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  :مقدمة البحث ومشكلتھ
ش��ھد الع��الم ف��ي الس��نوات الماض��یة   

تط��ورات علمی��ة س��ریعة ف��ي نظ��م المعلوم��ات 
وتقنی���ة المعلوم���ات مم���ا أدى إل���ى انتش���ارھا 
وتوظیفھ��ا ف��ي العدی��د م��ن المج��االت الحیاتی��ة 
الت���ي م���ن أھمھ���ا مج���ال التعل���یم، فق���د الح���ظ 

التعلیمی��ة كی��ف ی��ؤدي  الق��ائمون عل��ى العملی��ة
توظیف واستخدام الشبكة العالمیة للمعلوم�ات 
والحاس��بات اآللی��ة ف��ي ال��تعلم إل��ى ب��ث الطاق��ة 
اإلیجابی��ة ف��ي نف��وس الط��الب وتحوی��ل بیئ��ة 
الصف إلى بیئة تعلیمی�ة تتمی�ز بمس�توى ع�اًل 
م��ن التفاع��ل یُش��جع الط��الب عل��ى العم��ل ف��ي 
فریق واحد لتنمیة مھ�ارات التفكی�ر م�ن خ�الل 
ال��تعلم المعتم���د عل���ى ح��ل المش���كالت وتب���ادل 

فلقد جعل التط�ور الس�ریع . المعرفة والخبرات
والمتالح��ق للتكنولوجی��ا الب��احثین ف��ي مج��ال 
التربیة إلى حاجة ماسة ومستمرة للبحث ع�ن 
أس���الیب تعلیمی���ة جدی���دة تتناس���ب م���ع ھ���ذه 

  .التطورات وتساعد المتعلم على التعلم
ا وتُع�����د ش�����بكة اإلنترن�����ت بأدواتھ�����  

المختلفة من المؤثرات الھامة والمباش�رة ف�ي 

العملی��ة التعلیمی��ة وف��ي وض��ع نم��اذج للتعل��یم 
اإللكترون���ي وإس���تراتیجیاتھ فیمث���ل المحت���وى 
التعلیمي اإللكتروني بأبعاده المختلفة من بناء 
للمف�����اھیم واألھ�����داف وتسلس�����ل للنش�����اطات 
والت��دریبات، والتفاع��ل وأس��الیب ال��تعلم ودور 

یم ج�����وھر نظ�����ام المق�����رر الم�����تعلم والتق�����و
اإللكترون��ي وال��تعلم اإللكترون��ي، أم��ا ب��رامج 
ال�����تعلم اإللكترون������ي أو نظ�����ام إدارة ال������تعلم 

 Learning (LMS) اإللكترون����ي
Management System   والت�ي عرفھ��ا

)Hall, 2002 ( بأنھ��ا ب��رامج تنف��ذ بطریق��ة
آلی���ةعملیات التعل���یم وال���تعلم والتق���ویم عب���ر 

ویتم م�ن خاللھ�ا تس�جیل الشبكات اإللكترونیة 
المس���تخدمین ومتابع���ة المق���ررات ف���ي أدل���ة 
وفھ��ارس وحف��ظ س��جالت المتعلم��ین وتق��دیم 

: ١٤٢٩عب�د هللا آل محی�ا، (السجالت لإلدارة 
فھ��ي عب��ارة  ع��ن الوع��اء ال��ذي ینق��ل ) ٩ص 

م��ن خاللھ��ا المحت��وى اإللكترون��ي بنش���اطاتھ 
وتفاعالت��ھ إل��ى المتعلم،كم��ا أن ھن��اك مف��اھیم 

) LMS(مفھوم أنظمة إدارة التعلم  قریبة من
  :مثل 

فاعلیة وحدة تعلیمیة إلكترونیة 

قائمة على الخرائط الذھنیة لتنمیة 

 التحصیل والقدرات اإلبداعیة

 .لطالبات التربیة الفنیة
  

  إعداد

  أمل محمد محمود محمد أبوزید/ د.م.ا

  أستاذ طرق تدریس التربیة الفنیة المساعد 

 -قسم علوم التربیة الفنیة كلیة التربیة الفنیة  

 جامعة المنیا
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ذلك االتص�ال المباش�ر والقاع�ات االفتراض�یة، 
حتوى أنظم�ة إدارة ال�تعلم اإللكترون�ي عل�ى وت

  ). ١(العدید من األدوات كما نشاھدھا بالشكل 
وتتع���������دد أنظم���������ة إدارة ال���������تعلم   

: اإللكترون��ي وتص��نف م��ن حی��ث المص��در إل��ى
: مفتوحة، ومغلقة، وم�ن حی�ث العمومی�ة إل�ى

عام����ة وخاص����ة، أم����ا أنظم����ة إدارة ال����تعلم 
) غی��ر مجانی��ة(ترون��ي الُمغلق��ة المص��در اإللك

: نج�������د أمثل�������ھ لھ�������ا مث�������ل" الخاص�������ة"
Blackboard , Learning Space, E- 
College, Ubel, Angel, WebCT 

top class, Jusure, Tadarus  بینم�ا ،
النوع الثاني ھو نظام إدارة ال�تعلم اإللكترون�ي 

 : مث�ل" عام��ة) "مج�اني(مفتوح�ة المص�در 
Moodle , Ilias, Claroline, 

Atouter, Dokeos   یوض��ح ) ٢(والش��كل
.ھ��������������������������������������ذا التص��������������������������������������نیف

 .أدوات أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني
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  بیئ��ات ال��تعلم اإلفتراض��یة(VLE) 
Virtual Learning 

Environment) 
 منص��ات التعل��یم اإللكترون��ي. (E- 

Learning Platform)            
   

 أنظم��ة إدارة المق��ررات. (CMS) 
Course Management 

System    
 البواب��ة التعلیمی��ة. Portal of 

Education                            
   
ھ���و ) LMS(وبھ���ذا نج���د أن نظ���ام   

برن��امج ُص���مم للمس���اعدة ف���ي إدارة ومتابع���ة 
وتق��دیم األنش��طة التعلیمی��ة والتعل��یم المس��تمر 
ویُس����تخدم للتخط����یط والتعل����یم وإدارة جمی����ع 
أوج��ھ ال��تعلم ف��ي المؤسس��ة التعلیمی��ة بم��ا ف��ي 

أدوات أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني) ١(شكل 
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  ).إعداد الباحثة. (تصنیف أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني

  ).٣(التعلم اإللكتروني بممیزات نوجزھا بالشكل 

  
  .(LMS)ممیزات أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 

المرئی�����ة المحوس�����بة ل�����دى طالب�����ات كلی�����ة 
تكنولوجی��ا التعل��یم بالجامع��ة اإلس��المیة بغ��زة 
وقی��اس التحص��یل ل��دى الط��الب، كم��ا ھ��دفت 

 (Samia Massoud, 2002)أیضاً دراس�ة 
 إل���ى تقی���یم ت����دریس مق���رر باس���تخدام نظ����ام

WebCT  ونفس المق�رر بالطریق�ة التقلیدی�ة
وخلص���ت الدراس���ة إل���ى وج���ود ف���روق ب���ین 
األدائین في االمتحان النھائي لصالح الطریق�ة 

نبی���ل (الت���ي درس���ت بالنظ���ام، ك���ذلك دراس���ة 
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تصنیف أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني) ٢(شكل 

  

التعلم اإللكتروني بممیزات نوجزھا بالشكل كما تتمیز أنظمة إدارة 

  

ممیزات أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني ) ٣(شكل 

  

  

وقد اھتم الباحثون والدارسون بدراسة أنظمة 
إدارة ال���تعلم اإللكترون���ي بأنواعھ���ا المتع���ددة 
وأُجری����ت العدی����د م����ن الدراس����ات والبح����وث 
للتع���رف عل����ى أث����ر بعض���ھا عل����ى الجوان����ب 
المختلفة من العملیة التعلیمیة فھناك دراس�ات 
تناول��ت دراس��ة أث��ر األنظم��ة المختلف��ة عل��ى 

) ٢٠٠٧عق�ل،  مجدي(دراسة : التحصیل مثل
ھ�����دفت إل�����ى الكش�����ف ع�����ن فاعلی�����ة نظ�����ام 

WebCT  في تنمیة مھارات تصمیم األشكال
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ھ���دفت إل���ى التع���رف عل���ى ) ٢٠١١محم���د، 
فاعلی����ة مق����رر إلكترون����ي لتنمی����ة مھ����ارات 

ل����دى ط����الب   Moodleاس����تخدام نظ����ام 
لعلی�����ا وأث�����ره عل�����ى التحص�����یل الدراس�����ات ا

فوزی��ة الغام��دي، (وج��اءت دراس��ة . المعرف��ي
تھدف إل�ى التع�رف عل�ى أث�ر تطبی�ق ) ٢٠١١

ال��تعلم الم��دمج عل��ى تحص��یل طالب��ات لمق��رر 
إنتاج واستخدام الوسائل التعلیمیة في المج�ال 
المعرف���ي والمھ���اري بكلی���ة التربی���ة جامع���ة 
الملك سعود وأثبتت الدراسة وجود أثر لل�تعلم 
الم���دمج باس���تخدام نظ���ام ال���بالك ب���ورد ف���ي 
التحصیل المعرفي والمھاري، كما نجد دراسة 

ھدفت إلى تص�میم ) ٢٠١٠سلطان السعدي، (
نم�����وذج تطبیق�����ي مقت�����رح لت�����دریس وح�����دة 

لتنمی�ة    Moodleالمساحات باستخدام نظام 
التفكیر الریاضي والتحص�یل وأثبت�ت الدراس�ة 

ی���ر فاعلی���ة النظ���ام ف���ي تنمی���ة ك���ل م���ن التفك
  . الریاضي والتحصیل

بینم��ا نج��د دراس��ات أخ��رى اھتم��ت   
ب��التعرف عل��ى تطبی��ق بع��ض األنظم��ة وأثرھ��ا 
ف����ي العملی����ة التعلیمی����ة واالتج����اه نحوھ�����ا، 

دراس��ة : وج��دوى اس��تخدام األنظم��ة بھ��ا مث��ل
ھ��دفت إل��ى التع��رف ) ٢٠١١ھش��ام حس��ین، (

