  المػػراطط الذنييػػا اإللرتريييػػا، 

 دير رؿ يف اليعيـ ياليتعيـ ا  اختمدايهل.

  االنتيػػلـ بتػػدري ب الطػػبل ب ليػػ  اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا اإللرتريييػػا اػػ  رلاػػا اليراحػػؿ
الدراخيا  ليل لهل يف أ ر إي لب  لي  تيييا يهلرا  يليراء اليعراا اليتي يػا اػ  التمطػيط 

 يراةبا يالتنييـ.يال
  اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  ليييا التعييـ يالػتعيـ ليمتيػؼ الينػررا  ياليراحػؿ

 الدراخيا، ليل لهل يف أ ر إي لب  ا  التعيـ، يبنلء أ ره لفتر  طيييا.
 يييهػػل المػػراطط الػتعيـ ليػػدامؿ األخلخػيا يالتػػدريبل  اليفػلنيـ اليعيػػـ إلػداد بػػرايج تطػييف ،

يالتػػداؽ اليفخػػ ،  اليعراػػا، يراء يػػل يهػػلرا  تيييػػا إلػػ  تهػػدؼ التػػ  نييػػا اإللرتريييػػا،الذ
 يراحػؿ اػ طػبل ب ال تعيػـ تحخػيف إلػ  يػؤدل ييػل اليػدارس اػ  اختمدايهل ييرف حت  يذلؾ
 .اليمتيفا التعييـ
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   االنتيػلـ بتيييػػا يهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا لػػدى الطػػبل ب  ليػػل لهػػل يػػف أ ػػر إي ػػلب  اػػ  زيػػلد
 هـ لي  التمطيط، ياليراةبا، يالتنييـ  يبللتلل  تحخيف ليييا التعييـ يالتعيـ لديهـ.ةدرت

 درتهـ االنتيلـ بتيييا التػداؽ اليفخػ  لػدى الطػبل ب، ليػل لهػل يػف أ ػر إي ػلب  ليػ  زيػلد  ةػ
 لي  الترريز، يااليديلج ا  التعيـ، ياالختيتلع به.

 انبحٌث املمرتحت:
  اآلتياإ راء الدراخل   ايتلطج ييرف أف تنترح البلح  ا  طيء يل تيصؿ إليه البحث يف

المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا يهػلرا  يػليراء الػذارر ، يأ ػره ليػ  بنػلء اختمداـ اللييا  .0
 التعيـ لدى يمتيؼ اليراحؿ الدراخيا.

اػ  الػتعيـ  اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التفرير الييظػيي  يااليػديلجاللييا   .3
 لدى طبل ب اليرحيا ال ليييا يال ليعيا.

أ ػػر اخػػتمداـ المػػراطط الذنييػػا اليدييػػا ياإللرتريييػػا ليػػ  التفريػػر التحيييػػ  ييتعػػا الػػتعيـ لػػدى  .2
 طبل ب ال ليعا.

اللييا اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  مفض الت ػيؿ العنيػ  يتيييػا الدااعيػا العنييػا  .0
 لدى طبل ب ال ليعا.

اللييا بريليج ةلطـ لي  يهلرا  يليراء اليعراا ا  تيييا التػداؽ اليفخػ  يالتحصػيؿ الدراخػ    .5
 لدى يراحؿ دراخيا يمتيفا.

ييذ ػا العبلةػػل  بػيف يهػػلرا  يػليراء اليعراػػا يالتػداؽ اليفخػػ  يالتحصػيؿ الدراخػػ  لػدى طػػبل ب  .1
 ال ليعا.

التحصػػيؿ الدراخػػ  لػػدى طػػبل ب  اإلخػػهلـ اليخػػب  ليهػػلرا  يػػليراء اليعراػػا يالتػػداؽ اليفخػػ  اػػ  .7
 ال ليعا.

اللييا اختمداـ يليراء اليعراا ا  تيييا يهلرا  التعيـ ياالختذرلر يالداا  لئلي لز لدى يراحػؿ  .0
 تعييييا يمتيفا.

أ ػػػر اخػػػتمداـ يهػػػلرا  يليراءاليعراػػػا ليػػػ  االيػػػديلج اليعراػػػ  يبنػػػلء أ ػػػر الػػػتعيـ لػػػدى طػػػبل ب  .1
 ال ليعا.

