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والتفكير االبتكارى لدى الدراسى فاعمية استخدام الخرائط الذهنية فى تنمية التحصيل 
 من منظور الممارسة العامة طالب الخدمة االجتماعية

 العربيةبالمغة ممخص الدراسة 
اختبار فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية فى تنمية التحصيؿ الحالية الدراسة  استيدفت

تمثؿ  .الدراسى كالتفكير االبتكارل لدل طالب الخدمة االجتماعية مف منظكر الممارسة العامة
التجريبي اعتمد الباحث عمى استخداـ المنيج شبو . ك شػبو التجريبيػة ةالدراسػنكع الدراسة في 
تـ إجراء الدراسة خالؿ . البعدم لجماعتيف أحدىما تجريبية كاألخرل ضابطة –كتصميماتو القبمي

إجراء برنامج التدخؿ الميني عمػى عينػة كتـ ـ، =68/6/716ـ إلى >716/:/;6مف الفترة 
جامعة  –( طالب كطالبة مف طالب الفرقة الثانية بكمية الخدمة االجتماعية التنمكية 1;قكاميػا )

  .(81(، كمجمكعة تجريبية كعددىا )81بنى سكيؼ، كقسمت إلى مجمكعة ضابطة كعددىا )
الدراسة صحة الفرض الرئيس كىك "تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل ) كأثبتت 

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية الخرائط :1.1
ة التي درست بالطريقة التقميدية في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ الذىنية كالمجمكعة الضابط

 .الدراسى كالتفكير االبتكارل لصالح المجمكعة التجريبية"
تضميف استراتيجية الخرائط الذىنية كالتدريب عمييا ضمف بضركرة  كأكصت الدراسة

 اعية. برامج تطكير إعداد االخصائى االجتماعى بكميات كمعاىد الخدمة االجتم
 : الكممات المفتاحية

 .الممارسة العامة ،التفكير االبتكارم ،التحصيؿ الدراسى، الخرائط الذىنية
Effectiveness of using mind maps in developing academic achievement 

and innovative thinking among social work students from the 

Generalist Practice Perspective 

ABSTRACT  

The present study aimed to test the effectiveness of using mind maps 

in developing academic achievement and innovative thinking among social 

work students from the Generalist Practice Perspective. The type of study 

in a quasi-experimental study. The researcher relied on the quasi-

experimental method and its pre-posttest designs for two groups, one 

experimental and the other controlling. The study was conducted during 

the period from 5/16/2017 to 1/13/2018, and the professional intervention 

program was conducted on a sample consisting of (60) students from the 

second year of Developmental Social work Faculty - Beni Suef University, 

and it was divided into a control group, their number is ( 30), and an 

experimental group number (30). 

The study proved the correctness of the main hypothesis, which is 

"there are statistically significant differences at the level of (0.05) between 
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the mean scores of the students of the experimental group that studied the 

strategy of mind maps and the control group that studied traditionally in 

the post-application of the test of academic achievement and innovative 

thinking in favor of the experimental group". 

The study recommended including the mental maps strategy and 

training on them within the programs of developing the preparation of the 

social workers in colleges and institutes of social work. 

Keywords: 

Mind Maps, Academic achievement, Innovative thinking, General 

Practice. 

 
 أواًل: مدخل لتحديد مشكمة الدراسة:

الػذل صػاحبو تزايػد المعرفػة العمميػة بمعػدالت  نعيش اآلف فى عصػر يتسػـ بػالتطكر المعرفػى
سػػريعة بمػػا تتضػػمنو مػػف حقػػائؽ، كمبػػادئ، كميػػارات. حيػػث يكجػػد لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الػػتعمـ 

 المصطمحات كاالستراتيجيات الخاصة بو، كالتى تميزه عف اآلخر، كتشكؿ بنيو المتعمـ المعرفية.
فػػي ظػػؿ التطػػكرات التقنيػػة كالتكنكلكجيػػة المتسػػارعة، كاالنفجػػار المعرفػػي اليائػػؿ الػػذم أفػػرزه ك 

القػػرف العشػػركف، كالتحػػديات التػػي فرضػػيا القػػرف الحػػادم كالعشػػريف، عمػػى كػػؿ مػػف المعمػػـ كالطالػػب 
مػػػف أعبػػػاء كميػػػاـ إضػػػافية تزامنػػػت مػػػ  الزيػػػادة المعرفيػػػة كالثػػػكرة المعمكماتيػػػة حتػػػى سػػػمي العصػػػر 

بالعصر المعمكماتي، استكجب ذلؾ البحث عف أسػاليب كاسػتراتيجيات كاحتياجػات أساسػية  الحالي
عػادة النظػر فػي  في عمميتي التعميـ كالتعمـ تسيـ في تيسير كتقميص الفجكة بيف الكاق  المػممكؿ، كاع
أسػػػاليب إعػػػداد المعمػػػـ، التػػػي تبػػػدأ مػػػف مرحمػػػة ا عػػػداد الجػػػامعي كمحاكلػػػة تحػػػديثيا، لمكاكبػػػة ىػػػذه 

كرات التكنكلكجية كالمعمكماتية كالمعرفية، كحتي يتسني ذلؾ البد أف تشيد برامج إعداد المعمػـ التط
التػػػػدريس بمػػػػا يتػػػػكاءـ مػػػػ  معطيػػػػات العصػػػػر،  كاسػػػػتراتيجياتتنكعػػػػا فػػػػي أسػػػػاليب كطػػػػرؽ العػػػػرض 

كتطػكرات األبحػػاث فػػي مجػػاؿ الػػتعمـ كالتعمػػيـ كطػػرؽ التػػدريس، كالتػػي تيػػدؼ إلػػى اسػػتخداـ المعرفػػة 
 .(7=6، 7167)البركاتى،  المتعة كالفائدةلتحقيؽ 

كفي الكقت ذاتو شيدت الحقبتاف األخيرتاف مف نيايات القػرف العشػريف كبدايػة القػرف الحػادم 
طفرة في األبحاث الخاصة بعالقة الدماغ بالتفكير بما فييا األبحػاث الخاصػة بمنمػاط  -كالعشريف 

عػؿ البػاحثيف يكشػفكف عػف كجػكد عالقػة كثيقػة األمػر الػذم ج -التفكير كمفيػكـ السػيطرة الدماةيػة 
بيف أسمكب التفكيػر كالػتعمـ عمػى جػانبي الػدماغ. كأشػار البػاحثكف أف األفػراد يميمػكف إلػى االعتمػاد 

جانبي المخ أكثر مف اآلخر أثناء معالجة المعمكمات، حيث أشير إلى ىذا  بشكؿ متسؽ عمى أحد
شػير كثيػر مػف الدراسػات التػي اسػتندت إلػى نظريػة الجانب بالجانب المسيطر السائد لدل الفرد، كت
الجانػػب  -التػػي اىتمػػت بكظػػائؼ جػػانبي الػػدماغ  النصػػفيف الكػػركييف لمػػدماغ لمعػػالـ ركجػػر سػػبيرم
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إلػػى أف أنمػػاط التفكيػػر السػػائدة لػػدل الطمبػػة فػػي المػػدارس كالجامعػػات  -األيسػػر، كالجانػػب األيمػػف 
كيػر التحميمػي، كالميػكم، كالمنطػؽ الرياضػػي بنػاء عمػى كظػائؼ جػانبي الػدماغ تركػز عمػى نمػط التف

كىػػذه األنمػػاط مػػف التفكيػػر تمثػػؿ كظػػائؼ الجانػػب األيسػػر لمػػدماغ، فػػي حػػيف أف كظػػائؼ الجانػػب 
األيمف لمدماغ تركز عمػى نمػط التفكيػر البصػرم كالمكػاني كالحدسػي كالتركيبػي كا بػداعي كالكمػي، 

 ،۹۰۰۲ تػػكف،يالتفكيػػر ا بػػداعي )ز  كىػػذه األنمػػاط فػػي تراجػػ  مسػػتمر خاصػػة الكظيفػػة األىػػـ كىػػي
:: - :; .) 

الفصػػيف الػدماةييف معػا بػنفس الجػػكدة  عمػؿحاالتػو عنػدما ي یكيعمػؿ العقػؿ ا نسػاني فػي أرقػػ
كال يطيى جزء عمى آخر، كحتي يتـ ذلؾ البد أف تتحقؽ مفاتيح ا ثػراء الػدماةيو كىػي كمػا ذكػر 

تكصػػػمت إلػػػى عػػػدد مػػػف النتػػػائج بفحػػػص دراسػػػات عػػػدة عػػػف إثػػػراء المػػػخ، ( ۹۲۲، ۹۰۰۲جنسػػػف )
الفكريػػػػة، كمػػػػف شػػػػمف  تجعػػػػةالمشػػػػتركة كىػػػػي: الحداثػػػػة كالتحػػػػدم، كالتػػػػرابط، كالكقػػػػت كالتيذيػػػػة المر 

حػػػدل ىػػػذه  اسػػػتراتيجيات التػػػدريس فػػػي القػػػرف الحػػػالي تحقيػػػؽ خصػػػائص ا ثػػػراء الخػػػاص بػػػالتعمـ كاع
 الخرائط الذىنية. استراتيجيةاالستراتيجيات ىي 

 كاالسػتراتيجياتاألسػتاذ الجػامعي أف يبحػث عػف أفضػؿ الطػرؽ ىذا المنطمؽ كجب عمػى  مف
التي تسيـ في تناكؿ أساسيات المعرفة م  ضركرة التمكيد عمى كظيفيتيػا ككيفيػة إثػراء الػتعمـ لػدل 

التػػػدريس أثنػػػاء عػػػرض المحاضػػػرات  كاسػػػتراتيجياتالمتعممػػػيف، كىػػػذا يتطمػػػب التنكيػػػ  فػػػي أسػػػاليب 
الػدماغ، خصكصػا فػي ظػؿ ثػكرة المعمكمػات كرسػكخ نظريػات مالءمة لحدكث تعمػـ  كثركاختيار األ

الحاجة إلى أىمية االعتماد عمى الربط بػيف  -الدماغ التي أظيرت خالؿ القرف الحادم كالعشريف 
جػػػانبي الػػػدماغ فػػػي الػػػتعمـ، كقػػػد طػػػكر التربكيػػػكف بػػػرامج لػػػدعـ تػػػمثير جػػػاني الػػػدماغ فػػػي نشػػػاطات 

الخػرائط الذىنيػة  اسػتراتيجية، كأحد أبرز أساليب التعميـ اسػتخداـ (۹۰، ۹۰۰9الطالب )السطمي، 
التػػي تسػػيـ فػػي رفػػ  تحصػػيؿ كابتكػػارات الطػػالب كتحقػػؽ شػػركط الػػتعمـ الفعػػاؿ. كػػؿ ىػػذه المميػػزات 

مقػرر أسػس  تػدريس رئيسػية فػي كاستراتيجيةالخرائط الذىنية دف  الباحث إلى تناكليا  االستراتيجية
 كمات المنفصمة كالمجردة، ك ضفاء جك مف المتعة في تعمـ المادة.المناىج لحؿ مشكمة المعم

لمتطكر التقني الذم ةزا كافة المجػاالت كخاصػة المجػاؿ التعميمػي كالتربػكم، كظيػكر  كنتيجة
التقنيػػة التػي تسػيـ فػي زيػػادة فعاليػة الػتعمـ ظيػر برنػػامج يسػيـ فػي تسػييؿ رسػػـ  البػرامج العديػد مػف

(، حيػث يػكفر البرنػامج جػكا مػف المتعػة كيحقػؽ الػتعمـ Mind Mapperالخرائط الذىنية بمسمى )
فاعميػة اسػتخداـ الخػرائط الذىنيػة الباحػث يقتػرحو دراسػة لتحديػد  الذم يعمؿ عمى إثراء الدماغ، مما

فػػػى تنميػػػة التحصػػػيؿ الدراسػػػى كالتفكيػػػر االبتكػػػارل لػػػدل طػػػالب الخدمػػػة االجتماعيػػػة مػػػف منظػػػكر 
 اعية.لمخدمة االجتم الممارسة العامة