عل���ى اتجاھ���ات ھیئ����ة الت���دریس بالجامع����ات 
إدارة ال���تعلم  الس���عودیة نح���و اس���تخدام نظ���ام

وتوص����لت الدراس����ة " جس����ور"اإللكترون����ي 
إلیجابی��ة اتجاھ��ات األعض��اء نح��و النظ��ام ف��ي 
العملی���ة التعلیمی���ة رغ���م ع���دم تفعیل���ھ بش���كل 

فق�د ) ٢٠١١س�لوى أحم�د، (كاف، أما دراسة 
ھ���دفت إل���ى تقی���یم ت���دریس بع���ض المق���ررات 
ببرنامج المكتب�ات، والمعلوم�ات بكلی�ة اآلداب 

بجامعة السلطان ق�ابوس؛ والعلوم االجتماعیة 
وقیاس فاعلی�ة ال�تعلم اإللكترون�ي ف�ي ت�دریس 

" Moodle"ھذه المق�ررات باس�تخدام نظ�ام 
وتوصلت الدراسة إلى أن أھم ممی�زات النظ�ام 
ھ��و تط��ویر أس��لوب الت��دریس وزی��ادة التفاع��ل 
والتعامل الرقمي مع المعلومات وإثراء المادة 

  . العلمیة
رد ونج��د دراس��ة مؤسس��ة ال��بالك ب��و  

 ٢٠١٠Blackboard Learnالتعلیمی���ة 
ھ��دفت إل��ى التع��رف عل��ى تجرب��ة الط��الب ف��ي 

االبتك���ار ف���ي التعل���یم، وأث���ره عل���ى تعلمھ���م 
واستخدامھ كبیئة تعلم عل�ى االنترن�ت ودعم�ھ 
لنتائجھم األكادیمیة؛ وجاءت النتیج�ة أن أكث�ر 

م��ا  -م��ن الط��الب یس��تخدمون % ٥٤.٧م��ن 
ئ��ات بی  -س��اعات ف��ي األس��بوع  ٥یص��ل إل��ى 

تعلم على االنترنت، وأنھا ت�ؤثر ت�أثیراً إیجابی�اً 
كم�ا ھ�دفت دراس�ة . عل�ى أعم�الھم األكادیمی�ة 

إل��ى التع��رف عل��ى ) ٢٠٠٩محم��د عاش��ور، (
ف�ي اكتس�اب مھ�ارات  Moodelفاعلی�ة نظ�ام 

التص����میم ثالث����ي األبع����اد ل����دى ط����الب كلی����ة 
تكنولوجی�ا التعل��یم بالجامع��ة اإلس��المیة؛ بینم��ا 

) ٢٠٠٨ال�رازق محم�ود،  عب�د(ھدفت دراسة 
إل��ى قی��اس فعالی��ة برن��امج إلكترون��ي، مقت��رح 

في تنمیة الثق�ة ف�ي  Moodleباستخدام نظام 
التعل�����یم اإللكترون������ي واالتص�����ال التف������اعلي 
والتحص��یل ف��ي مق���رر ط��رق ت��دریس العل���وم 

س���عید القرن���ي، (وھ���دفت دراس���ة . الش���رعیة
إلى تقویم تجربة جامعة الملك سعود ) ٢٠٠٦

عب��ر الش���بكة  WebCTظ���ام ف��ي اس��تخدام ن
في مساندة الت�دریس، " اإلنترنت"العنكبوتیة 

وللتع����رف عل����ى تطبی����ق النظ����ام ومعوق����ات 
وق�د وقع�ت .  االستخدام وكیفیة االستفادة من�ھ

م��ع  ٢٠٠٦وزارة التعل��یم الع��الي ف��ي أواخ��ر 
ش��ركة میت��ور المالیزی��ة عق��د تنفی��ذ المرحل��ة 
التأسیس���یة األول���ي للمرك���ز ال���وطني للتعل���یم 

لكترون��ي وال��تعلم ع��ن بع��د ال��ذي یھ��دف إل اإل
توحی���د جھ���ود المؤسس���ات الس���اعیة لتبن���ي 
تقنی��ات التعل��یم اإللكترون��ي ویُنف��ذ المش���روع 

تص��میم نظ��ام إدارة : عل��ى ث��الث مراح��ل ھ��ي
 ١٥٠٠وت�دریب " جس�ور"التعلم اإللكتروني 

موظف وأكادیمي عل�ى إدارة النظ�ام، وت�دریب 
تعلم متدرب على مھارات ال ١٠٠٠٠أكثر من 

وھ�دفت دراس�ة . اإللكترون�ي م�ن خ�الل النظ�ام
)Bremer, D. & Bryant, R., 2005 (

 ونظ�امMoodel إل�ى عق�د مقارن�ة ب�ین نظ�ام
Blackboard  كأداة للتعل�یم اإللكترون�ي م�ن

% ٨٠وجھ�ة نظ��ر الط�الب وتوص��لت إل��ى أن 
% ٢٠بینم�ا  Moodelفضلوا استخدام نظام 

  . Blackboardفضلوا نظام 
 Chandra)راس���ة كم���ا أك���دت د  

Holm, and Other, 2003)  على ج�دوى
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ط��رق ت��دریس التربی��ة الفنی��ة عل��ى التحص��یل 
الف���وري والمؤج���ل واالتج���اه نح���و الكمبی���وتر 
ل���دى ط���الب الفرق���ة الثالث���ة؛ وق���د ت���م إع���داد 
وتحمی���ل المق���رر وإدارت���ھ م���ن خ���الل نظ���ام 

Atutor  وھ��و نظ��ام مفت��وح المص��در، ومم��ا
سبق نالحظ ندرة األبحاث التي تناولت دراسة 

االت ت���أثیر أي نظ���ام م���ن ھ���ذه األنظم���ة بمج���
ك���ذلك باس���تعراض الباحث���ة . التربی���ة الفنی���ة

" Ubel"ألغل���ب األنظم���ة وج���دت أن نظ���ام 
-Ubiquitous Eوھ���و اختص���ار لعب���ارة 

Learning   وھ�و نظ�ام یحت�وى عل�ى العدی�د
م����ن الوس����ائل التقنی����ة الت����ي تخ����دم العملی����ة 
التعلیمی����ة، والت����ي تع����زز عملی����ة التحص����یل 

تم بأسالیب متنوعة وعلى حد علم الباحثة لم ی
اس����تخدامھ ف����ي مج����ال األبح����اث التعلیمی����ة، 
ب���الرغم مم���ا یتمی���ز ب���ھ النظ���ام م���ن ممی���زات 

).٤(والت�������ي یمك�������ن تلخیص�������ھا بالش�������كل 

  
  ).إعداد الباحثة"". (تروني یوبل تخطیط لممیزات نظام إدارة التعلم اإللك

ى حد سواء، لذا اھ�تم الفرد وتقدم المجتمع عل
العلم��اء والفالس��فة بھ��ذا الموض��وع فظھ��رت 
العدی���د م���ن النظری���ات واآلراء ح���ول تفس���یر 
عملیات التفكیر وطُرحت العدی�د م�ن األس�الیب 
واالستراتیجیات التي یُمكن م�ن خاللھ�ا تنمی�ة 
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ف��ي جامع��ة العل��وم  WebCTاس��تخدام نظ��ام 
التطبیقی��ة بسویس��را وتوص��لت إل��ى أن النظ��ام 
ل��م یك��ن ب��دیالً للتعل��یم التقلی��دي ب��ل ھ��و س��اعد 
على عملیة التدریس وأنھ ضرورة مع التعل�یم 

 ,Pamela Paine)التقلی�دي، وف�ي دراس�ة 
رف عل��ى ت��أثیر نظ��ام ھ��دفت إل��ى التع�� (2003

WebCT  في تدریس وتعلیم اللغة الفرنس�یة
ف��ي جامع��ة أوب��رن بوالی��ة األبام��ا، وتوص��لت 
الدراس��ة إل��ى أن اس��تخدام النظ��ام ف��ي دراس��ة 
اللغة الفرنس�یة یس�اعد المتعلم�ین عل�ى زی�ادة 
الثق��ة، ب��النفس وأن��ھ سّھـ��ـل عملی��ة التواص��ل 
م���ع أس���اتذة الم���ادة والحص���ول عل���ى تغذی���ة 

 .ریةراجعة فو
وف��ي مج��ال التربی��ة الفنی��ة أُجری��ت   

بعض الدراسات التي استخدمت بع�ض أنظم�ة 
ھ��دى (دراس��ة : إدارة ال��تعلم اإللكترون��ي مث��ل
وھ��دفت ) ٢٠٠٧عب��د العزی��ز، وأم��ل أبوزی��د، 

إلى التعرف عل�ى فاعلی�ة مق�رر إلكترون�ي ف�ي 
  

  

تخطیط لممیزات نظام إدارة التعلم اإللك) ٤(شكل 

وم���ن الش���كل الس���ابق وم���ن خ���الل ت���دریس 
الباحث��ة وعملھ��ا بالت��دریس الحظ��ت أن أغل��ب 
الق��ائمین بعملی��ة الت��دریس یلجئ��ون إل��ى اتب��اع 
اس��تراتیجیات قلیل��ة؛ وأغلبھ��ا یؤك��د فق��ط عل��ى 

ونظ�راً ألھمی�ة المستویات الدنیا م�ن التفكی�ر، 
التفكی��ر كعملی��ة عقلی��ة علی��ا تُس��ھم ف��ي تط��ور 
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Map, Mental Maps " تقنی��ة لتنظ��یم
المعلوم���ات بش���كل واض���ح ومرئ���ي بأس���الیب 
مشوقة مستخدمة أشكاالً، ورس�وماً تخطیطی�ة 
وجداول توضح العالق�ات ب�ین المعلوم�ات كم�ا 

" أنھا تشرك ش�قي الم�خ األیم�ن واألیس�ر مع�اً 
ص : ٢٠٠٦ت���وني ب���وزان، ب���اري ب���وزان، (

وتم������ر الخریط������ة الذھنی������ة بمراح������ل ). ٤٦
ن��د اس��تخدامھا وتنفی��ذھا لخص��ھا وخط��وات ع

Wycoff, J (2010)  ٥(كم���ا بالش���كل (

  

