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  ملخص :

فاعمية تدريس اليندسة باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية عمى تنمية : البحثعنواف 
 ميارات الحس اليندسى لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية.

لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية  ميارات الحس اليندسى إلى تنمية دراسةال هىذ تىدف
 بعض ميارات ضعؼ ىف . وقد تحددت مشكمة الدراسةباستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية

 .إلعدادىالصؼ األوؿ ا تالميذلدى الحس اليندسى 
 : ىاإلجابة عف السؤاؿ اآلتبحث حاوؿ ال

ى تنمية ميارات فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية فى تدريس اليندسة عمما 
 الحس اليندسى لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى ؟

البرنامج ، تـ إعداد المواد التعميمية واألدوات الالزمة، وىي تصميـ لبحثولتنفيذ تجربة ا
لرسـ الخرائط الذىنية  E-draw mind map)التدريبى/التعميمى( الستخداـ برنامج 

عداد  االلكترونية ـ اختيار واختبار ميارات الحس اليندسى، ث ،يؿ المعمـودل، كتيب التمميذ، وا 
، وتطبيؽ األدوات قبمًيا، ثـ ( تمميذ مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى05دراسة)مجموعة ال

تدريس موضوعات مقرر وحدة الينسة والقياس لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى مف العاـ 
 الدراسة ، ثـ تطبيؽ أدواتكترونيةـ باستخداـ الخرائط الذىنية االل8502/8502الدراسي 

 الي: بعدًيا، ومعالجة النتائج إحصائًيا، وكانت النتائج كالت  
تالميذ الصؼ بيف متوسطي درجات  5.50وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى -

الخرائط باستخداـ  وحدة"اليندسة والقياس"موضوعات  درسوا الذيف ) األوؿ اإلعدادى
الموضوعات نفسيا  الذيف درسوا) اإلعدادىالصؼ األوؿ  تالميذ( و ونيةالذىنية االلكتر 

وذلؾ ميارات الحس اليندسى الختبار  ىبالطريقة التقميدية المعتادة( في التطبيؽ البعد
الخرائط الذىنية باستخداـ  الوحدة المقررةموضوعات وا درس مذيف)ال التالميذ صالحل

 (.االلكترونية
الرياضيات بصفة إلى تقديـ بعض التوصيات لالستفادة منيا في تدريس بحث ال يىوقد انت

 ومنيا: اليندسة بصفة خاصة، ، عامة
تبنى مراكز القياس والتقويـ بوزارة التربية والتعميـ مشروع وضع اختبارات تشخيصية  -

لميارات الحس اليندسى المقررة عمى المتعمميف  في جميع المراحؿ التعميمية ومنيا 
اإلعدادية لتشخيص النقص الموجود لدييـ في مختمؼ المفاىيـ والتعميمات  المرحمة
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والنظريات اليندسية، وذلؾ ليكوف تصويبيا نقطة انطالؽ لتدريس الموضوعات الجديدة 
 المتعمقة بيذه المفاىيـ في المراحؿ التالية .

يثة عقد دورات لتدريب معممى الرياضيات عمى استخداـ استراتيجيات التدريس الحد -
القائمة عمى أفكار النظرية البنائية والتي منيا الخرائط الذىنية والتدريب أيضًا عمى 

 فى رسـ الخريطة الذىنية.  E-draw mind mapاستخداـ برنامج 
تدريب التالميذ المعمميف بكمية التربية عمى تصميـ الخرائط الذىنية، والتدريب أيضًا عمى  -

أو البرامج المشابية في رسـ الخريطة  E-draw mind mapاستخداـ برنامج 
 الذىنية.  

ضرورة إعادة النظر فى مناىج اليندسة الحالية بالمراحؿ التعميمية المختمفة وعرضيا  -
بأسموب شيؽ وصياغتيا بطرؽ تشجع التالميذ عمى الدراسة واالطالع بما يساعد عمى 

 تنمية حب االستطالع لدى التالميذ.
العممية وذلؾ لتكوف ضمف اىتمامات التالميذ وتخرج مف إطار ربط تعمـ اليندسة بالحياة  -

 التعمـ التقميدى وبالتالى يستطيع التمميذ االحتفاظ بالتعمـ.
إرساؿ قائمة بالصعوبات واألخطاء التى يتكرر وقوع التالميذ بيا لوزارة التربية والتعميـ  -

 وذلؾ لكى يراعى مصممو المناىج تمؾ الصعوبات.
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ABSTRACT  
Title: The Effectiveness of Teaching Geometry Using Electronic 

Mind Maps in Developing Geometrical Sense Skills and Reducing 

Geometrical Proof Anxiety among Prep school Students. 

Problem of the research:  

 The problem of the present study has been defined in the low 

level of prep school students in geometrical sense skills.  

Results of the reasearch:  

 There is a statistically significant difference between the mean 

scores of students of the experimental and control groups in the 

post application of the geometrical sense skills test, in favor of 

the experimental group. 

Based on these results, the following recommendations are proposed:  

- The  measurement and evaluation centers at the Ministry of 

Education adopt a project to develop diagnostic tests for the 

geometrical sense skills prescribed for learners at all educational 

levels, including the preparatory stage, to diagnose the shortage 

they have in various geometrical concepts, generalizations and 

theories, so that their correction is a starting point for teaching 

new topics related to these concepts in The following stages. 

- Holding courses to train mathematics teachers to use modern 

teaching strategies based on constructive theory ideas, including 

mind maps, and also training in the use of the E-draw mind map 

program in drawing the mind map. 

- Training the teachers of the College of Education in designing 

mind maps, and also training in the use of the E-draw mind map 

or similar programs in drawing the mind map. 

- The necessity of reviewing the current geometrical curriculam in 

the various educational stages, displaying them in an interesting 

manner and formulating them in ways that encourage students to 

search and learn in a way that helps to develop curiosity among 

students. 
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: مشكلة البحث   وأهميته:أوًلا
 مقدمة: 

نعيش اآلف فى عصر المعموماتية حيث االنتشار اليائؿ لممعمومات والتغيرات المتالحقة 
الضرورى البحث عف استراتيجيات حديثة  مف التى شممت جميع مجاالت الحياة، لذلؾ كاف

عادة النظر فى طريقة عرض المناىج وأساليب تدريسيا حتى تتناسب مع والتعمـ ـ يلمتعم وا 
 رات العصر الحالى لننشئ أجيااًل قادرة عمى مواكبة التطور التكنولوجى.تغي

أسيمت بحوث الدماغ فى كشؼ كثير مف األسرار عف كيفية أداء الدماغ لوظائؼ  ولقد
تمؾ البحوث انبثقت نظريات ومفاىيـ جديدة بدأت تدخؿ ميداف التربية و التعميـ  مفمختمفة و 

حيث ظير مصطمح التعميـ البصرى أو ما يسمي بالوسيمة الخطية لتنظيـ المعمومات وتحفيز 
 (.Buzan, 1993,34قوة التفكير ووسيمة تساعد عمي التخطيط والتعمـ والتفكير البنائي )

ف األدوات التعميمية المفضمة التى تساعد عمى دعـ استخداـ وتعد الخرائط الذىنية م
التعميـ البصرى فى دراسة الموضوعات وتساعد عمى تسييؿ اكتشاؼ المعرفة بصورة أسرع 

 (.6، 8500)حسيف عبد الباسط ،
ـ، أوؿ مف ابتكر 0298المولود في مدينة لندف عاـ  Tony Buzan يعد توني بوزافو 

حب سجؿ حافؿ باألعماؿ والكتابات المميزة في حقؿ الذاكرة، وىو الخريطة الذىنية، وىو صا
قد عرفيا ول واضع الخريطة الذىنية التي تعتبر أداة التفكير متعدد األساليب لتقوية الذاكرة،

( بأنيا أداة تستخدـ فى تنظيـ التفكير، وتعد مف الطرؽ السيمة 09، 8558تونى بوزاف )
خر  اجيا منو، فيى إحدى السبؿ اإلبداعية والمبتكرة لتدويف إلدخاؿ المعمومات إلى الذىف وا 

المالحظات، وتستخدـ فييا األلواف والخطوط والرموز والكممات والصور طبقًا لقواعد بسيطة 
بأنيا أداة فاعمة لمتركيز  (00، 8558ووصفيا برياف كميج ) وأساسية وطبيعية يحبذىا العقؿ.

وابط بيف األفكار، فكؿ فرع يتـ إضافتو إلييا يكوف ألنيا تعمؿ مع المخ وتشجعو عمى خمؽ الر 
 مرتبطًا بالفروع السابقة، فيى تعد إظيارًا مرئيًا لمطريقة التى يعمؿ بيا المخ .