لتطػػػكرات كمسػػػتجدات العصػػػر، تشػػػيد عمميػػػة التػػػدريس فػػػي جميػػػ  مسػػػتكياتيا اىتمػػػاـ ة كتمبيػػػ
ريب الطرؽ كالكسائؿ الحديثة، لالنتقػاؿ مػف طػرؽ جالعديد مف الدكؿ العربية كالعالمية باكتشاؼ كت
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تدريس تقميدية إلى طرؽ تتالءـ م  عقؿ ا نساف ككيفية عممػو، لمكصػكؿ بالتمميػذ األعمػى مسػتكل 
 .(666، <711مف الكفاءة كالفاعمية في األداء )حسف، 

لػذلؾ البػد مػف االىتمػاـ باسػتخداـ اسػتراتيجيات تػػدريس تسػاعد عمػى إثػارة انتبػاه الطػالب ممػػا 
يمكػػػػنيـ مػػػػف المشػػػػاركة، لتييئػػػػة مكقػػػػؼ التػػػػدريس باالسػػػػتراتيجيات التدريسػػػػية المناسػػػػبة، حيػػػػث إف 

ييؿ المػػػخ لممعمكمػػػات المقدمػػػة. كمػػػا تنمػػػكا بيػػػا تشػػػ فمثيػػػرة يزيػػػد مػػػ تػػػدريساسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات 
 (. 7:، <711القدرات كالميارات العقمية. كمف ثـ ينمك التفكير )قالدة، 

كمف ىنا كانت الحاجة الستخداـ استراتيجيات تؤدم لنمك القدرات كالميارات العقميػة، كتػؤدم 
فعيؿ دكر كػؿ مػف نصػفي لتنمية ميارات التفكير االبتكارم لدل الطالب كتعمؿ عمى ت -أيضا  -
البشػػرم بصػػكرة متكاممػػة. حيػػث إف نصػػؼ الكػػرة الػػدماةي األيمػػف مػػرتبط بػػالتفكير البصػػرم  لعقػػؿا

كةير المفظي كالمكاني كالمتشعب كالتفكير الحدسي، بينما النصؼ األيسر مف الدماغ مسئكؿ عف 
كالمفظػػػي. كيعمػػػؿ التفكيػػػر المتقػػػارب كالمكجػػػو بالتفاصػػػيؿ ككػػػذلؾ التفكيػػػر التصػػػنيفي، كالمنطقػػػي، 

األيمػػف أكثػػر مػػ  التقاربػػات كا بػػداع فيمػػا يعمػػؿ نصػػؼ الػػدماغ األيسػػر أكثػػر مػػ   دماغنصػػؼ الػػ
، 7118كالتحميؿ )آكرلػنج، دكنػاك كااليػاؼ، ريتشػارد ك ركبرتيػاردرك جبسػكؼ،  ػارم،  التفاصيؿ

7=6 .) 
يعمؿ بيا العقؿ ككحدة متكاممة يتناةـ فييا النصػؼ األيمػف  استراتيجيةكتعد الخرائط الذىنية 

مػػ  النصػػؼ األيسػػر، كذلػػؾ لمػػا تحكيػػو الخػػرائط مػػف ألفػػاظ كرسػػكمات كصػػكر، فػػالخرائط الذىنيػػة 
تشرؾ تشقي المخ ألنيا تستخدـ الصكر، كاأللكاف، كالخياؿ، ككميا تمثؿ ميارات الشؽ األيمف مػف 

داد كىػػي تمثػػؿ ميػػارات الشػػؽ األيسػػر مػػف الػػدماغ، كمػػا أف الػػدماغ. با ضػػافة إلػػى الكممػػات كاألعػػ
الطريقػػة التػػي ترسػػـ بمػػا تحفػػز التفكيػػر االبتكػػار المزيػػد مػػف األفكػػار كالتػػي تكػػكف مرتبطػػة ببعضػػيا 
البعض، مما يساعد العقػؿ عمػى عمػؿ قفػزات مػف الفيػـ كالتخيػؿ عػف طريػؽ التػرابط الػذىني. كىػي 

 (. 9;-8;، >711س المكجكد داخؿ العقؿ )بكزاف، بذلؾ تطمؽ العناف لمقدرات العقمية كتعك
كالخرائط الذىنية استراتيجية ىامة كمفيدة لمتعمـ، فبا ضػافة إلػى أنيػا تسػاعد المتعممػيف عمػى 
الػػتعمـ فهنيػػا تسػػتخدـ بفاعميػػة لتػػدعيـ المسػػتكيات العميػػا لميػػارات التفكيػػر. با ضػػافة إلػػى إنيػػا أداة 

، Holzmanالتحصػػػيؿ حتػػػى يصػػػمكا لممسػػػتكل المطمػػػكب )فعالػػػة المسػػػاعدة المتعممػػػيف منخفضػػػي 
7119 .) 

كتعمؿ الخرائط الذىنية عمى تنظيـ المحتكل التعميمي بشكؿ ةير خطي )متشعب( كذلؾ عف 
طريؽ كض  المفيكـ الرئيس في الكسط كعمؿ فركع متصمة منو بشكؿ متسمسؿ كىذا يجعؿ التعمـ 

أكثر مف ا نشاءات الخطية التقميديػة  الدماغعمؿ قكيا كذا معنى. فالخرائط الذىنية تماثؿ كتسيؿ 
 (. Buzan ،6>>8بسبب صييتيا الشعاعية با ضافة الستعماؿ األلكاف كالرسكمات )
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مخرجػػػات كالتػػػى سػػػعت لتحديػػػد  Carpenter( :711كػػػاربينتر )دراسػػػة  كىػػػذا مػػػا أكضػػػحتو
، :711بدأ فػي عػاـ كىك مشركع ( OSWE" )ةاالجتماعي الخدمةمشركع "تقييـ النتائج في تعميـ 

الحاجػة إلػى إجػراء ككشػفت الدراسػة  Carpenter( :711بعد نشر كرقة بحثية مف قبؿ كػاربنتر )
لمطػالب  التعميميةاقترحت أف القدرات كا مكانيات ك  ة،االجتماعي الخدمةحكؿ نتائج تعميـ  دراسات

 كػػاديمييف كالطػػالباأل يمكػػف تطكيرىػػا كتنميتيػػا، كشػػجعت الدراسػػة التعمػػيـ العػػالي قطاعػػاتفػي كػػؿ 
مػػػف  ، كالتػػػي تنطػػػكم عمػػػى قػػػدر كبيػػػرةاالجتماعيػػػ الخدمػػػةتطػػػكير النتػػػائج أك تكييفيػػػا لتعمػػػيـ عمػػػى 

 .ع كأساليب التعمـ المختمفةاالبتكار كا بدا
إلػى أف الدراسػات فػي عمػـ األعصػاب تكصػمت  Begley( >711بييمي ) كما أشارت دراسة

حكتػػة مػػف خػػالؿ خبراتنػػا كسػػمككنا اليػػكمي المعتػػاد، ك إلػػى أف بنيػػة أدميتنػػا ةيػػر ثابتػػة. بػػؿ ىػػي من
بهمكاف التعمـ ككذلؾ التفكيػر أف يػؤدم إلػى التيييػر فػي بنيػة الػدماغ ككظائفػو، ككػذلؾ التيييػر فػي 

 خرائط القشرة الدماةية.
األسػػمكب الػذم يػتـ بػػو أخػذ المالحظػات فػػي أف إلػى  Dror (>711دركر )دراسػة  كتكصػمت

أنو ةاية في األىمية، كيعتبره أكؿ كأىـ آليات بناء المعرفػة لػدل الطالػب. أثناء عممية التعمـ عمى 
 فيك يعمؿ عمى بناء المعرفة كيعمؿ كذلؾ عمى حفز قدراتنا المعرفية.

 -( أف أخػػذ المالحظػػات  Harnadك  Dror،  =711دركر كىارنػػاد ) كمػػا أضػػافت دراسػػة
السػمكؾ ا نسػاني المعقػد المتعمػؽ ر مظيػر رئيسػة مػف بػيعت -مف كجية نظر عمـ الػنفس المعرفػي 

بهدارة المعمكمات المنطكية عمى مجمكعة مف العمميات العقمية الكامنة، كتفاعؿ ىػذه العمميػات مػ  
ال يحتاج فقػط إلػى فيػـ المعمكمػات ككتابتيػا، كلكنػو  المالحظات فتدكيفالكظائؼ العقمية األخرل. 

عػػادة ىيكمػػة بنيػػة فػػكؽ ذلػػؾ يحتػػاج إلػػى اكتسػػاب كفمتػػرة المعمكمػػات التػػي يػػ تـ اسػػتقباليا، كتنظػػيـ كاع
المعرفػػة الحاليػػة. كاألىػػـ مػػف ذلػػؾ كمػػو ىػػك تخػػزيف كدمػػج المعمكمػػات التػػي يػػتـ معالجتيػػا فػػي أثنػػاء 

 عممية التعمـ. 
إلػػى أف سػػمككنا العقمػػي المعتػػاد، كالفضػػكؿ  Marshal(  7161مارشػػاؿ ) كأكضػػحت دراسػػة

تتشػػكؿ كتتطػػكر مػػف خػػالؿ االنيمػػاس فػػي التجػػارب الفطػػرم لػػدينا، كطػػرؽ التفكيػػر كالتفاعػػؿ، كميػػا 
كالتدريبات المتكررة. لذلؾ فهف تجربة التعمـ لطمبتنا )كيؼ نطمب منيـ أف يتعممكا( تعتبر ةاية في 
األىميػػة. فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، عنػػدما نعػػرض األطفػػاؿ لخبػػرات تحتػػكم بعػػض اليمػػكض، كتتطمػػب 

االستفسػار كاالكتشػاؼ كاالختػراع. كعنػدما يػػتـ التفكيػر كالتجريػب، فػهنيـ سػيتعممكف كيػؼ يقكمػػكف ب
تػػػػدريبيـ بهبػػػػداع عمػػػػى مكاجيػػػػة التحػػػػديات كحػػػػؿ المشػػػػكالت، فػػػػهنيـ سيكتسػػػػبكف القػػػػدرة عمػػػػى حػػػػؿ 

كعقبػػات أخالقيػػة كعرقيػػة فػػهنيـ سػػيتعممكف  مشػػكالتالمشػػكالت بطػػرؽ مبتكػػرة. كعنػػدما يكاجيػػكف 
االجتماعيػػػة، كسػػػيتعممكف أف  كيػػػؼ يككنػػػكف أكثػػػر إبػػػداعا كحكمػػػة فػػػي الصػػػراع مػػػ  قضػػػايا العدالػػػة

 اؿ. جيككنكا أكثر قدرة عمى إطالؽ أحكاـ ذاتية، كأكثر قدرة عمى االرت
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يػػدكر حػػكؿ  ان أف ىنػػاؾ جػػدال كبيػػر  Pollard( 7161بػػكالرد ) أكػػدت دراسػػةكفػػي ىػػذا الصػػدد 
إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى عمميػػة  -األداء األكػػاديمي لمطمبػػة، كىػػك أنػػو عمػػى الػػرةـ مػػف اعتمػػاد الطمبػػة 

 : %71اب المعمكمات كالميارات، فهف ميارات كتابة المالحظات كتدكينيا لدييـ ال تتجاكز )اكتس
( فػػي المحاضػػرة التقميديػػة. ككجػػد أف مسػػتكل التفاصػػيؿ فػػي المالحظػػات المػػمخكذة مػػف قبػػؿ 91%

الطمبة في محاضرة تقميدية فسرت نحك نصؼ التبػايف فػي درجػات الطمبػة عمػى االختبػار النيػائي. 
ةالبيػػة الػػتعمـ يعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مناسػػبة فػػي أثنػػاء عمميػػة الػػتعمـ ككسػػب لػػذلؾ فػػهف 
 .المعمكمات