  ).إعداد الباحثة(خطوات ومراحل تنفیذ الخریطة الذھنیة 

حن��ین ص��الح، (، بینم��ا أك��دت دراس��ة الذھنی��ة
عل���ى أھمیتھ���ا وأثرھ���ا ف���ي تحص���یل ) ٢٠١١

ه نح��و العل��وم، الط��الب بم��ادة العل��وم واالتج��ا
ولم�����ا ك�����ان االتج�����اه حالی�����اً البح�����ث ع�����ن 
اس���تراتیجیات ت����دریس تس���اعد عل����ى تنمی����ة 
التفكی���ر ل���دى الط���الب وبخاص���ة المس���تویات 

) ٢٠١١سحر محم�د، (العلیا، وجاءت دراسة 
والتي أكدت على فاعلیة الخ�رائط الذھنی�ة ف�ي 

  . تنمیة التفكیر االستداللي

 Nong, and(بینم�ا نج�د دراس�ة   
Other, 2009 ( ھدفت إلى التعرف على أث�ر
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مھارات التفكیر المختلفة حی�ث أن�ھ ھ�دف م�ن 
  .أھداف أى نظام تعلیمي

وقد أظھرت البحوث والدراسات ف�ي   
السنوات األخیرة أن المخ البشري ینقس�م إل�ى 
ج����انبین أیم����ن وأیس����ر وأن ھن����اك اخ����تالف 
وتمایز بین الجانبین وھذا یتطل�ب البح�ث ع�ن 
استراتیجیة تدریس تربط ب�ین الجان�ب األیم�ن 

 Mindواألیس���ر وتُع���د الخریط���ة الذھنی���ة 

  

خطوات ومراحل تنفیذ الخریطة الذھنیة ) ٥(شكل 

وق��د أُجری��ت العدی��د م��ن الدراس��ات والبح��وث 
للتع��رف عل��ى أث��ر اس��تخدام الخریط��ة الذھنی��ة 

وف���اء (دراس���ة : ف���ي العملی���ة التعلیمی���ة مث���ل
تھ�دف إل�ى تص�میم برن�امج ) ٢٠١٣عوجان، 

تعلیم��ي باس��تخدام الخ��رائط الذھنی��ة، ودراس��ة 
فاعلیة في تنمیة مھارات األداء المعرفي ل�دى 

األمی�رة عالی�ة ف�ي  طالبات البكالوریوس لكلیة
مس���اق تربی���ة الطف���ل ف���ي اإلس���الم؛ مقارن���ة 

وأظھ���رت النت���ائج . باس���تراتیجیة المحاض���رة
وج�����ود ف�����روق احص�����ائیة ف�����ي التحص�����یل 
واالتجاھ���ات تُع���زى إل���ى اس���تخدام الخ���رائط 
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استراتیجیة رس�م خ�رائط "ثالث استراتیجیات 
العق�������ل الرقمی�������ة، والطریق�������ة التقلیدی�������ة، 

عل����ى " واس���تراتیجیة رس����م العق���ل الورقی����ة
التحصیل واالتجاھ�ات نح�و مق�رر عل�م ال�نفس 
واظھ�رت النتیج�ة وج�ود ف�روق ف�ي التحص�یل 
واالتجاه نحو التعلم لص�الح اس�تراتیجیة رس�م 

رائط العق���ل الرقم���ي، كم���ا ھ���دفت دراس���ة خ���
)Aydin, Ali Balem, 2009 ( إل���ى

التع����رف عل����ى م����دى فاعلی����ة اس����تراتیجیتي 
خ��رائط العق��ل ب���الكمبیوتر والی��د ف��ي العملی���ة 
التعلیمی����ة، وتوص����لت الدراس����ة إل����ى تف����وق 
خرائط العقل بالید على خرائط العق�ل بواس�طة 

من��دور (الكمبی��وتر، ك��ذلك اس��تھدفت دراس��ة 
التع�������رف عل�������ى أث�������ر ) ٢٠٠٩، ف�������تح هللا

استراتیجیة خرائط التفكیر القائمة على الدمج 
ف���ي تنمی���ة التفكی���ر الناق���د والتحص���یل بم���ادة 
العلوم واالتجاه نحو العمل التعاوني وأظھ�رت 
الدراسة وج�ود ف�روق ف�ي التحص�یل والتفكی�ر 

  .الناقد واالتجاه لصالح المجموعة التجریبیة

ویتض����ح م����ن الدراس����ات الس����ابقة   
فعالیة االس�تراتیجیات المعتم�دة عل�ى األش�كال 
والخ����رائط البص����ریة ف����ي تنمی����ة التحص����یل 
المعرف��ي ل��دى الط��الب، وأن��ھ ل��م ی��تم توظی��ف 
إح��دى ھ��ذه االس��تراتیجیات م��ع أى نظ��ام م��ن 
أنظم��ة إدارة ال��تعلم اإللكترون��ي مم��ا اس��تدعي 
الباحث�ة إل�ى تص��میم وح�دة تعلیمی�ة إلكترونی��ة 

لمعرف���ة أث���ره عل���ى  "Ubel"بنظ���ام یوب���ل 
تنمی������ة التحص������یل، والق������درات اإلبداعی������ة 

أش�ارت باستخدام الخرائط الذھنی�ة ووفق�اً لم�ا 
أن التعل��یم )Carolin,Gray, 2006(إلی��ھ  

اإللكترون�������ي ی�������وفر العدی�������د م�������ن األدوات 
واالس���تراتیجیات من���ھ ال���تعلم الُمعتم���د عل���ى 

وق��د  Web Based Learningاإلنترن��ت 
زامن��اً أو تعل��م ذات��ي یك��ون مت��زامن أو غی��ر مت

من خالل البرامج الحاسوبیة والت�ي ت�ؤثر ف�ي 
العملیة التعلیمی�ة وم�ن ھ�ذا الُمنطل�ق ت�تلخص 

  :مشكلة البحث في التساؤل الرئیسي التالي

ما فاعلیة وحدة تعلیمیة إلكترونیة قائمة عل�ى 
الخ��رائط الذھنی��ة لتنمی��ة التحص��یل والق��درات 

  .اإلبداعیة لطالبات التربیة الفنیة

  :تساؤالت البحث

  م����ا التص����ور المقت����رح لوح����دة تعلیمی����ة
إلكترونی��ة قائم��ة عل��ى الخ��رائط الذھنی��ة 
لتنمی����ة التحص����یل والق����درات اإلبداعی����ة 

  لطالبات التربیة الفنیة ؟
  م���ا فاعلی���ة اس���تخدام الوح���دة التعلیمی���ة

اإللكترونی��ة قائم��ة عل��ى الخ��رائط الذھنی��ة 
 لتنمیة التحصیل لطالبات التربیة الفنیة ؟

  م���ا فاعلی���ة اس���تخدام الوح���دة التعلیمی���ة
اإللكترونی��ة قائم��ة عل��ى الخ��رائط الذھنی��ة 
لتنمیة القدرات اإلبداعیة لطالبات التربی�ة 

  الفنیة؟
  :أھداف البحث

  :یھدف البحث الحالي إلى
  تصمیم وحدة إلكترونی�ة بنظ�ام"Ubel "

  .باستخدام الخریطة الذھنیة
  تحدی��د فاعلی��ة وح��دة تعلیمی��ة إلكترونی��ة

قائم����ة عل����ى الخ����رائط الذھنی����ة لتنمی����ة 
  .التحصیل لطالبات التربیة الفنیة

  تحدید فاعلی�ة وح�دة إلكترونی�ة ق�ائم عل�ى
الخ������رائط الذھنی������ة لتنمی������ة التحص������یل 
والق����درات اإلبداعی����ة لطالب����ات التربی����ة 

 .الفنیة
  :أھمیة البحث

  یتن���اول البح���ث اس���تخدام وح���دة تعلیمی���ة
ة إلكترونیةقائم����ة عل����ى الخ����رائط الذھنی����

كص���یغة لتط���ویر العملی���ة التعلیمی���ة ف���ي 
التربی���ة الفنی���ة مم���ا یس���اعد عل���ى تنمی���ة 
بع����ض الق����درات اإلبداعی����ة ف����ي بع����ض 
مج��االت التربی��ة الفنی��ة لطالب��ات التربی��ة 

 .الفنیة
  ت��أتي الدراس��ة اس��تجابة لتوص��یات العدی��د

م����ن الم����ؤتمرات والدراس����ات التربوی����ة، 
ولتوج���ھ معظ���م ال���دول حالی���اً لالس���تفادة 
القصوى من تقنیات المعلومات واالتص�ال 
س���واء ف���ي مج���ال تعل���یم الط���الب وتنمی���ة 
مھ��اراتھم، أو ف��ي ت��دریب المعل��م وتنمیت��ھ 
مھنی������اً، واس������تجابة ل������دواعي تط������ویر 

ج الدراس�یة، واس�تخدام المقررات والمناھ
م���داخل تعلیمی���ة جدی���دة لتطویرھ���ا حت���ى 
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یمكنھ���ا مواكب���ة التط���ورات التكنولوجی���ة 
الھائل����ة، والث����ورة المعلوماتی����ة، وذل����ك 
بتحوی��ل المق��ررات م��ن مق��رر تقلی��دي إل��ى 
مقرر إلكتروني، وتفعیل استخدام مھارات 
وأش��كال ال��تعلم اإللكترون��ي ف��ي المن���اھج 

م أنظم��ة إدارة التعلیمی��ة، وتفعی��ل اس��تخدا
  .التعلم اإللكتروني المتعددة

  تعتبر الدراسة محاولة لإلسھام ف�ي تنمی�ة
بع����ض الق����درات اإلبداعی����ة ف����ي بع����ض 
مج��االت التربی���ة الفنی���ة والتحص���یل ل���دى 
طالب����ات المرحل����ة الجامعی����ة م����ن خ����الل 
اإلفادة من وحدة تعلیمیة إلكترونی�ة قائم�ة 

  .على الخرائط الذھنیة
  

رت  حدود الدراسة على اقتص: حدود الدراسة
  :ما یلي

 تمثل��ت بعین��ة م��ن طالب��ات : ح��دود بش��ریة
 -المستوى السادس بقسم التربی�ة الفنی�ة 