 وتقـو الخرائط الذىنية عمى أساسيف ىما :
تقنية إلعادة تمثيؿ المعرفة عف طريؽ تنظيميا  ىى إف الخرائط الذىنيةالنظرية البنائية:  -0

، ويرى كثير مف الباحثيف أف ىذه التقنية متسقة مع النظرية ىغير خط ىشبكمخطط  ىف
تؤكد بأف األفراد يبنوف فيميـ أو معرفتيـ الجديدة مف خالؿ  ىالبنائية في التعميـ، والت

ويرى معظـ  .ىـ بصدد تعمميا ىالتفاعؿ بيف معرفتيـ السابقة وبيف األفكار واألحداث الت
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ف جاف بياجيو ىو واضع المبنات األولى ليا، فقد وضع بياجيو النظرية البنائية أ ىمنظر 
نظرية متكاممة حوؿ النمو المعرفي. ويرى أف عممية المعرفة تكمف في بناء أو إعادة 

فالخريطة الذىنية تعبر عف ، (Cannela&Reiff,1994,32) ةبناء موضوع المعرف
ه المكونات، وبما أنيا تعتمد البنية المعرفية لمفرد مف حيث مكوناتيا والعالقات بيف ىذ

عمى البنائية فإف ذلؾ يحقؽ مساعدة لممتعمميف لفيـ كيؼ ولماذا يمكف أف تفسر بعض 
المعمومات بصورة أكثر صحة مف المعمومات األخرى )المعمومات السابقة( وذلؾ عف 
طريؽ إتاحة الخبرات والفرص لممتعمميف التي تشجعيـ عمى بناء المعمومات الصحيحة، 

لؾ فإف تعمـ العمـو بيذه الطريقة يحقؽ إعادة ترتيب لبعض األفكار، وىكذا فإف وبذ
المعمومات الجديدة تستخدـ لتصحيح المعمومات السابقة، ويمكف لممعمـ تطبيؽ نظرية 

أف يشاركوا في  تالميذالبنائية باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية عف طريؽ تشجيع ال
 .(96، 8559جماعي )مالؾ السميـ، الحصة الصفية بشكؿ فردي أو

تعتمد استراتيجية الخرائط الذىنية عمى نظرية أوزبؿ التعميمية )التعمـ ذو  نظرية أوزبؿ: -8
أف كؿ مادة تعميمية ليا بنية تنظيمية تتميز بيا عف المواد  المعنى(، حيث يرى أوزبؿ

األخرى، وفي كؿ بنية تشغؿ األفكار والمفاىيـ األكثر شمولية وعمومية موضع القمة، ثـ 
تندرج تحتيا األفكار والمفاىيـ األقؿ شمولية وعمومية ثـ المعمومات التفصيمية الدقيقة، 

تتكوف في عقؿ المتعمـ بنفس الترتيب مف األكثر  وأف البنية المعرفية ألي مادة دراسية،
شموال إلى األقؿ شموؿ، ويفترض أوزبؿ أف التعمـ يحدث إذا نظمت المادة الدراسية في 
خطوط مشابية لتمؾ التي تنتظـ بيا المعرفة والخبرات السابؽ اكتسابيا، وبيذه الطريقة 

لمتعمـ، حيث يرى أف المتعمـ تدخؿ المعرفة الجديدة باإلضافة لممعمومات السابقة عقؿ ا
يستقبؿ المعمومات ويربطيا بالمعرفة السابقة لديو. ويشجع كذلؾ المتعمـ عمى تكويف 
سمسمة مف المفاىيـ عف طريؽ ربط المفاىيـ المكتسبة لديو سابقًا والمفاىيـ الجديدة 

نقاًل عف (Ausbel,1962,215) وبيذا يصبح مف الصعب نسياف المعرفة المكتسبة 
 (.82، 8500حورانى) حنيف
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 :البحث مشكلة

فى معظـ ميارات الحس اليندسى لدى تالميذ الصؼ َضعؼ تحددت مشكمة البحث في" 
 األوؿ اإلعدادى."
   أسئلة البحث:

 إلجابة عف السؤاؿ اآلتي: ا حاوؿ البحث
تدريس اليندسة عمى تنمية ميارات  ما فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية فى

 ؟ ىتالميذ الصؼ األوؿ اإلعداد ىلد ىالحس اليندس
  : البحثفرض 

 صحة الفرض اآلتي : اختبار الحالي بحثال حاوؿ 
 ( بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة 5,50ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي )

التجريبية التي درست وحدة " اليندسة والقياس " باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية، 
درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة في  ىودرجات تالميذ المجموعة الضابطة الت

 ى.الختبار الحس اليندس ىالتطبيؽ البعد
 :لبحثف اهد

 التحقؽ مف فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية فى إلى  ةاليىدؼ البحث الح
 .ىالصؼ األوؿ اإلعداد تالميذ ىلد ىتدريس اليندسة عمى تنمية ميارات الحس اليندس

 :بحثأهمية ال

 أىمية البحث في: مثمتت
 تقديـ نموذج لكيفية تخطيط وتنفيذ دروس الرياضيات باستخداـ الخرائط  قد يفيد فى

 الذىنية االلكترونية .
  قد يفيد موجيى ومعممى مرحمة التعميـ األساسي في تخطيط وتنفيذ دروسيـ بطريقة

 تساعد عمى توظيؼ الخرائط الذىنية االلكترونية في تدريس مادة الرياضيات.
  الحديثة في استخداـ التكنولوجيا الحديثة في العممية مسايرة لالتجاىات التربوية

 التعميمية بما يمكف أف يسيـ في زيادة فعاليتيا.
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 : بحثال ودحد

 يقتصر البحث الحالى عمى الحدود التالية :
لمعاـ  ثانىوحدة " اليندسة والقياس " المتضمنة فى كتاب الرياضيات بالفصؿ الدراسي ال -0

 ـ المقررة عمى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي . 8502/8502 ىالدراس
)مدرسة  مجموعة مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بإحدى مدارس محافظة الشرقية -8

 ىرية رزنة اإلعدادية(.
 -يقتصر القياس عمي: -2

ميارات الحس اليندسي التالية : ميارة الحس بالمفاىيـ اليندسية، ميارة الحس        
 والخصائص، ميارة الحس بالسببية، ميارة التفكير اليندسي.     بالعالقات 

   لتصميـ الخرائط الذىنية االلكترونية.  E-DrawMind Mapبرنامج  استخداـ -9
 :بحثمنهج ال

-الضابطة) القائـ عمى تصميـ المجموعتيف"  المنيج شبو التجريبي"  استخدـ البحث
 موضوعات مقرر وحدة اليندسة والقياسحيث تدرس المجموعة التجريبية  (التجريبية

 الموضوعاتبينما تدرس المجموعة الضابطة نفس  ،الخرائط الذىنية االلكترونيةباستخداـ 
المجموعتيف، ثـ يتـ حساب  تالميذعمى  بعدًيا-قبمًياالقياس  اةثـ تطبؽ أد بالطريقة المعتادة،

 .ييـميارات الحس اليندسى لداألثر بعد التجريب عمى مدى تنمية 
 متغيرات البحث: 

 . تدريس الينسة باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية :المتغير المستقؿ
 .الحس اليندسي لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى:  المتغير التابع

 :لبحثا اةمواد وأد

 إعداد المواد واألدوات اآلتية: تـ البحث في ضوء أىداؼ
  :مواد البحث[ 0]
 .E-DrawMindMapعمى استخداـ برنامج  والمعمـ التالميذبرنامج لتدريب  -0
كتيب لمتمميذ متضمنًا وحدة اليندسة والقياس بعد إعادة صياغتيا وفقًا لمخرائط الذىنية  -8

 االلكترونية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى .   
لممعمـ لتدريس وحدة " اليندسة والقياس " المقررة عمى تالميذ الصؼ  ىدليؿ إرشاد -2

  .والمعدة وفقًا لمخرائط الذىنية االلكترونية ىاألوؿ اإلعداد
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  :البحث اةأد[ 8]
الصؼ األوؿ  تالميذلدى  الحس اليندسى ميارات بعض لقياس  ىاختبار الحس اليندس

 .اإلعدادى
 الخلفية النظريةثانيا: 

 الذهنية اًللكترونية:الخرائط 

( الخرائط الذىنية االلكترونية  بأنيا البرمجيات التى  009، 8550ؼ حسف زيتوف )عر  ي  
عمى بناء خرائطو بنفسو فى الموضوعات  مف خالؿ الكمبيوتر تختص بمساعدة المتعمـ

المختمفة التى يدرسيا مع توفير إمكانية قيامو بتعديميا وتنقيحيا وطباعتيا، ومشاركة 
آلخريف فييا، وتحتوى ىذه البرامج عمى مجموعة مف اإلرشادات والتعميمات التى توجو ا

 المتعمـ إلى بناء الخريطة فى أحد موضوعات الدراسة.
( فى تعريفيا بأنيا برامج حاسوبية تستخدـ الصور 82، 8500وذىبت آسيا العوفى )

فى مجاؿ التعميـ لمساعدة  والرموز واأللواف، وىى تقنية حاسوبية يستطيع المعمـ توظيفيا
 المتعمميف عمى تنظيـ معموماتيـ المختمفة وتمخيصيا وبالتالى تنظيـ بنائيـ المعرفى .