( الفكائد التربكيػة لمخػرائط الذىنيػة لكػؿ مػف المعمػـ كالمػتعمـ بمنيػا ۹۰۹۹تمة ) كلخصت دراسة
لخريطػػة تنظػػيـ البنيػػة المعرفيػػة لكػػؿ مػػف المعمػػـ كالمػػتعمـ.، كمػػا يتػػيح الفضػػاء الكاسػػ  الػػذم ترسػػمو ا

الذىنيػػػػة لممػػػػتعمـ فرصػػػػة مراجعػػػػة معمكماتػػػػو السػػػػابقة عػػػػف المكضػػػػكع، كىػػػػذا يسػػػػاعد عمػػػػى ترسػػػػيخ 
المعمكمػػػات مػػػف خػػػالؿ ربطيػػػا بػػػالتعمـ السػػػابؽ. كتتػػػيح الخػػػرائط الذىنيػػػة لممػػػتعمـ فرصػػػة المراجعػػػة 
ضػافة معمكمػات جديػدة لمػا ىػك مكجػكد فعػال فػي  المتكررة لممكضكع، مما يسيـ في ترسيخ الفيػـ كاع

 .نية المعرفية لممتعمـ. كمف أىمية الخرائط الذىنية أيضا أنيا تراعي الفركؽالب
أف الخرائط الذىنية  Buran & Filyukov( :716دراسة بيكراف ك فيميككؼ ) تأظير كما 

تساعد الطالب عمى حؿ المشكالت، كطرح األفكار ا بداعية، كتػذكر المفػردات الجديػدة، كتػدكيف 
عػداد العػركض التقديميػة.  خمصػت ك المالحظات، كتعزيز ميػارات القػراءة لػدييـ، كتنظػيـ الميػاـ، كاع

فػي القػرف العشػريف تعتبػر  رسػـ الخػرائط الذىنيػة التػي تػـ اختراعيػا اسػتراتيجيةىذه الدراسة إلػى أف 
 .أداة حديثة كمبتكرة كمفيدة كمتاحة لمطالب كالمعمميف كالباحثيف

 &Zvauya& Purandare( >716كىذا ما أكدتو دراسة زفييو، بيكراندر، يانج ك بػاالف )

Young, , & Pallan    الخريطػة الذىنيػة تمثػؿ بنيػة معرفػة الطالػب فػي بدايػة حيػث بينػت أف
، كمػا أف ممعرفػة بالفعػؿلالطػالب  أثنػاء اكتسػابيػتـ فييػا رسػـ الخػرائط  حيػثلػب منحنى تعمػـ الطا

الخػػػرائط الذىنيػػػة تقػػػـك بتقيػػػيـ جانػػػب بنػػػاء معرفػػػة الطالػػػب الػػػذم لػػػـ يػػػتـ تقييمػػػو بكاسػػػطة التقييمػػػات 
 .التقميدية

كمػػػا تكجػػػد العديػػػد مػػػف الدراسػػػات األجنبيػػػة )رةػػػـ نػػػدرتيا( التػػػى تناكلػػػت اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية 
 ط الذىنية فى تعميـ الخدمة االجتماعية نذكر منيا:الخرائ

تػػـ حيػػث أكضػػحت أنػػو قػػد   Carnot & Stewart( ;711دراسػػة كاركنػػت، سػػتيكرت )
فػرقتيف مختمفػيف تػـ تدريسػيما عمػى  دراسػييف خرائط المفاىيـ في مقرريفالخرائط الذىنية ك استخداـ 

خػرائط المفػاىيـ الخرائط الذىنيػة ك ـ تـ استخداك ، دراسيتيف مختمفتيف فى فصؿ دراسى جامعى كاحد
الخػرائط بنػاء كتعػديؿ بعػض  الطػالب كاسػتطاع، بتمؾ المقػرراتلممحاضرات  كاستراتيجيات تدريس

الخػرائط أنشػم الطػالب  كمػا، مػف المقػررات الدراسػيةنصػية قصػيرة  ألجػزاءخرائط المفػاىيـ الذىنية ك 
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كمػا تػـ  ،ـ المقػرر الدراسػي الخاصػة بيػـكجػزء مػف ميػا كحدة دراسػيةخرائط المفاىيـ لكؿ الذىنية ك 
 اتخػػرائط المفػػاىيـ مػػف قبػؿ أسػػتاذ الخدمػػة االجتماعيػػة كمسػػاس لممناقشػػالخػػرائط الذىنيػػة ك اسػتخداـ 

 .الصفية
 social research UPDATE (>711كأظيرت دراسة أجراىا مركز البحث االجتماعى )

أكثػػر قيمػػة عنػػدما يكػػكف اليػػدؼ الػػرئيس ىػػك تطػػكير فيػػـ شػػامؿ لجميػػ  تكػػكف الخػػرائط الذىنيػػة أف  
، فػػي حػػيف أف خػػرائط المفػػاىيـ ىػػي الطريقػػة األكثػػر الدراسػػى المكضػػكع ضػػمفالمفػػاىيـ األساسػػية 

 مػػػ  الكضػػػ  فػػػى االعتبػػػار أف ،مالءمػػػة لمدراسػػػات التػػػي تركػػػز عمػػػى طبيعػػػة العالقػػػة بػػػيف المفػػػاىيـ
الخدمػػػة الخػػػرائط الذىنيػػػة، إال أف عممػػػاء سػػػة كالتعمػػػيـ ىػػػك فػػػى الدراالسػػػتخداـ لاالختيػػػار الصػػػحيح 

لعمػؿ الخػرائط الذىنيػة فػى اسػتخداـ  متحفظػيف بعػض الشػي االجتمػاع ال يزالػكف االجتماعية كعمـ 
 .المككنات كاألجزاء المكضكعية فى التدريسبيف  الترابط

لمشػاركة األفكػار  كفعالػة أف الخػرائط الذىنيػة ىػي أداة مفيػدة كما أكضحت تمؾ الدراسة أيضان 
فػي تنسػيؽ منظكمػة العمميػة التدريسػية ، كتمثػؿ المعرفػة المشػتركة لكالمكضػكعات الدراسػيةكالكثائؽ 

 الدراسية. مراجعاتال، كتنظيـ كتخطيط كاالستذكار بكاسطتويسيؿ الكصكؿ إليو 
االستخداـ أف  Anghel& Fox& Warnes (7161دراسة انيؿ، فككس ككارنيس ) كبينت

خرائط المفاىيـ كمسمكب لمتقييـ التمخيصي لمتعمـ اليادؼ فػي تعمػيـ الخرائط الذىنية ك رسـ المبتكر ل
 ةاالجتماعي الخدمةركزت ىذه الدراسة عمى تعمـ ك  ة ذات فاعمية كتمثير ايجابى،االجتماعي الخدمة

مػف  عمػى مجمكعػة تجريبيػةالدراسػة كطبقػت مطمب أساسي لممارسة العمػؿ االجتمػاعي كالتعمػيـ، ك
شػػبو تجريبػػي كطريقػػة معدلػػة  األكلػػى، كاسػػتخدمت تصػػميمان  الفرقػػةطػػالب الخدمػػة االجتماعيػػة فػػي 

أظيرت ك  ،ةاالجتماعي كتعمـ الخدمةخرائط المفاىيـ مناسبة لتحميؿ معرفة الخرائط الذىنية لتسجيؿ 
أف الطػػػالب يكاجيػػػكف صػػػعكبات فػػػي دمػػػج المعرفػػػة المكتسػػػبة مػػػف مصػػػادر الػػػتعمـ  الدراسػػػة أيضػػػان 

كفعالػة خرائط المفاىيـ قد يككف طريقػة تػدريس مفيػدة الخرائط الذىنية ك كتقترح أف تخطيط  لتقميديةا
 .فى الخدمة االجتماعية لدعـ تعمـ الطالب

  (:716فػػػػازكيكز كػػػػانك، مينسػػػػيز، ساراسػػػػكال ك سانشػػػػيز سػػػػيراناك )دراسػػػػة كمػػػػا اكضػػػػحت 
Vázquez-Cano & Meneses & Sarasola & Sánchez-Serrano  تجربػة خػالؿ مػف

خرائط الخرائط الذىنية ك تتككف مف تطكير  إسبانيا( -بابمك أكالفيد )إشبيمية بجامعة جامعية مبتكرة 
كاألخصػػػػػائييف  الخدمػػػػػة االجتماعيػػػػػة يمفػػػػػاىيـ فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بمجػػػػػاالت التػػػػػدخؿ الرئيسػػػػػة لمعممػػػػػال

، حصػػكؿ عمييػػافػػي المنتػػديات عبػػر ا نترنػػت حػػكؿ النتػػائج التػػي تػػـ الذلػػؾ االجتمػػاعييف كمناقشػػة 
 الخدمػة االجتماعيػةتمكػف طػالب ك باتبػاع إطػار منيجػي قػائـ عمػى بحػث عمػؿ افتراضػي تعػاكني، 

: كتشػػمؿ مػػف تحديػػد كتصػػنيؼ المجػػاالت الرئيسػػة لمتػػدخؿ االجتمػػاعي كالتعميمػػيكفػػؽ ىػػذ الدراسػػة 
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كالرعايػة  ا عاقػة، كالبػاليكف، كالصػحة العقميػة، لذك ك ، كالمػدمنيف، كاألطفاؿ، كالمراىقكف، المسنيف
 ف.االجتماعية المجتمعية، كالمياجرك 

التفكير بكجػػو عػػاـ كا بػػداع بكصػػفو نمطػػا مػػف أنمػػاط التفكيػػر بكجػػو خػػاص ضػػركرة مػف ثػػـ فػػك 
فػػي  لشػػائعةمػػف ضػػركرات العصػػر لمػػا نكاجيػػو مػػف مشػػكالت عديػػدة كأصػػبح ا بػػداع مػػف األفكػػار ا

 (. 688، 7166 ،یمكسالعديد مف المؤتمرات كالندكات كالمناقشات كحمقات البحث )

كيعد مقرر الخدمة االجتماعية فػى المجػاؿ العمػالى كحمايػة البيئػة مػف المقػررات الرئيسػة فػى 
إعداد طالب الخدمة االجتماعية لتخريج ممارس عاـ مؤىػؿ عمميػان كعمميػان لمممارسػة العامػة، كفػؽ 

قررات كالممارسػة المينيػة معايير عممية مقننة تسيـ فى تييئتو لمتطمبات القرف الحالى كمكاكبة الم
 الحديثة.

 
 :: صياغة مشكمة الدراسةثانياً 

السػػابقة، لػػذا تسػػعى الدراسػػة الحاليػػة إلػػى التػػدخؿ المينػػي لمخدمػػة مػػف البحػػكث كالدراسػػات  كانطالقػػان 
فاعمية اسػتخداـ الخػرائط الذىنيػة االجتماعية باستخداـ الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية الختبار 

، كيمكػػػف صػػػياةة تنميػػػة التحصػػػيؿ الدراسػػػى كالتفكيػػػر االبتكػػػارل لػػػدل طػػػالب الخدمػػػة االجتماعيػػػة فػػػى
 مشكمة الدراسة في شكؿ تساؤؿ رئيس مؤداه:

فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية فػى تنميػة التحصػيؿ الدراسػى كالتفكيػر االبتكػارل لػدل طػالب "ما 
 ."الخدمة االجتماعية مف منظكر الممارسة العامة

 
 الثًا: أهمية الدراسة: ث

 أىمية الدراسة الحالية إلى ما يمى:  ترج 

يعتبػػر التػػدريس الجػػامعى أحػػد الكظػػائؼ الرئيسػػة لعضػػك ىيئػػة التػػدريس لػػذا مػػف الضػػركرل أف  -6
محػػػػد كتطػػػكير قػػػػدرات أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس باسػػػػتخداـ االسػػػػتراتيجيات الحديثػػػػة نحػػػػك ييػػػتـ 

 متطمبات الجكدة بالجامعة كالكميات.
تخصػػػػص الخدمػػػػة االجتماعيػػػػة تخصصػػػػا متفػػػػردان فػػػػي محتػػػػكاه العممػػػػي كييمػػػػب عمػػػػى  يعتبػػػػر -7

المحتكم الطاب  العممي المترابط كىك تخصص يقـك عمي عممية التفاعؿ مما يستكجب ميارة 
 .كاستخداـ استراتيجيات تدريسية مناسبة عالية في التفاعؿ م  الطالب

يػػػة فػػػي اكتسػػػاب القػػػدرة عمػػػى تحصػػػيميا مىميػػػة العػػػرض المػػػنظـ لممػػػادة العممبتكجيػػػو االىتمػػػاـ  -8
 النشط لممتعمـ.  كالدكر
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تكجيػػو النظػػر ألىميػػة ىػػذه االسػػتراتيجية فػػي تنميػػة التفكيػػر االبتكػػارم مػػف خػػالؿ مػػا يقػػكـ بػػو  -9
الطػػػالب مػػػف معالجػػػات لممػػػادة العمميػػػة تػػػؤدم لترابطػػػات كعالقػػػات أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ك 

 جديدة.
يػة كالعربيػة التػي تناكلػت مكضػكع اسػتخداـ الخػرائط رةـ أف ىناؾ الكثير مف الدراسػات األجنب -:

لػػػػـ يسػػػػبؽ دراسػػػػة ىػػػػذا ، إال أنػػػػو الذىنيػػػػة فػػػػى تنميػػػػة التحصػػػػيؿ الدراسػػػػى كالتفكيػػػػر االبتكػػػػارل
 المكضكع في تخصص الخدمة االجتماعية عمى المستكم المحمي.