كلیة التصامیم واالقتصاد المنزل�ي ببری�ده 
  - ٢٠١٤جامعة القصیم للعام الج�امعي  -

  .طالبة ١٨م وبلغ عددھن  ٢٠١٥
 حدود موضوعیة: 
  اس������تخدام أح������د أنظم������ة إدارة ال������تعلم

إلدارة " Ubel"ون���������ي نظ���������ام اإللكتر
الوحدة التعلیمی�ة اإللكترونی�ة قائم�ة عل�ى 
الخ���رائط الذھنی���ة وقی���اس فاعلیتھ���ا ف���ي 
بع���ض مج���االت  التربی���ة الفنی���ة لتنمی���ة 
التحص���یل والق���درات اإلبداعی���ة لطالب���ات 

 .التربیة الفنیة
  اقتص���ر تطبی���ق تجرب���ة : ح���دود زمانی���ة

الدراس��ة عل��ى م��دة زمنی��ة قوامھ��ا ش��ھر 
الفصل الدراسي األول للعام ونصف خالل 

  .م ٢٠١٥ - ٢٠١٤الجامعي 
  :تمثلت أدوات الدراسة في:  أدوات الدراسة

  ًملح����ق (أداة المعالج����ة التجریبی����ة  : أوال
تتمث������ل ف�������ي الوح������دة التعلیمی�������ة ): ٢

اإللكترونی��ة قائم��ة عل��ى الخ��رائط الذھنی��ة  
لتنمی����ة التحص����یل والق����درات اإلبداعی����ة 

مرحلة الجامعیة لطالبات التربیة الفنیة بال
وت���م إع���داد الوح���دة ورفعھ���ا عل���ى نظ���ام 

"Ubel " وھ�������و نظ�������ام إدارة ال�������تعلم
اإللكترون��ي ُمغل��ق المص��در؛ وت��م اختی��اره 
لس��ھولة االس��تخدام وألن��ھ ُم��دعم باللغ��ة 
العربی����ة؛ ك����ذلك الحتوائ����ھ عل����ى أدوات 
الت��ألیف الت��ي تس��اعد عل��ى إع��داد دروس 
تفاعلی���ة، وك���ذلك لتمی���زه بع���دة ممی���زات 

مالحظتھ���ا والتع���رف علیھ���ا م���ن یمك���ن 
، كم���ا ت���م إع���داد دلی���ل )٢(خ���الل الش���كل 

إرش������ادى للطالب������ة والمعلم������ة لكیفی������ة 
إع���داد " (Ubel"اس���تخدام نظ���ام یوب���ل 

 ).الباحثة
  :أدوات التقییم: ثانیاً 

  : بناء االختبار التحصیلي اإللكتروني
ت��م إع��داد االختب��ار التحص��یلي اإللكترون��ي ف��ي 

  : ھذه الدراسة وفقاً للخطوات التالیة
: الھدف من االختبار التحصیلي اإللكترون�ي -ا

ھ��دف االختب��ار التحص��یلي ف��ي ھ��ذه الدراس��ة 
إلى قیاس مستوى تحصیل الطالبات مجموع�ة 
الدراس����ة، للمعلوم����ات الخاص����ة بالخریط����ة 

  .یةالذھنیة ومجاالت التربیة الفن
: تعلیم�ات االختب��ار التحص��یلي اإللكترون��ي -ب

وض���عت تعلیم���ات االختب���ار بأس���لوب س���ھل، 
ومبس�����ط لش�����رح فك�����رة االختب�����ار، وھدف�����ھ 
والمطل���وب م���ن الطالب���ات القی���ام ب���ھ، وزم���ن 

  .االختبار
ت���م ص���یاغة : ص���یاغة مف���ردات االختب���ار  -ج

مف��ردات االختب��ار بحی��ث بلغ��ت ع��دد مفردات��ھ 
ة الموض��وعیة مف��ردة م��ن ن��وع األس��ئل) ٣٠(
حیث أنھ نوع یتماشي م�ع ) اختیار من متعدد(

طبیع��ة االختب��ارات اإللكترونی��ة وتغط��ي جمی��ع 
  .مستویات المجال المعرفي الست

: تعلیم��ات االختب��ار التحص��یلي اإللكترون��ي -د
ت����م ص����یاغة تعلیم����ات االختب����ار التحص����یلي 
اإللكترون���ي بحی���ث روع���ي فیھ���ا الوض���وح، 

  :والبساطة، والدقة كما یلي
م�لء البیان��ات، ش�رح لطریق��ة اإلجاب�ة، تحدی��د 
ال���زمن المس���موح ب���ھ، ض���رورة الت���أني ف���ي 
اإلجاب��ة، وإمكانی��ة التأجی��ل للس��ؤال ف��ي آخ��ر 
الوق��ت، اختی��ار خی��ار واح��د حی��ث إن االختب��ار 

  .إلكتروني
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ص���الحیة الص���ورة األولی���ة لالختب���ار  -ھ���ـ
للتأك�د م�ن ص�الحیة الص�ورة :  اإللكتروني

عرضھ عل�ى مجموع�ة  األولیة لالختبار تم
م���ن الس����ادة المحكم���ین المختص����ین ف����ي 
المن�اھج وط�رق الت�دریس والتربی�ة الفنی�ة 

بغ��رض التأك��د م��ن ص��الحیتھ وم��ن خ��الل 
اس��������تعراض آراء الس��������ادة المحكم��������ین 
وتحلیلھا كانت نت�ائج اس�تطالع ال�رأي كم�ا 

  ): ١(في الجدول 

  
  ة المحكمین حول إعداد اختبار التحصیل اإللكترونياستجابات لجن) ١(جدول 

متوسط النسبة   االستجابات  إبداء الرأي في
  المئویة

  غیر مناسب  مناسب

  %٨٥.٧  ١  ٦  .مدى وضوح الصیاغة اللغویة
  %١٠٠  -  ٧  .قیاس االختبار اإللكتروني المستھدف قیاسھ

مناس���بة االختب���ار اإللكترون���ي لطالب���ات المس���توى 
  .التربیة الفنیة السادس بقسم

١٠٠  -  ٧%  

ویتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن اس���تجابات 
وق��د ت��م % ٨٥.٧المحكم��ین ج��اءت بنس��بة  

تغیی���ر بع���ض الص���یاغات ف���ي األس���ئلة حت���ى 
  .تتماشي مع رأي لجنة التحكیم

: االختب��ارنظ��ام تق��دیر ال��درجات وتص��حیح  -و
تم إعداد مفت�اح لتص�حیح االختب�ار التحص�یلي 
اإللكترون�����ي وت�����م تق�����دیر درج�����ة لإلجاب�����ة 
الصحیحة وصفر لإلجابة الخطأ وب�ذلك تص�بح 

  .درجة) ٣٠(الدرجة الكلیة ھي 

التجرب����������ة االس����������تطالعیة لالختب����������ار  -ز
تم تطبیق االختبار بع�د التأك�د م�ن : اإللكتروني

س��توى ص��الحیتھ عل��ى عین��ة م��ن طالب��ات الم
الس��ادس بقس��م التربی��ة الفنی��ة وبل��غ ع��ددھن 

طالب����ة وذل����ك لحس����اب زم����ن االختب����ار،  ١٤
ومعام���ل الثب���ات، ومعام���ل ص���دق االختب���ار، 

  . ومعامل السھولة والصعوبة

ت��م حس��ابھ : تحدی��د زم��ن االختب��ار اإللكترون��ي
م��ن خ��الل حس��اب ال��زمن ال��ذى اس��تغرقتھ أول 

 دقیقة، والزمن الذى استغرقتھ آخر ٢٥طالبة 
دقیق�ة ت�م حس�اب متوس�ط ال�زمن ) ٤٥(طالبة 

دقیق���ة لالختب���ار وب���ذلك یص���بح زم���ن ) ٣٥(
  .دقیقة) ٤٠(االختبار 

تم حساب ثبات االختب�ار بنظ�ام : ثبات االختبار
التجزئ��ة النص��فیة ألس��ئلة االختب��ار الفردی��ة، 
والزوجیة ث�م حس�اب معام�ل االرتب�اط بطریق�ة 
س��بیرمان ث��م حس��اب معام��ل الثب��ات حی��ث بل��غ 

وھ��ي نس��بة %) ٨٨(ام��ل ثب��ات االختب��ار مع
مرتفعة نسبیاً یمكن االعتماد علیھا في تحقیق 

  .الھدف

ت�م التأك��د : ص��دق المحت�وى : ص�دق االختب�ار 
م��ن ص��دق المحت��وى م��ن خ��الل عرض��ھ عل��ى 
مجموع����ة م����ن المحكم����ین حی����ث ت����م اتف����اق 

  .معظمھم على صدق االختبار

  :الذي تم حسابھ عن طریق: الصدق الذاتي

= لذا ف�ان معام�ل الص�دق ال�ذاتي لالختب�ار   ٨٨=   معامل الثبات =    الجذر التربیعي لمعامل الثبات 
. ، وھ�������������������������������������و معام�������������������������������������ل ص�������������������������������������دق مرتف�������������������������������������ع%)٩٣.٨(
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:  حس��اب درج��ة الص��عوبة لمف��ردات االختب��ار 
تم حساب معامل الصعوبة ع�ن طری�ق حس�اب 
نس�بة الالت�ي أج��بن ع�ن ك�ل س��ؤال م�ن أس��ئلة 
االختبار إجابة صحیحة ، أو خط�أ ، ث�م ترتی�ب 
المف����ردات تنازلی����ا تبع����ا لص����عوبتھا ، وق����د 

، ٣.٧( تراوح��ت مس��تویات الص��عوبة م��ا ب��ین 
ورتھ وب��ذلك یك��ون االختب��ار ف��ى ص��)  ٧٠.٦

  . النھائیة صالحاً للتطبیق

االختب���ار الفن���ي اإلب���داعي للخریط���ة الذھنی���ة 
  ):إعداد الباحثة(بعدي / قبلي

یھ����دف إل����ى التع����رف عل����ى أث����ر المعالج����ة 
التجریبی���ة عل���ى اكتس���اب الق���درات اإلبداعی���ة  

، وقد تم عرض )عینة الدراسة(لدى الطالبات 
الص�ورة األولی�ة لالختب��ار عل�ى مجموع�ة م��ن 