بأنيا  االلكترونية ( إلى تعريؼ الخريطة الذىنية9، 8500وقد أشار السعيد عبدالرازؽ)
األلواف  تقنية رسومية لتمثيؿ األفكار والمالحظات وىى خرائط بصرية تعتمد عمى استخداـ

والرموز وتنظـ الخريطة حوؿ مفيـو واحد مركزى أو كممة أو فكرة وليا فروع مف األفكار ذات 
 الصمة كما أنيا تساعد عمى ترتيب األفكار ،وسرعة التعمـ،واسترجاع المعمومات.

 فقْد اىتم ت عديد مف الدراسات بو مثؿ:  خرائط الذىنية ونظرًا ألىمية ال
 ( ، دراسة أحمد خطاب8500آسيا العوفى) دراسة(، 8552) أحمد عبدالرحمفدراسة 

ىشاـ دراسة ، (8500عبداهلل طو)دراسة ، (8502)سماح الفرارجى  (، دراسة8502)
، Davies (2010)، دراسة دافيزBrinkman (2013)، دراسة برنكماف(8500)إسماعيؿ 
 .Safar(2013)، دراسة سافارEppler (2006) داسة إيبمر

 السابقة: الدراسات استعراض من ويتضح

 .أنيا اىتمت باستخداـ الخرائط الذىنية فى مجاالت معرفية عدة 
 الخرائط الذىنية، وفاعميتيا في تدريس المواد المختمفة. أىمية أنيا اتفقت عمى 

إجرائيًا بأنيا رسـو تخطيطية لوحدة اليندسة الخرائط الذىنية الحالي  البحثعرؼ يو 
والقياس برياضيات الصؼ األوؿ اإلعدادى، قائمة عمي برنامج حاسوبي متخصص يسمح 
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بإمكانية تحديد شكؿ الخريطة وتفرعاتيا وشكؿ المساحات والخطوط واألسيـ، ونوع الخطوط 
 ر والمعمومات. واأللواف والرموز والكممات، وتستخدـ لتمثيؿ العالقات بيف األفكا

 الحس الهندسى: 

لقد حظى موضوع الحس الرياضى ومياراتو باىتماـ عالمى واسع النطاؽ فى كثير مف 
دوؿ العالـ وبخاصة فى بريطانيا واستراليا والواليات المتحدة األمريكية، وذلؾ منذ إصدار أكبر 

لمعممى الرياضيات) المجمس القومى األمريكى  -مؤسسة عالمية لتعميـ الرياضيات فى أمريكا
( لوثيقة بعنواف "مستويات المنيج والتقويـ لمرياضيات المدرسية" والتى جاء فييا أف 0222

تعميـ الرياضيات ىو نشاط موجو لتنمية الحس الرياضى وأف التحدى الذى يواجو معممى 
الرياضيات فى ىذه الفترة يتمثؿ فى إلقاء الضوء والتركيز عمى تنمية ميارات الحس 

 . (NCTM,1989,30)رياضىال
( أف الحس 826، 8552وقد اعتبر عالء الديف متولي، و عبد الناصر عبد الحميد )

دراؾ العالقات  الرياضى ىو القدرة عمى التعامؿ مع المواقؼ الرياضية بمرونة فكرية وا 
ال توصؿ إليو، و  ىوالعمميات الرياضية والمنافسة لحؿ المشكالت والحكـ عمى معقولية الحؿ الذ

يتحقؽ ذلؾ إال إذا كاف يمتمؾ خمفية رياضية مناسبة تؤىمو لمتعامؿ مع مختمؼ المواقؼ 
 ء مف المرونة.ىالحياتية بش

( إلى ضرورة تنمية الحس الرياضى بجميع 22، 8552وقد أشار رمضاف سميماف)
مكوناتو )الحس العددى، الحس الجبرى، الحس اإلحصائى، الحس اليندسى، الحس القياسى، 

ر ذلؾ( لجميع التالميذ بالمراحؿ التعميمية المختمفة، وفى ىذه البحث سوؼ نركز عمى وغي
  دراسة الحس اليندسى لتالميذ المرحمة اإلعدادية وكيفية تنميتو لدييـ. 

أف الحس اليندسى ىو االنتقاؿ بالتالميذ  (Marchand,2004,3)ولقد أوضح مارشاند 
ـ اليندسية والعالقات العممية، ومايرتبط بذلؾ مف مف المعالجات اليدوية والحسية لممفاىي

عمميات تمثؿ االستدالؿ اليندسى إلى المعالجات الذىنية ليذه المفاىيـ والعالقات، ويتطمب 
ذلؾ تنمية ميارات التالميذ فى التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية والمجسمات، واإلدراؾ البصرى 

ى تغيرات أو تعديالت فى اإلنشاءات اليندسية لمعالقات المكانية، وتصور صورتيا فى حالة أ
 المرتبطة بيا.

( بأنو القدرة عمى القياـ بالمالحظة 005، 8505يعرؼ وليـ عبيد الحس اليندسى )و 
 والتجريب والتحميؿ لموصوؿ إلى تعميمات ومعرفة متطمبات البرىاف الرياضى وممارسة التحميؿ 



 م2221يناير(    01دد  )ع                                  ..........فاعلية تدريس الهندسة باستخدام الخرائط

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  211 -الصفحة - 

 طاقاتو اإلبداعية. والتخميف مف خالؿ صور لفظية وبصرية لتنمية 
إجرائيا بأنو قدرة تمميذ الصؼ األوؿ اإلعدادى فى الحس اليندسى  ىعرؼ البحث الحاليو 

التعامؿ مع المحتوى اليندسى الستيعاب المفاىيـ المتضمنة واستنباط العالقات بينيا وحؿ 
قامة الدليؿ عمى صحة البراىيف، وربط اليندسة بالمواقؼ الح ياتية المشكالت اليندسية، وا 

الرياضيات مف أىـ العموـ  وتعدويقدر بدرجة التمميذ في اختبار الحس اليندسى المعد لذلؾ.
وأبرزىا دورًا عمى مر الحضارات واألمـ، واليزاؿ دورىا فى تجدد مستمر خاصة فيما يشيده 
العالـ اليوـ مف تطور عممى وتكنولوجى فى جميع المجاالت مما يستدعى مواكبة ىذا التطور 

ة مستمرة، وال يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ تطوير تعميـ الرياضيات وتبنى فمسفات تربوية بصف
 قيمة وفعالة .

أف ميارات الحس اليندسى  James&Richard (1994,94)ذكر جيمس وريتشارد وي
 تتمثؿ فى الحس بالمعنى والشكؿ والعالقات والخصائص باإلضافة إلى الحس بحؿ المشكالت .