لػدى الطػبل ب  يهػلرا  التفريػر اليررػ ب ا  تيييانييا اإللرتريييا اختمداـ المراطط الذاللييا  .08
 اليعيييف.
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 املزاجع
برانيـ يحيد يحيد، يدللء خعيد إخيلليؿ )أحيدأبي الخعيد يحيد    (. أ ر اختمداـ 3803، يا 

اختراتي يل  يل يراء اليعراا ا  تدريس الريييلء ا  تيييا يهلرا  اإلبداع العيي  لدى طبل ب 
 . 212 – 207(، 1)32 ليعا بيهل،  ا،ي يا رييا التربي .ؿ ال لييلالصؼ األي
(. تيييا بعض يهلرا  يل يراء اليعراا لدى الطبل ب اليعيييف برييا التربيا 3883أحيد  لبر الخيد )
، ال يعيا اليصريا ليييلنج يطرؽ دراخل  ا  الييلنج يطرؽ التدريسي يا بخينلج. 
  .57 -05(، 77التدريس، )

التعليييا(  -(. أ ر التدري ب لي  إختراتي يا األخطيا الذاتيا )اليختنيا3888شبي ب ) حيديأحيد 
،  ليعا ي يا التربيالي  اهـ طبل ب ال ليعا لييحلطرا  يتنديرنـ لدر ا اعلليتهـ الذات . 

  .072 -087(، 15)0األزنر، 
  يرتبا األي يي. (. النلنر  1)ط ليـ اليفس التربيل(. 3888، ياؤاد أبي حط ب )صلدؽأيلؿ 

 . النلنر   يرتبا األي يي اليصريا.ينيلس التداؽ اليفخ (. 3800آيلؿ لبدالخيي  بلظا )
(. التداؽ اليفخ  3838بلظا، أحيد ر  ب يحيد الييات ، يري  يشأ  يعيض ) لبدالخيي أيلؿ 

ليعا رفر ،  ي يا رييا التربيايلبلةته بإدار  الغط ب لدى طبل ب ال ليعا اليتفيةيف دراخًيل. 
  .281 -300(، 3) 38رييا التربيا،  -الشيخ 

، ي يا التعييـ اإللرتريي (. المراطط الذنييا اإللرتريييا التعييييا. 3803الخعيد الخعيد لبد الرازؽ )
(1،) 01- 52. 

(. اعلليا اإلرشلد بلليعي  ا  تيييا التداؽ اليفخ  ييهلرا  التفرير 3801بديعا حبي ب بيهلف )
يررز  -،  ليعا ليف شيس ي يا اإلرشلد اليفخ لدى طبل ب اليرحيا ال ليييا. اإلبدال  

 .270 -281(،  51اإلرشلد اليفخ ، )
(. بريليج ينترح ا  طيء التعيـ النلطـ لي  اليخ لتيييا يهلرا  3801بخيا يصطف  بلريد )

لعيي  ا  ي يا البحث ايليراء اليعراا ا  الريلطيل  لدى طيبا اليرحيا ال ليييا بغز . 
 .333 -015(، 07) 0، رييا البيل  لآلدا ب يالعيـي يالتربيا،  ليعا ليف شيس، التربيا

(. ليلف   دار اليخير  لييشر 0)ط طرؽ التدريس العليا(.  3881تيايؽ يرلی، ييحيد الحييا ) 
 يالتيزي . 

 . الريلض  يرتبا  رير.الرتل ب األي ؿ لمراطط العنؿ(.  3881تييی بيزاف ) 
 .(. الريلض  يرتبا  رير1)ط مريطا العنؿ(. 3808  بيزاف )تيي
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(. در ا اختمداـ طبل ب  ليعا الزرةلء الملصا ليعيييل  يل 3808 لطر غبلرل، يمللد أبي شعير  )
يراء اليعرايا الملصا بلالختيعل ب النراط  لييصيص األ يبيا ا  طيء بعض اليتغيرا ، 

  . 011 -050(، 0)      27،دراخل  العيـي التربييا
(. اللييا التدريس بلختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا 0264 نفلف بف خعد آؿ  نفلف ) 

ي يا البحث بعض اليهلرا  التنييا يالتحصيؿ اليعرا  لدى طبل ب الصؼ ال للث اليتيخط. 
(، 02) 6،   ليعا ليف شيس، رييا البيل  لآلدا ب يالعيـي يالتربيا، العيي  ا  التربيا

603- 651 . 
(. اللييا التعيـ النلطـ لي  اليي ب ليخلؽ طرؽ تدريس العيـي ا  3880 يلؿ لبد ربه الزللييف )

ي يا تيييا يهلرا  يل يراء اليعراا يالتحصيؿ لدى الطيبا اليعيييف ب ليعا األةص  بغز ، 
 .022 -085، 51، رييا التربيا بللزةلزيؽ