ین ف��ي ص��ورة اس��تطالع وذل��ك إلب��داء المحكم��
  ).٢(رأیھم حول النقاط التالیة بالجدول 

  

  .نسب اتفاق المحكمین ببنود تقییم االختبار الفني اإلبداعي للخریطة الذھنیة) ٢(جدول 

  

ت��م إع��داد : بطاق��ة التقی��یم الق��درات اإلبداعی��ة
تقی����یم الق����درات اإلبداعی����ة للخریط����ة بطاق����ة 

الذھنیة، لقیاس بعض المھارات األدائی�ة ل�دى 
طالب��ات الفرق��ة الثالث��ة بقس��م التربی��ة الفنی��ة 

مجموع��ة البح��ث م��ن " المس��توى الس��ادس"
خالل الخریطة الذھنی�ة المنتج�ة وق�د م�ر بن�اء 

  :بطاقة التقویم بالخطوات التالیة

تھ��دف بطاق��ة : تحدی��د الھ��دف م��ن البطاق��ة  - أ
التقی���یم إل���ى التع���رف عل���ى م���دى تحقی���ق 
الوح��دة التعلیمی���ة اإللكترونی��ة ق���ائم عل���ى 
الخریط������ة الذھنی������ة لتنمی������ة المھ������ارات 

  .اإلبداعیة لطالبات التربیة الفنیة
تض�منت البطاق�ة : طریقة تصحیح البطاقة   - ب

الخاصة بتقییم القدرات اإلبداعی�ة لخریط�ة 
الذھنی�����ة مع�����اییر للحك�����م عل�����ى بع�����ض 

المھارات األدائیة الفنیة للطالب�ات عل�ى أن 
یتم التقدیر من قبل لجن�ة التحك�یم المكون�ة 
من أربعة محكمین ، وذلك بوض�ع الدرج�ة 
المناسبة لكل معی�ار م�ن مع�اییر البطاق�ة ، 

درج���ات م���ن ) ٣(حی���ث ح���دد لك���ل معی���ار 
للبطاق�����ة درج�����ة فتص�����بح ) ٨(المع�����اییر 

  . درجة) ٢٤(الدرجة النھائیة للعمل 
للتحق��ق م��ن : لتحق��ق م��ن ص��دق البطاق��ةا -ج

ص���دق البطاق���ة ت���م ع���رض البطاق���ة ف���ي 
صورتھا األولیة على مجموعة من السادة 
المحكم����ین بغ����رض التأك����د م����ن س����المة 
البطاق���ة وقابلیتھ���ا للتطبی���ق، وم���ن خ���الل 
اس��������تعراض آراء الس��������ادة المحكم��������ین 
وتحلیلھا كانت نت�ائج اس�تطالع ال�رأي كم�ا 

  ).٣(بالجدول 

  
  
  

متوسط النسبة   االستجابات  إبداء الرأي في
  %المئویة

  غیر مناسب  مناسب

  ٨٥.٧  ١  ٦  وضوح الصیاغة اللغویة

  ١٠٠  -  ٧  العمل یقیس ما وضع لقیاسھ

المھارات الفنیة مناسبة لطالبات الفرقة 

  الثالثة بقسم التربیة الفنیة

١٠٠  -  ٧  
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  .استجابات السادة المحكمین حول بطاقة تقییم القدرات اإلبداعیة) ٣(جدول 

متوسط النسبة   االستجابات  إبداء الرأي في
  المئویة

  غیر مناسب  مناسب

  %٨٥.٧  ١  ٦  وضوح الصیاغة اللغویة
  %١٠٠  -  ٧  العمل یقیس ما وضع لقیاسھ

لطالبات الفرقة الثالثة بقسم العمل  مناسب 
  التربیة الفنیة

١٠٠  -  ٧%  

ویتضح من الجدول الس�ابق أن اس�تجابات 
مم���ا % ٨٥.٧المحكم��ین ج���اءت بنس��بة  

یؤك���د أن البطاق���ة مناس���بة ف���ي التطبی���ق 
  .وصالحة لالستخدام

بطاق��ة المالحظ��ة لمھ��ارات إع��داد وتنفی��ذ 
 ). إعداد الباحثة(الخریطة الذھنیة 

: تحدی����د الھ����دف م����ن البطاق����ة  .أ 
تھ��دف البطاق��ة مالحظ��ة طالب��ات 

الفرق������ة الثالث������ة المس������توى "
بقس��م التربی��ة الفنی��ة " الس��ادس

أثناء أدائھ�ن للمھ�ارات الخاص�ة 
  .بإعداد وتنفیذ الخریطة الذھنیة

تحدید مھ�ارات بطاق�ة المالحظ�ة   .ب 
مھ�ارة كم�ا ھ�و موض�ح  ١٣إلى 

).٤(بالج���������������������������������������������دول 

  
  .مھارات بطاقة المالحظة لمالحظة أداء الطالبات لتصمیم الخریطة الذھنیة) ٤(جدول 

  ضعیف  متوسط  جید  المھارة  م

        .تبدأ الخریطة الذھنیة بوضع العنصر الرئیسي بالمنتصف  ١
        .تستخدم األقالم الملونة في رسم فروع الخریطة الذھنیة  ٢
        .تستخدم لوناً واحداً لكل فرع من فروع الخریطة الذھنیة  ٣
        .تستخدم الخطوط المنحنیة في رسم الفروع الخاصة بالخریطة  ٤
        .تُفرع الخطوط الرئیسیة إلى خطوط فرعیة ثانویة  ٥
        .واحدةتُفرع الخطوط من نقطة   ٦
        .تكتب المعلومات أعلى الخطوط  ٧
        .ترسم الخطوط المتفرعة في اتجاه عقارب الساعة  ٨
        .تستخدم الصور والرموز في الخریطة الذھنیة  ٩

        .توظف الصور والرموز في الخریطة بما یخدمھا  ١٠
        .تحقق التوازن في توزیع الفروع بالخریطة الذھنیة  ١١
        .االنسجام اللوني بالخریطة الذھنیةتحقق   ١٢
        .تنھي العمل بشكل جید  ١٣

  

خص���ص أم���ام ك���ل مھ���ارة م���ن مھ���ارات  -ج
بطاق��ة المالحظ��ة مك��ان یض��ع فی��ھ المالح��ظ 
عالمة لمستوى األداء، وذل�ك بإعط�اء درج�ة 
للمس���توى الض���عیف، ودرجت���ین للمتوس���ط، 
وث���الث درج���ات للجی���د وب���ذلك تك���ون درج���ة 
البطاق�����ة النھائی�����ة لبطاق�����ة إع�����داد وتنفی�����ذ 

لك���ل طالب���ة  ) درج���ة ٣٩(الخریط���ة الذھنی���ة 
  ).درجة ١٣(وأقل درجة 

بعد أن تم التوصل : صدق بطاقة المالحظة -د
للص����ورة األولی����ة لبطاق����ة المالحظ����ة، ت����م 

ملحق (عرضھا على مجموعة من المحكمین 
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م���ن أس���اتذة المن���اھج وط���رق الت���دریس، ) ١
وأساتذة متخصص�ین ف�ي التربی�ة الفنی�ة، ف�ي 

ص��ورتھا األولی��ة  إلب��داء ال��رأى ف��ي النق��اط 
  ) .٥(التالیة جدول 

 .نسب اتفاق المحكمین ببنود تقییم بطاقة المالحظة) ٥(جدول 

متوسط النسبة   االستجابات  إبداء الرأي في

  %المئویة 
  غیر مناسب  مناسب

  ٨٥.٧  ١  ٦  وضوح الصیاغة اللغویة

  ١٠٠  -  ٧  العمل یقیس ما وضع لقیاسھ

مناسبة لطالبات المھارات الفنیة واألدائیة 

  الفرقة الثالثة بقسم التربیة الفنیة

١٠٠  -  ٧  

  

وق������د راع�������ت الباحث�������ة آراء ومقترح�������ات 
المحكم��ین ف��ي ص��یاغة البطاق��ة ف��ي ص��ورتھا 

  .النھائیة
  

 : منھجیة البحث
 ف����ي : الم����نھج الوص����في التحلیل����ي

اإلط�����ار النظ�����ري وإع�����داد األدوات 
المعلوم������ات فیق������وم عل������ى جم������ع 

والبیان�����ات، وتص�����نیفھا وتحلیلھ�����ا 
وذل��ك م��ن خ��الل دراس��ة األدبی��ات، 
والدراس�����ات، والبح�����وث الس�����ابقة 
المتعلق�����ة بموض�����وع نظ�����ام یوب�����ل 
والتعل����یم اإللكترون����ي، والخریط����ة 
الذھنی�����ة، ك�����ذلك االس�����تفادة م�����ن 
الدراس��ات والبح��وث واألدبی��ات ف��ي 

 .إعداد أدوات الدراسة
 ف��ي یتمث��ل : الم��نھج ش��بھ التجریب��ي

اختیار مجموع�ة الدراس�ة، وتطبی�ق 
أدواتھ����ا، حی����ث ت����م اختی����ار نظ����ام 
المجموع��ة الواح��دة، وذل��ك بمقارن��ة 

البع���دى ل���درجات / التطبی���ق القبل���ي 
المجموع��ة ف��ي االختب��ار التحص��یلي 
وبطاق���ة تقی���یم الق���درات اإلبداعی���ة 
وبطاق���ة مالحظ���ة إلع���داد الخریط���ة 

  .الذھنیة
  
  
  

  :مصطلحات البحث
 Learning: یم اإللكترون�ينظ�ام إدارة التعل�

Management System  
ص�مم   Softwareعب�ارة ع�ن برن�امج "ھ�و 

للمس��اعدة ف��ي إدارة ومتابع��ة وتقی��یم الت��دریب 
والتعلیم المستمر، وجمی�ع أنش�طة التعل�یم ف�ي 

عب��د المحس��ن الغ��دیان، (، ویعرف��ھ "المنش��آت
نظ����ام إدارة تعل����یم "بأن����ھ ) ١١ص : ٢٠١٠