 -فقد صنؼ ميارات الحس اليندسى فى :Goldberg  (2004,84)أما جولد بيرج 
 إنشاء أشكاؿ ىندسية . -0
 إثبات صحة عالقة ما باستخداـ االستنتاج والبرىنة. -8
 ربط األفكار اليندسية بالحياة اليومية. -2
 الحكـ عمى معقولية النتائج. -9

( أف ميارات  826، 8552متولى، عبدالناصر عبدالحميد ) بينما بي ف عالءالديف
 الحس اليندسى تتمثؿ فى :

 ميارات مرتبطة بالمفاىيـ اليندسية. -0
 ميارات مرتبطة بالعالقات والخصائص. -8
 ميارات مرتبطة بالحس المكانى. -2
 ميارات مرتبطة بحؿ المشكالت. -9
 ميارات مرتبطة بالبرىاف الرياضى. -0
 ندسة فى الحياة اليومية.ميارات مرتبطة بتطبيؽ الي -6
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 ( أف ميارات الحس اليندسى تتمثؿ فى:000، 8552كما أشار رمضاف سميماف )
 الحس بالمفاىيـ. -0
 الحس بالعالقات. -8
 الحس بالسببية. -2
 الحس بالفراغ. -9
 التفكير اليندسى. -0

فى ضوء العرض السابؽ لميارات الحس اليندسى مع األخذ فى االعتبار طبيعة 
قـو عميو البحث الحالية وخصائص تالميذ عينة يالتى المحتوى اليندسى 

الى لميارات الحس توضع التصور ال تـ (،006، 8552البحث)رمضاف سميماف،
 اليندسى:

الحس بالمفاىيـ : وىو يتمثؿ فى الحس بالمعنى أو تحسيف المعنى وتصويره تصويرًا  -0
د عمى فيـ كؿ فنيًا بشكؿ ممموس فى الواقع مما يكسب المشيد حركة وحيوية تساع

 جوانب المفيوـ.
 الحس بالعالقات: ويتمثؿ ذلؾ فى:  -8
 .معرفة العالقات بيف المفاىيـ 
 . تعميـ بعض العالقات عمى مجموعة مف األشكاؿ اليندسية 
 .تقويـ بعض العالقات وتطويرىا 
 استنتاج عالقات مشتركة بيف محموعة مف النظريات اليندسية 
 الحس بالسببية وىو يتمثؿ فى : -2
 . إقامة دليؿ عمى صحة مايقوـ بو التمميذ مف أعماؿ 
 .تحديد لماذا نتيجة معينة ويفسرىا 
   التفكير اليندسى وينقسـ إلى: -9
 .استخداـ االستدالؿ فى إجراء برىاف منطقى 
 .اكتشاؼ طرؽ جديدة لمبرىاف 
 .حؿ المشكالت اليندسية 
 .ربط ما يتـ تدريسو فى اليندسة بالمواقؼ الحياتية 
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  األشكاؿ اليندسية.إنشاء 
ومياراتو ومف أىـ تمؾ الدراسات:      بتنمية الحس اليندسى وبحوث وقْد اىتم ت عدة دراسات

 ، (8506)دراسة رضا دياب  (،8508)، دراسة رشا صبرى (8552)دراسة جميمة أبوالقاسـ 
، دراسة شيخة الياجرى ) (8502)سمطاف الرويمى دراسة  (،8505)سامية جودة دراسة 
(، دراسة ياسميف 8502(، دراسة يحيى صاوى)8552(، دراسة فايزة حماده )8502
، دراسة Marchand(2004)، دراسة مارشاندNorman(2006)(،دراسة8502الفضمى)

 .Benni (2005)بينى 
  بناء مواد وأدوات البحث:

 بحثإعداد مواد ال]أوًلا[  

 :  ى/ التعميمىإعداد البرنامج التدريب( 0 ) 

 E-draw mind mapلمتدريب عمى استخداـ برنامج  ى/تعميمىتـ إعداد برنامج تدريب
 المقترح:  ىوفيما يأتي المكونات الرئيسية لمبرنامج التدريب

: ينطمؽ ىذا البرنامج مف فمسفة أساسية مفادىا /التعميمىفمسفة البرنامج التدريبي -0
باعتباره البرنامج   E-draw mind mapالتدريب عمي ميارات التمكف في برنامج 

 الذي يقـو بتصميـ خريطة ذىنية الكترونية لتحقيؽ االىداؼ التعميمية بطريقة افضؿ. 
:  تـ تحديد أىداؼ البرنامج المقترح ليكوف في نيايتو ى/التعميمىأىداؼ البرنامج التدريب -8

 :ىلدي )المعمـ /التمميذ( القدرة عم
 .مكونات شاشة البرنامج تحديد -                  كيفية تثبيت البرنامج.  وصؼ -
 حفظ الخريطة باسـ.  -     إنشاء موضوع رئيسي باستخداـ البرنامج.    -
 jpgتحويؿ الخريطة الي صورة  -                 . pdfتحويؿ الخريطة الي ممؼ  -
 إدراج نص كتابي داخؿ الخريطة. -    .                       إدراج أشكاؿ ىندسية -
 إدراج جدوؿ داخؿ الخريطة.  -       عمي افرع الخريطة.     ىإدراج نص كتاب -
  excelو ممؼ word إدراج ممؼ  -    إدراج صورة داخؿ الخريطة.                  -
 ى.إدراج مخطط بيان -         إدراج نماذج ورموز رياضية.           -
 إدراج صورة مف الجياز. -    إدراج صورة مف مكتبة البرنامج.            -
 طباعة الخريطة. –     إنشاء مكتبة كاممة مف الصور وحفظيا.     -
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برنامج انعكاسًا حقيقيًا  ىأ ىاختيار محتو  ى: يأتى/التعميمىمحتوي البرنامج التدريب -2
تحقيؽ تمؾ االىداؼ وقد  ىمة فعالة فوسي ىألىداؼ ىذا البرنامج بحيث يكوف ىذا المحتو 

 اف يكوف مرتبطًا باألىداؼ السموكية اإلجرائية ليكوف صادقاً  ىعند اختيار المحتو  ىروع
لخبرات المتدربيف وقدراتيـ، ومتسمساًل  بيف شمولو وعمقو، ومالئماً  ولو داللتو، ومتوازناً 

مف ثالث جمسات  ىج التدريب، ويتكوف ىذا البرنامركبالم ىلإتسمساًل منطقيًا مف البسيط 
 تدريبية كالتالي:

  الجمسة التدريبية األولى: تتعمؽ بالتدريب عمى واجية برنامجE-draw mind map    
 . الجمسة التدريبية الثانية: تتعمؽ بالتدريب عمى إنشاء خريطة ذىنية كاممة 
  الجمسة التدريبية الثالثة: تتعمؽ بالتدريب عمى ميارات برنامجE-draw mind map. 

جراء التعديالت الالزمة، أخذ البرنامج التدريب  ىوبعد األخذ بآراء السادة المحكميف وا 
  البحث.صورتو النيائية لمتطبيؽ عمى مجموعة 

 إعداد كتيب التمميذ: (8) 
تطمب البحث الحالي إعداد كتيب لمتمميذ لمساعدتو في تعمـ  وحدة "اليندسة والقياس" 

وقد  ، E-Draw Mind Mapبرنامج  الخرائط الذىنية االلكترونية بناء عمى  باستخداـ
 تضمف الكتيب ما يمى:

 .مقدمة: تتضمف التعريؼ بالكتيب واليدؼ مف استخدامو 
 :محتوى الوحدة 

 روعي أف يتضمف كؿ درس مف الدروس العناصر التالية:
 عنواف الدرس 
 ىداؼ مايمى:أىداؼ الدرس : وقد راعت الباحثة في صياغتيا لأل 
 أف تصاغ في صورة سموكية  -         أف تكوف واضحة ومحددة.            -
 أف تشمؿ جميع أجزاء الدرس.  -أف تعبر عف مضموف الدرس.                 -
  مقدمة الدرس: وتتضمف بعض المعمومات السابقة التي تـ دراستيا وربطيا بالمعمومات

 الجديدة الواردة في الدرس.
 لدرس: يقوـ التالميذ بأنفسيـ بأداء ىذه األنشطة وشممت ىذه األنشطة:أنشطة ا 
 إعداد النشاط باألدوات اليندسية المطموبة . -
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 ترؾ مساحة بيضاء لمتالميذ داخؿ الكتيب لتنفيذ النشاط بالكامؿ. -
 وضع مساحة لتسجيؿ استنتاجاتيـ بعد كؿ نشاط. -
 روعي مساعدة التالميذ وتوجيييـ لتنفيذ األنشطة. -
 وعي إيجاد نوع مف التنسيؽ والتناغـ في كتيب التمميذ ودليؿ المعمـ.ر  -
  خريطة الدرس: يتـ عرض األنشطة المختمفة داخؿ كؿ درس مع مراعاة تنوعيا بحيث

 تتضمف:
 النشاط األوؿ: يعرض لمتمميذ خريطة ذىنية مكتممة. -
 يا.النشاط الثاني: يعرض لمتمميذ خريطة ذىنية ناقصة ويقـو التمميذ بتكممت -
 النشاط الثالث: يطمب مف التمميذ إنشاء خريطة ذىنية كاممة. -
  التقويـ: وتضمف العديد مف األسئمة التي تغطى كؿ الدروس كما تـ مراعاة تنوع األسئمة

 مع ترؾ مسافات إلجابات األسئمة وأف تكوف في معظميا موضوعية.
وبعد إعداد كتيب التمميذ قامت الباحثة بعرضو عمى لجنة مف السادة المحكميف ضمت 

