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فاعلیـة برنــامج تــدریبي مقتــرح قــائم علـى الخــرائط الذهنیــة اإللكترونیــة فــى 
نمیة الترابطات الریاضـیة والتفكیـر البصـري لـدي الطـالب المعلمـین شـعبة ت
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 : ملخص الدراسة

تعرف فاعلیة برنامج تدریبي مقتـرح قـائم علـى : هدفت الدراسة الحالیة إلى 
الخرائط الذهنیة اإللكترونیـة فـى تنمیـة الترابطـات الریاضـیة والتفكیـر البصـري لـدي 
الطالب المعلمین شعبة الریاضـیات، وقـد أعـد الباحـث برنامجـًا تـدریبیًا مقتـرح قـائم 

كمـا أعـد الباحـث .  XMind برنـامج اسـتخدامعلى الخـرائط الذهنیـة اإللكترونیـة ب
وتكونــت عینــة الدراســة مــن . اختبــارًا للتــرابط الریاضــي واختبــارًا للتفكیــر البصــري  

كلیــة  –طالبــًا مــن طــالب الفرقــة الرابعــة بشــعبة الریاضــیات والحاســب اآللــي ) ٢٠(
التربیــة جامعــة الفیــوم حیــث أنهــا مقــر عمــل الباحــث وهــم عبــارة عــن مجمــوعتین ، 

) ٨(طالبًا ، ومجموعة ضابطة وعدد طالبهـا ) ١٢(جموعة تجریبیة وعدد طالبها م
طـــالب ، وتـــم تطبیـــق أدوات الدراســـة الحالیـــة قبلیـــًا ثـــم تـــدریب طـــالب المجموعـــة 

في في رسم الخرائط الذهنیة اإللكترونیة  XMind استخدام برنامجالتجریبیة علي 
ــد ریب ، ثــم تــم تطبیــق أدوات حــین لــم یتلقــوا طــالب المجموعــة الضــابطة هــذا الت

  .الدراسة بعدیًا 



تفـــوق طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة علـــى طـــالب : وتوصـــلت الدراســـة إلـــى 
المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار الترابط الریاضي في االختبار ككل 
وفـى كــل مهــارة مــن مهاراتـه فیمــا عــدا مهــارة ربـط موضــوعات الریاضــیات ببعضــها 

ع الباحـــث ذلـــك إلـــي وأن االســـالیب المعتـــادة والخـــرائط الذهنیـــة الـــبعض وقـــد ارجـــ
یســهمان بشــكل متكــافئ فــي إدراك الترابطــات بــین موضــوعات الریاضــیات ببعضــها 
البعض ، وأن التدریب من خالل الخرائط الذهنیة یحتاج إلى تعمق بشـكل أكبـر فـي 

التفكیــر الترابطــات بــین موضــوعات الریاضــیات ببعضــها الــبعض ، وكــذلك الختبــار 
ــنمط  البصــري فــى االختبــار ككــل وفــي كــل مهــارة مــن مهــاراتهم فیمــا عــدا مهــارة ال
البصــري وقــد أرجــع الباحــث ذلــك إلــى أن التــدریب علــى الخــرائط الذهنیــة لــم یركــز 
ــة  ــة لألنمــاط البصــریة وكیفی ــى إدراك طــالب المجموعــة التجریبی ــافي عل ــدر الك بالق

كمــا توصــلت إلــى عــدم وجــود . ذهنیــة اســتنتاجها واســتخدامها فــي رســم الخــرائط ال
ارتبــاط طــردي دال بــین درجــات طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیــق البعــدي 
الختبار الترابط الریاضي ودرجـاتهم فـي اختبـار التفكیـر البصـري وقـد أرجـع الباحـث 

وأوصــت . ذلــك إلــى أن كــال منهمــا متغیــرًا مســتقًال بذاتــه ال یــؤثر و الیتــأثر بــاالخر 
 الخـرائط اسـتخدام حـول الریاضـیات تدریبیـة لمعلمـي دورات عقـدبضـروة  الدراسـة

 ، و التعلیمیـة للـدروس الذهنیـة الخرائط تصمیم الذهنیة الیدویة واإللكترونیة وكیفیة
تضمین مقررات كلیة التربیة شعبة الریاضیات بموضوعات تخاطب مهـارات التـرابط 

  . والتفكیر البصري، الریاضي 
 :ة الكلمات المفتاحی
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