كبوتی��ة ی��وازي ش��امل م��ن خ��الل الش��بكة العن
التعل�����یم التقلی�����دي؛ حی�����ث یت�����یح للجامع�����ات 
والمعاھ����د العلی����ا وغیرھ����ا م����ن المؤسس����ات 
التعلیمیة جمیع الوظائف التي تحتاجھ�ا إلدارة 
العملی���ة التعلیمی���ة فیھ���ا، إض���افة إل���ى تق���دیم 

  ".مقرراتھا عبر شبكة اإلنترنت
یُعرف��������ھ معج��������م : التحص��������یل الدراس��������ي 

م�ا یحص�ل  مقدار"المصطلحات التربویة بأنھ 
علی���ھ الطال���ب م���ن معلوم���ات أو مع���ارف أو 
مھ��ارات، معب��راُ عنھ��ا ب��درجات ف��ي االختب��ار 
الُمع���د بش���كل یمك���ن مع���ھ قی���اس المس���تویات 
المع���������دة، ویتمی���������ز بالص���������دق والثب���������ات 

  ".والموضوعیة
": إجرائی��اً "التحص��یل ف��ي المج��ال المعرف��ي 

یُقص���د ب���ھ مق���دار م���ا تكتس���بھ الطالب���ة م���ن 
معلوم���ات نتیج���ة دراس���تھا لوح���دة تعلیمی���ة 
إلكترونیة بنظ�ام یوب�ل مس�تخدمة اس�تراتیجیة 
الخریطة الذھنیة ویكون المعیار ف�ي اكتس�ابھا 
لتلك المعارف ھو الدرج�ة الكلی�ة الت�ي تحص�ل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٢٦١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة  

ر التحصیلي المعرفي علیھا الطالبة في االختبا
  .الُمعد لذلك

ص�الح الش�ریف، (یعرفھ�ا : القدرات االبداعی�ة
االس�������تعدادات "بأنھ�������ا ) ٣٠٧ص : ٢٠٠٦

العقلی����ة الت����ي تت����وفر ل����دى الش����خص ال����ذي 
یوصف باإلبداع على اس�تنباط عالق�ات جدی�دة 
م���ن خب���رات، أوخب���رات قدیم���ة، أو حدیث���ة، 
والوص��ول بھ��ا إل��ى إمكان��ات متع��ددة وحل��ول 

  ".یر مألوفةجدیدة غ
الق����درة عل����ى التفكی����ر : التعری����ف االجرائ����ي

الطالق���ة والمرون���ة واالص���الة " -االبتك���اري 
من خالل دراسة وحدة تعلیمیة  -" والتفاصیل

إلكترونیة قائمة على الخریطة الذھنی�ة إلیج�اد 
عالق��ات جدی��دة ألش��یاء معروف��ة م��ن قب��ل ف��ي 

األش����غال "إح����دى مج����االت التربی����ة الفنی����ة 
  ".الیدویة

وح���دة اإللكترونی���ة القائم���ة عل���ى الخ���رائط ال
ھ��ي مجموع��ة الخب��رات ": إجرائی��اً "الذھنی��ة 

واألنش���طة التدریبی���ة والتقویمی���ة المتض���منة 
بالوحدة وھي مكونة من سلسلة م�ن الخ�رائط 
الذھنیة وتھ�دف إل�ى تنمی�ة الت�ذكر، ومھ�ارات 
الفھ������م واالس������تیعاب والتطبی������ق والتحلی������ل 

  .بداعیةوالتركیب والتقویم والقدرات اإل
  : فروض الدراسة

بناء على ما تم التوصل إلیھ من معلومات ف�ي 
الدراس����ات الس����ابقة، ت����م ص����یاغة ف����روض 

  :الدراسة على النحو التالي

o  توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین
متوسطي درجات المجموع�ة التجریبی�ة 

البع��دي وذل��ك ف��ي /ف��ي التطبی��ق القبل��ي 
االختب���ار التحص���یلي لص���الح التطبی���ق 

 . البعدي
o  توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین

متوسطي درجات المجموع�ة التجریبی�ة 
البع��دي وذل��ك ف��ي /ف��ي التطبی��ق القبل��ي 

ص�ة بتنمی�ة الق�درات بطاقة التقی�یم  الخا
اإلبداعی����ة للخریط����ة الذھنی����ة لص����الح 

 . التطبیق البعدي
o  توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین

متوسطي درجات المجموع�ة التجریبی�ة 
البع��دي وذل��ك ف��ي / ف��ي التطبی��ق القبل��ي

بطاق�����ة المالحظ�����ة الخاص�����ة بتنمی�����ة 
للخریط���ة الذھنی���ة الق���درات اإلبداعی���ة 

 .لصالح التطبیق البعدي
  :ت البحثإجراءا

  :اإلطار النظري
 نظم إدارة التعلم اإللكتروني.  
 نظ���ام یوب���ل"Ubel" إلدارة ال����تعلم

  .اإللكتروني
 الخرائط الذھنیة.  
 التحصیل المعرفي.  
 القدرات اإلبداعیة.  

  :اإلطار التطبیقي
o ت�����م اختی�����ار : تنفی�����ذ تجرب�����ة الدراس�����ة

مجموع���ة الدراس���ة م���ن طالب���ات الفرق���ة 
كلی�����ة (الثالث�����ة بقس�����م التربی�����ة الفنی�����ة 

 -التص���امیم واالقتص���اد المنزل���ي ببری���ده 
 - ٢٠١٤جامع��ة القص��یم للع��ام الج��امعي 

) م الفص����������ل الدراس����������ي األول ٢٠١٥
) ١٨(مجموع��ة تجریبی��ة واح��دة ع��ددھا 

 ٢٦طالبة، وكان العدد الكل�ي للمجموع�ة 
طالب����ة، بع����د اس����تبعاد الطالب����ات غی����ر 
المنتظم���ات ف���ي الحض���ور والمنقطع���ات، 

موع���ة بمثاب���ة وق���د اس���تخدمت تل���ك المج
المجموع�����ة التجریبی�����ة، وق�����د طُبق�����ت 
واُس���تخدمت الوح���دة اإللكترونی���ة قائم���ة 
عل��ى اس��تخدام الخ��رائط الذھنی��ة م��ن قب��ل 
عین��ة البح��ث لتنمی��ة التحص��یل والق��درات 

  .اإلبداعیة
للتأك��د م��ن : التطبی��ق القبل��ي ألدوات الدراس��ة

مس��توى الطالب��ات مجموع��ة البح��ث ومعرف��ة 
طبی������ق أدوات مس������تویاتھن العلمی������ة ت������م ت

الدراس��ة، االختب��ار الفن��ي اإلب��داعي للخریط��ة 
الذھنی���ة، وبطاق���ة تقی���یم الق���درات اإلبداعی���ة، 
وبطاق���ة المالحظ���ة لمھ���ارات إع���داد وتنفی���ذ 
الخریط��ة الذھنی��ة قب��ل تطبی��ق الوح��دة القائم��ة 
عل���ى الخریط���ة الذھنی���ة ف���ي بدای���ة األس���بوع 

 ٢٠١٤الثالث من شھر أكتوبر للعام الجامعي 
وذل��ك للحص��ول عل��ى المعلوم��ات  م،٢٠١٥ -

القبلیة الت�ي تس�ھم ف�ي المعالج�ات اإلحص�ائیة 
والمقارن����ة بنت����ائج التطبی����ق البع����دي ألدوات 
الدراس���ة بع���د تطبی���ق الوح���دة اإللكترونی���ة، 
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والتع��رف عل��ى أث��ر الوح��دة اإللكترونی��ة ف��ي 
تنمی��ة التحص��یل والق��درات اإلبداعی��ة لطالب��ات 

  .التربیة الفنیة
لكترونی����ة القائم����ة عل����ى تطبی����ق الوح����دة اإل

الخریط��ة الذھنی��ة موض��ع التجری��ب، وإع��ادة 
ت����م تطبی����ق الوح����دة : تطبی����ق أدوات البح����ث

اإللكترونیة في الفترة م�ن األس�بوع األول م�ن 
ن���وفمبر إل���ى األس���بوع الث���اني م���ن دیس���مبر 

م، وبع��د االنتھ��اء م��ن تطبی��ق وتنفی��ذ ٢٠١٤
الوح�دة اإللكترونی��ة، ت��م تطبی��ق أدوات البح��ث 

  .بعدیاً 

نت���ائج الدراس���ة والمعالج���ة اإلحص���ائیة لھ���ا 
بع��د االنتھ��اء م��ن تطبی��ق تجرب��ة : وتفس��یرھا

البحث، وإجراء عملیة القیاس البع�دي لجمی�ع 
أدوات البح��ث، ت��م رص��د النت��ائج ف��ي ج��داول 
تمھیداً لتحلیلھا، وتفس�یرھا ف�ي ض�وء اختب�ار 
قب��ول ف��روض الدراس��ة ع��ن طری��ق اس��تخدام 

ة باس����تخدام المع����امالت االحص����ائیة المناس����ب
الحزم�ة "البرنامج اإلحصائي المعروف باسم 

اإلحص�����ائیة للعل�����وم االجتماعی�����ة اإلص�����دار 

 Statistical Package forالعش��رون 
Social Science   والمع�روف باالختص�ار ،

SPSS v 20  ،ف��ي معالج��ة ھ��ذه البیان��ات
وفیما یلي عرض لھذه النت�ائج، وت�م اس�تخدام 

  :األسالیب اإلحصائیة التالیة
إلیج��اد الف��روق ب��ین   T - testاختب��ار ت 

متوس������طي درج������ات طالب������ات المجموع������ة 
بع���دي لك���ل م���ن االختب���ار / التجریبی���ة قبل���ي

المالحظ������ة،  ةالتحص�����یلي اإللكتروني،بطاق������
  .وبطاقة التقییم

توج�����د ف�����روق ذات دالل�����ة : الف�����رض األول
إحص��ائیة ب��ین متوس��طي درج��ات المجموع��ة 

البع��دي وذل��ك /التجریبی��ة ف��ي التطبی��ق القبل��ي 
ف���ي االختب���ار التحص���یلي اإللكترون���ي لص���الح 

 . التطبیق البعدي
إلثبات صحة الفرض األول تم حس�اب متوس�ط 

ومس����توى " ت"ال����درجات والتب����این وقیم����ة 
داللتھا لمجموعة الدراسة بین التطبیق القبل�ي 
والتطبی������ق البع������دي لالختب������ار التحص������یلي 