اللييا تدريس يلد  األحيلء ياؽ اختراتي يا  (.3801درل )صبر ، يلديلف حخيف ال ل مطر هلد 
المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  التحصيؿ ياالت له يحي اليبحث لدى طللبل  العلشر األخلخ  

 .13 -72(،7) 2، الي يا العربيا ليعيـي ييشر األبحلثا  األردف، 
دار   . ليلفي يا التطبينياتدريس يهلرا  التفرير  ي  يطل  األ(. 3882خعلد  ) احيد يد  

 الشريؽ.
(. اليل  بلليهلرا  ايؽ اليعرايا يلبلةته ببعض 3880حخف أحيد لبلـ، يحيد لبد اليطيؼ أحيد )

 38،  ليعا أخييط، ي يا رييا التربياالدراخيا لدى لييا يف طبل ب ال ليعا.  اليتغيرا 
(3 ،)55 -003.  
ـ المراطط الذنييا ا  التدريس لي  التحصيؿ لدى (. أ ر اختمدا3881الييلد ) لبدالنلدرحيييا 

  .000-601،  46، ي يا النراء  ياليعرااطللبل  الصؼ ال للث ال لييل ا  يلد  ال غراايل. 
  . النلنر   يرتبا االي يي اليصريا.الييتل اليعرايا(. 3880حيدل الفريليل، يليد رطياف ) 

اـ اختراتي يا المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا (. اللييا اختمد0261مييد لبداهلل الشيراي  )
ييهلرا  التفرير االختدالل  لدى تيييذا  الصؼ ال للث اليتيخط لينرر  الدراخ التحصيؿ 

 -513(، 6) 16رييا التربيا،  -،  ليعا طيطل ي يا رييا التربياالعيـي بيدييا الريلض. 
136. 

 تر يا  ليي  ال بلل ، الريي   خيخيا لللـ اليعراا.. الذرلء العلطف (. 3888دايييؿ  يليلف )
. ليلف  دار ديبييي لييشر الديلغ يالتعيـ يالتفرير(. 3885ذيةل  لبيدا ، خهييا أبي الخييد )

 يالتيزي .
 . النلنر   لللـ الرت ب.التعيـ الييظـ ذاتيًل يتي هل  أنداؼ االي لز(. 3881ربي  لبده رشياف ) 
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. النلنر   دار اليشر ييلنج البحث ا  العيـي اليفخيا يالتربييا(. 0110)ر لء يحييد أبي لبلـ 
 لي ليعل . 

. النلنر   يرتبا االي يي يل يراء يعراا الذرلء الي داي (. 3881خلييا األيصلرل يحيي  الفيؿ )
  اليصريا.

 . ليلف  دار ال نلاا لييشر يالتيزي .صعيبل  التعيـ(. 3883خعيد العز  )
ليلف  دار ال نلاا  .تدريبل  يتطبينل  ليييا –تعييـ التفرير ييهلراته (. 3881لعزيز )خعيد لبد ا

 لييشر يالتيزي .
 (. اعلليا اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تدريس3801خيلء يحيد حخف )

 لاليغا العربيا ا  تيييا التحصيؿ ييهلرا  التفرير التيليدل لدى تبلييذ الصؼ األيؿ اإللداد
 . 17 -78(، 0) 20رييا التربيا، -،  ليعا اليييايا ي يا رييا التربيا

 . النلنر   دار ةبلء ليطبللا ياليشر يالتيزي .تعييـ يف أ ؿ التفرير(. 0110صفلء األلخر )
(. ليلف  0) ط(. النيلس يالتنييـ التربيل ا  العيييا التدريخيا3800صبلح الديف يحييد لبلـ ) 

 دار اليخير .
(. يختيى التفرير يليراء اليعرا  لدى لييا يف 3880د اليلصر ال راح يلبلء الديف لبيدا  )لب

(، 3) 7، الي يا األردييا ا  العيـي التربيياطيبا  ليعا اليرييؾ ا  طيء بعض اليتغيرا . 
005- 013. 

، SPSS 18اإلحصلء اليفخ  يالتربيل تطبينل  بلختمداـ بريليج (. 3801لز  لبدالحييد حخف )
 النلنر   دار الفرر العرب .
(. ينرر ينترح ا  طرؽ تدريس الدراخل  اال تيلليا ةلطـ 3801لبلء الديف أحيد لبد الراط  )

لي  إختراتي يا المراطط الذنييا اإللرتريييا لتيييا التحصيؿ ياالت له يحي يهيا التدريس 
 .343 -350(، 1) 25،  ليعا أخييط، التربياي يا رييا ، لدل طبل ب رييا التربيا

  ، الريلض  دار الزنراء .ليـ اليفس التربيل(.  3800، يحيد أحيد، أحيد الحخيف ) يصطفیلي  
اإللرتريييا ا  تيييا اليفلنيـ العيييا ا   المراطط الذنييا(. اختمداـ 3800لي  العيرل الزنراي  )

(، 1) 20ا أخييط، ،  ليعي يا رييا التربيايلد  الحلخ ب لطبل ب اليرحيا اليتيخطا.  
080- 030. 