الرياضيات  ىومدرس ىمتخصصيف في تدريس الرياضيات وتكنولوجيا التعميـ وبعض موجي
 فيما يتعمؽ بػػػػػػػػػ : كتيب التمميذوقد تـ ىذا اإلجراء لمعرفة آرائيـ حوؿ 

  والسموكية.دقة صياغة األىداؼ العامة 
 .دقة الصياغة المغوية والعممية لمدروس المختمفة 
 .دقة المحتوى الرياضياتى المتضمف في األنشطة المختمفة 
 .مدى مناسبة األنشطة لمتالميذ 
 .دقة الصياغة ألسئمة التقويـ ووضوحيا وتنوعيا 

لجنة ، وقد رأت ى، وتـ تحميؿ نتائج استطالع الرأىصورة استطالع لمرأ ىوتـ عرض ذلؾ ف
 المحكميف ضرورة إجراء التعديالت الالزمة ومف أمثمة ىذه التعديالت ما يمى:

  الفصؿ بيف الجزء اإللكتروني المتعمؽ بتدريب التمميذ عمى برنامجE-draw mind 
map .والوحدة المختارة  التي سيتـ تدريسيا باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية 

 الدوراف(.-بدروس )المثمث التعديؿ في بعض األنشطة الخاصة 
 .زيادة عدد التماريف الخاصة بكؿ درس 



 م2221يناير(    01دد  )ع                                  ..........فاعلية تدريس الهندسة باستخدام الخرائط

Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  216 -الصفحة - 

وفًقا آلراء السادة الم َحك ِميف، أصبح في  كتيب التمميذوبعد إجراء التعديالت المناسبة عمى 
  البحث.النيائية لمتطبيؽ عمى مجموعة و صورت

 إعداد دليؿ المعمـ: (2) 
لتوضيح كيفية تدريس وحدة "اليندسة والقياس" تـ إعداد دليؿ إرشادي لمعمـ الرياضيات 

 باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية، وقد تضمف ما يمى:
المقدمة : وقد اشتممت عمى نبذة عف أبحاث الدماغ والتعمـ البصرى  ونشأة الخرائط  -0

الذىنية وأىميتيا في التعميـ، وفكرة مختصرة عف أىداؼ الدليؿ التي ركزت عمى تعريؼ 
ـ بالخرائط الذىنية، وخطوات السير في دروس الوحدة، والوسائؿ التعميمية، المعم

 وأساليب التقويـ المتبعة في دروس الوحدة.
التمميذ قادرًا عمى إثبات نظريات وقوانيف  أف يكوفأىداؼ الوحدة: حيث تـ التركيز عمى  -8

راء تحويالت تتعمؽ بالمثمثات واألشكاؿ الرباعية مستخدمًا خواص متوازي األضالع، إج
ىندسية )االنعكاس، االنتقاؿ، الدوراف(لبعض األشكاؿ اليندسية، إدراؾ أىمية نظرية 
فيثاغورث وتطبيقيا في حياتنا العممية، تطبيؽ ما تعممو مف مفاىيـ ىندسية ونظريات 

 في حياتو العممية.
 الموضوعات المختارة لمتدريس باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية: -2
 التحويالت اليندسية - االستداللي.                 البرىاف -
 االنعكاس -  المضمع.                     -
 االنتقاؿ -  المثمث.                  -
 الدوراف -    نظرية فيثاغورث.           -
  E-Draw Mind Map خطوات السير في دروس الوحدة المختارة باستخداـ برنامج -9

 ]ثانياَ[ أداة البحث:

 :ىاختبار ميارات الحس اليندس
تـ إعداد اختبار الحس اليندسي لقياس مستوى الحس اليندسي  لدى تالميذ الصؼ 
األوؿ اإلعدادي في وحدة "اليندسة والقياس" بعد االطالع عمى مجموعة مف األدبيات 
والدراسات المختمفة التي تناولت الحس ، وبناء عميو مر إعداد اختبار الحس اليندسي  

 بالخطوات التالية:
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إلى قياس ميارات الحس   ىييدؼ اختبار الحس اليندس تحديد اليدؼ العاـ لالختبار: -0
وحدة اليندسة والقياس المقررة ضمف  ىف ىلدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعداد  ىاليندس

 ـ.8502/8502 ىمنيج الرياضيات لمعاـ الدراس
أساسية تـ استخالصيا مف تحديد ميارات الحس اليندسي  في ضوء أربع ميارات  -8

 وىى: ىالدراسات السابقة واإلطار النظر 
 .ميارة الحس بالمفاىيـ 
 .ميارة الحس بالعالقات والخصائص 
 .ميارة الحس بالسببية 
 . ميارة التفكير اليندسي 
تحديد ميػارات الحس اليندسي  المتضمنة في محتوى وحدة "اليندسة والقياس" لمصؼ   -2

 األوؿ اإلعدادي :
تحميؿ محتوى وحدة "اليندسة والقياس" والوقوؼ عمى ميارات الحس اليندسي     تـ 

 المتضمنة في كتاب التمميذ المقرر مف وزارة التربية والتعميـ .
وفى ضوء ميارات الحس اليندسي  المحددة وبالرجوع إلى محتوى وحدة "اليندسة 

يندسي  لمياراتو األربعة والقياس"، حدد الباحث مفردات مبدئية لقياس ميارات الحس ال
شاممة لجميع دروس وموضوعات وحدة اليندسة والقياس مع تحديد األىمية والوزف النسبي 

 ليا 
 اعداد جدوؿ مواصفات اختبار الحس اليندسي : -9

تـ إعداد جدوؿ مواصفات اختبار الحس اليندسي  والذي يتكوف مف بعديف أحدىما يمثؿ 
ؿ ميارات الحس اليندسي  المتضمنة في كؿ درس مف موضوعات الوحدة والبعد الثاني يمث

دروس الوحدة عمى حده ومف ثـ تـ صياغة عدد مف األسئمة في كؿ ميارة مف ميارات الحس 
اليندسي  األربعة وفقًا إلمكانية توافرىا في موضوعات الوحدة ودروسيا كما في الجدوؿ 

 التالي:
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 انهُدسًيىضح انىسٌ انُسبً نًهبراث انحس   (1جدول)

 

 و

 

 انًىضىػبث

 يهبراث انحس انهُدسي
 

 انًجًىع

 

انُسبت 

 انًئىيت

انحس 

 ببنًفبهيى

انحس 

 ببنؼاللبث

انحس 

 ببنسببيت

انتفكيز 

 انهُدسي

 11,11 4 1 1 1 1 انبزهبٌ االستدالنً 1

 11,11 6 1 1 1 1 انًضهغ 1

 11,11 6 1 1 1 1 انًخهج 3

 11,11 4 1 - 1 1 َظزيت فيخبغىرث 4

5 
انتحىيالث 

 انهُدسيت
1 - - - 1 6,,6 

 9,,9 3 1 1 1 - االَؼكبس 6

 9,,9 3 1 1 1 - االَتمبل 7

 15,16 5 1 1 1 1 اندوراٌ 1

 ,,1 33 7 6 ,1 ,1 انىسٌ انُسبً

   11,11 11,11 3,,3 3,,3 انُسبت انًئىيت

 : ىصياغة أسئمة اختبار ميارات الحس اليندس -0
جدوؿ المواصفات تـ صياغة أسئمة اختبار ميارات الحس بعد االنتياء مف إعداد 

اليندسي، وقد كاف التركيز في صياغة األسئمة عمى تنوعيا واحتوائيا عمى المستويات 
المحددة الختبار الحس اليندسي  حيث تنوعت األسئمة ما بيف أكمؿ واالختيار مف متعدد 

سؤاال حيث تـ توزيعيا حسب  22وأسئمة حؿ المشكالت والتفكير اليندسي  و بمغ عددىا 
أسئمة وميارات الحس  05الوزف النسبي لمميارات فبمغ عدد أسئمة ميارات الحس بالمفاىيـ 

 أسئمة  2يارات التفكير اليندسي  أسئمة وم 6أسئمة وميارات الحس بالسببية   05بالعالقات 
 تحديد تعميمات االختبار: -6

 وبسيطة ودقيقة واشتممت عمى:تـ مراعاة أف تكوف تعميمات االختبار واضحة 
 .ممئ البيانات الخاصة بكؿ تمميذ أعمى الصفحة 
 .قراءة األسئمة بعناية تامة قبؿ اإلجابة، وعدـ ترؾ سؤاؿ بدوف اإلجابة عميو 
 .اإلجابة في نفس ورقة األسئمة 
  اإلجابة بيدوء وتفكير سميـ قبؿ البدء فييا، حيث أف اإلجابة بدقة ستجعؿ لمدرجات قيمة