 انتشػػار كميػػات كمعاىػػد الخدمػػة االجتماعيػػة فػػى مصػػر كالعػػالـ العربػػى، األمػػر الػػذل يتطمػػب -;
فاعميػػػة اسػػػتخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػة فػػػى تنميػػػة التحصػػػيؿ اجػػػراء العديػػػد مػػػف الدراسػػػات لقيػػػاس 

 .الدراسى كالتفكير االبتكارل لدل طالب الخدمة االجتماعية مف منظكر الممارسة العامة
 

 رابعًا: أهداف الدراسة: 
 الدراسة الحالية لتحقيؽ ىدؼ عاـ مؤداه:  تيدؼ

اختبػػار فاعميػػة اسػػتخداـ الخػػرائط الذىنيػػة فػػى تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػى كالتفكيػػر االبتكػػارل لػػدل "
 "طالب الخدمة االجتماعية مف منظكر الممارسة العامة

 :تحقيؽ اليدؼ الرئيس مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية كيمكف
دراسى لدل طالب الخدمة اختبار فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية فى تنمية التحصيؿ ال -6

 االجتماعية مف منظكر الممارسة العامة.
اختبار فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية فى التفكير االبتكارل لدل طالب الخدمة االجتماعية  -7

 مف منظكر الممارسة العامة.

 
 خامسًا: فروض الدراسة: 

 تيدؼ الدراسة الحالية الختبار فرض رئيس مؤداه: 
( بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات طػػػالب المجمكعػػػػة :1.1تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكل )  "

التجريبيػػة التػػي درسػػت باسػػتراتيجية الخػػرائط الذىنيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػػة 
التقميديػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار التحصػػيؿ الدراسػػى كالتفكيػػر االبتكػػارل لصػػالح المجمكعػػة 

 "التجريبية
 كيمكف اختبار الفرض الرئيس لمدراسة مف خالؿ إثبات صحة الفركض الفرعية اآلتية:
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( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة :1.1تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )   -6
التجريبية التي درست باستراتيجية الخرائط الذىنية كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة 

 بعدم الختبار التحصيؿ الدراسى لصالح المجمكعة التجريبية. التقميدية في التطبيؽ ال
( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة :1.1تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )  -7

التجريبية التي درست باستراتيجية الخرائط الذىنية كالمجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة 
 االبتكارل لصالح المجمكعة التجريبية. التقميدية في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير

 

 سادسًا: مفاهيم الدراسة: 
 :ىى أساسيةىذه الدراسة عمى مفاىيـ  تعتمد

 Mind Maps                                          الخرائط الذهنية: -1
بمنيػا أداة تفكيػر تنظيميػة مائيػة تعمػؿ عمػى تحفيػز التفكيػر   Buzan( 7117)بػكزاف  يعرفيا

طريقػة  دخػاؿ  ؿاستشارة التفكير، كىي فػي ةايػة البسػاطة، حيػث تعتبػر الخارطػة الذىنيػة أسػيأك 
المعمكمػػػػػات لمػػػػػدماغ كأيضػػػػػا السػػػػػترجاع ىػػػػػذه المعمكمػػػػػات، فيػػػػػي كسػػػػػيمة إبداعيػػػػػة كفعالػػػػػة لتػػػػػدكيف 

 المالحظات.
، ;711كفػػي تعريػػؼ آخػػر لمخػػرائط الذىنيػػة يشػػمؿ خطػػكات إعػػدادىا كأىميتيػػا يػػرل بػػكزاف ) 

698) Buzan   أف الخريطػػة الذىنيػػة تقػػـك عمػػى مبػػدأ التكامػػؿ كالتػػرابط بػػيف األفكػػار، كػػي تعمػػؿ
يخػػرج منيػػا فػػركع  سػػية،عمػػى حفػػز القػػدرة عمػػى التصػػكر أك التخيػػؿ مػػف خػػالؿ صػػكرة مركزيػػة أسا

أساسية أخرل مرتبطة بالصكرة األساسية في المركز، كىذه الفركع تمخذ شكؿ منحنيات ألف العقػؿ 
تبنػػاه يكية الطبيعيػػة كلػػيس األشػػكاؿ الجامػػدة المسػػتقيمة، كىػػذا التعريػػؼ سػػكؼ يفضػػؿ البنيػػة العضػػ

 الباحث في البحث الحالي.
األفكػػػػػار  بمنيػػػػػا كسػػػػػيمة يسػػػػػتخدميا الػػػػػدماغ لتنظػػػػػيـ (816، <711) كقػػػػػادؤكػػػػػده يذا مػػػػػا ىػػػػػك 

 نػىالػذم يع ا شػعاعي، يػرالتفك ـأما كيفتح الطريؽ كاسعان  كصياةتيا بشكؿ يسمح بتدفؽ األفكار،
 تجاىات.ركز إلى كؿ االمتشار األفكار مف الان

 :مخرائط الذىنيةالتعريؼ ا جرائي ل
عػػػػػدادىا لطػػػػػالب الفرقػػػػػة الثانيػػػػػة بكميػػػػػة الخدمػػػػػة  (أ  ىػػػػػى تمػػػػػؾ الخػػػػػرائط التػػػػػى يػػػػػتـ رسػػػػػميا كاع

 مقرر الخدمة االجتماعية في المجاؿ العمالى كحماية البيئة. فيالتنمكية  االجتماعية
 تنظيميػػة تعمػػؿ عمػػى تحفيػػز التفكيػػر أك استشػػارة التفكيػػرك  تشػػتمؿ عمػػى رسػػـك تكضػػيحية (ب 

 لدل طالب الخدمة االجتماعية.
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ليػػػة بصػػػرية تتكامػػػؿ فييػػػا ميػػػارات التفكيػػػر ممػػػا يسػػػاعد عمػػػى التممػػػؿ، كالتفكيػػػر المػػػنظـ،  (ج 
طػالب  كيبنػي باسػتمرار عمػى مػا أدركػو ،كتككيف شبكة عصبية لمتفكير فيما يدركو العقػؿ

 الخدمة االجتماعية أثناء الدراسة.
 يتـ اعدادىا مف قبؿ عضك ىيئة تدريس المقرر كالطالب. (د 

 Academic achievement          التحصيل الدراسى:                  -2
ىػذه المػادة الػذم يسػمح  ما يستكعبو الطالب مف المادة الدراسية ك مستكاه التعميمي فػي مقدارىك 

التػي تجػرم فػي  باالنتقاؿ إلى القسـ األعمى أك الرسكب ك ىذا بعد إجراء "االختبارات التحصيميةلو إما 
فػي  كع العاـ لدرجات التمميذ فػي جميػ  المػكاد الدراسػيةلمجماألقساـ في آخر السنة كىك ما يعبر عنو با

قيػػاس مسػػتكل جميػػ  المراحػػؿ التعميميػػة مػػف المدرسػػة إلػػى الجامعػػة،فيك إذف مقيػػاس يمكػػف مػػف خاللػػو 
 (.;>، 6=<6، خير اهلل) الطالب

مػػػا اكتسػػػبو الطالػػػب مػػػف المػػػادة التعميميػػػة، كيقػػػاس بالعالمػػػة التػػػى يحصػػػؿ عمييػػػا فػػػي  مقػػػدارىػػػك 
 (.7116االختبار المعد بعد االنتياء مف عممية التدريس مباشرة )فايد، 

عنيػػا بػػدرجات كىػػك مقػػدار مػػا يحصػػؿ عميػػو الطالػػب مػػف معمكمػػات أك معػػارؼ أك ميػػارات، معبػػران 
 (.<=، 7118في االختبار المعد بشكؿ يمكف معو قياس المستكيات المحددة )شحاتو كالنجار، 

سػػية كالتدريبيػػة فػػي نطػػاؽ مجػػاؿ االتعميميػػة كالدر  جيػػد عممػػي يتحقػػؽ لمفػػرد مػػف خػػالؿ الممارسػػات
 كالتربكيػػػة االسػػػتفادة التػػػي جناىػػػا المػػػتعمـ مػػػف الػػػدركس كالتكجييػػػات التعميميػػػة تعميمػػػي ممػػػا يحقػػػؽ مػػػدل

 (.5، 7119 ،كالزكي فمية) كالتدريبية المعطاة أك المقررة عميو

 :متحصيؿ الدراسىالتعريؼ ا جرائي ل
التعميمػػي  ـمػػف المػػادة الدراسػػية ك مسػػتكاى طػػالب الخدمػػة االجتماعيػػةمػػا يسػػتكعبو  مقػػدارىػػك  (أ 

 مقرر الخدمة االجتماعية في المجاؿ العمالى كحماية البيئة. في
سػػػية االتعميميػػػة كالدر  مػػػف خػػالؿ الممارسػػػات لطػػالب الخدمػػػة االجتماعيػػػةعممػػػي يتحقػػػؽ  جيػػد (ب 

 .كالتدريبية
 تطبيػػػػػػػػػػػؽال ،Understanding فيػػػػػػػػػػـػال ،Remembering تػػػػػػػػػػػذكرالمسػػػػػػػػػػػتكيات ) ;لػػػػػػػػػػػو  (ج 

Application، تحميؿ الAnalysis، ترکيبال Structure،  التقكيـEvaluation .) 
 Innovative thinking                                التفكير االبتكاري: -3

تعريػػػؼ  تعريفػػات متعػػػددة تختمػػؼ حسػػػب اىتمامػػات البػػػاحثيف كمدارسػػيـ الفكريػػػة فػػيمكف لالبتكػػار
إنتػػاج الشػػخص أك العمميػػة االبتكاريػػة أك البيئيػػة المبتكػػرة )أبػػك  االبتكػػار بنػػاء عمػػى سػػمات الشخصػػية أك

 (.68، 7<<6ك كالفرح،  سماحةك محفكظ
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كفي اتجاه آخر يركز عمى تعريؼ االبتكار كعممية عقميػة يكضػح فيػو مككنػات التفكيػر االبتكػارم 
رفعػػػت  فرمضػػػا محمػػد،تعريػػػؼ كفػػؽ كالتػػي يمكػػػف تنميتيػػا لػػػدل الطػػالب مػػػف طالقػػػة كمركنػػة كأصػػػالة 

( كالػػذم يعرفػػو بمنػػو القػػدرة : عمػػى إنتػػاج عػػدد مػػف األفكػػار األصػػيمة ةيػػر العاديػػة مػػف <=7، :711)
 خالؿ المركنة في االستجابة كتحدد ميارات التفكير ا بداعي بالطالقة، كالمركنة، كاألصالة".

