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يهخص انذساسة:
ىدفت الدراسة إلى تكظيؼ تطبيؽ إلكتركني قائـ عمى التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ
) (Mind 64لتدريس الجغرافيا ،كقياس أثره في تنمية ميارات معالجة المعمكمات ،كاالتجاه
نحك التطبيقات اإل لكتركنية ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )46طالبان مف طالب الصؼ األكؿ

الثانكم بمدرسة نزة الييش الثانكية المشتركة؛ قسمت إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية عددىا
( )13طالبان ،كاألخرل ضابطة عددىا ( )13طالبان ،حيث درست المجمكعة التجريبية باستخداـ
تطبيؽ ) ،(Mind 64بينما درست المجمكعة الضابطة بالطريقة المعتادة  ،كتـ استخداـ
منيج البحث الكصفي كالمنيج التجريبي ذك التصميـ شبو التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
كاعداد أدكاتو ،التي تمثمت في :اختبار ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية ،كمقياس االتجاه
نحك التطبيقات اإل لكتركنية في تعمـ الجغرافيا.
كقد أكضحت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )...3في
التطبيؽ البعدم الختبار ميارات معالجة المعمكمات  ،كمقياس االتجاه نحك التطبيقات
اإل لكتركنية في تعمـ الجغرافيا لصالح طالب المجمكعة التجريبية ،كما أظيرت النتائج أف حجـ
التأثير( )6لتطبيؽ ) (Mind 26كبير في تنمية ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية،
كاالتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية في تعمـ الجغرافيا ،كتـ تقديـ مجمكعة مف التكصيات
كالمقترحات التي ترتبط بالتطبيؽ المستند إلى جانبي الدماغ ) (Mind 64في بيئة التعمـ
كالتعميـ.
الكممات المفتاحية :تطبيؽ إلكتركني  ،التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ ،ميارات معالجة
المعمكمات الجغرافية ،االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية.
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The impact of an electronic application based on both sides of the
brain (Mind64) in the development of geographic information
processing skills and the trend towards electronic applications
among first-year high school students.
Dr Karamy M. Badaway

Dr Mohammed B. elsayed

abstract:
The aim of this study is to employ an electronic application based
on brain-based learning (Mind64) to teach geography, to measure
its impact on the development of information processing skills, and
to move towards Electronic applications, the research sample
consisted of (84) students of the first grade of secondary stage in
Naza Elhesh secondary school mixed, They were divided into two
groups; experimental group of (57) students and control group of
(57) students. The descriptive research methodology and the
experimental approach with quasi-experimental design were used to
achieve the objectives of the Study and the preparation of its tools
which consisted of a test for processing geographical information
skills, and a measure of the trend towards electronic applications in
learning geography.
The results showed that there were statistically significant
differences at the level (9.97) in the post application to the
information processing and analysis skills test and measure of the
trend towards electronic applications in learning geography for the
benefit of experimental group students. The results also showed that
the effect size (4) for the application of Mind 64 are significant in
the development of geographic information processing skills, and the
trend towards electronic applications in learning geography. A set of
recommendations and suggestions that relate to the brain sidesbased application (Mind 64) in teaching and learning environment
was presented.

Keywords: Electronic application, brain-based learning, geographic
information processing skills, trend towards e-applications.

990

أثر تطبيق إلكتروني مستند إلى جانبي الدماغ( )Mind 24في تنمية مهارات معالجة المعلومات الجغرافية ...........

انًقذية:
لقد شيد عػالـ اليكاتػؼ الذكيػة كاألجيػزة المكحيػة تطػك ارن سػريعان فػي اآلكنػة األخيػرة ممػا

دفع اإلنسػاف إلػي اسػتغالؿ ىػذا التطػكر فػي تنميػة العديػد مػف المجػاالت المختمفػة كنػذكر منيػا

عمي سبيؿ المثاؿ مجاؿ التعميـ ,حيث القي التعميـ ازدىا ارن كبيػ ارن فػي اآلكنػة األخيػرة كيػرتبط ىػذا

التقدـ ارتباطان كثيقان بمدم تطكر التكنكلكجيػا كمػدم اسػتخداـ اإلنسػاف ليػا كاعتمػاده عمييػا فػي
شتي أمكر حياتو ,كمع انتشار اليكاتؼ الذكية كتضخـ دكرىا فػي حيػاة اإلنسػاف ظيػرت بعػض

التطبيقات التي تخدـ التعميـ كالتي أدت إلى ظيػكر مفيػكـ جديػد مػف الػتعمـ يطمػؽ عميػو الػتعمـ
الذكي حيث استبدؿ الفكر التقميدم في الػتعمـ مػف خػالؿ الكتػاب إلػي الػتعمـ مػف خػالؿ اليكاتػؼ
الذكية كاألجيزة المكحية.

كيعد التعمـ القائـ عمى الكيػب  Web Based Learningمػف مػداخؿ التعمػيـ كالػتعمـ
ُ
االقتصػػادية الناجحػػة؛ حيػػث ي ػزاكج بػػيف تكنكلكجيػػا االتصػػاؿ المت ػزامف كالغيػػر مت ػزامف كالتربيػػة
كالتػػدريب (أبػػك السػػعكد  ،)6..4 ،عػػالكة عمػػى العديػػد مػػف المزايػػا التربكيػػة التػػي جعمػػت منػػو

مقصػػػدان كغايػػػة ،منيػػػا :مركنػػػة الكقػػػت كالمكػػػاف ،اتسػػػاع قاعػػػدة المسػػػتفيديف ،سػػػيكلة تطػػػكير
المحتكل ،قمة التكمفػة الماديػة ،إحػالؿ الحيكيػة كالنشػاط بػدالن مػف الرتابػة كالممػؿ ،كالخػركج مػف
المحمية إلى العالمية في البحث كالتفكير.

حيث كفرت تكنكلكجيا التعميـ لمعممية التعميمية كثي ارن مف االستراتيجيات كالكسائؿ

كاألساليب الحديثة كالسبكرة الذكية ،كالعركض التقديمية كغيرىا ،كقد ساىمت ىذه الكسائؿ
كاالستراتيجيات في االرتقاء بميارات التفكير لدل الطمبة ،كتحسيف قدراتيـ العقمية بعيدان عف

الطرؽ التقميدية في التدريس) عبد الرزاؽ.) 6.31،

كاستجابة لعصر التطكر التكنكلكجي كالتفكير الحاسكبي ،ظيرت الخرائط الذىنية
اإل لكتركنية كالتي مف خالليا انتقؿ رسـ الخرائط الذىنية مف استخداـ الكرقة كالقمـ إلى
استخداـ برمجيات كتطبيقات كيب تفاعمية إنتاجية ،حيث تعتبر الخرائط الذىنية اإل لكتركنية
مف الكسائط التعميمية التي تساعد المتعمميف في تنمية ميارات تعمـ كتفكير متنكعة.
كيضيؼ كميج ( ) 33 :6..6أنيا أداة فاعمة تساعد عمى التركيز ألنيا تعمؿ مع المخ
كتشجعو عمى خمؽ الركابط بيف األفكار ،فكؿ فرع يتـ إضافتو إلييا يككف مرتبط بالفركع
السابقة كىى بذلؾ تعمؿ بطريقة تشبو الطريقة التي يعمؿ بيا المخ .
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كفي ىذا الصدد يشير بكزاف ( )Buzan, 6..6إلى أف الخرائط الذىنية اإل لكتركنية
تعتمد في آلية عمميا عمى أدكات التعمـ البصرم مثؿ :الرسكـ ككممات عمى شكؿ خريطة
ممزكجة باأللكاف ،كالصكر كالتمميحات ،تنسجـ مع بنية الخاليا العصبية المكجكدة في جانبي
مخ المتعمـ ،حيث تقكـ بتقكية الذاكرة كاسترجاع المعمكمات ،فيي تعمؿ بطريقة عمؿ العقؿ
البشرم نفسو؛ مما يساعد عمى تنشيط نصفي المخ كتكظيفيا كترتيب المعمكمات بطريقة
تسيؿ قراءتيا كتذكرىا بدالن مف التفكير الخطي التقميدم.

كيزخر األدب التربكم كالدراسات السابقة بعدد مف الدراسات كالبحكث التي اىتمت

بتكظيؼ الخرائط الذىنية اإل لكتركنية في تنمية نكاتج تعمـ متنكعة كأشارت إلى فاعميتيا في
التدريس ،كمنيا :دراسة رحاب كأميف كمحمد ( ،)6.36كالتي استيدفت تعرؼ فاعمية الخرائط
الذىنية الرقمية في تدريس المغة العربية لتنمية بعض ميارات القراءة كالكتابة اإلبداعية لدم
طالب شعبة المغة العربية بكمية التربية ،كدراسة عبدالعاؿ ( )6.31التي استيدفت تقصي
فاعمية الخرائط الذىنية الرقمية في تدريس منيج الجغرافيا عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت
كبقاء أثر التعمـ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ،كدراسة البمكم كبني فارس ( )6.34التي
تقصت فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ في تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط،
كدراسة عبدالحمزة ( )6.36ىدفت الكشؼ عف فاعمية استراتيجية الخريطة الذىنية
اإل لكتركنية في بعض عادات العقؿ لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط لمادة األحياء ،كدراسة
السعيد ( )6.37التي ىدفت إلى دراسة فاعمية الخرائط الذىنية اإل لكتركنية في تنمية تحصيؿ
الرياضيات كالدافعية نحك تعمميا لدل طالبات المرحمة المتكسطة بعسير.
كيمثؿ التعمـ المحفز لمنصفيف الكركييف لمدماغ باستخداـ التكنكلكجيا منيجان قكيان لمتعميـ

كالتعمـ يجعؿ الطالب أكثر إنتاجان كقدرةن عمى امتالؾ ميارات التعامؿ مع المعمكمات كتجييزىا،
كفي الكقت ذاتو يسيـ في مساعدة المعمميف في اكتشاؼ كتطكير ممكات طالبيـ ،كالكصكؿ

ب يـ إلى مستكيات عميا مف حب االستطالع العممي كطمكحات العصر الرقمي.
كفي ىذا الصدد يشير قمر ( )6..6إلى دكر التقنيات الحديثة في تفعيؿ جانبي الدماغ
مف خالؿ تفريد خبرات التعميـ لدل المكىكبيف ،كتقديـ أدكات كتطبيقات التعمـ اإل لكتركني
المتنكعة؛ التي تسيـ في تحقيؽ األىداؼ الخاصة كتعزيز التعميـ ،كذلؾ مف خالؿ برمجيات
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الحاسب اآللي ،كاألفالـ ،كالكسائط التعميمية المتعددة التي تمد المكىكب بأساليب تعميمية
متنكعة تتميز بالمركنة كالتشكيؽ كاثارة ممكات التفكير كاالستكشاؼ.
كمف تقنيات الكيب  ..6التعميمية التي تتعامؿ مع جانبي الدماغ في تجسير مفاىيـ
عمـ النفس المعرفي تقنية ) (Mind 26كىي عبارة عف خرائط ذىنية عبر الكيب يمكف أف
تسمح بالعديد مف المزايا كالمشاركة كالتصدير ،التسجيؿ الصكتي ،إبراز األ كلكيات بشكؿ
كاضح كمرئي بأساليب مشكقة مستخدمة أشكاالن ،كرسكمان تخطيطية ،كجداكؿ تكضح العالقة

بيف المعمكمات ،كما أنيا تشرؾ شقى المخ األيمف كاأليسر معان (بكزاف.)24 :6..7 ،

حيث تستند نظرية معالجة المعمكمات إلي النظرية المعرفية أك االتجاه المعرفي في

تفسير كيفية تككيف كتناكؿ المعمكمات لدم اإلنساف مف خالؿ النظر إلي العقؿ البشرم عمي
أنو أشبو بعمؿ الحاسبات اإل لكتركنية ،مف حيث كجكد مدخالت كعمميات كمخرجات في كؿ
منيا  ،كبرزت ىذه النظرية كأحد أبعاد االتجاه المعرفي  ،حيث يقكـ الحاسب بإدخاؿ
المعمكمات  ،ثـ معالجتيا كتنظيميا كتخزينيا  ،ثـ يقكـ بإخراج النتائج Peterson ; (.
)Sampson & Lenz ,4996
كيضيؼ سمارة كالعديمي ( )73 :6..6أف المعالجة الذىنية أك معالجة المعمكمات
اتجاه معرفي يسمح بدراسة الظكاىر المعرفية مف خالؿ تتبع الخطكات كالمراحؿ التي يتـ مف
خالليا معالجة المعمكمات كفؽ نظاـ معالجة يتسـ بالتسمسؿ كالتنظيـ كالتكامؿ ،يحاكي إلي
حد كبير نظـ معالجة المعمكمات بالحاسكب إذ تسمي المثيرات مدخالت كيسمي السمكؾ
مخرجات ،كتسير معالجة المعمكمات كفؽ مراحؿ تبدأ مف مثيرات مرك ارن بمرحمة الكشؼ عمييا
بالحكاس ثـ مرحمة التعرؼ ثـ االستجابة.