 ة.عممي
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 استطالع آراء السادة المحكميف حوؿ االختبار: -2
تـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف السادة المحكميف وذلؾ لمتعرؼ 

 عمى آرائيـ حوؿ االختبار مف حيث:
 .مدى دقة الصياغة المفظية و المغوية ألسئمة االختبار 
 .مدى دقة الصياغة العممية ألسئمة االختبار 
 أسئمة االختبار لمستوى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.  مدى مناسبة 
 .  مدى قدرة األسئمة عمى تشخيص وقياس ميارات الحس اليندسي 
 .إبداء أية آراء أو مقترحات أخرى حوؿ االختبار 

جراء التعديالت الالزمة في االختبار وىى:  وقد قامت الباحثة بتحميؿ نتائج استطالع الرأي، وا 
  األسئمة الخاصة بميارات الحس بالمفاىيـ حيث أف الحس ىو إدراؾ لممفيوـ التعديؿ في

 وليس معرفة المفيوـ .
  في السؤاؿ الثالث وضع الرسـ وتحتيا مباشرة الجزء الخاص بيا مع وضع السبب في

 السطر الثاني .
 ( في أسئمة ميارات الحس بالسببية.السببكتابة كممة ) 
 التجربة االستطالعية لالختبار: -2

( تمميذ مف تالميذ الصؼ األوؿ 25تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية تتكوف مف )
اإلعدادي  بمدرسة ىرية رزنة االعدادية، وذلؾ بيدؼ التأكد مف وضوح األسئمة ومناسبتيا 
لتمميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ولضبط االختبار احصائًيا، وقد أسفرت النتائج عف وضوح 

 تمميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. األسئمة ومناسبتيا ل
 تحديد طريقة تصحيح االختبار: -2

تـ تحديد عشرة درجات موزعة عمى أسئمة كؿ ميارة مف ميارات الحس اليندسي، وبذلؾ 
وأقؿ درجة صفر، كما تـ وضع مفتاح تصحيح  95يصبح أعمى درجة يحصؿ عمييا التمميذ 

 لالختبار.
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 الضبط اإلحصائي لالختبار: -05
 االختبار:صدؽ  - أ

وىو قدرة االختبار عمى قياس ما وضع لقياسو، ولمتأكد مف صدؽ االختبار قامت الباحثة 
باستخداـ صدؽ المحكميف و ذلؾ مف خالؿ عرض االختبار عمى مجموعة مف السادة 
المحكميف المتخصصيف وقد تـ إجراء التعديالت والمقترحات التي أبداىا السادة المحكموف، 

 .ة بحساب صدؽ االتساؽ الداخميكما قامت الباحث
 حساب معامالت ثبات االختبار:  - ب

 تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقتيف ىما: 
 طريقة التجزئة النصفية ىالطريقة األول :(Split-Half Method)  درجات باعتبار أف

 ىالنصؼ الثان ىأحد نصفى االختبار، ودرجات األسئمة الزوجية ى ىاألسئمة الفردية ى
 لالختبار. 

  الطريقة الثانية: ىي حساب الثبات باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ، وتـ استخداـ برنامج
(SPSS, V.  16) ،( وذلؾ يدؿ عمى أف 5,22وقد وجد أف معامؿ الثبات لالختبار)

 االختبار ثابت إلى حد كبير وصالح لمتطبيؽ فى صورتو النيائية.
القابمة  االختبار إحصائيًا، أخذ االختبار صورتو النيائية وبعد األخذ بالخطوات السابقة وضبط 

 لالستخداـ فى البحث الحالي. 
 : لبحثإجراءات تنفيذ تجربة ا

 : لبحثاختيار مجموعة ا -أ 
مف تالميذ مدرسة ىرية رزنة اإلعدادية بإدارة شرؽ التعميمية  البحثتـ اختيار مجموعة 

ـ، وقد  8502/8502بالفصؿ الدراسى الثانى عاـ  بمحافظة الشرقية، الصؼ األوؿ اإلعدادى
تمميذا يمثؿ  05بو  0/9تمميذا يمثؿ المجموعة الضابطة،  05بو  0/8تكونت مف  فصميف )
 ، والتأكد مف التكافؤ بيف المجموعتيف.المجموعة التجريبية( 

 الحصوؿ عمى الموافقات اإلدارية المطموبة -ب 
 ربة والتى تمثمت فى:توفير اإلمكانات الالزمة لمتج -جػ 
 . Data Showوجياز عرض البيانات وجود سبورة ذكية لخدمة أغراض البحث -
 عمييا. E-Draw Mind Mapتجييز معمؿ كمبيوتر وتحميؿ برنامج  -
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التجريبية وتوعيتيـ بأىمية الخرائط الذىنية عقد لقاء تمييدى مع تالميذ مجموعة البحث  -د
التدريبية لمساعدة تالميذ المجموعة التجريبية عمى إتقاف تنفيذ الجمسات و  بالنسبة ليـ. 

فى تعمـ اليندسة باستخداـ الخرائط  E-Draw Mind Map الميارات المتعمقة ببرنامج
 الذىنية.

 :بحثتطبيؽ تجربة ال -ىػ
بعد التأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة قامت الباحثة بتدريس الوحدة 
المختارة )اليندسة والقياس( لتالميذ المجموعة التجريبية باستخداـ الخرائط الذىنية 

، بينما درس تالميذ المجموعة الضابطة E-Draw Mind Mapااللكترونية وبرنامػػػػػػػج  
 ريس الرياضيات فى المدرسة.بالطريقة المعتادة لتد

 :اة البحثالتطبيؽ البعدى ألد -و
البحث  اةاألساسية، قامت الباحثة بتطبيؽ أد بحثبعد االنتياء مف تطبيؽ تجربة ال

بعديًا)اختبار ميارات الحس اليندسى( عمى تالميذ مجموعتى البحث وذلؾ يومى الثالثاء 
 ـ.02/0/8502ـ، األربعاء 02/0/8502

 وتحليلها وتفسيرها: بحثنتائج ال

بعد االنتياء مف تطبيؽ أدوات القياس بعديًا عمى مجموعتى البحث التجريبية والضابطة، 
. وتـ استخداـ برنامج تـ التصحيح ورصد الدرجات الخاـ لمتالميذ فى الجداوؿ المعدة لذلؾ 

خالؿ فى إجراء عمميات المعالجة اإلحصائية لمبيانات مف  (SPSSV.16)الحـز اإلحصائية 
 استخداـ األساليب التالية:

المتوسطات الحسابية إليجاد داللة الفروؽ بيف متوسطى المجموعتيف التجريبية  -0
 والضابطة فى التطبيقيف القبمى والبعدى.

 اختبار"ت" لعينتيف غير مترابطتيف الختبار صحة فروض البحث. -8
 حالة اختبار "ت". لحساب حجـ األثر فى Eta-Squareحساب مربع إيتا  -2
 معامؿ ارتباط ألفا كرونباخ لحساب معامالت الثبات. -9
معامالت ارتباط سبيرماف براوف لحساب معامالت االرتباط بيف عبارات األدوات بالمحاور  -0

 التابعة ليا.
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 نتائج البحث

 لإلجابة عف سؤاؿ البحث:
تدريس اليندسة عمى تنمية ميارات الحس  ما فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية فى

 ؟ ىتالميذ الصؼ األوؿ اإلعداد ىلد ىاليندس
 واختبار صحة فرضيا: 

( بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة 5,50ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) - 
التجريبية التي درست وحدة " اليندسة والقياس " باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية، 

درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة في  ىودرجات تالميذ المجموعة الضابطة الت
 .ىالختبار الحس اليندس ىالتطبيؽ البعد

داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف مدى  ى( التال8يوضح جدوؿ)
 الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبار ميارات الحس اليندسى.