( مككنػات التفكيػر االبتكػارم، فيػرل أف 9= - 7=، <<<6فتحػي عبػد الػرحمف ) ف،كيعرؼ جركا
أك  الطالقػػة تعنػػي القػػدرة عمػػى تكليػػد عػػدد كبيػػر مػػف البػػدائؿ، أك المترادفػػات، أك األفكػػار، أك المشػػكالت،

االسػػتعماالت عنػػد االسػػتجابة لمثيػػر معػػيف، كالسػػرعة كالسػػيكلة فػػي تكليػػدىا، أمػػا المركنػػة فتعنػػي القػػدرة 
عمى تكليد أفكػار متنكعػة ليسػت مػف نػكع األفكػار المتكقعػة عػادة، كتكجيػو أك تحكيػؿ مسػار التفكيػر مػ  

 بػػػداع كالتفكيػػػر تييػػػر المثيػػػر أك متطمبػػػات المكقػػػؼ، كيػػػرل أف األصػػػالة أكثػػػر الخصػػػائص ارتباطػػػا با
 ا بداعي بمعنى الجدة كالتفرد.

كىػػػك القػػػدرة عمػػػى تكليػػػد كحػػػدات مػػػف التفكيػػػر، التػػػى تتصػػػؼ بالمركنػػػة كالجػػػدة كاالصػػػالة كال تتسػػـػ 
بالتقميػػػػػد كالمحاكػػػػػاة، كيتضػػػػػمف التفكيػػػػػر االبتكػػػػػارل عمػػػػػى قػػػػػدرات متعػػػػػددة منيػػػػػا )الطالقػػػػػة، كالمركنػػػػػة، 

 (.:716كاألصالة( )أبكناشي، 
 :متفكير االبتكارما جرائي لالتعريؼ 

ىك القػدرة عمػى اسػتحداث كحػدات مػف التفكيػر، التػى تتصػؼ بالمركنػة كالجػدة كاالصػالة كال تتسـػ 
 بالتقميد كالمحاكاة، كيتضمف التفكير االبتكارل عمى قدرات متعددة سكؼ تتناكليا الدراسة منيا:

ات التفكيػػر حػػكؿ مكضػػكع قػػدرة الطالػػب عمػػى انتػػاج أكبػػر عػػدد مػػف كحػػد Fluidityالطالقػػة:  (أ 
 اىتمامو كدراستو.

قػػػدرة الطالػػػب عمػػػى اسػػػتحداث كحػػػدات متنكعػػػة مػػػف األفكػػػار حػػػكؿ  Flexibilityالمركنػػػة:  (ب 
 مكضكع اىتمامو كدراستو.

قػػػػدرة الطالػػػػب عمػػػػى طػػػػرح أفكػػػػار كحمػػػػكؿ تتصػػػػؼ بالجػػػػدة كعػػػػدـ  Originalityاألصػػػػالة:  (ج 
 المملكفية.

  The General Practice            الممارسة العامة:            مفهوم -4
الممارسػػػة العامػػػة بمنيػػػا نمػػػط مػػػف الممارسػػػة تعتمػػػد عمػػػي أسػػػاس عػػػاـ مػػػف المعػػػارؼ  تعػػػرؼ

كالميارات التي تنتجيا مينة الخدمػة االجتماعيػة فػي تقػديـ خػدمات الرعايػة االجتماعيػة مػف خػالؿ 
استخداـ األخصائي االجتماعي أساليب متعددة في التحميؿ كالتعامؿ م  المشكالت كأساليب حميا 

يككف قادرا عمي إشباع مدم كاس  مف احتياجات العمالء كخدمتيـ عف طريؽ  بشكؿ شامؿ بحيث
التنسػػيؽ بػػيف جيػػكد المتخصصػػيف بتسػػييؿ عمميػػات  التػػدخؿ مػػ  أنسػػاؽ عديػػدة مختمفػػة كمتباينػػة اك

 (.58، 7118 ،عمىبينيـ ) االتصاؿ
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مػػػدخؿ شػػػامؿ لمممارسػػػة يركػػػز عمػػػى المسػػػئكلية المتبادلػػػة بػػػيف األخصػػػائى االجتمػػػاعى  كىػػػى
العميػػػؿ لمتعامػػػؿ مػػػ  المشػػػػكالت فػػػى البيئػػػة كيعتبػػػر نسػػػػؽ األخصػػػائى االجتمػػػاعى )نسػػػؽ تقػػػػديـ ك 

الخدمػػػػة( يتضػػػػػمف األخصػػػػػائى فػػػػى مكاقػػػػػ  الممارسػػػػػة المختمفػػػػة كشػػػػػخص مينػػػػػى لػػػػو العديػػػػػد مػػػػػف 
كالػػذل مػػف الممكػػف أف يسػػاعد العميػػؿ  ،االتجاىػػات كالمػػكارد األخػػرل المتاحػػة فػػى المجتمػػ  المحمػػى

العميػػؿ )نسػػؽ اليػػدؼ( فيتضػػمف العميػػؿ كشػػخص كمػػى لػػو العديػػد مػػف  فػػى الحصػػكؿ عمييػػا، أمػػا
" هجتوددم هحلددً وأ اددات الوجتوددم العددالوً الوحددي   دد وأصددذءا ، و االتجاىػػات كقػػد يكػػكف " أسػػرة،

(David ،5555 ،8.) 

الممارسػػة العامػػة بمنيػػا كجيػػة نظػػر معينػػة لطبيعػػة الممارسػػة االجتماعيػػة تركػػز عمػػى  كتعػػرؼ
نحػػػػك العدالػػػػة االجتماعيػػػػة كتككػػػػد عمػػػػى أف تركيػػػػز األخصػػػػائى االجتمػػػػاعى يكػػػػكف عمػػػػى  السػػػػعى

لعممػو  المشكالت االجتماعية كالحاجات االنسانية كليس عمػى البيئػة كعمميػة حػؿ المشػكمة كمسػاس
 (.6;9، 7117، السنيكرل)

 :يميجرائيا كما تحدد مفيـك الممارسة العامة إكفى ضكء ما تقدـ ي
المعػػػػػارؼ كالميػػػػػارات كاألسػػػػػاليب كاألدكار، تعتمػػػػػد عمييػػػػػا مينػػػػػة الخدمػػػػػة مجمكعػػػػػة مػػػػػف  (أ 

 االجتماعية.
تسػػتخدـ فػػي تصػػميـ برنػػامج التػػدخؿ المينػػي كيػػتـ تطبيقػػو عمػػى أنسػػاؽ التعامػػؿ )طػػالب  (ب 

 ييـ. تنمية التحصيؿ الدراسى كالتفكير االبتكارل لدالخدمة االجتماعية( ل
 

 :لمدراسة النظرية ًا: المنطمقاتبعسا
إلػى أف الخػرائط الذىنيػة ىػي رسػـ بيػاني، لػو  Hubaك  Freed( 7111ىكبػا كفريػد ) يشػير

لػػػب أك جػػػكىر مرکػػػػزم، كيكػػػكف عػػػػادة عمػػػى شػػػكؿ صػػػػكرة، كلػػػو دالالت كاضػػػػحة، كيحتػػػكم عمػػػػى 
امتػػػػدادات كارتباطػػػػات تشػػػػعبية بػػػػيف المعرفػػػػة كالمفػػػػاىيـ ذات العالقػػػػة. كباسػػػػتخداـ طريقػػػػة الخػػػػرائط 

مف المعرفػة، يمكػف تخزينػو فػي الػدماغ بمسػاحة صػييرة  كبيرا جسـ الذىنية، يمكف أف يتشكؿ لدين
 نسبية.

عػػرض بصػػرم لممكضػػكع  ىػػىأف الخػػرائط الذىنيػػة  Kirchner( <711كيرتشػػنر ) كيضػػيؼ
تعمػػؿ عمػػى تحفيػػز عمميػػة التفكيػػر، كتمػػنح المػػتعمـ فرصػػة إلقػػاء نظػػرة عامػػة كميػػة عمػػى المكضػػكع 
المػػتعمـ، كتركػػز عمػػى االرتباطػػات بػػيف أجػػزاء المكضػػكع المختمفػػة. كالفكػػرة الرئيسػػة لمخػػرائط الذىنيػػة 

نتصػػػؼ فػػػي أخػػػذ صػػػفحة بيضػػػاء كبيػػػرة ةيػػػر مسػػػطرة كرسػػػـ دائػػػرة فػػػي م مخصبسػػػيطة جػػػدة، تػػػت
الصفحة، يكتب بداخميا عنكاف المكضكع الػرئيس لمػتعمـ. كبعػدىا يػتـ رسػـ خطػكط مػف تمػؾ الػدائرة 

متفرعة مف المكضكع الػرئيس، بحيػث يكتػب فػكؽ كػؿ خػط عنػكاف فرعػي متفػرع  كفركعإلى الخارج 
الخريطة الذىنيػة عمػى عنػاكيف فرعيػة أخػرل متفرعػة مػف  كممف المكضكع الرئيس. كيمكف أف تحت
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كع الخارجة مف الدائرة الرئيسة، بحسػب مػا تقتضػيو طبيعػة المكضػكع ك ظيػار تفاصػيؿ اكثػر. الفر 
كيمكػػػف اسػػػتخداـ أقػػػالـ ممكنػػػة " بحيػػػث يعطػػػي كػػػؿ فػػػرع لػػػكف معينػػػة، كمػػػا يمكػػػف االستعاضػػػة عػػػف 

 .كأيقكنات لمداللة عمى أشياء مختمفة ،الكممات بصكر كرمكز كأنكاع مختمفة مف الخطكط
( إلػػى الكيفيػػة التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا بنػػاء Mind Mapsط الذىنيػػة )مصػػطمح الخػػرائ كيشػػير

فباستخداـ مفيـك الخرائط الذىنيػة تصػبح المعرفػة التػي يكتسػبيا  ،المعرفة كتمثميا في عقكؿ الطمبة
يا كتمثميػػا فػػي الػػدماغ، كبػػذلؾ يصػػبح با مكػػاف ربػػط معػػرفتيـ نكيدالطمبػػة ذات معنػػى مػػف خػػالؿ تػػ

لتعميمي الحػالي بمعػرفتيـ السػابقة. كىنػاؾ تشػابو بػيف مصػطمح الخػرائط يتمقكنيا في المكقؼ ا يالت
الذىنيػػة كمصػػطمح الخػػرائط المفاىيميػػة، إال أف الطمبػػة عنػػد اسػػتخداميـ لمفيػػـك الخػػرائط المفاىيميػػة 

أمػا  ألخرل،يقكمكف بالتركيز عمى تعريؼ المفيكـ، كمعرفة ارتباط ىذا المفيـك كعالقتو بالمفاىيـ ا
فيكـ الخرائط الذىنية فيقـك الطمبة بجعؿ التعمـ اكثر فاعمية مف خالؿ ربط المفيـك عند استخداـ م

الػػػرئيس المػػػتعمـ بالمفػػػاىيـ األخػػػرل باسػػػتخداـ كسػػػائؿ متعػػػددة، مثػػػؿ اسػػػتخداـ الرمػػػكز، كالصػػػكر، 
اسػػػترجاع  عػػػؿج، كتان كاأللػػػكاف، كةيرىػػػا. كىػػػذه الطريقػػػة تجعػػػؿ عمميػػػة التػػػدريس اكثػػػر متعػػػة كتشػػػكيق

 .(Nalder, 2009, 5)كثر سيكلة المعمكمات ا

( Concepts Maps( م  الخرائط المفاىيمية )Mind Mapsتتشابو الخرائط الذىنية ) كما
فػػػي أف كمييمػػػا يعتبػػػر أداة لمتفكيػػػر كالػػػتعمـ، كيعتمػػػد عمػػػى مبػػػدأ الػػػتعمـ ذم المعنػػػى، كمػػػا أنػػػو مػػػف 

، كيساعد في سرعة التعمـ، المنظمات التخطيطية البصرية، كيعتمد في بنائو عمى المفاىيـ العممية
الفػػػركؽ الفرديػػػة لػػػدل المتعممػػيف، كىػػػك مػػػف كسػػػائؿ التمخػػيص كتركيػػػز المعمكمػػػات، كرؤيػػػة  عػػيكيرا

، ۹۰۹۹المكضػػكع رؤيػػة شػػمكلية، كيسػػيـ بشػػكؿ كاضػػح فػػي تثبيػػت المعمكمػػات كاسػػترجاعيا )تمػػة، 
:8 - <;.) 