كعميو تعد ميارات معالجة المعمكمات أحد األبعاد الجديدة لتطكر االتجاه المعرفي في
نظرتو لعممية التعمـ؛ حيث يؤكد المبارؾ ( )32 :6..7أف المعالجة المعمكماتية تنطمؽ مف
أف العممية التعميمية تتأثر باألسمكب الذل تستقبؿ بو المعمكمات ككيفية تخزينيا كاسترجاعيا،
كأف كظيفة العقؿ اإلنساني ىك التعامؿ مع المكاقؼ كالمشكالت التي تكاجو اإلنساف كالخركج
بحمكؿ ليا إضافة إلى االستفادة مف المعمكمات كالمؤثرات الخارجية كتكظيفيا.
كفي ذات السياؽ يشير أكرليش ( )Orlich,6..3أف ميارات معالجة المعمكمات تسيـ
في زيادة التحصيؿ األ كاديمي لممتعمـ؛ حيث يعتمد ما يتعممو مف معمكمات عمى نمط معالجة
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ىذه المعمكمات كتركيبيا ،فإذا تعمـ الطالب معمكمات دكف فيـ لتنظيـ ىذه المعمكمات فإنو
سكؼ يجد صعكبة في تذكرىا كتفسيرىا كتطبيقيا.
كمف ناحية أخرل كلككف اال تجاىات أحد األىداؼ الميمة التي تسعى التربية لتحقيقيا في
مخرجاتيا لتم ّكف المتعمميف مف مسايرة التطكرات التكنكلكجية المستحدثة التي ُدمجت في شتى
مراحؿ التعميـ الجامعي كقبؿ الجامعي؛ فإف تنمية اتجاىات المتعمميف يعد مف الجكانب الميمة
بيرن؛ فاتجاىات المتعمميف اإليجابية نحك
التي ينبغي عمى مؤسسات التعميـ أف تكلييا اىتمامان ك ا
التكنكلكجيا عامة كفي مجاؿ التدريس خاصة ،كتكظيفيا في التفاعؿ بيف المادة التعميمية
كالمعمميف كالمتعمّميف قد يؤثر تأثي ارن إيجابيان في اتجاىات المتعمميف نحك استخداـ ىذه

التكنكلكجيا في مجاؿ التعميـ ،كعمى تحصيميـ الدراسي(.العبدلي.)336 :6.36،

كيؤكد فربريجر ) (Freiberger, 4972أف تزايد التطبيقات اإللكتركنية المتعمقة
بالتعميـ ،أسيـ في تحفيز اىتمامات الطالب كشغفيـ األكاديمي كاستخداميا في حؿ المشكالت
العممية كتطكير ميارات البحث كالتفكير لدرجة أنيا أصبحت بمثابة داعـ قكم لمطالب إلنشاء
تطبيقاتيـ الخاصة باستخداـ البرمجيات المختصة في تطكير التطبيقات التعميمية مثؿ األب
ماشيف  ، AppMachineكاـ أم تي انفتكر . MIT App Inventor
كنظ ارن ألىمية التطبيقات اإللكتركنية المختمفة فقد سعى الباحثكف إلى استخداـ بعض

التطبيقات اإللكتركنية لتنمية نكاتج تعميمية مختمفة إلى جانب تنمية االتجاه نحك تمؾ
التطبيقات كمنيا :دراسة الرحيمي (،)6.31كدراسة الحصرم ( ،)6.31كدراسة الحصرم
( ،)6.33كدراسة غانـ ( ،)6.34كدراسة الحمار كالمديرس كالنجار ( ،)6.34كدراسة غانـ
(6.34ـ).
كمف العرض السابؽ يتضح أىمية تكظيؼ التطبيقات اإل لكتركنية في عممية التدريس
كمنيا تطبيقات الخرائط الذىنية في تنمية نكاتج التعمـ المختمفة كأىمية تنمية االتجاه نحك
تمؾ التطبيقات تماشيان مع تطكرات العصر الرقمي.

يشكهة انذساسة:

عمى الرغـ مف أىمية الجغرافيا بالمرحمة الثانكية؛ إال أف المتأمؿ لمكاقع الحالي لتدريسيا؛
يمحظ أف تدريسيا يكاجو صعكبات تعكؽ تحقيؽ األىداؼ التعميمية ليا ،كالمرتبطة بتنمية
ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية ،كتأتي معظـ ىذه الصعكبات في جانب كبير منيا متصالن
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بطرؽ التدريس المعتادة في تعمميا ،كيؤكد ذلؾ نتائج دراسة عبدالسميع ( ،)6.33التي
كشفت نتائجيا عف ضعؼ ميارات معالجة المعمكمات لدل الطالب في دراستيـ لمدراسات
االجتماعية بفركعيا المختمفة ،كقد أرجعت ىذه النتائج إلى أف تدريس الجغرافيا مازاؿ يعتمد
عمى استخداـ طرؽ التدريس التقميدية ،التي تركز عمى نقؿ كتكصيؿ المعمكمات لمطالب بدالن

مف التركيز عمى مساعدتيـ عمى معالجة كتحميؿ ىذه المعمكمات ،كاستعماليا باستخداـ

التطبيقات التقنية المتطكرة ،كتطبيقيا في مكاقؼ تعميمية تعممية جديدة.
ف التعمـ الناجح يتطمب معالجة فعالة لممعمكمات المستقبمة أك المسترجعة مف ذاكرة الفرد
المتعمـ  ،بما يعني أف ندرس كيؼ يفكر الطالب ككيؼ يستقبؿ المعمكمات كيخزنيا كيستكعبيا
 ،فكما تشير دراسة حمة ( )6.3.أننا نخرج أعدادان ىائم نة مف الطالب الذيف تظير خبراتيـ
بصكرة أساسية في تكرار كاستدعاء المعمكمات  ،بينما يفتقركف بشكؿ ممحكظ إلي القدرة عمى

معالجة تمؾ المعمكمات ألجؿ التكصؿ إلي اختيارات كبدائؿ أك اتخاذ ق اررات ،أك التكظيؼ
الحياتي ليذه المعمكمات.
كعميو ف التحدم الحقيقي الذم يكاجينا اليكـ يتمثؿ في مدم إمكانية مضاعفة الذاكرة
اإلنسانية مف حيث فاعميتيا كسعة استيعابيا ،ككذلؾ كفاءة نظـ كعمميات تجييز كمعالجة
المعمكمات ،كذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دكر االستراتيجيات المعرفية كضركرة حتمية لمكاجية
االنفجار اليائؿ لممعمكمات كشككل العديد مف الطالب مف مظاىر النسياف ( الزغمكؿ
كالزغمكؿ.)6..5 ،
كيؤكد رياض ( )6.33عمى أىميو ميارات معالجو المعمكمات في المكاد الدراسية عامة
كالجغرافيا منيا بخاصة بكصفيا مف مقكمات نجاح العممية التعميمية التعممية ؛ فالمعالجة
تحقؽ عددان مف الفكائد حيث تختصر كقت كجيد المعمـ كالطالب ,كتحسف مف جكده تعمـ

المحتكل ,كتساعد المتعمـ عمى تمثؿ المحتكم كربط المعمكمات الجديدة بالسابقة ,باإلضافة

إلى أنيا تجعؿ المعمكمات ذات معني ,كتساعد المعمـ عمى استخداـ طرؽ تعميمية فعالو تتفؽ
مع الطريقة التي نظمت بيا المعمكمات.
كعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف نتائج العديد مف الدراسات السابقة أظيرت كجكد ضعؼ في
ميارات معالجة المعمكمات لدل المتعمميف في مختمؼ المراحؿ كالمكاد الدراسية كمنيا :دراسة
مصباح ( ،)6.31كدراسة عبدالسميع ( ،)6.33كدراسة الغامدم ( ،)6.33كدراسة القضاة
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( ،)6.33كدراسة عبداليادم ( ،)6.33كدراسة زياف ( ،)6.34كدراسة السكداني كالعتابي
( ،)6.34ك دراسة آؿ ممكذ (.)6.37
كقد أكدت ىذه الدراسات عمى ضركرة استخداـ التكنكلكجيا كاالستراتيجيات الحديثة في
تنمية ميارات معالجة المعمكمات لدل المتعمميف .
كما أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية تنمية االتجاه نحك التطبيقات اإللكتركنية
كمنيا :دراسة الرحيمي ( ،)6.31كدراسة غانـ ( ،)6.34كدراسة الحمار كالمديرس كالنجار
( ،)6.34كالعبدلي (.)6.36

جحذٌذ يشكهة انذساسة:
تحػػددت مشػػكمة الدراسػػة الحاليػػة فػػي ضػػعؼ مسػػتكل ميػػارات معالجػػة المعمكمػػات لػػدل
طالب الصؼ األكؿ الثػانكم العػاـ .كقصػكر اسػتخداـ التطبيقػات اإل لكتركنيػة فػي تعمػـ الجغرافيػا
لذا سعت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر تطبيؽ إلكتركني مسػتند إلػى جػانبي الػدماغ ( Mind
 )64في تنمية ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية كاالتجػاه نحػك التطبيقػات اإل لكتركنيػة لػدل
طالب الصؼ األكؿ الثانكم.
كلمتصدم ليذه المشكمة كعالج نقاط الضػعؼ السػابقة ،حاكلػت الدراسػة الحاليػة اإلجابػة
عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:
مػػا أثػػر تطبيػػؽ إلكتركنػػي مسػػتند إلػػى جػػانبي الػػدماغ ( )Mind 26فػػي تنميػػة ميػػارات
معالجػػة المعمكمػػات الجغرافيػػة كاالتجػػاه نحػػك التطبيقػػات اإل لكتركني ػة لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ
الثانكم؟
كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة اآلتية:
)3

ما أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في تنمية ميارات
معالجة المعمكمات الجغرافية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ؟

)6

ما أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في تنمية االتجاه نحك
التطبيقات اإل لكتركنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ؟

فشضب انذساسة:

تحدد فرضا الدراسة فيما يمي:

 .3ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية.
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 .6ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ
القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك التطبيقات اإللكتركنية.

هذفب انذساسة:

ىدفت الدراسة الحالية إلى:

 .1تقصي أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 64في تنمية ميارات
معالجة المعمكمات الجغرافية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.
 .2الكشؼ عف أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 64في تنمية
االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية في تعمـ الجغرافيا لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.

أهًٍة انذساسة:

قد تفيد الدراسة الحالية في:

 .3تقديـ نمكذج إجرائي لمعممي المرحمة الثانكية لكيفية تكظيؼ تقنية العقؿ (mind 26
) 26لتطكير كمشاركة الخرائط الذىنية إلكتركنيان في مجاؿ تعميـ الجغرافيا في كحدة "
األنشطة االقتصادية في مصر"

 .6تكجيو مخططي المناىج الدراسية ( في مقرر الجغرافيا) إلى مراعاة تضميف ىذه
المناىج لتقنيات الكيب التي تساعد الطالب عمى رسـ خرائط العقؿ كمشاركتيا إلكتركنيان

كباألخص تقنية العقؿ .(mind 26) 26

 .1تقديـ نمكذج الختبار ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية ،كمقياس االتجاه نحك
التطبيقات اإل لكتركنية ٍ
لكؿ مف الباحثيف كالمعمميف كالطالب.

حذود انذساسة:

التزمت الدراسة الحالية بالحدكد اآلتية:

 .3الحدكد المكضكعية:كتمثمت في ( كحدة دراسية مف كتاب الجغرافيا لمصؼ األكؿ
الثانكم تـ تطكيرىا كفؽ تطبيؽ مستند إلى جانبي الدماغ ) - (Mind 26ميارات
معالجة المعمكمات الجغرافية ( التطبيؽ  -التفسير – التعرؼ عمى العالقات كاألنماط
 التمخيص)  -االتجاه نحك التطبيقات اإللكتركنية في تعمـ الجغرافيا). .6الحدكد البشرية  :عينة مف طالب الصؼ األكؿ الثانكم بجميكرية مصر العربية.
 .1الحدكد المكانية :مدرسة نزة الييش الثانكية المشتركة بإدارة جيينة التعميمية
محافظة سكىاج.
 .2الحدكد الزمانية :طبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي (/6.36
)6.37
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يصطهحبت انذساسة:
) (Brain based learning

انحؼهى انًسحُذ إنى خبَبً انذيبؽ:

عرؼ الباحثاف التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ عمى أنو :عممية مقصكدة ذات اتجاه
ُي ّ
التكيفي بيف أبحاث الدماغ كعمـ النفس المعرفي بيدؼ تطكير
نظرم تطبيقي قائـ عمى الدمج ّ

أساليب كتقنيات كنماذج تعمـ تمبي حاجات المتعمميف المعرفية كالكجدانية كالميارية باختالؼ
جانبي الدماغ األيمف كاأليسر.
قدراتيـ ،كفي الكقت ذاتو تكظؼ
ّ
)(Mind 64
جطبٍق انؼقم :29
يعرفو الباحثاف إجرائيان بأنو :تطبيؽ إلكتركني قائـ عمى الكيب باستخداـ الخرائط العقمية

مف خالؿ تكاصؿ كتشارؾ المتعمميف كالمعمـ في تبادؿ المحتكل العممي لفكرة ما أك مكضكع
عممي معيف في صكرة خرائط ذىنية إلكتركنية عبر الكيب.

يهبسات يؼبندة انًؼهىيبت:

)(Information processing skills

ُيعرفيا الباحثاف إجرائيان بأنيا :قدرة طالب مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة في
الصؼ األكؿ الثانكم عمى استخداـ األداءات العقمية مف خالؿ استخداميـ سمسمة مف
العمميات المعرفية إلصدار سمكؾ ما لميارات ( التطبيؽ كالتفسير كالتمخيص كبعض ميارات
التعرؼ عمى العالقات كاألنماط ) كيمكف قياسيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المتعمـ في
االختبار المعد ليذا الغرض.
االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية في تعمـ الجغرافيا:

Attitudes Towards

Geographical E- apps
عرؼ الدراسة الحالية االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية في تعمـ الجغرافيا إجرائيان
تُ ّ
بأنو ":مقدار الشدة االنفعالية التي يبدييا طالب الصؼ األكؿ الثانكم عينة الدراسة ،نحك
استخداـ التطبيقات اإل لكتركنية في تعمـ الجغرافيا ،كيتراكح ىذا المقدار بيف (مكافؽ – مكافؽ
إلى حد ما – غير مكافؽ) .كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس االتجاه
الذم أعد ليذا الغرض.
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اإلطبس انُظشي وانذساسبت انسببقة:

أولا :انحؼهى انًسحُذ إنى خبَبً انذيبع :

تتعدد تعريفات التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ ،حيث عرفو السمطي ( )3.6 :6..7
بأنو" :أسمكب منيجي شامؿ لمتعمـ يستند إلى افتراضات عمـ األعصاب الحديثة التي تكضح
كيفية عمؿ الدماغ بنحك طبيعي كتستند إلي ما يعرؼ بالتركيب التشريحي لمدماغ البشرم
كأدائو الكظيفي في مراحؿ تطكره المختمفة" .
أما عفانة كالجيش (  )3.7 :6..7فيعرفانو عمى أنو" :أحد استراتيجيات التعمـ القائـ
عمي الدماغ ذم الجانبيف كفؽ خطكات رئيسة ىي :االستعداد لمتعمـ ،االندماج المنظـ ،اليقظة
اليادئة ،المعالجة النشطة ،زيادة السعة الدماغية".
كيأتي الزىيرم (  )313 :6.34ليؤكد بأنو ":تعمـ يقكـ عمي مجمكعة إجراءات
كخطكات عممية كفؽ مراحؿ التعمـ الدماغي الخمس( االستعداد لمتعمـ ،االندماج المنظـ
،اليقظة اليادئة ،المعالجة النشطة ،زيادة السعة الدماغية) في التدريس".
كيرل آدـ ( )616 :6.36أف التعمـ القائـ عمى جانبي الدماغ يتصؼ بالخصائص
التالية:
 -3يتأثر التعمـ القائـ عمى جانبي الدماغ بمراحؿ نمك المتعمـ  ،حيث تنمك كتتطكر
القدرات بسرعة في مرحمتي الطفكلة كالمراىقة كخاصة في تعمـ المغة كتقميد األصكات
كنطؽ الكممات ككيفية التفكير بصريان في األشكاؿ كالصكر كالرسكمات.