دالنت انفزوق بيٍ يتىسطبث درجبث تالييذ انًجًىػتيٍ انضببطت وانتجزيبيت في  (1جدول )

 انتطبيك انبؼدي الختببر انحس انهُدسً

 انًهبرة

انًجًىػت 

 انضببطت

انًجًىػت 

 انتجزيبيت
درجت 

 انحزيت

ليًت 

 "ث"

االحتًبل 

 انًُبظز
 اندالنت

 ع و ع و

 5,,1 ,9,5 1,77 6,11 انحس ببنًفبهيى
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 دانت ,,,,, 6,31

 دانت ,,,,, 5,91 1,39 9,31 1,61 6,76 انحس ببنؼاللبث

 دانت ,,,,, 7,57 1,49 9,14 1,71 5,91 انحس ببنسببيت

 دانت ,,,,, ,7,3 ,1,7 9,16 1,16 5,71 انتفكيز انهُدسي

 دانت ,,,,, 7,16 5,13 37,11 43,,1 15,11 انًهبراث ككم

الحس  –( أف قيـ " ت" لميارات الحس اليندسى )الحس بالمفاىيـ 8يتضح مف جدوؿ )
 -6,22التفكير اليندسى ( واالختبار ككؿ بمغت عمى الترتيب ) -الحس بالسببية –بالعالقات 

( وجميع 5,555( وقيـ االحتماؿ المناظر الي منيا كانت )2,86 -2,25 -2,02 -0,22
وىذا يعنى اف الفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ مجموعتى  5,50ىذه القيـ أقؿ مف 

البحث فروًقا دالة احصائًيا لصالح درجات تالميذ المجموعة التجريبية والتي بمغت متوسطاتيا 
( وىى بدورىا أكبر مف متوسطات درجات تالميذ 22,88 -2,06 -2,89 -2,28 -2,05)

وعميو تـ . (80,88 -0,28 -0,28 -6,26 -6,28المجموعة الضابطة والتي بمغت ) 
عند مستوي وبذلؾ يتحقؽ الفرض البديؿ وىو "يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا وؿ، رفض الفرض األ 

ة " اليندسة ( بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية التي درست وحد5,50)
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والقياس " باستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية، ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة التي 
أي أف "، درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدي الختبار الحس اليندسي

ميارات  تنميةاستخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية أفضؿ مف استخداـ الطريقة المعتادة في 
 .الحس اليندسى

 وبذلؾ تـ التحقؽ مف صحة فرض البحث.
 :حجـ األثرولمكشؼ عف 

ومف الطرؽ المناسبة لحساب حجـ األثر في حالة "اختبار "ت"، حساب قيمة مربع إيتا 
وفيما يمي بياف بقيـ وداللة حجـ أثر المتغير المستقؿ في المتغيريف التابعيف كما ىو مبيف 

 ( التالى:2بجدوؿ)
 حجى أحز انًتغيز انًستمم في يهبراث انحس انهُدسً (3جدول )

 اندالنت يزبغ ايتب ليًت "ث" درجت انحزيت انًهبرة

 انحس ببنًفبهيى
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 لىي 19,, 6,31

 لىي 17,, 5,91 انحس ببنؼاللبث

 لىي 37,, 7,57 انحس ببنسببيت

 لىي 35,, ,7,3 انتفكيز انهُدسي

 لىي 35,, 7,16 انًهبراث ككم

 –( أف قيـ " مربع ايتا" لميارات الحس اليندسى )الحس بالمفاىيـ  2يتضح مف جدوؿ ) 
التفكير اليندسى ( واالختبار ككؿ بمغت عمى الترتيب  -الحس بالسببية –الحس بالعالقات 

وىذا يعنى اف  5,09( وجميع ىذه القيـ أكبر مف 5,20 -5,20 -5,22 -5,82 -5,82)
الخرائط الذىنية االلكترونية  ذات حجـ أثر قوى في تنمية ميارات الحس اليندسى لدى تالميذ 

 ، وبذلؾ يتـ قبوؿ فرض البحث.المجموعة التجريبية
 مناقشة وتفسير نتائج سؤال البحث:

 :فرض البحثأوضحت تفسير النتائج المتعلقة ب

تفوؽ تالميذ مجموعة البحث التجريبية في التطبيؽ البعدى الختبار ميارات الحس 
اليندسى عمى المجموعة الضابطة، أي بعد استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية، كما أثبتت 
نتائج البحث أف استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية كانت ذات فاعمية عالية فى تنمية 

سى لدى تالميذ مجموعة البحث التجريبية، وقد تعود ىذه النتيجة إلى ما ميارات الحس اليند
 يأتي: 
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أف استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية بما تضمنتو مف أنشطة مختمفة فى كؿ مرحمة  -0
مف مراحؿ تدريس موضوعات الوحدة المختارة أتاح الفرصة أماـ التالميذ لفيـ واستيعاب 

ة بشكؿ صحيح مما أدى إلى تنمية ميارات الحس اليندسى المفاىيـ والنظريات اليندسي
 لدييـ . 

فى رسـ الخرائط الذىنية ساعد فى   E-draw mind mapأف استخداـ برنامج  -8
بأساليب ممتعة باستخداـ أشكاؿ، وألواف،  التفكير وتنظيـ المعمومات بشكؿ واضح ومرئى

أو رسـو تخطيطية كما إنيا تساعد عمى  تنظيـ المعمومات الجديدة وربطيا بخبرات 
 التالميذ السابقة المرتبطة بالمفيـو الجديد المراد تعممو. 

التفاعؿ بيف المعمـ والتالميذ وبيف التالميذ وبعضيـ البعض أثناء السير باألنشطة ساعد  -2
 إيجاد جو تعميمي وبيئة تعميمية جيدة ساىمت في الفيـ بشكؿ أفضؿ. عمى 

تقديـ موضوعات الوحدة  وفؽ استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية ساعد عمى تجسيد  -9
 المفاىيـ وتقريبيا وربطيا بالذىف مما أدى إلى حدوث تعمـ فعاؿ وأقؿ عرضو لمنسياف.

روؽ الفردية بيف التالميذ واختالؼ أنماطيـ تنوع األنشطة وتعددىا ساىـ في مراعاة الف -0
 التعميمية مما ساىـ عمى تنمية ميارات الحس اليندسى .

بناء التالميذ بأنفسيـ لخرائطيـ الذىنية الخاصة جعميـ أكثر فيمًا لممفاىيـ والنظريات  -6
اليندسية المتضمنة داخؿ الدروس وجعميا أكثر ربطًا بالحياة العممية كما عممت  عمى 

قاء عمى المعمومات فى ذاكرة التالميذ مف خالؿ استخداميا لمصور واأللواف مما اإلب
 يساعد عمى تكويف صور ذىنية يصعب نسيانيا.

 E-draw mindاالىتماـ أثناء التدريس والتأكيد عمى تعميـ التالميذ استخداـ برنامج  -2
map  ذىنية.لرسـ خريطة ذىنية لكؿ درس وعمى استخداـ األنشطة عمى ىيئة خريطة 

 سمطاف (،8502شيخة جابر) (،8506وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أورده رضا دياب)
 (.8552(، جميمة أبوالقاسـ)8502)الرويمى
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 : التوصيات

 إلييا توصى الباحثة بما يمى : توصؿتـ ال في ضوء النتائج التى
تبنى مراكز القياس والتقويـ بوزارة التربية والتعميـ مشروع وضع اختبارات تشخيصية  -0

ومنيا  التعميمية لميارات الحس اليندسى المقررة عمى المتعمميف  في جميع المراحؿ
المرحمة اإلعدادية لتشخيص النقص الموجود لدييـ في مختمؼ المفاىيـ والتعميمات 

وف تصويبيا نقطة انطالؽ لتدريس الموضوعات الجديدة والنظريات اليندسية، وذلؾ ليك
 المتعمقة بيذه المفاىيـ في المراحؿ التالية .

عقد دورات لتدريب معممى الرياضيات عمى استخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة  -8
القائمة عمى أفكار النظرية البنائية والتي منيا الخرائط الذىنية والتدريب أيضًا عمى 

  فى رسـ الخريطة الذىنية. E-draw mind mapنامج استخداـ بر 
تدريب التالميذ المعمميف بكمية التربية عمى تصميـ الخرائط الذىنية، والتدريب أيضًا عمى  -2

أو البرامج المشابية في رسـ الخريطة  E-draw mind mapاستخداـ برنامج 
   الذىنية.