).٦(اإللكترون�����������ي موض�����������حة بج�����������دول 

  

وداللتھا لمجموعة " ت"متوسط الدرجات، والتباین، ودرجة الحریة، وقیمة ) ٦(جدول  
  .رونيالدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي في االختبار التحصیلي اإللكت

  

  
  
وجود فرق ) ٦(یتضح من الجدول السابق   

بین ) ٠.٠١(دال إحصائیاً عند مستوى 
متوسط درجات التطبیق القبلي والتطبیق 
البعدى لالختبار التحصیلي اإللكتروني لصالح 
التطبیق البعدى وھذا ترجعھ الباحثة لتأثیر 
الوحدة التعلیمیة اإللكترونیة القائمة على 

یم بیئة تعلیمیة الخرائط الذھنیة من خالل تقد
وما یتمیز " Ubel"من خالل نظام إلكترونیة 

أدوات التألیف داخل نظام یوبل من بھ من 
وھو    Lecture MAKER برنامجخالل 

من أفضل برامج إعداد المحاضرات، و 
المحتوى التعلیمى االلكترونى والتحضیر 
االلكتروني یمكن أي شخص من 

ي یمكن إنشاءالدروس التفاعلیة واألنشطة الت
نشرھا بسھولة بطرق مختلفة والمتوافقة مع 

SCORM  كما تساعد الوحدة المعدة الطالبة
على تلقي واستقبال المعلومة والتفاعل، وھذه 
النتیجة تتفق مع دراسات أخرى أكدت على 

بعض أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني دور 

درجة   التباین  المتوسط  ن  التطبیق
  الحریة

  مستوى الداللة  قیمة ت

دالة عند مستوى   ١٨.٥٦٨  ١٧  ٢.٧٦٥٣٣  ١٥.٦٦٦٧  ١٨  قبلي
  ١.٢٨٣٣٨  ٢٨.٦٦٦٧  بعدى  ٠.٠١
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عب���د (: عل���ى التحص���یل مث���ل دراس���ة ك���ل م���ن
نبی����ل (، ودراس����ة )٢٠٠٨ال����رازق محم����ود، 

ھ�دى أن�ور، وأم�ل (، ودراس�ة )٢٠١١محمد، 
) ٢٠١٠س�لطان الس�عدي، (، )٢٠٠٧أبوزید، 

كم����ا تُرج����ع الباحث����ة اس����تخدام اس����تراتجیة 
الخ���رائط الذھنی���ة ف���ي تق���دیم الم���ادة العلمی���ة 
بالوحدة التعلیمیة اإللكترونیة كان لھ أثر كبی�ر 

تف��ق م��ع دراس��ات ف��ي تنمی��ة التحص��یل وھ��ذا ی
 & .Akinoglu, O)دراس�ة : أخ�ري مث�ل

Yasar, Z., 2007)  ھ�دیل وق�اد، (ودراس�ة
، )٢٠٠٩حلیم��ة المول��د، (، ودراس��ة )٢٠٠٩

، ودراس��ة )٢٠١١حن��ین ح��وراني، (ودراس��ة 
والت��ي أك��دت جمیعھ��ا ) ٢٠١٢غ��ادة المھل��ل، (

مع البحث الحالي في أھمیة اس�تخدام الخ�رائط 
الذھنی���ة ف���ي تنمی���ة التحص���یل وھ���ذا یرج���ع 
لطبیع��ة االس��تراتیجیة حی��ث تس��اعد الطالب��ات 

ة ذھنیة منظمة تس�ھل عملی�ة على تكون صور
التفعیل في الدماغ واستدعاء المعلوم�ات فكم�ا 

ع��زو عفان��ة، یوس��ف الج��یش، (ی��ذكر ك��ل م��ن 
أن ھ����ذه االس����تراتیجیة تعم����ل عل����ى ) ٢٠٠٩

ت��وفیر مرتك��زات معرفی��ة ف��ي البنی��ة الدماغی��ة 
للمتعلم����ة تس����مح لھ����ا بفھ����م الموض����وعات 
الدراسیة التالیة فإن ھ�ذه االس�تراتیجیة تحق�ق 

أ اإلغ����الق وإكم����ال ال����نقص ف����ي البنی����ة مب����د
الدماغی���ة م���ن خ���الل تفعی���ل اس���تخدام ج���انبي 

  .الدماغ
وت�����رى الباحث�����ة أن تق�����دیم وح�����دة   

تعلیمی����ة إلكترونی����ة القائم����ة عل����ى الخ����رائط 
الذھنی���ة أت���اح الفرص���ة للطالب���ات للمناقش���ة 
وإبداء الرأى والمالحظات وتق�دیم التفس�یرات 

م�نخفض مما أث�ار الطالب�ات ذوات التحص�یل ال
فتفاعلن أكثر، وھ�ذا لم�ا تحوی�ھ االس�تراتیجیة 
والوح���دة م���ن الق���درة عل���ى إیج���اد العالق���ات 
وفھم���ا وھ���ذا أث���ر بش���كل إیج���ابي عل���ى أداء 

ف�تح (الطالبات وممارسة ال�تعلم ال�ذاتي فی�ذكر 
م��ن المتعلم��ین % ٤٠أن ) ٢٠٠٩هللا من��دور 

بص��ریین وأن الط��الب یتعلم��ون بش��كل أفض��ل 
ھیم بشكل مخطط بص�ري عندما نقدم لھم المفا

م���نظم، وھ���ذا م���ا اتبعت���ھ الباحث���ة عن���د تق���دیم 
  .المعلومات في الوحدة التعلیمیة اإللكترونیة

لقی��اس فعالی��ة الوح��دة : نس��بة الكس��ب المع��دل
التعلیمی���ة اإللكترونی���ة بنظ���ام یوب���ل لالختب���ار 
التحص��یلي اإللكترون��ي ت��تم اس��تخدام معادل��ة 

كس����ب المع����دل ل����بالك والنت����ائج یوض����حھا ال
:كم��������������������ا یل��������������������ي) ٧(الج��������������������دول 

  

  .البعدي لالختبار التحصیلي اإللكتروني/الكسب المعدل في التطبیق القبلي ) ٧(جدول 

الدرجة   المجموعة
  النھائیة

متوسط الدرجة 
في التطبیق 

  القبلي

متوسط الدرجة في 
  التطبیق البعدي

نسبة الكسب 
  المعدل

  ١.٣٤٠  ٢٨.٦٦٦٧  ١٥.٦٦٦٧  ٣٠  التجریبیة

  

أن الوح��دة : م��ا یل��ي ) ٧(یتض��ح م��ن الج��دول 
التعلیمی��ة اإللكترونی��ة القائم��ة عل��ى الخ��رائط 
الذھنی��ة ال��ذى درس��تھ مجموع��ة البح��ث، ذات 
فعالی���ة،  وذل���ك م���ا أوض���حتھ نس���بة الكس���ب 

وھ��ي ) ١.٣٤٠(المع��دل لمجموع��ة الدراس��ة 
بالنس��بة للت��ي ح��ددھا ب��الك وھ��ي نس��بة عالی��ة 

كمؤشر فعالی�ة وبھ�ذا ی�تم قب�ول ص�حة ) ١.٢(
  .الفرض األول

توج����د ف����روق ذات دالل����ة  :الف����رض الث����اني
إحص��ائیة ب��ین متوس��طي درج��ات المجموع��ة 

البع�دي وذل�ك /التجریبیة في التطبی�ق القبل�ي 
ف��ي بطاق��ة التقی��یم  الخاص��ة بتنمی��ة الق��درات 

الح التطبی��ق اإلبداعی��ة للخریط��ة الذھنی��ة لص��
 . البعدي
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إلثبات صحة الفرض الثاني تم حساب متوسط 
ومس����توى " ت"ال����درجات والتب����این وقیم����ة 

داللتھا لمجموعة الدراسة بین التطبیق القبل�ي 

والبع����دي لبطاق����ة التقی����یم الخاص����ة بتنمی����ة 
  ).٨(القدرات اإلبداعیة موضحة بجدول 

  

  

  

وداللتھا لمجموعة " ت"متوسط الدرجات، والتباین، ودرجة الحریة، وقیمة ) ٨(جدول  
  .الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي في بطاقة تقییم القدرات اإلبداعیة للخریطة الذھنیة

  
  

وجود فرق ) ٨(یتضح من الجدول السابق 
بین ) ٠.٠١(دال إحصائیاً عند مستوى 

متوسط درجات التطبیق القبلي والتطبیق 
البعدى لبطاقة تقییم القدرات اإلبداعیة 

  .البعدىللخریطة الذھنیة لصالح التطبیق 

لقیاس فعالیة الوحدة : نسبة الكسب المعدل
التعلیمیة اإللكترونیة قائمة على الخرائط 
الذھنیة لتنمیة القدرات اإلبداعیة، تم استخدام 
معادلة الكسب المعدل لبالك والنتائج 

  ). ٩(یوضحھا الجدول رقم 

  

البعدي لبطاقة تقییم القدرات اإلبداعیة للخریطة /التطبیق القبلي الكسب المعدل في ) ٩(جدول 

  .الذھنیة

الدرجة   المجموعة
  النھائیة

متوسط الدرجة في 
  التطبیق القبلي

متوسط الدرجة في 
  التطبیق البعدي

  نسبة الكسب المعدل

  ١.٢٤٤  ٢١.٢٧٧٨  ١٠.٥٥٥٦  ٢٤  التجریبیة

  
أن الوحدة : ما یلي) ٩(یتضح من الجدول 

التعلیمیة اإللكترونیة بنظام یوبل والتي 
درستھا الطالبات ذات فعالیة، وذلك ما 
أوضحتھ نسبة الكسب المعدل لمجموعة 

وھي نسبة مساویة ) ١.٢٤٤(الدراسة 
) ١.٢(بالنسبة للتي حددھا بالك وھي 

كمؤشر للفعالیة وبھذا یقبل الفرض ویتفق 
جمانة مجدالوي، (ات كل من مع دراس

والتي ) Jarvis, 2009(، ودراسة )٢٠٠١
أكدتا على أھمیة استخدام استراتیجیة 

  .الخرائط الذھنیة في تنمیة اإلبداع
  

توجد فروق ذات داللة : الفرض الثالث
إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة 