 -6يتأثر جانبي الدماغ األيسر كاأليمف بالخبرات البيئية كالتجارب المعممية مما يزيد مف
قدرات المتعمـ عمي التعامؿ مع األشياء بصكرة أفضؿ ،بؿ إف الخاليا الدماغية
كالعصبية تتجدد كمما فكر اإلنساف كاكتسب أنماطان فكرية جديدة.

 -1معدؿ الذكاء ديناميكي غير ثابت ،كيأخذ سمات كخصائص متعددة ،كيتفؽ بيذه
الخاصية مع نظرية جاردنر لمذكاء المتعدد ،حيث أف خاليا الدماغ تتأثر بالبيئة
المحيطة بالفرد كتنمك ىذه الخاليا مف حيف إلي آخر طبقان لممعمكمات اآلتية إلييا مف

الدماغ.

كتعكد أىمية التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ كفؽ ما أكدت عميو دراسة :يكسؼ
( ،)6..7ك دراسة أفالز ( ،)Oflaz,6.33,كدراسة عمى ك ار از )(Ali & Raza, 6.35
عمى أىمية التعمـ المستند لمدماغ في أنو:
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 يجعؿ التعمـ متسقان مع عمميات الدماغ الطبيعية  ،فيتعمـ الدماغ بشكؿ طبيعي.

 يجعؿ عممية التعمـ مف أجؿ تنمية الفيـ كتعميقو كتحقيؽ المعني  ،كتنمية التفكير
كالمكىبة.
 ينمي الحكار  ،المناقشة  ،التعاكف  ،كتبادؿ المسئكلية بيف المعمـ كالتالميذ.
 يتيح لممعمـ تطبيؽ استراتيجيات تدريس مستندة لعمؿ الدماغ تحقؽ تعمـ أفضؿ.
 يتيح لممعمـ فرصة تصميـ فصكؿ كبيئات دراسية تتسع لمجمكعات متنكعة مف
التالميذ.
كمف العرض السابؽ يتضح أف التعمـ كفؽ جانبي الدماغ يكسـ بأسس تعمـ أبرزىا:
تبايف الصفات الدماغية ،التأثر بالخبرات كالمكاقؼ ،التفاعؿ كالتعاكف مع اآلخريف ،نمذجة
الخبرات كتجميع األفكار ،تأثر السعة الدماغية كاتساعيا بمركر الكقت أك االنتقاؿ مف صؼ
دراسي آلخر ،لكؿ جانب مف عقؿ المتعمـ مياـ خاصة بو ،كىذه األسس تتطمب تطبيقات
كطرؽ تدريس معينة مف شأنيا عرض األفكار الرئيسة المتشعبة ثـ األفكار الفرعية،
كمشاركتيا جماعيان ،كالتي بدكرىا يمكف أف تيسر عمميات معالجة المعمكمات في ذىف المتعمـ.

ثانيان :تقنية العقؿ  (Mind 26) 26لتطكير خرائط العقؿ عبر الكيب.

تعد الخريطة العقمية اإل لكتركنية مف الكسائؿ الحديثة التي تساعد عمي تسريع التعمـ،

كاكتشاؼ المعرفة بصكرة أسرع كأسيؿ مف خالؿ القياـ برسـ مخطط يكضح المفيكـ األساسي
كاألفكار الرئيسية كالفرعية كالعالقات التشعبية لممفيكـ الرئيس.
كذكر عبد الباسط ( )6.32أنيا":عبارة عف رسكـ تخطيطية إبداعية كحرة ،حيث تحتكم
عمي برامج كمبيكترية متخصصة ،فيي تحتكم عمي فركع ،حيث تتشعب مف المركز
باستخداـ خطكط  ،ككممات ،كرمكز ،كألكاف ،كتستخدـ لتمثيؿ العالقات بيف األفكار
كالمعمكمات ،كتتطمب التفكير العفكم عند إنشائيا".
عرؼ إبراىيـ كسيد (  )6.36الخرائط العقمية اإل لكتركنية بأنيا" :رسـ تخطيطي يتـ
كي ّ
إعداده باستخداـ برنامج  E-Draw Mind Mapكيتضمف صكر كرمكز كجمؿ تعبر عف

فكرة رئيسية كتتفرع منيا أفكار فرعية  ،كتتدرج فيو المعمكمات مف األكثر إلي األقؿ شمكالن".

كيضيؼ أحمد ( )6. :6.37بأف ىذه الرسكـ يبدك تأثيرىا القكم في جانبي الدماغ

األيسر كاأليمف مف خالؿ تنظيـ كتمخيص المعمكمات بشكؿ مترابط  ،كيتـ إعدادىا مف خالؿ
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برنامج حاسكبي متخصص يستخدـ الكممات المفتاحية ،كاأللكاف كالصكر كالرمكز ،كتعرض
بشكؿ مترابط يحفز عمي التفكير كيساعد عمى التذكر بأسمكب مشكؽ".
أىمية استخداـ الخرائط العقمية اإل لكتركنية:
يرل الرفاعي ( )4 :6.31أف خرائط العقؿ تسيـ في تنمية القدرة عمي تذكر كاسترجاع
المعمكمات ،كاالستفادة مف جزئي المخ األيمف كاأليسر ،كايجاد عالقة بيف المتغيرات كالربط
بينيا ،كايجاد الحمكؿ لممشكالت بصكرة أسرع كأسيؿ ،كالمساعدة عمي التفكير اإلبداعي
كترسيخ التفكير اإليجابي البناء ،كتحقيؽ الراحة النفسية .
كفي البؤرة ذاتيا يتفؽ بكزاف كبكزاف ( ،)6.3.كشحاتو ( )6.35عمى أف الخرائط
العقمية أداة ميمة لتنمية ميارات معالجة كتكليد المعمكمات لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ حيث أنيا:
 تمكف المتعمـ مف التعبير كالكتابة عف المكضكعات التي تبدك معقدة كتستعصي عمىالفيـ.
 كسيمة لتعميـ التالميذ التنظيـ ،إدراؾ العالقات ،ردـ الفجكات ،التركيب ،اإلبداع. تكسيع نطاؽ رؤية العقؿ كتشجعو عمي التفكير المتشعب. تمكف المتعمـ مف بمكغ أىداؼ التعمـ عمي نحك أكثر سرعة كبدقة مف خالؿ تفعيؿالخاليا العصبية لديو.
 -تعد سجالن دائمان يسيؿ مف خاللو الرجكع إلي كؿ تجارب التعمـ اليامة.

 تسيـ في فتح المجاؿ أماـ القدرات العقمية االبتكارية كتدعـ قدرات ذاكرة المدلالقصير كالبعيد عمي الحفظ كالتذكر مف خالؿ استخداـ الصكر ،كتزيد مف االستمتاع
الجمالي ،كالتمييز المكني.
 يستخدميا المعمـ كأسمكب منظـ تمييدم يبدأ بيا درسو لربط المعرفة الجديد بالمعرفةالمخزنة في عقؿ المتعمـ كتنشيط عمميات المعالجة العقمية لديو.
ّ

 يستخدميا لتكضيح العالقات بيف المفاىيـ المتضمنة في مكضكع ما أك في كحدةدراسية أك مقرر ما.
 تساعد المعمـ عمي التركيز حكؿ األفكار الرئيسة لممفيكـ الذم يقكـ بتدريسو. تسيـ في أف يككف التمميذ أكثر كعيان بالعمميات المعرفية لمميمة كالسيطرة عميمخرجات التعمـ كتكسيع ذاكرتو كتشجيعو عمي التفكير التكليدم.

ًَبرج نحطبٍقبت خشائط انؼقم اإلنكحشوٍَة:
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مع النمك المطرد لمتطكر التقني كتطكر الكيب  ،..3كالكيب  ..6كالكيب الداللى
ظيرت العديد مف البرمجيات اإللكتركنية لتطكير خرائط العقؿ اإللكتركنية كالتي منيا

):(Falconer, 6.37

 -3تطبيؽ الكيب  : Text 6 Mind Mapتطبيؽ أكناليف ال يحتاج لمتحميؿ أك التسجيؿ
ك يستخدـ مف خالؿ أجيزة سطح المكتب أك الالبتكب  ،كيعد األسيؿ كاألبسط عمى

اإلطالؽ حيث يمكنو تحكيؿ أم نص إلى خريطة ذىنية مباشرةن كبضغطة كاحدة كبدكف
استخداـ الماكس حيث يعتبر كؿ سطر عنصر كلعمؿ عنصر فرعي يمكنؾ الضغط

عمى زر  Tabكفي النياية يمكنؾ الحصكؿ عمى الخريطة الذىنية كتحميميا في
صكرة بي دم إؼ أك كممؼ صكرة.
https://tobloef.com/text2mindmap/

يكجد

التطبيؽ

عمى

الرابط

 -6برنامج  : free mindبرنامج رسـ خرائط ذىنية مجاني كمفتكح المصدر يتميز
بإمكانية عرض أك طي العناصر الفرعية كما يمكف إدراج الصكر كاأليقكنات كالركابط
في الخرائط الذىنية المرسكمة كىك برنامج قائـ بذاتو كيمكف استيراد خرائط ذىنية
جاىزة الستخداميا مف خالؿ البرنامج كيعمؿ البرنامج مع أنظمة كيندكز كماؾ ك
التطبيؽ
كيكجد
لينكس.
https://sourceforge.net/projects/freemind/

عمى

الرابط

 -1برنامج كتطبيؽ الكيب  : Xmindتطبيؽ الخرائط الذىنية كتبادؿ األفكار الذم يكفر
مجمكعة غنية مف أنماط الخرائط الذىنية المختمفة ،كيتيح تبادؿ كتصميـ الخرائط

الذىنية عبر مكقعو عمى اإلنترنت .التطبيؽ متاح في نسخة مفتكحة المصدر كأخرل
تجارية "برك" يعمؿ مع أنظمة  Mac OSك  Windowsك  .Linuxيكجد التطبيؽ
عمى الرابط https://www.xmind.net/

 -2تطبيؽ الكيب كاليكاتؼ المحمكلة  : MindMeisterلرسـ الخرائط عمى شبكة
اإلنترنت .عمى عكس أدكات رسـ الخرائط الذىنية التقميدية ،كىك يسمح بعمؿ جمسات

العصؼ الذىني في الكقت الحقيقي بيف عدد غير محدكد مف المستخدميف كال يتطمب
سكل متصفح كيب قياسي .بو إمكانية تصدير الخرائط الذىنية إلى صيغ مختمفة مثؿ
 MS Wordك  PowerPointك  PDFك  PNGإلخ  ،يم ّكف مف تحكيؿ الخرائط

الذىنية لنظاـ عرض الشرائح في غضكف ثكاف ،كتقديميا عمى شاشة كبيرة أك بثيا .
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كيمكف استخدامو أكناليف أك مف خالؿ تحميؿ تطبيؽ أندركيد أك تطبيؽ  .iOSكيكجد
التطبيؽ عمى الرابط https://www.mindmeister.com/

 -3تطبيؽ الكيب  : draw.ioىك تطبيؽ الكيب األفضؿ لرسـ المخططات بصفة عامة ك
مف بينيا الخرائط الذىنية كالمخططات التشعبية  ,يتميز بسيكلة االستخداـ ،كاألدكات

كاألشكاؿ المتعددة التي يحكييا ،كىك تطبيؽ مجاني تمامان كال يحتاج لمتسجيؿ كما أنو

يدعـ العربية جزئيان كيدعـ استيراد كتصدير الممفات مع مكاقع التخزيف السحابي

الشييرة مثؿ جكجؿ درايؼ ك  Dropboxك . oneDriveكيكجد التطبيؽ عمى الرابط
https://www.draw.io/
 -4تطبيؽ الكيب  : bubble usتطبيؽ العصؼ الذىني اإللكتركني لرسـ الخرائط العقمية
كتصديرىا كمشاركتيا عبر الكيب .كيكجد التطبيؽ عمى الرابط https://bubbl.us/

.

 -5تطبيؽ الكيب  : mind 26تطبيؽ إلكتركني عبر الكيب لرسـ الخرائط العقمية
بطريقة إبداعية ،حيث يتضمف العديد مف عكامؿ التميز منيا المشاركة كالتصدير،

كامكانية إدراج الصكتيات كالمرئيات ،كترتيب األكلكيات العممية في مجاؿ معيف،
كالتشارؾ عبر اإلنترنت ،كتككيف فصؿ إلكتركني مف المتعمميف .كيكجد التطبيؽ عمى
الرابط  ، https://mind22.com/كالبحث الحالي يكظؼ تطبيؽ العقؿ 26
) ،(mind 26حيث يحمؿ عددان مف عكامؿ التميز التي يمكف استثمارىا في تدريس
الجغرافيا كتنمية ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية.
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يًٍضات جطبٍق انؼقم : (mind 29) 29
تحمؿ تقنية العقؿ  26عددان مف اإلمكانات كالمزايا عبر الكيب حددىا فمككنر

) ، (Falconer, 6.36كعبد الرازؽ ( ،)6.34كبراندير ) (Brandner, 6.37في اآلتي:

 التعامؿ مع التعقيد :حيث يمكف باستخداـ تقنية العقؿ  26تصميـ خرائط ذىنية بالغةالتعقيد تسيـ في إلقاء نظرة شاممة كرؤية أكبر لمتفاصيؿ حكؿ المكضكع المطركح .
 التشارؾ كالتبادؿ  :حيث مف المنتج الرئيس لتقنية العقؿ  26ىك خريطة ذىنية عبرالكيب بيا إمكانات تبادؿ المعرفة كالتشارؾ عبر اإل نترنت كالمقاءات العممية المباشرة
بعدة طرؽ ىي  :اإليميؿ ،جركب كاتس اب ،الطباعة ،تطبيؽ خاصية المشاىد ،حفظ
الخريطة عمى ىيئة  ، HTMLالعمؿ الجماعي ،التسجيؿ الصكتي.
 التمخيص المرئي :حيث يمخص المعمكمات التي تدكر حكؿ مكضكع عممي معيف بصكرةمرئية عقمية تبرز التفريعات كالترتيب األ كلكيات في المكضكع.
 سيكلة التنقؿ لمخرائط العقمية الكبيرة مع خاصية التكبير  -التصغير. القدرة عمى إرفاؽ المالحظات كالصكر إلى الفركع. إمكانية ربط الفركع بمكاقع أخرل كرؤية معاينة عند التمرير فكؽ الرابط .مف العرض السابؽ يمكف القكؿ بأف خرائط العقؿ ) (mind 26تقنية مف تقنيات الكيب
التشاركي التي يمكف أف تسيـ في المجاالت العممية عامة كمجاؿ الجغرافيا بصفة خاصة ،
كذلؾ ما ليا مف أكجو تميز كتيسير لمتعمـ تتمثؿ في الشكؿ( )3التالي:

شكم ( :)7أوجو تًُش خزائظ انعمم )(mind 64
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ثبنثبا :يهبسات يؼبندة انًؼهىيبت :انًفهىو – األهًٍة  -انحصٍُف
يفهىو يهبسات يؼبندة انًؼهىيبت
تباينت المسميات التي كردت بيا ميارات معالجة المعمكمات؛ ما بيف ميارات معالجة
كتحميؿ المعمكمات (جركاف ،)6.31،كالميارات المعرفية الذىنية (قطامي ،)6.31،كتعرؼ
بأنيا :أساليب معرفية تشير إلى الفركؽ في استراتيجيات األداء المميز لؤلفراد في اإلدراؾ،
كالتفكير ،كالتذكر ،كحؿ المشكالت ،كالطريقة التى يستعمميا الفرد في تفسير كتناكؿ مثيرات
البيئة (.)Shipman & Shipman: 5891, 288
كيعرفيا شعباف ( )6 :6..7بأنيا" :مجمكعة مف الميارات المعرفية المنتظمة التى
ّ
تحدث أثناء استقباؿ الشخص المعمكمات كتحميميا وتفسيرها داخؿ عقمو كاستعادتيا كتذكرىا
حينما تتطمب ذلؾ كخاصة عند بركز مشكمة ما تحتاج إلى حؿ مف الشخص نفسو".
كما عرفيا زنقكر ( )41 :6.33بأنيا" :مجمكعة األداءات العقمية التي يقكـ بيا
الطالب أثناء القياـ بسمسمة مف العمميات المعرفية إلنتاج السمكؾ المناسب كىذه الميارات
تتضمف :التطبيؽ ،التفسير ،التمخيص ،التعرؼ عمى األنماط كالعالقات".
أما رزؽ ( )73 :6..2فيرل بأنيا" :مجمكعة اآلليات كالميارات المتعممة كالتي تنطكل
عمى تكظيؼ األنشطة العقمية أك المعرفية المتنكعة كالعمميات التنظيمية التى تحدث بيف
عمميتي استقباؿ المعمكمات كاستعادتيا أك تذكرىا أك بيف مدخالت الذاكرة كمخرجاتيا" .
أىمية ميارات معالجة المعمكمات:
امتالؾ ميارات معالجة المعمكمات مف مقكمات نجاح العممية التعميمية التعممية  ،حيث
تحقؽ معالجة المعمكمات الكثير مف الفكائد لمطالب كالمعمـ ،كالتي يمكف إجماليا في العناصر
التالية (: )Orlich, et al., 2115m 592( ،)Jones,5891, 521
 تساعد المتعمـ عمى استرجاع معمكماتو السابقة سكاء مف ذاكرة المدل القريب أـ البعيدبسيكلة كاستخداميا عند الحاجة.
 تسيـ في تقميص الكقت كالجيد لممعمـ كالطالب ،كتحسف جكدة التعمـ. تساعد معالجة المعمكمات المتعمـ عمى زيادة التحصيؿ األكاديمي حيث أف ما يتعمموالطالب مف معمكمات يعتمد عمى نمط معالجة ىذه المعمكمات كتركيبيا.
 تسيـ في مساعدة المتعمـ عمى التعامؿ مع التكنكلكجيا الحديثة كفيميا كاستخداميابسيكلو.
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 تكسب المتعمـ القدرة عمى تحميؿ المعمكمات الختيار أنسبيا الستخدامو في حؿالمشكالت الحياتية كالدراسية.
 تساعد المتعمـ عمى استنباط معمكمات جديدة نتيجة قيامو بتنظيـ المعمكمات كتكظيفيا.تككف تصكرات بديمة لتمؾ
 تعمؽ فيـ المتعمـ لممفاىيـ كالظكاىر الجغرافية كبالتالى عدـ ّالمفاىيـ كالظكاىر.
 تعيف المتعمـ عمى فيـ المحتكل ،كربط المعمكمات الجديدة بالسابقة مف خالؿ السقاالتالمعرفية.
 -تعطي لممعمكمات

معنى ،كتساعد المعمـ عمى استخداـ طرؽ تعميمية فعالة تتفؽ

كالطريقة التى نظمت فييا المعمكمات.

جصٍُف يهبسات يؼبندة انًؼهىيبت
باستقراء البحكث كالدراسات التربكية التي اىتمت بتناكؿ ميارات معالجة المعمكمات
كتحميميا ،كجد االتفاؽ عمى أنيا تتمثؿ في :شحاتة كزينب (،)3.5-3.4 :6..1
كنكر( )361 :6.33كجركاف ( ،)35.-347 :6.31كحسيف فخك ار (،)6.3 :6.32
كالمكسكم( ،)623 :6.34آؿ ممكذ (6.36ـ:)3.3-3.. :
 .3التطبيػػؽ

 :Applyingتيػػدؼ نشػػاطات التطبيػػؽ فحػػص قػػدرة المػػتعمـ عمػػى اسػػتخداـ

الحقائؽ التي تعمميا في مكاقؼ جديدة لو أل ف مقياس فيـ مبدأ ما ىك القدرة عمػى تطبيػؽ
ىػػذا المبػػدأ فػػي مكقػػؼ جديػػد  ،كىػػذا يػػتـ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ المفػػاىيـ كالقػكانيف كالحقػػائؽ
كالنظريػػات التػػي سػػبؽ تعمميػػا فػػي حػػؿ مشػػكمة تُعػػرض فػػي مكقػػؼ جديػػد أك محتػػكل غيػػر
مألكؼ ،كبذلؾ فيػي تكظيػؼ لممعمكمػات التػي تعمميػا فػي التعامػؿ مػع مكاقػؼ أك مشػكالت
جديػػدة .كعػػادةن مػػا يتضػػمف المكقػػؼ الجديػػد س ػؤاالن أك مسػػألة غيػػر مألكفػػة لممػػتعمـ كعميػػو

اإلجابة عنيا مف خالؿ تكظيؼ معمكماتو في حؿ السؤاؿ.

 .6التفسػػير  :Interpretingكتح ػدث عنػػدما يقػػكـ المػػتعمـ بتعميػػؿ أك ذكػػر أس ػباب حػػدكث
ظاىرة أك يبرىف عمى صػحة عالقػة معينػة ممػا يسػيـ فػي تعميػؽ الفيػـ كتكضػيح المعنػى
كتكصيؿ المتعمـ إلى معرفة جديدة عػف طريػؽ ربػط الخبػرة التػي تتضػمنيا البيانػات الحاليػة
كخبرتػػو السػػابقة .كذلػػؾ مػػف خػػالؿ القػػدرة عمػػى إدراؾ العالقػػات بػػيف األفكػػار فػػي المحتػػكل

ٍ
معػاف ،كتتخػذ أسػئمة التفسػير أشػكاالن عػدة فقػد
العممي ليخرج بنظرة كمية عما تتضمنو مف
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تككف خرائط جغرافية ،أك رسكـ بيانية أك جداكؿ أك صكر أك رسكـ كاريكاتيريػة يطمػب مػف
المتعمـ استخالص معنى منيا ،أك تفسير مشاىدات أك نتائج إجراء المقارنات.
 .1التمخػيص  :Summarizingعمميػة تقمػيص االفكػار كتقميػؿ حجميػا مػع المحافظػة عمػى
سالمتيا كمعناىا ،كاعادة صياغتيا مف خالؿ فصػؿ مػا ىػك أسػاس عمػا ىػك غيػر أسػاس،
كمعالجة المفاىيـ كاألفكػار بمغػة مػف يقػكـ بػالتمخيص ،بيػدؼ اسػتخالص جػكىر المكضػكع
كالتعبيػػػر عنيػػػا بإيجػػػاز ككضػػػكح  ،كمػػػف أشػػػكاؿ التمخػػػيص :عمػػػؿ مخططػػػات ذىنيػػػة اك
مفاىيميػػػة كتابػػػة العنػػػاكيف الرئيسػػػة أك الفرعيػػػة ،أك رسػػػكـ أك جػػػداكؿ لمنصػػػكص المػػػراد
تمخيصيا.
 .2التعػرؼ عمػى العالقػات كاألنمػاط  :Identifying Relations & Patternكتتمثػؿ فػي
قػػدرة المػػتعمـ عمػػى إنتػػاج أفكػػار كمفػػاىيـ كأشػػكاؿ مختمفػػة مػػف العالقػػات كاالرتباطػػات التػػي
تحصػػػؿ بػػػيف المعمكمػػػات كالمكاقػػػؼ كمػػػف ىػػػذه العالقػػػات( :السػػػبب كالنتيجػػػة ،االرتباطيػػػة،
التناظر ،المفظية ،الترادؼ ،التضػاد ،التصػنيؼ) ،كقػد صػنفيا جػركاف ( )343 :6.31إلػى
الميارات اآلتية:
 العالقات السببية كاالرتباطية :فالسببية :تعني التكصؿ إلى استنتاجات كمعارؼ جديدةميمة تشكؿ خطكة أُكلى باتجاه تطكير مفيكـ شامؿ أك تعميـ أك مبدأ باستخداـ عالقات
محددة (حسيف كفخركا .) 52 :6.32،أما االرتباطية :ىي عالقة بيف شيئيف تعني حدكث
أحدىما قبؿ اآلخر أك بعده بيف الحيف كاآلخر ،أك بصكرة متتابعة كمطردة دكف أف يككف
أحدىما سببان لآلخر (جركاف.)36. :6.31 ،

 عالقات التناظر :ىي مقارنة بيف شيئيف كايجاد أكجو التشابو بينيما .يستطيع المتعمـ بيذهالميارة تحميؿ العالقات بيف االشياء كتحديد عالقات التشابو بيف شيئيف جديديف ،كتساعده
عمى بناء حصيمة لغكية عالية كتككيف مركنة فكرية.
 العالقات المفظية كأنماطيا :مثؿ العالقات بيف مفاىيـ األلفاظ كمعانييا ،كعالقات التصحيؼمعاف مختمفة.
كاجراء تغيير في ترتيب حركؼ الكممات لتعطي
ُ
 عالقات االشكاؿ كأنماطيا :ىي ميارة تفكيرية تنطكم عمى االستدالؿ العقمي الكتشاؼ أكجوالتشابو كاالختالؼ أك النسؽ العاـ بيف مككنات مجمكعة مف األشكاؿ اليندسية
كالرسكمات ،كأف فاعمية االستدالؿ العقمي الكتشاؼ نمط العالقة بيف ىذه األشكاؿ يعتمد
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عمى ميارات تفكير أساسية مثؿ :التحميؿ كالمقارنة كالتصنيؼ كالمالحظة (جركاف:6..5،
.) 375
كيرل الباحثاف مف خالؿ العرض السابؽ أف أىمية ميارات معالجة المعمكمات تتضح
بقدرة المتعمـ عمى :تطبيؽ ما تعممو في مكاقؼ جديدة ،تفسير المكاقؼ ،عمؿ الممخصات
بمغتو الخاصة ،التعرؼ عمى العالقات بيف المعمكمات .كأف الخبرة السابقة لممتعمـ ليا دكر
كبير في تفسير البيانات كالمعمكمات ألنيا تساعد عمى تعميؽ الفيـ ،ككضكح المعنى
كالتكصؿ إلى معرفة جديدة عف طريؽ ربط الخبرة المتضمنة في البيانات المعطاة كالخبرة
السابقة.

انخشائط انؼقهٍة ) (mind 29ويهبسات يؼبندة انًؼهىيبت اندغشافٍة:
تصنؼ الخرائط الذىنية اإل لكتركنية مف أدكات التعمـ البصرم كالتي تعمؿ كمنظكمة

بصرية تحكم ركابط كعالقات كمسارات عقمية؛ حيث أف المغة البصرية مف حاجات المتعمـ
الضركرية الستمرارية نمك مياراتو الذىنية كالتي بدكرىا تسيـ في االنتقاؿ بو مف مبتدلء
إلى خبير باستخداـ عمميات التفكير االساسية ،كيصبح المتعمـ أكثر تطك ار مستخدما أساليب
استقباؿ المعمكمات األخرل كمصادر تعمـ عبر الكيب ( .الحناقطة .)66 :6.33،
كيرل كيزؿ ( )Wiezel,6..4:117أف مف مزايا تطكير الخرائط الذىنية باستخداـ
التطبيقات كالبرامج مركر المتعمـ بخبرات بنائيا ؛ حيث يمارس كؿ عمميات التفكير الدنيا
كالعميا .مستخدمان في ذلؾ ميارات تمخيص األفكار ،كتحميؿ المعمكمات ،ثـ تقكيميا لتمييز

األفكار الثانكية عف الرئيسة ،ثـ إعادة تركيبيا في شكؿ خريطة ذىنية شاممة ،ثـ حفظيا مف
خالؿ ربطيا بالصكر كالرمكز كاأل لكاف  ،ثـ التطبيؽ مف خالؿ مكاقؼ التعميـ كالتعمـ المختمفة
(الردادم .)13-12 :6..7،
كبذلؾ تجعؿ الخرائط الذىنية عمميتي التعميـ كالتعمـ أكثر سيكلو ،كامتاعان ،كاثما ارن حيث

تساعد المتعمـ عمى اإلدراؾ التفصيمى لممادة الدراسية ،كاستدعاء كتذكر المعمكمات بسيكلة،
كالربط بيف المفاىيـ كبعضيا ،كالمكضكعات ،بؿ كاكتشاؼ عالقات جديدة بينيا (محمكد،
.)1.6 :6..4
كيرل برينكماف ) (Brinkmann, 6..1أف الخرائط العقمية اإللكتركنية مف األدكات
الفعالة في تقكية الذاكرة كاسترجاع المعمكمات كتكليد أفكار إبداعية كتذكر المعمكمات .إضافة
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إلى ذلؾ تعد استراتيجية ىامة كمفيدة لممعمـ كالمتعمـ؛ حيث تساعد المعمـ عمى تكليد أفكار
كتصميـ ىياكؿ مف المفاىيـ كالمعرفة لتكصيميا لممتعمميف ،كتكفر إطا ارن لعرض المعرفة بشكؿ

بصرم يمكف تدريسو أك معرفة القصكر لدل المتعمـ مف خاللو ،كىي أيضا مفيدة لممتعمـ؛ إذ

تساعد المتعمميف عمى استخداـ طاقة المخ بالكامؿ كتطكير ذاكرتيـ كزيادة تركيزىـ
كفي ذات السياؽ يرشد مكقع