( إلػػى أف الفػػرؽ بػػيف الخريطػػة الذىنيػػة كخريطػػة المفػػاىيـ =;6-698، ۹۰۹۲سػػالـ ) كيشػػير
أك  ان ، كتدكر حكؿ فكرة كاحدة رئيسػة، كيكػكف تصػميميا شػبكيان ىك أف الخريطة الذىنية اکثر تبسيط

فػػػي كسػػػط الخريطػػػة الذىنيػػػة، كتتفػػػرع منيػػػا مجمكعػػػة مػػػف  الرئيسػػػة، بحيػػػث تكػػػكف الفكػػػرة عنكبكتيػػػان 
طػاب  الشػػجرم، بعكػس خريطػة المفػػاىيـ التػي تكػكف حػػكؿ التفرعػات فػي جميػ  االتجاىػػات لتمخػذ ال

مفػاىيـ عػدة فػي مكضػكع كاحػد، فػي أحػد المجػاالت المعرفيػة، كيكػكف تصػميـ الخريطػة المفاىيميػػة 
لمخريطػػػة المفاىيميػػػة فػػػي األعمػػػى، كيتفػػػرع منيػػػا  ةعمػػػى شػػػكؿ ىرمػػػي، بحيػػػث تكػػػكف الفكػػػرة الرئيسػػػ

اقبة مف العاـ إلى الخاص، كانتياء بالمفاىيـ مجمكعة مف المفاىيـ في مستكيات ىرمية رأسية متع
 كاألمثمة الفرعية.

 أهمية الخرائط الذهنية:
 ( في : 689، <711 عابد المكلى،) حددىا
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 تنمية القدرة عمى التركيز الذم يساعد الدماغ عمى العمؿ كا بداع.  (أ 
لتركيػز عمػى تنمية ميارة الفيـ العميؽ لمنص المقركء كشػد االنتبػاه فػي مػا تقػرأ، كمػف ثػـ ا (ب 

 شيء محدد أك فكرة محددة حتى تككف منطمقا لرسـ الخريطة الذىنية. 
تنميػػػػة القػػػػدرة عمػػػػى تنظػػػػيـ كتصػػػػنيؼ المعمكمػػػػات كاالسػػػػتنتاج، ثػػػػـ محاكلػػػػة البحػػػػث عػػػػف  (ج 

 .معمكمات جديدة أعمؽ في النص مما يساعد عمى ا بداع في الرسـ أك التصميـ
 نواع الخرائط الذهنية:أ

 ( أنكاع الخرائط الذىنية فيما يمي: ;711حدد بكزاف )
 الخرائط الذىنية الثنائية، كىي : الخرائط التي تحكم فرعيف مشعيف مف المركز.  (أ 
ات، كثبت مف خػالؿ التجربػة أف متكسػط عػدد يالخرائط الذىنية المركبة أك متعددة الصنف (ب 

المتكسػػػط ال يسػػػتطي  أف الفػػػركع يتػػػراكح بػػػيف ثالثػػػة كسػػػبعة، كيرجػػػ  ذلػػػؾ إلػػػى أف العقػػػؿ 
يتحمؿ أكثر مف سب  مفردات أساسػية مػف المعمكمػات، أك سػبعة بنػكد فػي الػذاكرة قصػيرة 
المػػػػػدل كمػػػػػف أىػػػػػـ مميػػػػػزات ىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف الخػػػػػرائط تنميػػػػػة القػػػػػدرات العقميػػػػػة الخاصػػػػػة 

 بالتصنيؼ. 
 الخرائط الذىنية الجماعية: يقـك بتصميميا عدد مف األفراد معا في شكؿ مجمكعات.  (ج 
لخػػرائط الذىنيػػة المعػػدة عػػف طريػػؽ الحاسػػكب: فينػػاؾ بػػرامج تسػػاعد عمػػى رسػػـ الخريطػػة ا (د 

 الذىنية، كبرامج أخرل تعتبر تطبيقا متكامال عمى المكضكع بصكرة مباشرة.
 خطوات رسم الخريطة الذهنية:

 ( سب  خطكات لرسـ الخرائط الذىنية كىذه الخطكات ىى:=6->6، >711) بكزافحدد 
صفحة بيضاء مطكية الجكانب، كىذا يعطى لممخ حرية أكبر النتشار البدء مف منتصؼ  (أ 

 األفكار في جمي  االتجاىات.
اسػػتعماؿ شػػكؿ أك صػػكرة تعبػػر عػػف الفكػػرة المركزيػػة، ألف الصػػكرة تكػػكف معبػػرة كتسػػاعد  (ب 

 عمى استعماؿ الخياؿ.
فكيػر استعماؿ األلكاف في أثنػاء الرسػـ، إذ تثيػر األكاف المػخ كتضػيؼ طاقػة ىائمػة إلػى الت (ج 

 ا بداعى كتضفى متعة أكبر لمخريطة.
كصػػػؿ الفػػػركع الرئيسػػػية بالصػػػكرة المركزيػػػة، كصػػػؿ المسػػػتكل الثػػػاني كالثالػػػث مػػػف الفػػػركع  (د 

 بالمستكييف
 األكؿ كالثػػػاني... كىكػػػذا حيػػػث أف المػػػخ يعمػػػؿ بػػػالربط الػػػذىني، كىػػػذه الكصػػػالت تجعػػػؿ (ق 

 الشخص يفيـ كيتذكر بسيكلة شديدة. 
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 عمػػى شػػكؿ خطػػكط مسػػتقيمة، ألف الخطػػكط المسػػتقيمةجعػػؿ الخطػػكط متعرجػػة كليسػػت ا (ك 
 تصيب المخ بالممؿ، أما الفركع المتعرجة بشكؿ طبيعي تككف أكثر جاذبية لمعيف. 

 اسػػتعماؿ كممػػة رئيسػػة كمفػػردة فػػي كػػؿ سػػطر، ألف اسػػتعماؿ كممػػات رئيسػػة كمفػػردة يمػػنح (ز 
 الخريطة قكة كمركنة. 

شػمنيا شػمف الصػكرة المركزيػة تينػي استعماؿ الصػكر عنػد رسػـ الفػركع، إذ أف كػؿ صػكرة  (ح 
 عف ألؼ كممة.

 
 ثامنًا: اإلجراءات المنهجية لمدراسة:

 نوع الدراسة:  1
تختبر الفركض كالتي تعتمد عمى التي  تنتمي ىذه الدراسة إلػى نمػط الدراسػات شػبو التجريبيػة

لمخدمػػة  العامػػةمػػف منظػػكر الممارسػػة  اسػػتخداـ الخػػرائط الذىنيػػةاختبػػار أثػػر متييػػر مسػػتقؿ كىػػك "
تنميػة التحصػيؿ الدراسػى كالتفكيػر االبتكػارل  االجتماعية" مف خالؿ اختبار أثر متيير تػاب  كىػك "

 ". لدل طالب الخدمة االجتماعية
ؿ لمجمكعة مف المزايا نػذكر منيػا عمػى سػبيؿ المثػاكيرج  اختيار الباحث ليذا النكع مف الدراسة 

  (:7<-6<، 7119، فيمي)
بو التجريبيػػػة مػػػف أفضػػػؿ البحػػػكث المتبعػػػة فػػػي البحػػػث العممػػػي، كذلػػػؾ تعتبػػػر البحػػػكث شػػػ (أ 

 ار الفركض كالتكصؿ إلي نتائج بشرط أف تستخدـ بدقة دكف تحيز.بالخت
يمكف مف خالليا إجراء المقارنة بيف مختمؼ برامج التدخؿ الميني بدقة كفي إطار محدد  (ب 

 مف المتييرات المحددة.
األنػػكاع مػػف الدراسػػات يمكػػف مػػف خالليػػا الػػتحكـ فػػي ال تكجػػد أنػػكاع أخػػرم تضػػارع تمػػؾ  (ج 

 المتييرات المؤثرة في البحث.
تحاكؿ الدراسات التحكـ في المتييرات كذلؾ لتحديػد التػمثير المتبػادؿ بػيف كػؿ متييػر مػف  (د 

 المتييرات األساسية كالمتيير التاب  كالن عمى حده.
 منهج الدراسة:  2

مػػػػ  نػػػػكع الدراسػػػػة الحاليػػػػة اعتمػػػػد الباحػػػػث عمػػػػى اسػػػػتخداـ المػػػػنيج شػػػػبو التجريبػػػػي  كاتسػػػػاقان 
 حيػث يقػـك فػي ىػػذهكاألخػرل ضػابطة تجريبيػة  تيف أحػدىماالبعػدم لجمػاع –كتصػميماتو القبمػي 

لػػػدل  تنميػػػة التحصػػػيؿ الدراسػػػى كالتفكيػػػر االبتكػػػارل مػػػاكى يفالتػػػابع يفالحالػػػة بقيػػػاس قبمػػػي لممتييػػػر 
طالب الخدمة االجتماعية قبؿ إدخاؿ المتيير التجريبي كىك استخداـ الخرائط الذىنية مف منظػكر 

لمخدمة االجتماعية، كبعد ذلؾ يتـ إدخػاؿ المتييػر التجريبػي ثػـ يعقػب ذلػؾ إجػراء  الممارسة العامة
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لقياسػيف القبمػي بعد تطبيؽ برنػامج التػدخؿ المينػي، ثػـ يقػارف بػيف ا يفالتابع يفقياس بعدم لممتيير 
طػػػػالب الخدمػػػػة لمعرفػػػػة عائػػػػد التػػػػدخؿ المينػػػػي الػػػػذم حػػػػدث لػػػػدل  يفالتػػػػابع يفكالبعػػػػدم لممتييػػػػر 

 .ـتنمية التحصيؿ الدراسى كالتفكير االبتكارل لدييفي  االجتماعية
 اختيار الدارس لجماعتيف أحدىما تجريبية كاألخرل ضابطة لألسباب اآلتية: كيرج 

ختيػػػار مجمكعػػػات متكافئػػػة مػػػف بيػػػنيـ "مجمكعػػػة ضػػػابطة ال بالكميػػػةكجػػػكد العػػػدد الكػػػافي  (أ 
 كمجمكعة تجريبية".