خحلؽ، يزنير الييا حا ) اليخليد  االخريا يالتداؽ اليفخ  لدى (. 3805ليلد شتيه، يخلي  أبيا 
، اليؤتير العيي  تأ ير لييا يف طيبا الصؼ ال ليف االخلخ  يف يختمدي  اال هز  الذريا
 .ييا التيييا اال تيلليااال هز  الذريا لي  يشأ  الطفؿ، ايخطيف،  ليعا الندس اليفتيحا، ر

. العيف، اإليلرا  العربيا  دار الرتل ب يهلرا  يتطبينل  -(. تعييـ التفرير 0111اتح   رياف )
 ال ليع . 
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 .خيريلي يا التعيـ بيف الييظير االرتبلط  يالييظير اليعرا (. 3880اتح  يصطف  الزيل  )
 الييصير   دار اليشر لي ليعل .

 النلنر ، دار الفرر العرب . .ليـ اليفس اإلحصلط  يةيلس العنؿ البشرل(. 0171الخيد) البه ؤاد ا 
أ ر اختمداـ المراطط الذنييا ا  تنري ب العيـي النرآييا الشلطبيا (. 3805ايصؿ لبلس الرشيدل )
البيطا التعييييا  -. بحيث اليؤتير الديل  ال لي  لتطيير الدراخل  النرآييا يال زريا أيييذً ل

 . 018 -000الياة  يآالؽ التطيل،  ليعا الييؾ خعيد،  -النرآييا  ليدراخل 
. ليلف، ينلال  يةراءا  يتأيبل  ا  ليـ اليفس يتربيا التفرير ياإلبداع(. 3885يير ) لبدرلظـ 

 ديبييي ليطبللا ياليشر يالتيزي .
(. 3807للـ ) مير، ييحيد يحييد زيف الديف، يزيي ب يحيد أييف، يلبد الرحيف أحيد خ يبيؿلييدا 

اللييا المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  تيييا التحصيؿ يمفض الع بء اليعرا  لدى طبل ب 
رييا التربيا  - ليعا اليييل  ، ي يا البحيث ا  ي لال  التربيا الييلياترييلي يل التعييـ، 

 .055 -028، (03)الييليا، 
. التداؽ اليفخ  ليطلل ب اليعيـ لدى (3801يل د  لبدالخبلـ، يخييى لبدالبلة ، ي ريل ييخؼ )

دراخل  لييا يف طبل ب رييا التربيا  ليعا حيياف ا  طيء بعض اليتغيرا  الدييي راايا، 
 .0833-117(، 0) 33، تربييا يا تيلليا

الخعلد  الحنينيا "اختمداـ ليـ اليفس اإلي لب  الحديث التحنيؽ أةص  (.  0220يلرتف خيي يلف ) 
 يرتبا  رير.  الريلض .لع الداطـيل ييريؾ يف اإلشب
. التفرير يف ييظير تربيل )خيخيا التفرير يالتعيـ يالتعييـ((. 3885ي دل لزيز إبرانيـ )

 النلنر  لللـ الرت ب.
(. بريليج ةلطـ لي  الينظا الذنييا ا  تيييا التداؽ اليفخ  يأ ره 3801يحيد إخيلليؿ حييد  ) 

ي يا اإلرشلد ت ريبيا.  –يا ال ليييا  دراخا تيبؤيا لي  الخعلد  اليفخيا لدى طبل ب اليرح
 307 – 221(، 18) 18يررز اإلرشلد اليفخ ،  -،  ليعا ليف شيس اليفخ 
 دار اليخير   . ليلفالتحصيؿ الدراخ  يييذ ا العيايؿ اليؤ ر  به(. 3802الخيم  ) يحييد  يلؿ

 . لييشر يالتيزي 
ت  اإلي لب  يلبلةته بللتداؽ اليفخ  يالهزييا اليفخيا (. الحديث الذا3801العطلر ) يغلزليحييد 

، ال يعيا اليصريا ليدراخل  الي يا اليصريا ليدراخل  اليفخيالدل طبل ب رييا التربيا، 
 .023 -200(، 083) 381اليفخيا، 