) (ED Edraw, 4972إلى أف الخرائط الذىنية

اإل لكتركني ة ذات عالقة كثيقة بميارات معالجة المعمكمات كتكليدىا؛ ككنيا أسمكب قكم في
التحفيز عمى رسـ السيناريكىات الميارية لتعمـ المفاىيـ في المجاالت العممية المختمفة،
كالمفردات كالقكاعد ،كتمخيص الكتب ،كاعداد العركض التقديمية ،كاإلبداع في المحتكل
الرقمي ،باإلضافة إلى دكرىا في رسـ الخطط التدريسية التي مف أىدافيا تحديد ميارات
معالجة المعمكمات كاستقباليا كتكليدىا لدل المتعمميف ،ككضع األىداؼ المحققة ليذه
الميارات.
كتأسيسان عمى ما سبؽ تعد الخرائط الذىنية اإللكتركنية ذاكرة بصرية كأداة عقمية مف

أدكات التعمـ السريع السترجاع المعمكمات في أم مجاؿ دراسي حيث يتـ ربط الكممات

كمعانييا بصكر ،كربط المعاني المختمفة ببعضيا البعض بالفركع .كتشاركيا عبر اإلنترنت،
األمر الذم يصاحبو تفعيؿ فصي الدماغ األيمف كاأليسر ،مما يرفع مف كفاءة التعمـ مف خال ؿ
دعـ ميارات معالجة المعمكمات مثؿ :التفسير كالتطبيؽ كالتمخيص كالمناظرة كتقييـ
المعمكمات.
كعميو يتضح أىمية تطبيؽ العقؿ  )Mind 26( 26كدكره في تنمية ميارات معالجة
المعمكمات الجغرافية ،حيث تساعد المتعمـ عمى ترتيب أفكاره ،كتخزينيا بشكؿ صحيح ،كمف
ثـ استدعائيا كتطبيقيا في المكاقؼ كالمشكالت التي يكاجييا ،باإلضافة إلى أنيا تجعؿ التعمـ
أكثر إثارة كمتعو كىك ما يفتقده المتعمـ في تعمـ الجغرافيا بالطرؽ المعتادة.
منيجية الدراسة كاجراءاتيا:

يُهح انذساسة:
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كالمنيج التجريبي ذا التصميـ شبو التجريبي
 Quiz- experimental Designلممجمكعتيف المتكافئتيف ،حيث يتـ دراسة أثر تطبيؽ
إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ (( )Mind 26متغير مستقؿ) في تنمية ميارات معالجة
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المعمكمات الجغرافية كاالتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية (متغيرات تابعة) لدل طالب الصؼ
األكؿ الثانكم بمقرر الجغرافيا.

يدًىػة انذساسة:
تـ اختيار مدرسة "نزة الييش الثانكية المشتركة" بطريقة قصدية نظ ارن لتفيـ إدارة

المدرسة كمكافقتيا عمى تطبيؽ مكاد كأدكات الدراسة كلككنيا مقر عمؿ أحد الباحثيف ،

كتككنت مجمكعة الدراسة مف ( )46طالبان بالصؼ األكؿ الثانكم مكزعيف عمى فصميف ،كتـ

اختيار أحد الفصميف عشكائيان ليمثؿ المجمكعة التجريبية كاآلخر يمثؿ المجمكعة الضابطة،
كالجدكؿ ( )3يكضح تكزيع أفراد العينة:
انًجًىعت
انتجزَبُت
انضببطت

جذول( )7تىسَع أفزاد عُنت انذراست
انفصم
5/7
4/7
إجًبنٍ انعُنت

عذد انطالة
57
57
84

انًىاد انحؼهًٍٍة وأدوات انذساسة:
لتقصي أثر التطبيؽ اإل لكتركني المستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind26لتنميػة ميػارات
معالجػػة المعمكمػػات الجغرافيػػة كاالتجػػاه نحػػك التطبيقػػات اإل لكتركني ػة لػػدم طػػالب الصػػؼ األكؿ
الثانكم تـ إجراء ما يأتي:
أكالن :تحديد ميارات معالجة المعمكمات الالزمة لطالب الصؼ األكؿ الثانكم:

اقتصرت الدراسة الحالية عمػى أربػع ميػارات لمعالجػة المعمكمػات كالتػي تػـ التكصػؿ إلييػا

مف خالؿ الرجكع إلى الدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت ىذه الميارات فػي مجػاؿ المنػاىج
الدراسػػػػية عامػػػػة كالجغرافيػػػػا منيػػػػا بخاصػػػػة ،مثػػػػؿ دراسػػػػة :زنقػػػػكر (6.33ـ) ،كعبدالسػػػػميع
(6.33ـ) ،كالسكداني كأسيؿ (6.34ـ) ،كىي ( التطبيؽ – التفسير – التعرؼ عمػى العالقػات
كاألنماط  -التمخيص).
ثانيان :إعداد دليؿ إرشادم لمتػدريس باسػتخداـ التطبيػؽ اإل لكتركنػي المسػتند إلػى جػانبي الػدماغ

(: )Mind26

تـ إعداد دليؿ إرشادم لممعمـ؛ يكضح كيفية استخداـ تطبيؽ الخرائط العقميػة عبػر الكيػب
) (mind 26فػي تػػدريس كحػدة " األنشػػطة االقتصػادية فػػي مصػر " ،كمػػا يكضػح دكر المعمػػـ
كمسػػئكليتو أثنػػاء دراسػػة الطػػالب لمكحػػدة ،كبعػػد االنتيػػاء مػػف إعػػداد الػػدليؿ تػػـ عرضػػو عمػػى
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مجمكعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف المختصػػيف فػػي المنػػاىج كتكنكلكجيػػا التػػدريس؛ كذلػػؾ بيػػدؼ
التعرؼ عمػى آرائيػـ كمالحظػاتيـ حػكؿ الػدليؿ ،كقػد تػـ إجػراء التعػديالت المناسػبة لمػدليؿ طبقػان
آلراء السادة المحكميف ،كبذلؾ أصبح الدليؿ اإلرشادم لممعمـ في صكرتو النيائية

.

سابؼب ا :إػذاد أدوات انذساسة.

 -0اخحببس يهبسات يؼبندة انًؼهىيبت :وقذ يش ببنخطىات اَجٍة:
أ .تحديد ىدؼ االختبار :ىدؼ االختبار إلى قياس مستكل ميارات معالجة المعمكمات لدل
طالب كؿ مف المجمكعة التجريبية كالضابطة في المحتكل العممي لكحدة " األنشطة
االقتصادية في مصر بمقرر الجغرافيا لمصؼ األكؿ الثانكم" بعد دراسة الكحدة بالتطبيؽ
اإل لكتركني.
ب .تحديد أبعاد االختبار :تمثمت أبعاد االختبػار فػي أربػع ميػارات لمعالجػة المعمكمػات ىػي
(التطبيؽ – التفسير -التعرؼ عمى العالقات كاألنماط -التمخيص).
ج .كصؼ االختبار كنكعو :تككف االختبار مف ( )63سؤاالن ،منيا ( )35سؤاالن مف نكع

االختيار مف متعدد ،تقيس ميارتي ( التطبيؽ كالتفسير) ،ك( )2أسئمة مقالية تقيس
التعرؼ عمى العالقات كاألنماط ك( )2أسئمة لمتمخيص كقد تحددت ميارة التمخيص
في ىذه الدراسة في قياـ طالب الصؼ األكؿ الثانكم بتحكيؿ النصكص الجغرافية
كفقراتيا إلي خرائط ذىنية أك مفاىيمية أك معرفية ،كيكضح الجدكؿ التالي تكزيع
أسئمة االختبار عمى الميارات األربع :
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جذول ( ) 4جذول يىاصفبث اختببر يهبراث يعبنجت انًعهىيبث فٍ وحذة األنشطت االلتصبدَت نهتطبُك
عهً طالة انصف األول انثبنىٌ
اننسبت
يهبرة انتعزف عهً
انتهخُص يجـ
انتفسُز
انتطبُك
انذروص
انًئىَت
انعاللبث واألنًبط
اننشبط انشراعٍ فٍ
%46 8
45
76
77 - 2
7-7
يصز
اننشبط انتعذَنٍ
%46 8
44
72
74 - 77
8-5
وانصنبعٍ فٍ يصز
اننملللللم وانتجلللللبرة فلللللٍ
– 79
%46 1
46
49
6-1
يصز
78 - 75
انسُبحت فٍ يصز
%46 8
47
47
71 -76
6-4
وتحذَبث االلتصبد
انًصزٌ
799
47
6
6
2
6
انًجًـــــــىع
%

د .طريقة تصحيح االختبار :تـ تحديد درجة كاحدة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختيار مف
متعدد ،كثالث درجات لكؿ سؤاؿ مف األسئمة المقالية حيث يحصؿ الطالب عمى ثالث
درجات إذا كانت إجابتو نمكذجية كدرجتاف إذا كانت إجابتو متكسطة ،كدرجة كاحدة إذا
كانت إجابتو غير مكتممة ،كصفر إذا كانت إجابتو خطأ أكمترككو ،كعشر درجات لكؿ
سؤاؿ مف أسئمة التمخيص بحيث يعطى الطالب درجة عمى كؿ مستكل فرعي مف
مستكي ات الخريطة الذىنية أك المفاىيمية أما إذا كانت الخريطة الذىنية أك المفاىيمية
أقؿ مف عشر مستكيات فيعطى المستكل المتضمف لمفاىيـ أكثر ثـ الذم يميو درجتاف
كبذلؾ تككف الدرجة النيائية لالختبار ( )47درجةن.
ق .عرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف :تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مف
المحكميف المختصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس كفي مجاؿ عمـ النفس ،كذلؾ
الستطالع آرئيـ حكلو ،كقد أجريت التعديالت الالزمة التي أشار إلييا المحكمكف.
ك .التطبيؽ االستطالعي لالختبار :طُبؽ االختبار عمى عينة استطالعية مككنة مف ()1.

طالبان ،كبعد التصحيح كالرصد أجريت العمميات الحسابية كاإلحصائية باستخداـ برنامج

(" )SPSS, "45لممعالجات اإلحصائية ،كذلؾ بيدؼ حساب معامالت:
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-

ثبات االختبار :تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ معادلة "سبيرماف -براكف" لمتجزئة
النصفية ( )Split-Half Methodلكؿ جزء مف أجزاء االختبار  ،كلالختبار ككؿ ،كما
ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
جذول ( )5يعبيالث ثببث اختببر يهبراث يعبنجت انًعهىيبث
يعبيم انثببث
يعبيم االرتببط
انًهبرة
9.64
9.19
انتطبُك
9.66
9.16
انتفسُز
9.67
9.86
انتعزف عهً انعاللبث واألنًبط
9.12
9.87
انتهخُص
9.27
9.65
االختببر ككم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ ثبات االختبار ككؿ يساكل " "..73كىذا يشير
إلى أف اختبار ميارات معالجة المعمكمات لو درجة ثبات عالية.
-

الصدؽ الذاتي لالختبار :تـ حساب الصدؽ الذاتي لالختبار مف خالؿ حساب الجذر
التربيعي لمعامؿ الثبات لكؿ جزء مف أجزاء االختبار ،كلالختبار ككؿ ،كما ىك مكضح في
الجدكؿ التالي:
جذول ( ) 6يعبيالث انصذق انذاتٍ الختببر يهبراث يعبنجت انًعهىيبث
يعبيم انصذق
يعبيم انثببث
انًهبرة
9.27
9.64
انتطبُك
9.26
9.66
انتفسُز
9.29
9.67
انتعزف عهً انعاللبث واألنًبط
9.62
9.12
انتهخُص
9.27
9.27
االختببر ككم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الصدؽ الذاتي لالختبار ككؿ يساكل ""..73
كىذا يشير إلى أف اختبار ميارات معالجة المعمكمات لو درجة صدؽ عالية.
 معامالت تمييز مفردات االختبار :تـ حساب معامالت التمييز لمفردات االختبارباستخداـ تقسيـ "كيمي" ( ،)Kellyككجد أنيا تتراكح بيف ( ،)..53-..16كىذا يدؿ
عمى أف مفردات االختبار كميا مميزة.
-

حساب زمف تطبيؽ االختبار :تـ حساب زمف تطبيؽ االختبار كذلؾ عف طريؽ استخداـ
معادلة حساب متكسط زمف االختبار ،كقد بمغ ( )5.دقيق نة تقريبان.
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 -9يقٍبط الجدبِ َحى انحطبٍقبت اإلنكحشوٍَة:
إلعداد مقياس االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية اتُبعت الخطكات اآلتية:
أ .تحديد ىدؼ المقياس :ىػدؼ المقيػاس إلػى قيػاس اتجاىػات طػالب الصػؼ األكؿ الثػانكم
نحك التطبيقات اإل لكتركنية.
ب .االطػػالع عمػػى بعػػض األدبيػػات كالدارسػػات التػػي اىتمػػت ببنػػاء مقػػاييس االتجػػاه عامػػة،
كاالتجػػاه نحػػك الػػتعمـ اإل لكتركنػػي كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات خاصػ نة ،مثػػؿ دراسػػة :الشػػنقيطي

(6.3.ـ) ،الدعيس (6.33ـ) ،قنيبي (6.34ـ) ،ك العبدلي (6.36ـ).

ج .صياغة فقرات المقياس :تـ صياغة فقرات المقيػاس فػي صػكرة سػمـ تقػدير ثالثػي كفقػان
لطريقة ليكرت ) ( Likertحيث تـ صياغة كؿ فقرة في صػكرة عبػارة خبريػة كأمػاـ كػؿ
فقػػػرة ثػػػالث اسػػػتجابات متدرجػػػة فػػػي العمػػػؽ إلظيػػػار مشػػػاعر كاتجاىػػػات الطػػػالب نحػػػك
التطبيقات اإل لكتركنية كىي ( :مكافؽ – مكافؽ إلى حد ما – غير مكافؽ ).
د .طريقػػة تصػػحيح المقيػػاس :حيػػث أعطيػػت العبػػارات اإليجابيػػة ( 1لمكافػػؽ –  6لمكافػػؽ
إلى حد ما–  3غيػر مكافػؽ)  ،بينمػا أعطيػت العبػارات السػمبية ( 3لمكافػؽ–  6لمكافػؽ
إلػػى حػػد مػػا–  1غيػػر مكافػػؽ) .كبالتػػالي ُحػػددت درجػػة النيايػػة العظمػػى لممقيػػاس ككػػؿ
( )71درج نة كالصغرل ( )13درجةن..