مػػف حيػػث النػػػكع  الجمػػاعتيفا مكػػاف مػػف تحقيػػؽ قػػدر كبيػػػر مػػف التجػػانس بػػيف أعضػػػاء  (ب 
 كالفرقة الدراسية.كالسف 

يقارف بػيف القياسػيف امكانية تحديد مقػرر الدراسػى ألحػد فػرؽ مرحمػة البكػالكريكس الػذل سػ (ج 
لمعرفػػة كاألخػػرل ضػػابطة بػػو، تجريبيػػة  تيف أحػػدىمالممتييػػر التػػاب  لجمػػاع القبمػػي كالبعػػدم

تنميػػة التحصػػيؿ فػػي  طػػالب الخدمػػة االجتماعيػػةعائػػد التػػدخؿ المينػػي الػػذم حػػدث لػػدل 
 .ـالدراسى كالتفكير االبتكارل لديي

القدرة عمى إمكانية تفسير التييرات التػي قػد تطػرأ عمػى الجماعػة التجريبيػة إلػي الممارسػة  (د 
 نية بطريقة العمؿ م  الجماعات كأساليبيا ككسائميا كتكنيكاتيا م  أعضاء الجماعة.المي

كالعمؿ مػ   بالكميةكالسماح لمباحث بكقت تكاجده  كلكائح الجامعة كالكميةطبقنا  مكانيات  (ق 
 .كالضابطةتجريبية تيف اللجماعا

 حدود البحث: 3
 البحث فى إطار تحقيؽ أىدافو بالحدكد التالية: يمتـز

مقرر الخدمة االجتماعيػة فػى المجػاؿ العمػالى كحمايػة البيئػة لمفرقػة الثانيػة بكميػة الخدمػة  (أ 
 ـ=716/>716جامعة بنى سكيؼ لمعاـ الجامعى  –االجتماعية التنمكية 

 (. ـيتقك  -ترکيب  –تحميؿ  -تطبيؽ  -فيـ  -تنمية التحصيؿ بمستكياتو الستة )تذكر  (ب 
 أصالة(.  -مركنة  -لثالث )طالقة تنمية التفكير االبتكارم بمككناتو ا (ج 

 أدوات الدراسة: 4
 اعتمدت الدراسة الحالية عمى ما يمى:

لممفػػاىيـ المتضػػمنة بمقػػرر مقػػرر تحصػػيؿ طػػالب الفرقػػة الثانيػػة اختبػػار تحصػػيمي لقيػػاس  .6
 الباحث(.  عدادمف إ)الخدمة االجتماعية فى المجاؿ العمالى كحماية البيئة 

إبرىػػاـ. ترجمػػة حبيػػب، مجػػدل عبػػد الكػػريـ اختبػػار لقيػػاس التفكيػػر االبتكػػارم )مػػف إعػػداد  .7
7116.) 

 كتـ ذلؾ كفؽ ما يمى:
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كفقػػا لمفرقػػة الثانيػػة  فػػي المجػػاؿ العمػػالى كحمايػػة البيئػػة ةالخدمػػة االجتماعيػػمقػػرر  إعػػداد (أ 
العمػػػالى فػػػي المجػػػاؿ  ةالخدمػػػة االجتماعيػػػيتكػػػكف مقػػػرر ك  ،الخػػػرائط الذىنيػػػة السػػػتراتيجية

كتـ تحديد األفكار الرئيسية التي  كحدات :بابيف يحتكل كؿ باب عمى مف  كحماية البيئة
إلى تحديد األفكار الفرعية التي تتعمؽ بيا، كفي ضكء  با ضافة، كحدةشتمؿ عمييا كؿ ت

ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث بهعػػادة التنظػػيـ لممعمكمػػػات كالحقػػائؽ كالمفػػاىيـ الػػكاردة بػػالمقرر، حتػػػى 
عرضػػيا بالنظاميػػة، كالتػػرابط، كالشػػمكؿ، كالتكامػػؿ الالزمػػيف  عػػداد الخػػرائط تتصػػؼ فػػي 

 . كمجزئة العرض كما كردت في الكتاب النظرل لممقررالذىنية كال تككف مفتتة 
تحديػػد محػػكر أساسػػي تػػدكر حكلػػو كػػؿ خريطػػة، كبمػػذ عػػدد الخػػرائط الذىنيػػة التػػي تػػـ  كتػػـ (ب 

لكحػػػدات ( خػػػرائط :عػػػدد )ر ككػػػؿ، لممقػػػر ( 6( خريطػػػة كتتمثػػػؿ فػػػي عػػػدد )66إعػػػدادىا )
. كعنػػػػد إعػػػػداد الخػػػػرائط الذىنيػػػػة لكحػػػػدات البػػػػاب الثػػػػانى( خػػػػرائط :، عػػػػدد )البػػػػاب األكؿ

تـ إتبػاع الخطػكات في المجاؿ العمالى كحماية البيئة  ةالخدمة االجتماعيالخاصة بمقرر 
تػػػـ ، خػػػرائط العقػػػؿ(، كمػػػا >711الرئيسػػػة  عػػػداد الخػػػرائط الذىنيػػػة كمػػػا حػػػددىا )بػػػكزاف، 

 تجنب األخطاء التي قد يق  فييا مصمـ الخرائط الذىنية. 

 :الدراسةإعداد أدكات  (ج 

 :  الدراسى اختبار التحصيل -1

 بالمراحؿ اآلتية: الدراسى يؿمر إعداد اختبار التحص

  طػالب تحديد اليدؼ مف االختبار: استيدؼ ىػذا االختبػار قيػاس مسػتكيات تحصػيؿ
في مقرر مقػرر  جامعة بنى سكيؼ -االجتماعية التنمكيةالفرقة الثانية بكمية الخدمة 

بجميػػ  مسػػتكياتو كذلػػؾ طبقػػا  فػػي المجػػاؿ العمػػالى كحمايػػة البيئػػة ةالخدمػػة االجتماعيػػ
 لتصنيؼ بمكـ. 

  خػػػػالؿجػػػػدكؿ المكاصػػػػفات(: كذلػػػػؾ مػػػػف )تحديػػػػد األكزاف النسػػػػبية المسػػػػتكيات الػػػػتعمـ 
 ةالخدمػػة االجتماعيػػالتػػي يتضػػمنيا مقػػرر  لمكحػػداتالتحميػػؿ الػػدقيؽ لممحتػػكل العممػػي 

كاألىميػػة التػػي الحػػالى(  مكضػػ  اىتمػػاـ البحػػث) فػػي المجػػاؿ العمػػالى كحمايػػة البيئػػة
 (6جػػدكؿ المكاصػػفات كجػػدكؿ )تعطػػي لكػػؿ مسػػتكل مػػف مسػػتكيات الػػتعمـ كذلػػؾ فػػي 

 يكضح ذلؾ.
  صياةة مفردات االختبار : تمت صػياةة مفػرادت االختبػار عمػى نمػط االختيػار مػف

الكحػػػدات كركعػػػي تكزيػػػ  مفػػػردات االختبػػػار بحيػػػث تيطػػػي  ارات،يػػػمتعػػػدد كأربعػػػة اخت
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( مفػػردة مكزعػػة عمػػى مسػػتكيات 1;لممقػػرر، كقػػد بمػػذ عػػدد المفػػردات الكميػػة ) العشػػر
 كالتقكيـ(. ب،كالتركي، يؿكالتحم ،كالتطبيؽ ،كالفيـ ،التعمـ )التذكر

 تبػار، عػدد األسػئمة التػي كض  تعميمات االختبار : كالتي تمثمت في اليدؼ مػف االخ
يشمميا االختبار، قراءة كؿ سؤاؿ بدقة، عدـ كضػ  أكثػر مػف عالمػة لمسػؤاؿ الكاحػد، 

 كيفية ا جابة. البعدـ ترؾ أم سؤاؿ بدكف إجابة، كمثاؿ يكضح لمط

 تصحيح االختبار: تـ إعػداد نمػكذج إجابػة لمفػردات االختبػار، كتعطػي  جإعداد نمكذ
 إجابتو إجابة صحيحة كصفر إذا كانت ا جابة خطم.  درجة كاحدة لمسؤاؿ في حالة

 :صدق االختبارو  ضبط

  حساب صػدؽ االختبػار: كيقصػد بػو صػدؽ المحكمػيف كقػد تػـ عػرض االختبػار عمػى
االجتماعيػػػة  الخدمػػػػة اتفػػػػي كميػػػػ( مػػػف األسػػػاتذة كاألسػػػاتذة المسػػػاعديف 61عػػػدد )

)قسػػػـ طػػػرؽ التػػػدريس( التربيػػػة  ة، ككػػػذلؾ كميػػػكبنػػػى سػػػكيؼالفيػػػـك حمػػػكاف ك  بجامعػػػات
كقػػػد أسػػػفر تحكػػػيـ االختبػػػار عػػػف إجػػػراء بعػػػض التعػػػديالت، كأجمػػػ  ، الفيػػػكـ ةجػػػػامع

 المحكمكف عمى صالحية االختبار لميرض الذم أعد مف أجمو. 
 ( 71الدراسػػػة االسػػػتطالعية لالختبػػػار : طبػػػؽ االختبػػػار فػػػي صػػػكرتو األكليػػػة عمػػػى )

 ساب ثبات االختبار كزمنو. مف ةير عينة الدراسة كذلؾ لتحديد ح كطالبة طالب
  فاعميػة اسػتخداـ بقيػاس الخػاص  االختبػارحساب ثبات االختبار : كلمتمكػد مػف ثبػات

الخػػرائط الذىنيػػة فػػى تنميػػة التحصػػيؿ الدراسػػى لػػدل طػػالب الخدمػػة االجتماعيػػة مػػف 
تـ حسػاب درجػة ثبػات المحكػات التػي يتكػكف منيػا المقيػاس  منظكر الممارسة العامة

 (. Re-Testباستخداـ طريقػة إعادة االختبار )( 6، +6-كالذل يتراكح بيف )

  حسػػػاب زمػػػف االختبػػػار : تػػػـ حسػػػابو عػػػف طريػػػؽ متكسػػػط الػػػزمف الػػػذم اسػػػتيرقو أكؿ
)طالػػب أك  أخػػر مػػتعمـ اسػػتيرقوانتيػػى مػػف ا جابػػة، كالػػذم  )طالػػب أك طالبػػة( مػػتعمـ

 (  9<8 ،=><6انتيى مف ا جابة )فؤاد البيي السيد،  طالبة(
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 ( دقيقػػػة، كبعػػػد إجػػػراء 1;يكػػػكف الػػػزمف الػػػالـز لتطبيػػػؽ االختبػػػار التحصػػػيمي ) كبػػػذلؾ
التعػػديالت عمػػى االختبػػار التحصػػيمي فػػي ضػػكء آراء المحكمػػيف، كالتمكػػد مػػف صػػدؽ 

( مفردة صالح 1;كثبات االختبار أصبح االختبار في صكرتو النيائية المككنة مف )
 لمتطبيؽ الميداني.

 :التفكير االبتكارياختبار  -2
 (، كيقيس القدرة عمى7116أعد ىذا االختبار إبرىاـ ترجمة حبيب، مجدل عبد الكريـ )

التفكير االبتكارم مف خالؿ ثالثة أبعاد ىي )الطالقة، المركنة، األصالة(، كيتككف االختبار مف 
 ( أسئمة كؿ سؤاؿ يتككف مف جزأيف متكافئيف )أ، ب( كزمف كؿ سؤاؿ خمس دقائؽ. 61)

 كتحسب درجة المفحكص عمى االختبار كالتالي : 
  .الطالقة: يعطي المفحكص درجة كاحدة لكؿ استجابة مقبكلة 
 :يعطي المفحػكص درجػة كاحػدة عمػى كػؿ اسػتجابة مختمفػة نكعيػة، أك درجػة  المركنة

 كاحدة عمى كؿ مجمكعة استجابات تدكر كميا حكؿ فكرة كاحدة. 
  األصػػػػالة: كيعطػػػػي فييػػػػا المفحػػػػكص درجػػػػة تتكقػػػػؼ عمػػػػى نسػػػػبة تكػػػػرار الفكػػػػرة فػػػػػي

 ي ينتمي إلييا المفحكص كالتالي: المجمكعة الت
 %. 61درجات إذا تكررت بنسبة أقؿ مف  :
 % 71قؿ مف أل% 61درجات إذا تكررت بنسبة  9
 % 81قؿ مف أل% 71درجات إذا تكررت بنسبة  8
 % 91قؿ مف أل% 81درجتاف إذا تكررت بنسبة  7
 % 1:قؿ مف أل% 91درجة إذا تكررت بنسبة  6

 %611% كحتى 1:نسبة ال شيء درجة إذا تكررت ب
االختبار مف خالؿ حساب معامالت االرتباط مف األبعاد ببعضيا  ذلؾ كما تـ حساب صدؽ

 (. 6البعض كبيف الدرجة الكمية فجاءت النتائج الكمية كما يبينيا جدكؿ )
 ( 6جدكؿ )

 مصفكفة االرتباط بيف أبعاد التفكير االبتكارم كالدرجة الكمية
 مستكل الداللة الدرجة الكمية األصالة المركنة الطالقة البعد

 1.16 ><.1 ==.1 =<.1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الطالقة
 1.16 ;<.1 <=.1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المركنة
 1.16 9<.1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األصالة
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كىػػػذا يعنػػػى أف االختبػػػار عمػػػى درجػػػة مناسػػػبة مػػػف االتسػػػاؽ كالصػػػدؽ، كىػػػذا يطمػػػئف الباحػػػث 
 الستخداـ االختبار.