(. العبلةا بيف اللييا الذا  اإلبداليا يالتفرير ايؽ اليعرا  لدى 3807يصطف  ةخيـ نيبل  )
 ،الي يا الديليا ليبحيث التربييالدبيـي اليهي  ا  التدريس ب ليعا أبي ظب ، طللبل  ا

  .371 -305(، 2) 00 ليعا االيلرا ، 
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(. أتر تدريس يلد  األحيلء بلختمداـ المراطط 0202يي  ريلض اإلبرانيـ، يحخف لي  بي  دـي )
  ا  لياء اليزار الذنييا اليدييا ياإللرتريييا ا  تحصيؿ طللبل  الصؼ التلخ  األخلخ

، خيخيا العيـي اإليخلييا يؤتا ليبحيث يالدراخل ي يا ال ييب  يات لنلتهف يحينل، 
 .324 -022(، 5) 35ياال تيلليا، 
(. يهلرا  يليراء اليعراا يلبلةتهل بفللييا الذا  يالتحصيؿ الدراخ  يخط 3807ييير  يحيد حيد )

 . ، اليؤخخا العربيا لبلختشلرا  لللـ التربيا ي ياطبل ب اليرحيا ال ليييا بيحييا المرطـي
 . 58 -0(، 51) 0العيييا يتيييا الييارد البشريا، 

(. أ ر اختمداـ المراطط الذنييا اإللرتريييا ا  زيلد  تحصيؿ الطبل ب 3800يرخ  ) خعديلديا 
ل  ليحدتيف يف ينرر يدمؿ ال  ترييلي يل اليعيييل  دراخا ت ريبيا لي  طللبل  الفرةا األي 

الي يا الديليا العيـي اليرتبل   .بنخـ اليرتبل  ياليعيييل  برييا اآلدا ب  ليعا طيطل
 . 17 -15(، 3)  5ال يعيا اليصريا لييرتبل  ياليعيييل  ياألرشيؼ،  ،ياليعيييل 

(. اعلليا بريليج تدريب  لتيييا يهلرا  يل يراء 3801ي يى حخف لي ، يأيؿ صللح الشريد  )
الي يا الديليا األرلديي  لدى لييا يف طللبل   ليعا النصيـ.  التحصيؿلي  اليعراا يأ ره 

 (، 08) 5، التربييا اليتمصصا
تندير المصلطص (.  0261ي ي ب الفييس مزاـ، يتلير شية  إبرانيـ، زنراء يحيد اريد ) 
،  ليعا ي يا االرشلد اليفخ الخيرييتريا المتبلر التداؽ لي  لييا يف طبل ب ال ليعا. 

 . 362-324(، 63) ،ليف شيس
(. الريي   يهلرا  لبلختشلرا  2)ط المريطا الذنييا مطي  مطي (. 3802الرالل  ) لبداهللي ي ب 

 يالتدري ب. 
(. أ ر بريليج تعييي  ا  تيييا اختراتي يل  يل يراء اليعراا لدى طيبا 3881يدى اتلح زيداف )

 .25 -0(، 30) 0، ي يا دراخل  ييصييا ليعا الييصؿ. 
(. لبلةا يليراء اليعراا بلختراتي يل  التعيـ اليعرايا الفعللا لدى الطبل ب 3802) صحرايليزيها 

 .081 -01(، 28، يؤخخا رييز الحريا لييشر يالتيزي ، )ي يا الحريا .ال ليعييف
 . النلنر   يرتبا األي يي اليصريا.ينيلس يهلرا  يليراء اليعراا(.  3880لبدال ييؿ ) يحيديصر   

( أ ر التدريس بلختمداـ المراطط الذنييا اليدييا يالتنييا لي  تحصيؿ 3803البررلت  ) حيز ييفيف 
 .003 -636(، 082) 31، الريي ، الي يا التربيياالطللبل  ب ليعا أـ النرى. 

(. اللييا بريليج تدريب  ةلطـ لي  المراطط الذنييا ييهلرا  يل يراء 3800نشلـ إبرانيـ إخيلليؿ )
يعراا ا  تحخيف يهلر  حؿ اليشربل  الريلطيا اليفظيا لدى التبلييذ ذيل صعيبل  التعيـ. ال

 .001 -603(، 00) 33،  ليعا بيهل، ي يا رييا التربيا
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(. تصييـ يدراخا اللييا بريليج تعييي  بلختمداـ المراطط الذنييا ا  3802يالء خيييلف لي لف )
تربيا الطفؿ ا  اإلخبلـ لدى طللبل  رييا األيير   تيييا يهلرا  األداء اليعرا  ا  يخلاا

 .518 -500(، 1) 3، الي يا التربييا الديليا اليتمصصاللليا ال ليعيا. 
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