البعدي وذلك / بليالتجریبیة في التطبیق الق
في بطاقة المالحظة الخاصة بتنمیة القدرات 
اإلبداعیة للخریطة الذھنیة لصالح التطبیق 

  .البعدي

إلثبات صحة الفرض الثاني تم حساب متوسط 

ومستوى " ت"الدرجات والتباین وقیمة 

داللتھا لمجموعة الدراسة بین التطبیق القبلي 

بعدي لبطاقة المالحظة موضحة بجدول وال

)١٠.(

درجة   التباین  المتوسط  ن  التطبیق
  الحریة

  مستوى الداللة  قیمة ت

دالة عند مستوى   ٣٥.٦٩٥  ١٧  ١.١٤٩٠  ١٠.٥٥٥٦  ١٨  قبلي
  ٠.٨٩٤٧٩  ٢١.٢٧٧٨  بعدى  ٠.٠١
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وداللتھا لمجموعة " ت"متوسط الدرجات، والتباین، ودرجة الحریة، وقیمة ) ١٠(جدول  
  .الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي في بطاقة المالحظة

  

  

وجود فرق ) ١٠(یتضح من الجدول السابق 

بین ) ٠.٠١(دال إحصائیاً عند مستوى 

متوسط درجات التطبیق القبلي والتطبیق 

التطبیق  البعدى لبطاقة المالحظة لصالح

  .البعدى

لقیاس فعالیة الوحدة : نسبة الكسب المعدل
التعلیمیة اإللكترونیة بنظام یوبل لتنمیة 
القدرات اإلبداعیة، تم استخدام معادلة الكسب 
المعدل لبالك والنتائج یوضحھا الجدول رقم 

)١١ .(  

  

  .البعدي لبطاقة المالحظة/القبلي الكسب المعدل في التطبیق ) ١١(جدول 

  

أن الوحدة : ما یلي) ١١(یتضح من الجدول 

اإللكترونیة بنظام یوبل والتي التعلیمیة 

درستھا الطالبات ذات فعالیة، وذلك ما 

أوضحتھ نسبة الكسب المعدل لمجموعة 

وبھذا یقبل الفرض ) ١.٢٠٨٧٧(الدراسة 

  .الثالث

من جملة النتائج السابقة تخلص الباحثة إلى 

  :أن

زیادة معدالت التحصیل جاءت نتیجة 

حیث إنھ بیئة " Ubel"الستخدام نظام یوبل 

للتعلم مرنة یتم فیھا التفاعل مع المحتوى 

العلمي ومع أستاذ المادة والزمیالت 

المشاركات في النظام، كما أن الوحدة 

التعلیمیة القائمة على الخرائط الذھنیة 

استخدام ساعد على تفعیل شقي الدماغ لما 

صاحب المادة التعلیمیة بالوحدة اإللكترونیة 

وسائط تعلیمیة من خالل مثیرات بصریة و

بیئة یوبل، مما ساعد على تنمیة القدرات 

اإلبداعیة ومھارات إعداد وتنفیذ الخریطة 

  .الذھنیة

  :توصیات البحث

على ضوء دراسة البحث توصي الباحثة بما 

  :یلي

  مواكبة االتجاھات المعاصرة في توظیف

المستحدثات التكنولوجیة في التنمیة 

تتبلور بصورة  المستدامة للمعلم، والتي

منتظمة على حیاتھ من خالل التعلیم 

  .والتفكیر النقدى

  تطویر أسالیب التدریس بالجامعات

ودعمھا بالمستحدثات التكنولوجیة 

وتفعیل دور المقررات اإللكترونیة 

وبیئات التعلم اإللكتروني وإدارتھ مما 

یساعد على نمو االتجاھات االیجابیة 

درجة   التباین  المتوسط  ن  التطبیق
  الحریة

  الداللةمستوى   قیمة ت

دالة عند مستوى   ٣٢.١٧٠  ١٧  ٢.٧٨٦٥٢  ١٨.٠٠٠  ١٨  قبلي
  ٢.٣٠٧٢٨  ٣٤.٥٠٠  بعدى  ٠.٠١

الدرجة   المجموعة
  النھائیة

متوسط الدرجة في 
  التطبیق القبلي

متوسط الدرجة في 
  التطبیق البعدي

نسبة الكسب 
  المعدل

  ١.٢٠٨٧٧  ٣٤.٥٠٠٠  ١٨.٠٠٠  ٣٩  التجریبیة
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لدى طالب نحو المستحدثات التكنولوجیة 

  .الجامعة

  توفیر دورات تدریبیة للطالب، واألساتذة

لتنمیة مھاراتھم في استخدام وتوظیف 

نظم إدارة المقررات اإللكترونیة، 

وتدربھم على بعض االستراتیجیات 

الحدیثة في التدریس بما یساعد على 

تنمیة المعارف والمھارات واالتجاھات 

  .لدیھم

 ب تشجیع طالب الجامعات وبخاصة طال

الدراسات العلیا على تصمیم مواقع 

تعلیمیة مختلفة لبعض المقررات في 

مجاالت تخصصاتھم المختلفة بما یخدم 

  .العملیة التعلیمیة

  االھتمام باستخدام نظم إدارة المقررات

في نشر المقررات التعلیمیة على 

  .االنترنت

  

  :البحوث المقترحة

  دراسة مقارنة بین نظام"Moodle" ،

، ونظام "Atutor"ونظام 

"Blackboard" ونظام ،"Ubel."  

  تقویم الجامعات المصریة من ناحیة

التعلیم اإللكتروني ومعوقات تفعیل 

المقررات اإللكترونیة بالجامعات 

  .المصریة

  دراسة واقع استخدام نظام یوبل

)Ubel ( والمعوقات التي تحول دون

  .اإلفادة منھ

  دراسة أثر نظام یوبل)Ubel ( على

  .التعلم المدمجتعزیز 

  تصمیم وتجریب برامج ووحدات

إلكترونیة مقترحة على غرار الوحدة 

  .المقترحة في مساقات أخرى

  

  :مراجع البحث

 .مكتبة جریر: ، ترجمة مكتبة جریر، الریاضخریطة العقل):٢٠٠٦(توني بوزان، باري بوزان  .١

استراتیجیة المدخالت العشوائیة وطرح األسئلة والخرائط أثر ): "٢٠٠١(جمانا مجدالوي  .٢

، "العقلیة والمشكلة والنقیض في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طلبة الصف الثاني األساسي

 .رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة

 .معجم المصطلحات التربویة):٢٠٠٣(حسن شحاتھ وزینب النجار  .٣

أثر استخدام الخرائط الذھنیة في التدریس على التحصیل ): "٢٠٠٩(حلیمة عبد القادر المولد .٤

، كلیة التربیة، مجلة القراءة والمعرفة، "لدى طالبات الصف الثالث الثانوي في مادة الجغرافیا

 ).١( ٩جامعة عین شمس، 

بة الصف التاسع أثر استخدام الخرائط الذھنیة في تحصیل طل): "٢٠١١(حنین سمیر صالح  .٥

، رسالة "في مادة العلوم وفي اتجاھاتھم نحو العلوم في المدارس الحكومیة في مدینة قلقیلیة

  .ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین

فاعلیة استخدام الخرائط الذھنیة المعززة بالوسائط المتعددة ): "٢٠١١(سحر عبد هللا محمد  .٦

دراسات االجتماعیة على التحصیل المعرفي وتنمیة التفكیر االستداللي لدي تالمیذ في تدریس ال

 .المرحلة االعدادیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة سوھاج

عبر  WebCTتقویم تجربة جامعة الملك سعود في استخدام نظام ): "٢٠٠٦(سعید القرني  .٧

، رسالةماجستیر، كلیة التربیة، "دة التدریسفي مسان" اإلنترنت"الشبكة العالمیة للمعلومات 

  .جامعة الملك سعود
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في تنمیة بعض مھارات    Moodleفاعلیة استخدام نظام ): "٢٠١٠(سلطان بن حمد السعدي  .٨

، رسالة ماجستیر، "التفكیر الریاضي والتحصیل الدراسي لدى طالب الصف السابع األساسي

  .جامعة صحاري، عمان

ر التعلیم اإللكتروني في تحسین جودة المحتوى الرقمي للبرامج دو): "٢٠١١(سلوى أحمد  .٩

في برنامج قسم علم المكتبات " Moodle"دراسة تقویمیة لتطبیق برنامج : األكادیمیة

المؤتمر الدولي الثاني ، "والمعلومات بكلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة بجامعة السلطان قابوس

 .، الریاضالمركز الوطني للتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد للتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد،

مداخل تجریبیة لتصمیم وحدات زخرفیة من األشكال ): "٢٠٠٦(صالح أحمد الشریف  .١٠
الھندسیة ومعالجتھا كمبیوتریاً لإلفادة منھا في تنمیة بعض القدرات اإلبداعیة في 

، البحث في التربیة وعلم النفس مجلة،  "التصمیمات الزخرفیة لدى طالب التربیة الفنیة
 .كلیة التربیة، جامعة المنیا

فعالیة برنامج إلكتروني مقترح باستخدام نظام موودل ): "٢٠٠٨(عبد الرازق مختار محمود  .١١

"Moodle " في تنمیة الثقة في التعلیم اإللكتروني واالتصال التفاعلي وتحصیل الطالب في

، الجمعیة المصریة للقراءة القراءة والمعرفة مجلة، "مقرر طرق تدریس العلوم الشرعیة

 .والمعرفة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس

دراسة تقویمیة لتجربة اإلمام محمد بن : التعلیم اإللكتروني): "٢٠١٠(عبد المحسن الغدیان  .١٢

، رسالة ماجستیر، جامعة االمام محمد بن "سعود اإلسالمیة من وجھة نظر الطالب والطالبات

 .سالمیةسعود اإل

دار : ، عمانالتدریس والتعلم بالدماغ ذى الجانبین): ٢٠٠٩(عزو عفانة ویوسف الجیش  .١٣

 .الثقافة للنشر والتوزیع

أثر برنامج الخرائط الذھنیة على تحصیل المفاھیم ): "٢٠١٢(غادة محمد عبد الرحمن المھلل  .١٤
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