ق .عرض المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف :تـ عػرض المقيػاس عمػى مجمكعػة مػف

المحكمػػيف المختصػػيف فػػي مجػػاؿ المنػػاىج كطػػرؽ التػػدريس كفػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػنفس،
كذلػؾ السػػتطالع آرئيػـ حكلػػو ،،كقػد أجمػػػع المحكمػيف عمػػى أف كػؿ عبػػارة مػف عبػػارات
المقيػػػاس تقػػيس مػػا كضػػعت لقياسػػو ،كمػػا أشػػار بعػػض المحكمػػيف إلػػى إج ػراء إعػػادة
صياغة لبعض العبارات كتـ إجراء تمؾ التعػديالت ،كأصػبح المقيػاس يتكػكف مػف ()13
عبارةن إيجابية كسمبية.

ك .التجربة االستطالعية لممقياس :تـ تطبيؽ الصػكرة المعدلػة لممقيػاس عمػى عينػة ممثمػة
لمعينة األصػػؿ لمدراسػة عػددىا ( )1.طالبػان ،كبعػد االنتيػاء مػف التطبيػؽ االسػتطالعي،
تـ التصحيح ، ،ككاف اليدؼ مف إجراء التجربة االستطالعية لممقياس ما يأتي:

 حساب معامؿ الثبات :بمغت قيمة معامؿ الثبات لمقياس االتجاه نحك التطبيقاتاإل لكتركنية ( ،)..64كىك معامؿ ثبات مناسب.
922

أثر تطبيق إلكتروني مستند إلى جانبي الدماغ( )Mind 24في تنمية مهارات معالجة المعلومات الجغرافية ...........

 حساب صدؽ المقياس :حيث يمثؿ الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات كبما أف معامؿثبات المقياس ( )..63فإف معامؿ الصدؽ يساكم (.)..71
 حساب درجات الكاقعية لعبارات المقياسُ :حسبت درجات الكاقعية لعبارات المقياس،كتبيف أنيا تقع في المدل المرتفع جدان حسب تصنيؼ " ىكفستاتر" لدرجات الكاقعية،
حيث تراكحت بيف ( )4. -31.2كىى قيـ مناسبة.

 حساب زمف المقياس :تـ حساب متكسط زمف إجابة جميع الطالب عمى المقياس،كقد بمغ زمف المقياس ( )1.دقيق نة.

ز .الصكرة النيائية لممقياس :بعػد صػياغة عبػارات المقيػاس ،كعرضػو عمػى مجمكعػة مػف
المحكمػػيف كضػػبطو ضػػبطان إحصػػائيان أصػػبح المقيػػاس فػػي صػػكرتو النيائيػػة مكػػكف مػػف

( )13عبارةن سمبية كايجابية كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:

خذول ( )2جىصٌغ ػببسات يقٍبط الجدبِ َحى انحطبٍقبت اإلنكحشوٍَة ػهى انؼببسات انسهبٍة واإلٌدببٍة
انعببراث انسهبُت
انعببراث اإلَجببُت
يمُبص االتجبه

74 – 1 – 7 – 5 – 4 – 7
– – 78 – 77 – 76 – 75
– 45 – 47 – 49 – 72
- 46 – 41 – 48 – 46
57

– 79 – 2 – 6 – 8 – 6
- 44- 76 – 71 -77
59 - 42 – 47

72

74

انًجًىع

جدشبة انذساسة وَحبئدهب:
 -3ىدفت تجربة الدراسة إلى تقصي أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي
الدماغ( )Mind 26في تنمية ميارات معالجة المعمكمات كاالتجاه نحك التطبيقات
اإل لكتركنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ،كذلؾ مف خالؿ المقارنة بيف نتائج
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات معالجة
المعمكمات ،كبيف نتائج المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم في مقياس
االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية.
 -6تـ اختيار فصميف مف فصكؿ الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة نزة الييش الثانكية
المشتركة بمحافظة سكىاج ،حيث كقع االختيار عمى فصؿ( )1/3مجمكعة تجريبية
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تدرس بالتطبيؽ اإل لكتركني المستند إلى جانبي الدماغ ()Mind 26؛ حيث تـ تطكير
مكقع لذلؾ بعنكاف " تفكير بال حدكد" كيتكفر عمى الرابط التالي (http://f22-
) ، preview.awardspace.net/dr-karamy.tk/index.phpكفصؿ ()6/3
مجمكعة ضابطة تدرس الكحدة نفسيا بالطريقة المعتادة ،كقد بمغ عدد أفراد عينة
الدراسة ( )46طالبان.

 -1بدأ تنفيذ تجربة الدراسة في يكـ األحد المكافؽ 6.37/1/62ـ ،إلى يكـ األحد
المكافؽ 6.37/2/66ـ بكاقع ( )33حصة ،بمعدؿ حصتيف كؿ أسبكع بما فييا
التطبيؽ القبمي كالبعدم.
 -2قاـ بالتدريس لممجمكعة التجريبية أحد الباحثيف

(،)

كبينما قاـ بالتدريس لممجمكعة

الضابطة أحد معممي الجغرافيا بالمدرسة (*.)

جُفٍز جدشبة انذساسة:
مر تنفيذ تجربة الدراسة بالخطكات اآلتية:
 -7القياس القبمي :تـ تطبيؽ اختبار ميارات معالجة المعمكمات؛ لمتأكد مف تكافؤ
المجمكعتيف قبؿ البدء في التدريس كذلؾ يكـ األحد 6.37/1/62ـ ،كتـ التصحيح
كحساب المتكسطات كالتبايف كاستخداـ اختبار " ت" ) (T- Testلعينتيف غير
مرتبطتيف ف =3ف .6كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:

( )د /محمد بخيت السيد.
(* )أ /محمد طه بكري – معمم أول أ الجغرافيا.
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جذول (  )8دالنت انفزوق بُن يتىسطٍ درجبث يجًىعتٍ انذراست فٍ انتطبُك انمبهٍ الختببر يهبراث
يعبنجت انًعهىيبث ببستخذاو اختببر " ث" )(T- Test
لًُت
لًُت
االنحزاف درجت
يستىي
"ث"
انًستىي انًجًىعت انعذد انًتىسظ انًعُبرٌ انحزَت "ث"
انذالنت
انجذونُت انًحسىبت
4.71
4.86
انتجزَبُت 57
9.75
9.85
انتطبُك
4.87
4.48
57
انضببطت
5.67
4.21
انتجزَبُت 57
9.65
9.44
انتفسُز
5.62
5.78
57
انضببطت
7.54
4.99
انتجزَبُت 57
انتعزف
4.99
89
عهً
انضببطت
9.86
9.61
انعاللبث
7.51
7.66
57
واألنًبط
انتجزَبُت
5.76
6.66
57
9.87
9.74
انتهخُص
4.17
6.67
57
انضببطت
االختببر انتجزَبُت
1.61
74.66
57
ككم
9.82
9.67
1.72
77.17
57
انضببطت

متكسطي درجات طالب
يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف
ّ
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات معالجة المعمكمات في
مستكياتو األربع كاالختبار ككؿ حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة لمستكيات االختبار كاالختبار
ككؿ ( )..23 -..36 -..25 -..66 -..41كىي قيـ أقؿ مف قيمة "ت" الجدكلية مما
يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كبالتالي تكافؤ

المجمكعتيف في ميارات معالجة المعمكمات.

 -6تدريس كحدة الدراسة " األنشطة االقتصادية في مصر":
أ -المجمكعة الضابطة :سار التدريس مع المجمكعة الضابطة كفقان لمطريقة المعتادة

التي يتبعيا المعمـ مع طالبو ،حيث كاف المعمـ يقكـ بذكر عنكاف الدرس ،كيسرد

الحقائؽ ،كالمفاىيـ كالتعميمات المتضمنة مف خالؿ اإللقاء كاستخداـ الخرائط
الجغرافية اإل لكتركنية ،كأحيانان بعض الفيديكىات مف خالؿ بنؾ المعرفة حيث يتكافر
بغرفة الصؼ (تابمت متصؿ باإلنترنت لكؿ طالب – شاشة متصمة باإلنترنت) .

ب -المجمكعة التجريبية :تـ تدريس مكضكعات الكحدة في حجرة الدراسة ،حيث يتكافر
بيا األدكات التقنية التالية( :تابمت متصؿ باإلنترنت لكؿ طالب – شاشة متصمة
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باإلنترنت) ،حيث يتـ تقديـ شرح لمدرس ثـ يطمب مف الطالب الدخكؿ عمى التطبيؽ
اإل لكتركني الخاص بالكحدة إلنجاز التكميفات المطمكبة منيـ باإلضافة إلى الحكار
كالمناقشة عبر غرفة الحكار الخاصة بمحتكل الكحدة.
 -1القياس البعدم :بعد االنتياء مف تدريس كحدة " األنشطة االقتصادية في مصر"
لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة تـ تطبيؽ اختبار ميارات معالجة المعمكمات عمى
طالب المجمكعتيف ،كمقياس االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية عمى طالب
يكمي الخميس كاألحد 6.37/2/66-63ـ.
المجمكعة التجريبية ،كذلؾ
ّ

اخحببس فشوض انذساسة وجحهٍم وجفسٍش انُحبئح:
 -0اخحببس انفشض األول نهذساسة انزي َص ػهى:

" ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية" .كالختبار ىذا
الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية كاال نحرافات المعيارية لدرجات طالب المجمكعتيف في
التطبيؽ البعدم الختبار ميارات معالجة المعمكمات ككؿ كلكؿ مستكل مف المستكيات المككنة
لو ،ثـ استخداـ اختبار " ت" لمتكسطيف غير مرتبطيف ف =3ف 6لمعرفة داللة الفركؽ
اإلحصائية ،ككانت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ اآلتي:
جذول ( ) 6دالنت انفزوق بُن يتىسطٍ درجبث يجًىعتٍ انذراست فٍ انتطبُك انبعذٌ الختببر
يهبراث يعبنجت انًعهىيبث ببستخذاو اختببر " ث" )(T- Test
انًستىي
انتطبُك
انتفسُز
انتعزف عهً
انعاللبث
واألنًبط

انًجًىعت

انعذد

انًتىسظ

انتجزَبُت
انضببطت
انتجزَبُت
انضببطت
انتجزَبُت
انضببطت

57
57
57
57
57

8.74
6.57
1.64
7.78
2.66

57

8.29

7.47

57

59.87

4.86

57

76.87

7.66

57

76.95

5.68

57

57.98

6.77

انتجزَبُت
انتهخُص
االختببر ككم

االنحزا
ف
انًعُبرٌ
7.57
4.77
7.66
4.66
7.95

انضببطت
انتجزَبُت
انضببطت
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درجت
انحزَت

89

لًُت
"ث"
انجذونُت

4.99

لًُت
"ث"
انًحسىبت

يستىي
انذالنت

6.16

9.999

5.24

9.999

6.62

9.999

49.17

9.999

72.87
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متكسطي درجات طالب
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف
ّ
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات معالجة المعمكمات في
مستكياتو األربع كاالختبار ككؿ حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة لمستكيات االختبار كاالختبار
ككؿ ( )37.43 -6..53 -6.67 -1.76 -2.56كىي قيـ أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية
مما يدؿ عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح

المجمكعة التجريبية في ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية .األمر الذم يقكد إلى :رفض
الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ كىك" :يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات معالجة

المعمكمات الجغرافية " .

 -9إخببة انسؤال األول يٍ أسئهة انذساسة انزي َص ػهى:

ما أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في تنمية ميارات

معالجة المعمكمات الجغرافية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم؟ كذلؾ مف خالؿ حساب مربع
إيتا ) ،(6ككانت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ اآلتي:

جذول ( )2لًُت "  " 4وحجى تأثُز انتطبُك اإلنكتزونٍ انًستنذ إنً جبنبٍ انذيبغ ( )Mind 64فٍ يهبراث
يعبنجت انًعهىيبث
Effect Size
انًتغُز
يمذار انتأثُز
T-test
انًتغُز انتببع
انًستمم
4
كبُز
9.46
6.16
انتطبُك
انتطبُك
كبُز
9.49
5.24
انتفسُز
اإلنكتزونٍ
كبُز
9.71
6.62
انتعزف عهً انعاللبث واألنًبط
انًستنذ إنً
جبنبٍ انذيبغ
كبُز
9.66
49.17
انتهخُص
()Mind 64
كبُز
9.68
72.87
االختببر ككم

يتضح مف جدكؿ ( )7أف نسبة حجـ األثر لالختبار ككؿ تساكم ( )..64كىي نسبة
" كبيرة "  ،كىذا ُيعد مؤش ارن الرتفاع حجـ تأثير التطبيؽ اإل لكتركني المستند إلى جانبي الدماغ
( )Mind 26في التدريس لتنمية ميارات معالجة المعمكمات لدل لطالب المجمكعة
التجريبية.
كبذلؾ يككف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة ،الذم نص عمى :ما

أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في تنمية ميارات معالجة
المعمكمات الجغرافية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم؟
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يتضح مف إجابة السؤاؿ األكؿ ،كنتائج اختبار الفرض األكؿ أف استخداـ التطبيؽ
اإل لكتركني المستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في تدريس كحدة "األنشطة االقتصادية
في مصر" أدل إلى تنمية ميارات معالجة المعمكمات الجغرافية لدل طالب المجمكعة
التجريبية.
كيمكف أف تُعزل النتيجة السابقة إلى:
 التػػدريس كفػػؽ التطبيػػؽ اإل لكتركنػػي المسػػتند إلػػى جػػانبي الػػدماغ ( )Mind 26جعػػؿالطالب يربطكف بيف المفاىيـ المضػمنة بالكحػدة كيككنػكا عالقػات بػيف ىػذه المكضػكعات
كتأثيرىا كتأثرىا ببعضيا البعض ،األمػر الػذم أدل إلػى تكضػيح تمػؾ العالقػات التػي تػربط
بعض الظكاىر الجغرافية بعضيا ببعض.
 إتاحة فرص عديدة لمنقاش ،كالحكار أسيـ في حدكث تعمـ حقيقػي لمكضػكعات الكحػدة،كزيػػادة قػػدرة الطػػالب عمػػى تطبيػػؽ المعمكمػػات الجغرافيػػة المتعممػػة فػػي مكاقػػؼ تعميميػػة
تعممية جديدة أثرت فى تنمية ميارات معالجة المعمكمات لدييـ.
 أف استخداـ التطبيؽ اإل لكتركني المستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في التدريسيركز عمى إبراز المكقؼ الجغرافى مف خالؿ المالحظة كالتفسير عبر غرفة الحكار ،كابراز
العالقات السببية بيف الظاىرات الجغرافية ،األمر الذل أدل إلى تنمية قدرة الطالب عمى
معالجة المعمكمات الجغرافية.
 أتاح التطبيؽ اإل لكتركني لمطالب فرص كتابة أفكارىـ حكؿ مكضكعات الكحدة بشكؿمختصر ككذلؾ تصميـ خرائط ذىنية لممفاىيـ المتضمنة في الكحدة مما أدل إلى تنمية
قدرتيـ عمى التمخيص سكاء في صكرة أفكار رئيسة كفرعية أك في صكرة خرائط ذىنية.
 تحكيؿ المعمكمات الجغرافية إلى خرائط ذىنية مف خالؿ التطبيؽ اإل لكتركني أسيـ فيإكساب طالب الصؼ األكؿ الثانكم ميارة التمخيص.
 ساعد رسـ الخرائط الذىنية عبر التطبيؽ اإل لكتركني كالحكار كالنقاش الطالب عمىاستنتاج المعمكمات مف خالؿ الخرائط كربط األسباب بالنتائج كتفسير األحداث كالظكاىر.
 قياـ ال طالب ببناء الخرائط الذىنية ساعد عمى تنمية ميارة تنظيـ البيانات عمى أفرعالخريطة كاستنتاج المعمكمات كمنيا ،كادراؾ العالقات بيف عناصرىا.
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 أسيـ التداعي الحر لؤلفكار في المكضكع الجغرافي المطركح إلى إكساب الطالب عينةالبحث ميارات التمخيص كتطبيؽ المفاىيـ الجغرافية عمى مكاقؼ حياتية.
كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج بعػػػض الدراسػػػات التػػػي اسػػػتخدمت بعػػػض التطبيقػػػات
اإل لكتركنية في تنمية ميارات معالجة المعمكمات مثؿ :دراسة السكداني كأسيؿ (6.34ـ).
كمػا تتفػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع نتػائج بعػػض الدراسػات التػػي اسػتخدمت الخػرائط الذىنيػة فػػي
تنمية ميارات معالجة المعمكمات كمنيا :دراسة عبد السميع (6.33ـ).