مناىج اليندسة الحالية بالمراحؿ التعميمية المختمفة وعرضيا  ضرورة إعادة النظر فى -9
بأسموب شيؽ وصياغتيا بطرؽ تشجع التالميذ عمى الدراسة واالطالع بما يساعد عمى 

 تنمية حب االستطالع لدى التالميذ.
ربط تعمـ اليندسة بالحياة العممية وذلؾ لتكوف ضمف اىتمامات التالميذ وتخرج مف إطار  -0

 ميدى وبالتالى يستطيع التمميذ االحتفاظ بالتعمـ.التعمـ التق
إرساؿ قائمة بالصعوبات واألخطاء التى يتكرر وقوع التالميذ بيا لوزارة التربية والتعميـ  -6

 وذلؾ لكى يراعى مصممو المناىج تمؾ الصعوبات.
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  المراجع
 أوًلا: المراجع العربية:

(. أثر استخدام الخرائط الذىنية الجغرافية لتنمية قدرات 8004أحمد عبدالرشيد حسين عبدالرحمن)
دراسات تربوية ،  ىالتصور المكاني والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف األول اإلعداد

 .13-44(، ص ص 1( ،ع )41، القاىرة، مج ) واجتماعية
(. فاعمية برنامج تدريبى مقترح قائم عمى الخرائط الذىنية االلكترونية 8042أحمد عمى إبراىيم خطاب)

مجمة فى تنمية الترابطات الرياضية والتفكير البصرى لدى التالميذ المعممين شعبة الرياضيات.
، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس ، كمية  دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس

 .401-13(،يونيو، ص ص 451التربية، جامعة عين شمس، ع)
فاعمية استخدام الخرائط الذىنية االلكترونية االلكترونية فى تحصيل قواعد  (.8044آسيا صالح العوفى)

، كمية التربية،  رسالة ماجستيرالمغة اإلنجميزية لتمميذات الصف الثانى ثانوى بمحافظة الرس . 
 المممكة العربية السعودية.جامعة الممك عبدالعزيز، 

،تم استرجاعيا  مجمة التعمـ االلكترونى(.الخرائط الذىنية االلكترونيةالتعميمية .8041السعيد عبدالرازق)
، آخر زيارة       academy.com (Retrieved on-arab–www.elearning من:
 8041ديسمبر 42

تيب توب لخدمات الترجمة ، القاىرة : دار الفاروق لمنشر . ترجمة إدارة العقؿ(. 8008بريان كميج )
 والتوزيع.

 . المممكة العربية السعودية : ترجمة مكتبة جرير. استخدـ ذاكرتؾ (.8008تونى بوزان)
فاعمية أنشطة تعميمية لتدريس اليندسة فى تنمية الحس اليندسى  .(8005جميمة محمود أبوالقاسم )

 .كمية التربية .  مجمة تربويات الرياضياتلرابع االبتدائى . والتحصيل لدى تالميذ الصف ا
 . 414 -401ص ص . 48المجمد .جامعة بنيا 
 . الرياض: الدار الصوتية التربوية.التعمـ االلكترونى(.8001حسن حسين زيتون)

مم. (.الخرائط الذىنية الرقمية وأنشطة استخداميا فى التعميم والتع8041حسين محمد أحمد عبدالباسط)
 ، تم استرجاعيا من : مجمة التعمـ االلكترونى

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news& task=show&id=396  ،
 .8042يناير48آخر زيارة 

ستراتيجية الخرائط الذىنية فى تحصيل طمبة الصف (. أثر استخدام ا8044حنين سمير صالح حورانى)
التاسع فى مادة العموم وفى اتجاىاتيم نحو العموم فى المدارس الحكومية فى مدينة قمقيمية . 

 ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&%20task=show&id=396
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&%20task=show&id=396
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باستخدام السبورة التفاعمية فى  (. فاعمية برنامج مقترح فى ىندسة الفراكتال8048رشا السيد صبرى )
تنمية بعض ميارات الحس المكانى وميارات استخدام السبورة التفاعمية لدى تالميذ الدراسات 

( ، أغسطس ، ص ص 84، ع ) دراسات عربية فى التربية وعمـ النفسالعميا بكميات التربية.
42-22 

تعمم المستند إلى الدماغ ونظرية (. تطوير مقترح لمدمج بين ال8042رضا أحمد عبدالحميد دياب)
لتنمية الحس اليندسى والتفكير االبتكارى لدى تالميذ الصف الثانى  (TRIZ)تريز

 .811-822(،يناير ،ص ص 8(،ع)45، مج)مجمة تربويات الرياضياتاإلعدادى.
 (. الحس اليندسى فى المرحمة اإلعدادية ماىيتو ومياراتو ومداخل8003رمضان رفعت محمد سميمان )

،كمية  الجمعية المصرية لتربويات الرياضياتتنميتو بحث مقدم إلى المؤتمر العممى السابع،
 .412-404يوليو، ص ص  44-43التربية،جامعة المنوفية، 

(. فاعمية وحدة مقترحة في اليندسة الفراغية قائمة عمى معايير تعميم 8040سامية حسين محمد جودة )
مجمة تربويات لحس المكانى لدى تالميذ المرحمة الثانوية .الرياضيات فى تنمية بعض ميارات ا

 .851-844(، أبريل ، ص ص 48، مج ) الرياضيات
(.أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة عمى نظرية تريز المثالية 8044سمطان خميف حدب الرويمى)

(TRIZ) رياضيات لدى فى تحسين التفكير االستقصائى والحس اليندسى والدافعية نحو تعمم ال
، كمية التربية، جامعة رسالة دكتوراهطمبة المرحمة المتوسطة فى المممكة العربية السعودية.

 اليرموك، األردن.
(. استراتيجية قائمة عمى الخرائط الذىنية فى تدريس 8042سماح محمد أبوبكر المرشدى الفرارجى )

رسالة يذ المرحمة االبتدائية األزىرية .المغة العربية وأثرىا عمى التحصيل الدراسى واتجاىات تالم
 ، معيد الدراسات التربوية والبحوث،جامعة القاىرة.ماجستير

(. فاعمية برمجية تفاعمية فى تنمية ميارات الحس اليندسى لدى 8044شيخة جابر منصور الياجرى)
المناىج وطرق تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت.بحث مقدم إلى المتمر الدولى األول لقسم 

مجمة العمـو التدريس"المتغيرات العالمية ودورىا فى تشكيل المناىج وطرائق التعميم والتعمم،
 . 420-484ديسمبر،ص ص  2-1،التربوية

(.أثر تفاعل الخرائط الذىنية ونمط التعمم والتفكير فى تنمية ميارات 8041عبداهلل ميدى عبدالحميد طو)
دراسات عربية فى التربية الكيمياء لدى تالميذ المرحمة الثانوية .  توليد المعمومات وتقييميا فى

 .823-881(،فبراير ، ص ص 14،ع) وعمـ النفس
(. الحس الرياضى وعالقتو باإلبداع 8002عالء الدين سعد متولى، عبدالناصر محمد عبدالحميد)

بحث مقدم إلى الرياضى واإلنجاز األكاديمى لدى تالميذ كميات التربية شعبة الرياضيات .
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الجمعية المصرية لتربويات المؤتمر العممى الثالث تعميم وتعمم الرياضيات وتنمية اإلبداع . 
 .845-815أكتوبر، ص ص  5-4، كمية التربية ببنيا،جامعة الزقازيق، الرياضيات

الحس ( . استخدام التعمم النشط والعصف الذىنى االلكترونى فى تنمية 8005فايزة أحمد محمد حمادة )
مجمة البحث اليندسى واالتجاه نحو تعمم الرياضيات الكترونيًا لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية . 

 .52-21، ص ص 8005(،أكتوبر 8( ،ع) 88، جامعة المنيا، مج) فى التربية وعمـ النفس
لبنائى (. فاعمية نموذج مقترح لتعميم البنائية فى تنمية ممارسات التدريس ا8001مالك محمد السميم )

لدى معممات العموم وأثرىا فى تعديل التصورات البديمة لمفاىيم التغيرات الكيميائية لدى تمميذات 
مجمة جامعة الممؾ سعود لمعمـو التربوية والدراسات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض. 

 .243-200(،ص ص 84(، ع)42. مج) اإلسالمية
نامج تدريسى قائم عمى الخرائط الذىنية وميارات ماوراء (. فاعمية بر 8044ىشام إبراىيم إسماعيل)

المعرفة فى تحسين ميارات حل المشكالت الرياضية المفظية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعمم 
 .442-485( ،أكتوبر ، ص ص 44، جامعة بنيا ،ع )  مجمة كمية التربية.

.  طمبات المعايير وثقافة التفكيرتعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ فى ضوء مت(. 8040وليم عبيد)
 القاىرة : دار المسيرة.
 (Quest web)(. أثر استخدام الرحالت المعرفية عبر االنترنت 8045ياسمين ىداد فاضل الفضمى)

مجمة فى تنمية الحس اليندسى واالحتفاظ لدى تمميذات المرحمة المتوسطة فى دولة الكويت.
 .848-442(،يناير،ص ص 803عين شمس،ع) .كمية التربية جامعةالقراءة والمعرفة

(. فاعمية برنامج قائم عمى أنشطة التوبولوجى وتطبيقاتو في تنمية الحس 8044يحيى زكريا صاوى)
مجمة تربويات اليندسى وحب االستطالع لمتوسع في دراستو لدى تالميذ المرحمة الثانوية.

 800-424،يناير،ص ص الرياضيات
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