 - 2اخحببس انفشض انثبًَ نهذساسة ،انزي َص ػهى:
" ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية في

التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية" .كالختبار ىذا الفرض تـ
حساب المتكسطات الحسابية كاال نحرافات المعيارية لدرجات طالب المجمكعة التجريبية في
التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية ،ثـ استخداـ اختبار " ت"
لمتكسطيف مرتبطيف ف =3ف 6لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية ،ككانت النتائج كما ىي
مكضحة بالجدكؿ اآلتي:
جذول ( ) 79دالنت انفزوق بُن يتىسطٍ درجبث انًجًىعت انتجزَبُت فٍ انتطبُك انمبهٍ وانبعذٌ نًمُبص
االتجبه نحى انتطبُمبث اإلنكتزونُت ببستخذاو اختببر " ث" )(T- Test
لًُت
االنحزاف درجت
لًُت "ث" يستىي
"ث"
انتطبُك انعذد انًتىسظ انًعُبرٌ انحزَت
انًستىي
انذالنت
انًحسىبت
انجذونُت
لبهٍ
يمُبص االتجبه
79.49 67.54
57
87
انتطبُمبث
نحى
9.999
76.86
4.99
ت
نكتزونُ
اإل
6.71
12.66
57
بعذٌ

متكسطي درجات طالب
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف
ّ
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية
حيث بمغت قيمة "ت" المحسكبة لممقياس ككؿ ( )36.42كىي قيمة أكبر مف قيمة "ت"
الجدكلية مما يدؿ عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ

البعدم ،األمر الذم يقكدنا إلى رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ كىك :يكجد فرؽ
داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم

لمقياس االتجاه نحك التطبيقات اإللكتركنية.
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 -2إخببة انسؤال انثبًَ يٍ أسئهة انذساسة انزي َص ػهً:

ما أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في تنمية االتجاه

نحك التطبيقات اإل لكتركنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم؟ كذلؾ مف خالؿ حساب مربع إيتا
) ،(6ككانت النتائج كما ىي مكضحة في الجدكؿ اآلتي:
جذول (  )77لًُت "  " 4وحجى تأثُز انتطبُك اإلنكتزونٍ انًستنذ إنً جبنبٍ انذيبغ ()Mind 64
فٍ تنًُت االتجبه نحى انتطبُمبث اإلنكتزونُت
انًتغُز انًستمم
انتطبُك اإلنكتزونٍ انًستنذ إنً
جبنبٍ انذيبغ ()Mind 64

انًتغُز انتببع

T-test

Effect
Size
4

يمذار
انتأثُز

يمُبص االتجبه نحى
انتطبُمبث اإلنكتزونُت

76.86

9.67

كبُز

يتبيف مف جدكؿ ( )33السابؽ أف حجـ تأثير التطبيؽ اإل لكتركني المستند إلى جانبي
الدماغ ( )Mind 26في تنمية االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية كبير حيث بمغ حجـ التأثير
( ،)..63كىذا يدؿ عمى ارتفاع مؤشر حجـ التأثير باستخداـ التطبيؽ اإل لكتركني المستند إلى
جانبي الدماغ ( )Mind 26في التدريس لدم طالب المجمكعة التجريبية.
كبذلؾ يككف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة ،الذم نص عمى :ما
أثر تطبيؽ إلكتركني مستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في تنمية االتجاه نحك التطبيقات
اإل لكتركنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ؟
يتضح مف إجابة السؤاؿ الثاني  ،كنتائج اختبار الفرض الثاني أف استخداـ التطبيؽ
اإل لكتركني المستند إلى جانبي الدماغ ( )Mind 26في تدريس الجغرافيا أدل إلى تنمية
االتجاه نحك التطبيقات اإل لكتركنية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.
كيمكف أف تُعزل النتيجة السابقة إلى:
 إتاحة الفرص لمطالب مف خالؿ العمؿ عبر التطبيؽ اإل لكتركني في أم كقت كزمافكالحكار كالنقاش عبر غرفة الحكار دكف خكؼ أك رىبة ساعد عمى تنمية اتجاىات
الطالب نحك استخداـ التطبيقات اإل لكتركنية.
 ما يتضمنو التطبيؽ اإل لكتركني مف الحصكؿ عمى أفكار تتعمؽ بمكضكعات الدراسةكمناقشة لممشكالت كالمكضكعات المتضمنة في كحدة الدراسة مكف الطالب مف إثراء
معمكماتيـ حكؿ تمؾ المكضكعات كتنظيـ تمؾ المكضكعات في شكؿ خرائط ذىنية ساىـ
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في تنمية اتجاىات الطالب نحك استخداـ التطبيقات اإل لكتركنية كمصدر ثرم لممعمكمات
حكؿ مكضكعات الدراسة.
 ما يكفره تطبيؽ العقؿ  26مف  :تمايز لكني  ،كركابط ،ككاجية مستخدـ مشكقة كبسيطةأسيـ في تككيف اتجاه إيجابي نحك ىذه التطبيقات كتطكير استخداميا في تعميـ
الجغرافيا.
 طبيعة تطبيؽ العقؿ  26بما يكفره مف أسمكب يحاكي جانبي الدماغ األيمف كاأليسركعرض المعمكمات كفؽ ىرمية كتشعب منطقي ساىـ في إكساب الطالب عينة الدراسة
االتجاه نحك تكظيؼ ىذا التطبيؽ في تعمـ المقرر الدراسي.
 جاىزية التطبيؽ في تصدير الخرائط العقمية لكحدة األنشطة االقتصادية في مصر بصيغإلكتركنية

مختمفة كمشاركتيا مع المجمكعة كالتعديؿ عمييا أكجد نكعان مف االتجاه

اإليجابي لدل الطالب نحك التطبيقات اإل لكتركنية في تعمـ الجغرافيا.

كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات التي اسػتيدفت تنميػة االتجػاه نحػك
الػػػتعمـ اإل لكتركنػػػي كتطبيقاتػػػو كمنيػػػا دراسػػػة :الرحيمػػػي (6.31ـ) ،كغػػػانـ (6.34ـ) ،عمػػػر
كالمصعبي (6.35ـ) ،كالعبدلي (6.36ـ).

 -2انحىصٍبت:
في ضكء نتائج الدراسة الحالية يكصي الباحثاف باآلتي:
 -3كفؽ ما أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج ضركرة االنتقاؿ مف التقميدية إلى أنظمة
التعمـ اإل لكتركني المعتمدة عمى التطبيقات لما ليا مف نجاح في تغير نمطية التعمـ
كمكاكبة طبيعة العصر.
 -6تصميـ تطبيقات إلكتركنية لنظـ المعمكمات الجغرافية مبنية عمى نظرية التعمـ كفؽ جانبي
الدماغ كتكظيفيا في المراحؿ التعميمية المختمفة لتعميـ الجغرافيا.

 -1تبني تقنية العقؿ  (Mind 26) 26لرسـ خرائط العقؿ عمى نطاؽ كاسع لما تحققو مف
متعة كتككيف اتجاىات مكجبة نحك التطبيقات اإل لكتركنية في التعميـ كالتعمـ.

 -2تككيف فريؽ عمؿ مف معممي الجغرافيا ؛ لتصميـ برامج كتطبيقات كدركس إلكتركنية
إثرائية مف خالؿ تطبيقات الكاقع المعزز ،كالكيب الداللي ،كتكظيفيا في تعميـ الجغرافيا.
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 -3تكفير بيئة تعميمية كادارة تربكية متطكرة ،كامدادىا بالمكارد المادية كالبشرية الالزمة
لتسخير معطيات التقنية الحديثة مف تطبيقات إلكتركنية لتعميـ الجغرافيا بالمرحمة
الثانكية.

 -4التكسع في تكظيؼ تطبيؽ العقؿ  (Mind 26) 26لتطكير خرائط العقؿ التشاركية عمى
أكبر عدد مف الطالب كالمدارس؛ حتى يمكف التأكد مف صالحيتو لمتعميـ.

يقحشحبت انذساسة:
في ضكء ما تكصمت إلية الدراسة مف نتائج يقترح الباحثاف اآلتي:

 -3فاعمية تطبيؽ إلكتركني ) (mind 26لتعميـ الجغرافيا عمى تنمية التفكير الجانبي
لدل طالب المرحمة الثانكية.

 -6تقكيـ محتكل مقررات الجغرافيا بالمرحمة المتكسطة في ضكء ميارات معالجة
المعمكمات كتحميميا.
 -1تصميـ تطبيؽ إلكتركني مقترح لتدريس الجغرافيا كقياس فاعميتو في تنمية ميارات
معالجة المعمكمات كتحميميا كالكعي بأىمية المستحدثات اإل لكتركنية لدل طالب
المرحمة الثانية مف التعميـ األساسي.
 -2بيئة تعمـ الكتركنية قائمة عمى بعض تطبيقات الكاقع المعزز في تنمية ميارات
معالجة المعمكمات الجغرافية كالحس الجغرافي لدل طالب المرحمة الثانكية.
 -3فاعمية برنامج تدريبي باستخداـ تقنية العقؿ  26في تنمية ميارات التفكير الجانبي
لدل معممي الجغرافيا بالمرحمة الثانكية.
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يشاخغ انذساسة:
أ -انًشاخغ انؼشبٍة:
إبراىيـ  ،يا ار إبراىيـ محمد .)6.36( .فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمي استخداـ الخرائط الذىنية في
تنمية ميارة التخطيط لدم معممات رياض األطفاؿ كأثره العقؿ لدييف .مجمة دراسات في
الطفكلة كالتربية ،كمية رياض األطفاؿ  ،جامعة أسيكط  ،ع.644-372 ،3

إبراىيـ ،أبك السعكد6..4(.ـ) .التعميـ كالمعمكماتية  -دكر اإلنترنت في إعداد الخريجيف كتدريس
المغات :نحك رؤية استراتيجية لمتعميـ في االقطار العربية .التربية :كزارة التربية كالتعميـ س

 ,4ع .16 – 12 ، 3.

إبراىيـ ،يا ار إبراىيـ محمد ،كسيد ،مناؿ أنكر .)6.36( .فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استخداـ
الخرائط الذىنية اإللكتركنية في تنمية ميارة التخطيط لدل معممات رياض األطفاؿ كأثره

عمى عادات العقؿ لدييف .مجمة دراسات في الطفكلة كالتربية :جامعة أسيكط  -كمية رياض
األطفاؿ ع.644 - 372 ،3

أبك مغنـ ،كرامي كأبك درب ،عالـ .)6.36( .أثر استخداـ رحالت التعمـ االستكشافية عبر الكيب في
تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ المعرفي كاالتجاه نحك استخداميا لدم تالميذ
الحمقة االبتدائية .المجمة التربكية.3.4-333 .)16( ،

أحمد ،سناء محمد حسف .)6.37(.فعالية استخداـ الخرائط الذىنية االلكتركنية في تدريس المغة
العربية في تنمية التحصيؿ كميارات التفكير التكليدم لدم تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.

كمية التربية  ،جامعة المنكفية ،مجمة كمية التربية ،مج،12ع.75 – 5. ،3

آدـ  ،مرفت محمد كماؿ محمد  .)6.36(.فعالية إستراتيجية مقترحة في ضكء نظرية التعمـ المستند
الي جانبي الدماغ عمي التحصيؿ كميارات التفكير البصرم كالكفاءة الذاتية المدركة

لدم طالبات المرحمة اإلعدادية .الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات  ،مجمة تربكيات
الرياضيات ،مج  ،63ع.663 – 631 ،3

آؿ ممكذ ،حصة محمد :)6.37( .أثر التعمـ التحكيمي في تنمية ميارات المعالجة الذىنية المعرفية
كاالستقالؿ الذاتي لدم طالبات كمية التربية بجامعة الممؾ خالد .مجمة الجامعة اإلسالمية

لمدراسات التربكية كالنفسية ،جامعة الممؾ خالد  ،السعكدية ،مج( )65ع( ،)6ص-77
.363

البمطاف ،إبراىيـ عبداهلل .)6.31( .التكنكلكجيا الرقمية كتطبيقاتيا في تعميـ العمكـ .عماف :دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
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البمكم ،ليمى محمكد سالـ كبني فارس ،محمكد جمعو .)6.34(.فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية
المحكسبة كخرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي بمقرر الدراسات االجتماعية

كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط ".المجمة الدكلية التربكية المتخصصة :دار
سمات لمدراسات كاألبحاث ،مج ,3ع.313 - 3.. ، 2

بكزاف ،تكني  . )6..7(.كيؼ ترسـ خريطة العقؿ .ط ،5الرياض :مكتبة جرير.

بكزاف ،تكني كبكزاف ،بارم ( .)6.3.كتاب خريطة العقؿ  .الرياض  :مكتبة جرير .

جركاف ،فتحي عبد الرحمف  :)6.31(.تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات ،ط ،4دار الفكر ،عماف ،االردف.

حسيف ،ثائر كعبد الناصر فخركا  :)6.32(.الشامؿ في ميارات التفكير ،ط ،1مركز ديبكنك لتعميـ
التفكير ،عماف ،االردف.

الحصرل ،كامؿ 6.31(.ـ) .فاعمية برنامج تدريبى لتنمية بعض الميارات التكنكلكجية لجكجؿ إيرث لدل
معممى الدراسات االجتماعية كاتجاىاتيـ نحك استخداـ التكنكلكجيا فى التدريس .مجمة

الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية ،جامعة عيف شمس  -كمية التربية ،ع (،)33
.614-631

الحصرم ،كامؿ دسكقي 6.33(.ـ) .برنامج تدريبي لتنمية معرفة معممي الدراسات اإلجتماعية ببعض
مستحدثات العصر الرقمي كاتجاىاتيـ نحك استخداميا في التدريس .مجمة كمية التربية،

جامعة المنكفية ،مج ( ،)1.ع (.45-21 ،)2

حمة  ،عزة محمد  :)6.3.(.مستكيات تجييز المعمكمات كعالقتيا بالتفكير الناقد كالتخصص األكاديمي
لدم طالبات جامعة الطائؼ .دراسات عربية في التربية كعمـ النفس – السعكدية  ،مج ،2
ع.662-633 ،2

الحمار ،أمؿ مبارؾ كالمديرس ،عبد اهلل كالنجار ،خمكد  .)6.34(.أثر استخداـ تطبيقات اليكاتؼ
ّ
الذكية في تسييؿ التعمـ لدل الطالب المعمميف كاتجاىيـ نحك التعمـ الجكاؿ .دراسات تربكية
كاجتماعية ،جامعة حمكاف ،مج ( ،)66ع (.336-261 ،)6

الحناقطة  ،نبيمة عمي ( .)6.33الخرائط العقمية  ، Mind Mapsمجمة رسالة المعمـ  ،مج(، )27
ع( ، )2كزارة التربية كالتعميـ  ،األردف .73-64 ،

الدعيس ،محمد ناجي اسماعيؿ  .)6.33(.اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك تكظيؼ اإلنترنت في
البحث العممي كالتدريس بكمية التربية أرحب جامعة صنعاء .مجمة جامعة الناصر،مج ،6

ع .236 – 163 ،4
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رحاب ،عبد الشافي أحمد سيد كأميف ،عبدالرحيـ عباس كمحمد ،شفاء محمد حسيف.)6.36( .
استخداـ الخرائط الذىنية الرقمية فى تدريس المغة العربية .مجمة العمكـ التربكية :جامعة

جنكب الكادم ،ع (.3.1 - 65 ،)12

الرحيمي ،تغريد بنت عبدالفتاح بف محمد  .)6.31(.أثر استخداـ بعض تطبيقات جكجؿ التربكية في
تدريس مقرر تقنيات التعميـ في التحصيؿ الدراسي كالذكاء االجتماعي كاالتجاه نحكىا لدل
طالبات جامعة طيبة .رسالة دكتكراه ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل.

الردادم ،ىشاـ محمد  .)6..7(.فاعمية استخداـ الخريطة العقمية الحاسكبية في تنمية ميارات التعمـ
لطمبة العمكـ اإلدارية بجامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية  .رسالة ماجستير ،كمية الدراسات
العميا بالرياض.

رزؽ ،محمد عبد السميع  :)6..2(.فعالية برنامج الستراتيجيات تجييز المعمكمات في تعديؿ االتجاه
نحك المكاد التربكية كزيادة ميارات االستذكار كاإلنجاز األكاديمي في ضكء السعة العقمية.
مجمة كمية التربية بالمنصكرة ،العدد (.365 -73 ،)34

الرفاعي ،نجيب عبد اهلل .)6.31(.الخريطة الذىنية خطكة خطكة .ط .1الككيت  :مركز ميارات
لالستشارات كالتدريب.

الزغمكؿ ،رافع النصير

الشركؽ .

كالزغمكؿ ،عماد عبد الرحيـ 6..5(.ـ) .عمـ النفس المعرفي .عماف :دار

زنقكر ،ماىر محمد صالح ( :)6.33اثر االختالؼ بيف نمطي التحكـ ]تحكـ المتعمـ -تحكـ البرنامج
[ببرمجة الكسائط الفائقة عمى انماط التعمـ المفضمة كميارات معالجة المعمكمات كمستكيات

تجييزىا كالتفكير المستقبمي في الرياضيات لدل طالب المرحمة المتكسطة ،مجمة تربكيات
الرياضيات ،ع( ،)3مج( ،)36الجزء االكؿ ،كمية التربية بالكادم الجديد ،جامعة اسيكط،

.367-4

الزىراني ،عمي بف محمد بف سعيد العمرم .)6.36(.أثر استخداـ الخرائط الذىنية االلكتركنية في
تنمية المفاىيـ العممية في مادة الحاسب لطالب المرحمة المتكسطة .المؤسسة العربية

لمبحث العممي كالتنمية البشرية ،المجمة الدكلية لمعمكـ التربكية كالنفسية،ع– 36. ،3.
.327

الزىيرم ،حيدر عبد الكريـ محسف  .)6.34(.فاعمية التعمـ المستند الي الدماغ في تحصيؿ طالب
الصؼ األكؿ المتكسط في مادة الرياضيات كتفكيرىـ الجانبي  .كمية اإلمارات لمعمكـ

التربكية ،مجمة الفنكف كاألدب كعمكـ اإلنسانيات كاالجتماع ،ع.127 – 165 ،3
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زياف ،سحر زيداف" .)6.34( .فعالية برنامج تدريبي باستخداـ الحاسكب في تحسيف ميارات تجييز
كمعالجة المعمكمات كأثره عمى العسر القرائي لدل تمميذات المرحمة االبتدائية .المجمة
الدكلية التربكية المتخصصة :دار سمات لمدراسات كاألبحاث ،مج ,3ع.626 - 636 ، 5

السعيد ،حناف أحمد  .)6.37(.فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية اإللكتركنية في تنمية التحصيؿ
كالدافعية نحك تعمـ الرياضيات لدل طالبات المرحمة المتكسطة بعسير .مجمة الجامعة

اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية ،العدد ( ،)65مج (.165-1.. ،)3

السمطي ،ناديا  .)6..7(.التعمـ المستند الي الدماغ  .ط ،6عماف :دار المسيرة.

سمارة  ،نكاؼ أحمد كالعديمي ،عبد السالـ مكسي (  .)6..6مفاىيـ كمصطمحات في العمكـ التربكية.
عماف :دار المسيرة.

السكداني ،عبدالكريـ عبدالصمد كالعتابي ،أسيؿ جمعة عمى  .)6.34(.فاعمية التدريس بالرحالت
المعرفية (  ) Web Questsفي ميارات معالجة كتحميؿ المعمكمات اإلحيائية لدل طالبات

الصؼ الثانى المتكسط .مجمة القادسية في اآلداب كالعمكـ التربكية :جامعة القادسية -
كمية التربية ،مج ,35ع.251 - 217 ، 3

سيد ،أسامة محمد كالجمؿ ،عباس .)6.36 ).أساليب التعمـ كالتعميـ النشط  .دسكؽ :دار العمـ
كاإليماف لمنشر كالتكزيع.

شحاتة ،حسف كزينب النجار .)6..1( .معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية .القاىرة :الدار المصرية
المبنانية.

شحاتة ،حسف. )6.35(.المرجع في عمـ النفس المعرفي كاستراتيجيات التدريس .ط .1القاىرة  :الدار
المصرية المبنانية .

شعباف ،مصعب محمد .)6..7(.تجييز المعمكمات كعالقتيا بالقدرة عمى حؿ المشكالت لدل طالب
المرحمة الثانكية ،رسالة ماجستير ،غير منشكرة كمية التربية الجامعة اإلسالمية بغزه.

الشنقيطي ،خالد محمد أميف  .)6.3. (.أثر استخداـ التعمـ المدمج عمى الميارات القيادية ك االتجاه
نحك التعمـ اإللكتركني لدل قادة الكحدات الكشفية بمدارس المنطقة الشرقية .رسالة
ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة الخميج العربي ،البحريف.

عبد الباسط ،حسيف محمد أحمد  .)6.32 (.الخرائط الذىنية الرقمية كأنشطة استخداميا في التعميـ
كالتعمـ .مجمة التعميـ اإللكتركني ،ع .36متاح عمى http://emag.mans.edu.eg

&task=show&id=683

 ( /index .php ?page = newsتاريخ الزيارة

.)6.37/4/31
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عبد الحمزة ،لينا .)6.36(.فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية االلكتركنية فى بعض عادات العقؿ لدل
طالبات الصؼ الثانى المتكسط لمادة األحياء .مجمة القادسية في اآلداب كالعمكـ التربكية:
جامعة القادسية  -كمية التربية ،مج ,36ع.42 - 2. ،3

عبد الرزاؽ ،السعيد السعيد .)6.34(.الخرائط الذىنية االلكتركنية .مدكنة األكاديمية العربية لمتعمـ
اإلليكتركني كالتدريب ،مجمة التعميـ اإل لكتركني ،ع .66متاح
http://www.elearning-arab-academy.com/digital-learning/151 ( 2152-11-19-51-16-28.htmlتاريخ الزيارة )6.37/4/33

عمى

عبدالسميع ،عبدالعاؿ رياض .)6.33( .برنامج قائـ عمى الخرائط الذىنية لتنمية ميارات معالجة
المعمكمات كتصكيب التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الجغرافية لدل تالميذ المرحمة

االبتدائية .دراسات عربية في التربية كعمـ النفس :رابطة التربكييف العرب ،ع– 61 ، 41

.336

عبدالعاؿ ،ريياـ رفعت محمد  .)6.31(.فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية الرقمية في تدريس كحدة "
األخطار التى تيدد البيئة " بمنيج الجغرافيا عمى تنمية ميارات حؿ المشكالت االبداعى

لدل الطالبات بالصؼ األكلى الثانكل كبقاء أثر تعمميـ .مجمة الجمعية التربكية لمدراسات
االجتماعية ،جامعة عيف شمس  -كمية التربية ،ع (.337-367 ،)3.

العبدلي ،حمكد عمي  .)6.36(.أثر التدريس باستخداـ تطبيقات المحمكؿ التفاعمية عمى اتجاىات طمبة
كمية التربية في جامعة الحديدة نحك تكنكلكجيا التعميـ كتطبيقاتيا .مجمة العمكـ التربكية
كالنفسية ،مج ( ،)37ع(.436 – 363 ،)6

عفانة  ،عزك اسماعيؿ كالجيش ،يكسؼ ابراىيـ ( ،)6..7التدريس كالتعمـ بالدماغ ذم الجانبيف  .دار
الثقافة لمنشر ،عماف.

عمر ،ركضة أحمد كالمصعبي ،زىرة عبد الرب  .)6.35(.فاعمية استخذاـ تطبيؽ بالؾ بكرد لمتعمـ
النقاؿ ( )Black board Mobile learnفي تنمية االتجاىات نحك التعمـ اإللكتركني
النقاؿ لدل طالبات جامعة نجراف .المجمة التربكية الدكلية المتخصصة ،مج ،4ع364 ،5
–.314

الغامدم ،إبراىيـ محمد عمى 6.33(.ـ) .فاعمية استراتيجية ما كراء المعرفة في تنمية التفكير اإلبداعي
كميارات معالجة المعمكمات في الرياضيات لدل طالب الصؼ الثالث المتكسط .مجمة

دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،ع ( ،)63.نكفمبر.54-33 ،
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غانـ ،منجي عزمي محمكد 6.34(.ـ) .أثر استخداـ تطبيقات جكجؿ في تنمية اكتساب طمبة الصؼ
السادس في المدارس الحككمية في محافظة طكلكرـ لممفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ نحك تقبؿ
التكنكلكجيا .رسالة ماجستير ،عمادة كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الفمسطينة.

القضاة ،محمد فرحاف  .)6.33(.أساليب معالجة المعمكمات لدم طالب كمية التربية بجامعة الممؾ
سعكد في ضكء متغيرم المستكل الدراسي كالمستكل التحصيمي .المجمة التربكية ،الككيت،

ع ( ،)335مج (.666-633 ،)1.

قطامي ،نايفة  .)6.31(.نمكذج شكارتز كتعميـ التفكير .عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

قمر ،عصاـ تكفيؽ عبدالحميـ .)6..6(.رؤية مستقبمية إلستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في مجاؿ تعميـ
المكىكبيف .مجمة دراسات نفسية كتربكية :جامعة قاصدم مرباح  -مخبر تطكير
الممارسات النفسية كالتربكية ع .6. - 56 ، 3

قنيني ،فاتنة محمد صابر  .)6.34(.اتجاىات المعمميف كالطمبة نحك استخداـ الحاسكب المكحي في
التعمـ كالتعميـ في المدارس األردنية .المجمة العربية لمعمكـ ك نشر األبحاث ،مج ( ،)6ع

(.3.3 – 62 ،)3

كميج ،برياف  :)6..6(.إدارة العقؿ ،ترجمة تيب تكب لخدمات الترجمة .القاىرة :دار الفاركؽ لمنشر
كالتكزيع.

المبارؾ ،سميماف سعيد (.)6..7المعالجة المعمكماتية كعالقتيا بالدافع المعرفي لدم طمبة كمية التربية
األساسية في جامعة المكصؿ  .مجمة أبحاث كمية التربية األساسية – جامعة المكصؿ –

العراؽ ،مج ،7ع.65-32 ، 3

محمكد ،صالح الديف عرفة  .)6..4(.تفكير بال حدكد .القاىرة :عالـ الكتب.

مصباح ،أماؿ عمى عياد 6.31(.ـ) .فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم في تدريس ميارات
معالجة المعمكمات كالكفاءة االجتماعية لدل عينة مف الطالب الدارسيف لمادة عمـ
االجتماعي في المرحمة الثانكية .مجمة البحث العممي في التربية ،مصر  ،ع ( ،)32ج

(.4.7-373 ،)3

المكسكم ،عبد العزيز حيدر :)6.34( .التفكير كتعمـ مياراتو .عماف  :الدار المنيجية لمنشر كالتكزيع.
نكر ،كاظـ ( :)6.33قراءات في التفكير كاإلبداع .عماف  :مركز ديبكنك لتعميـ التفكير.

يكسؼ ،جيياف مكسى اسماعيؿ  .)6..7(.أثر برنامج محكسب في ضكء نظرية جانبي الدماغ عمى
تنمية ميارات التفكير فكؽ المعرفي لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بمادة تكنكلكجيا المعمكمات

بمحافظات غزة .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة االسالمية ،فمسطيف.

ة -انًشاخغ األخُبٍة:
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