 الدراسة:  مجاالت 5

 المجال المكانى:  (أ 
 جامعة بنى سكيؼ –بكمية الخدمة االجتماعية التنمكية الدراسة الراىنة  تطبيؽتـ 

 لألسباب التالية: كذلؾ
 قياـ الباحث بتدريس العديد مف المقررات الدراسية ألكثر مف فيرقة دراسية بذات الكمية. -
 ترحيب كمكافقة السيد أ.د/ عميد الكمية بهجراء الدراسة. -
عػدد كبيػر كمناسػب مػف الطػالب يمكػف كجكد فرقة دراسية يقكـ الباحث بالتدريس ليا كتشػتمؿ  -

 تطبيؽ الدراسة عمييـ.

 : كيتضمفالمجال البشرى:  (ب 
 مجتم  الدراسة: -

 –فى طالب الخدمة االجتماعية بكمية الخدمة االجتماعية التنمكية مجتم  الدراسة  تمثؿ
طالب كطالبة كفؽ  ;><ـ كيقدر عددىـ ب =716/>716جامعة بنى سكيؼ لمعاـ الجامعى 

 التالى:الجدكؿ 
 (7جدكؿ )

جامعة بنى سكيؼ لمعاـ  –بياف طالب الخدمة االجتماعية بكمية الخدمة االجتماعية التنمكية 
 ـ=716/>716الجامعى 

 االجمالى انتساب انتظاـ الفرقة الدراسية ـ
 71: ><8 678 الفرقة األكلى 6
 :89 696 719 الفرقة الثانية 7
 666 <6 7< الفرقة الثالثة 8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفرقة الرابعة 9

 ;>< >:: <96 االجمالى
 

 إطار المعاينة: -
طالب الخدمة االجتماعية  فىمجتم  الدراسة  تمثؿإطار المعاينة لمدراسة الراىنة  تحدد

جامعة بنى سكيؼ لمعاـ الجامعى  –بالفرقة الثانية بكمية الخدمة االجتماعية التنمكية 
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 696طالب كطالبة انتظاـ +  719طالب كطالبة ) :89ـ كيقدر عددىـ ب =716/>716
 .طالب كطالبة انتساب(

 عينة الدراسة: -
الخدمة بكمية  الثانيةالفرقة  طالب( طالب كطالبة مف 1;عدد )اقتصرت عينة البحث عمى 

(، كيمثميا 81قسمت إلى مجمكعة ضابطة كعددىا )ك ، جامعة بنى سكيؼ –االجتماعية التنمكية 
 طالب االنتساب.(، كيمثميا 81، كمجمكعة تجريبية كعددىا )طالب االنتظاـ

 المجال الزمنى: (ج 
جػػػػػراء برنػػػػػامج التػػػػػدخؿ  المينػػػػػي مػػػػػف ىػػػػػي فتػػػػػرة جمػػػػػ  البيانػػػػػات مػػػػػف ميػػػػػداف الدراسػػػػػة كاع

 ـ كتنقسـ إلى:=68/6/716ـ إلى >716/:/;6
سبتمبر  :6ـ( إلى )>716مايك  ;6فترة جم  البيانات مف ميداف الدراسة الفترة مف ) (6

 ـ(.>716
فترة إجراء برنامج التدخؿ المينى كتحميؿ كاستخالص النتائج كالتكصيات لمدراسة الحالية   (7

 ـ(. =716يناير  68ـ( إلى )>716سبتمبر  ;6الفترة مف ) فى
 : المعالجة اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة 6

تـ استخداـ أسمكبى ا حصاء الكصفى كا حصاء التحميمى مف خالؿ المعامالت ا حصائية 
 التالية: 

 معامؿ ارتباط بيرسكف لحساب صدؽ كثبات المقياس. (أ 
 المعيارل لممتييرات الكمية فى كصؼ مجتم  الدراسة.الكسط الحسابى كاالنحراؼ  (ب 
 .الفركؽ بيف المتكسطات (ج 

 .االنحراؼ المعيارم لمفركؽ (د 

 مف القانكف اآلتي: (T)تـ حساب قيمة ك   T Testاختبار )ت( (ق 

 

: )حيػػػػث


X = ،ىػػػػي المتكسػػػػط الحسػػػػابى لمعينػػػػةn ،أفػػػػراد العينػػػػة =s االنحػػػػراؼ المعيػػػػارل =
 لمعينة(.

المحسػػكبة بقيمػػة  (T)مػػف خػػالؿ مقارنػة قيمػػة  (T)تػـ الكشػػؼ عػػف الداللػػة ا حصػائية لقيمػػة 
(T) ( عند المقارنة بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضػابطة، =:الجدكلية عند درجة حرية )

المحسػكبة بقيمػة  (T)مػف خػالؿ مقارنػة قيمػة  (T)بينما تػـ الكشػؼ عػف الداللػة ا حصػائية لقيمػة 
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(T) ( عنػػػد المقارنػػػة بػػػيف المجمكعػػػة التجريبيػػػة قبػػػؿ كبعػػػد تطبيػػػؽ <7الجدكليػػة عنػػػد درجػػػة حريػػػة )
 التدخؿ المينى. 

 :برنامج التدخل المهنيتاسعًا: 
ـ، كفػػؽ =716/>716أجريػػت تجربػػة البحػػث فػػى الفصػػؿ الدراسػػى األكؿ مػػف العػػاـ الجػػامعى 

 ما يمى:
 :التطبيق القمبى ألدوات البحث -1

كاختبار التفكير االبتكارم قبميا  الدراسى متمثمة في اختبار التحصيؿ تـ تطبيؽ أدكات البحث
عمى عينة البحث كذلؾ لمتمكد مف تكافؤ المجمكعتيف قبؿ القياـ بتجربة البحث ككانت النتائج كمػا 

 يمي: 
 : الدراسى بالنسبة الختبار التحصيل (أ 

ككػؿ  الدراسػى التحصػيؿتـ حساب قيمة )ت( لمجمكعتيف ةير مرتبطتيف، فػي أسػئمة اختبػار 
 :بالجدكؿ التالى، كما ىك مبيف ةكمستكياتو الست

 ( 8جدكؿ )
 التحصيؿاختبار  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبميا في طالبالفركؽ بيف متكسطي درجات 

 الكمي كمستكياتو الدراسى
 هستىي الذاللة ءيوة )ت( د.ح ع م ى الوجوىعة الوستى ات

 تذكزال
 5.585 5.55 55 التجز بية

85 5.557 
غيز دالة عنذ 

 5.558 5.58 55 الاا طة 5.58

 الفهن
 5.555 5.85 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.555 5.57 55 الاا طة 5.58

 التطبيق
 5.558 5.55 55 التجز بية

85 5.855 
غيز دالة عنذ 

 5.855 5.55 55 الاا طة 5.58

 التحليل
 5.555 5.55 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.585 5.78 55 الاا طة 5.58

 التزكيب
 5.558 5.57 55 التجز بية

85 5.585 
غيز دالة عنذ 

 5.555 5.78 55 الاا طة 5.58

 التقى ن
 5.855 5.55 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.558 5.5 55 الاا طة 5.58

الذرجة 

 الكلية

 5.558 55.55 55 التجز بية
85 5.555 

غيز دالة عنذ 

 5.575 55.58 55 الاا طة 5.58

ف= حجػػػـ المجمكعػػػة التجريبيػػػة أك الضػػػابطة، ـ= المتكسػػػط الحسػػػابى، ع= االنحػػػراؼ  حيػػػث
 ة.المعيارل، د.ح= درجة الحرية، ت= ت المحسكب

ةير دالة إحصائيا،  ةالست( أف قيمة )ت( الكمية لالختبار كمستكياتو 8مف جدكؿ ) يتبيفك 
 ميان.قب ةكدرجة كمية كمستكياتو الست الدراسى التحصيؿاختبار مما يؤكد تجانس المجمكعتيف في 
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 بالنسبة الختبار التفكير االبتكاري:   (ب 
قيمػػػة )ت( لمجمػػػكعتيف ةيػػػر مػػػرتبطتيف، عمػػػى اختبػػػار التفكيػػػر االبتكػػػارم ككػػػؿ  حسػػػابتػػػـ 

  بالجدكؿ التالى:صالة(، كما ىك مبيف األ ،مركنةال ،طالقةالكمككناتو الثالثة )
 ( 9جدكؿ )

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبميا عمى طالبالفركؽ بيف متكسطي درجات يكضح 
 اختبار التفكير االبتكارم الكمى كمككناتو

 ءيوة )ت( د.ح ع م ى الوجوىعة الوستى ات
هستىي 

 الذاللة

 الطالءة
 55.588 55.57 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 55.557 55.55 55 الاا طة 5.58

 الوزونة
 5.555 55.55 55 التجز بية

85 5.557 
غيز دالة عنذ 

 8.555 55.55 55 الاا طة 5.58

 األصالة
 5.877 58.57 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.555 58.55 55 الاا طة 5.58

الذرجة 

 الكلية

 55.855 555.88 55 التجز بية
85 5.785 

غيز دالة عنذ 

 55.585 555.8 55 الاا طة 5.58

 ( أف قيمة )ت( الكمية الختبار التفكير االبتكارم كمككناتو ةير دالة 9جدكؿ ) مفيتبيف 
 إحصائيا، مما يؤكد تجانس المجمكعتيف في اختبار التفكير االبتكارم كدرجة كمية كأبعاده قبميا. 

 تجربة البحث:  -2
قػػػاـ الباحػػػث بالتػػػدريس ألفػػػراد المجمكعػػػة التجريبيػػػة، كقػػػد درسػػػت باسػػػتخداـ الخػػػرائط الذىنيػػػة، 

درسػػػػت المجمكعػػػػة الضػػػػابطة بالطريقػػػػة التقميديػػػػة، كاتبػػػػ  الباحػػػػث فػػػػي التػػػػدريس باسػػػػتخداـ  نمػػػػايب
 الخرائط الذىنية ما يمي:  استراتيجية

 الخرائط الذىنية مف حيث تعريفيا، أىمية  استراتيجيةاألكلى : تـ تخصيصيا لشرح  المحاضرة
اسػػتخداميا، طػػرؽ تصػػميميا، دكرىػػا فػػي تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر االبتكػػارم )مكضػػ  اىتمػػاـ 

بهحضػار األدكات فػي  الطػالبتػـ تكميػؼ ك البحث الحالي( كاألدكات المستخدمة فػي إعػدادىا: 
ممكنػػػة، ثػػػـ قػػػاـ الباحػػػث بهعطػػػاء مثػػػاؿ ، أقػػػالـ A4كالتػػػي تمثمػػػت فػػػي كرؽ  ليػػػة،المحاضػػػرة التا

، كقػػػد تػػػـ التركيػػػز عمػػػى البلطريقػػػة تصػػػميـ الخػػػرائط الذىنيػػػة عمػػػى السػػػبكرة مباشػػػرة أمػػػاـ الطػػػ
الباحػػػث بهعطػػػاء بعػػػض التكجييػػػات إلػػػى  ـالخطػػػكات األساسػػػية لرسػػػـ الخػػػرائط الذىنيػػػة، ثػػػـ قػػػا

 ـإلػى جانػب تػدريبية الذىنيػفي إعداد الخػرائط  ـا يجابية مني ركةكالتي تضمف المشا الطالب
 إلى أف:  يـعمى التفكير االبتكارم مف خالؿ تكجيي
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كلو الحريػة فػي ترتيػب، كتصػنيؼ،  ولكؿ طالب القدرة عمى ابتكار خريطة ذىنية خاصة ب -
راىػػػا، كالتػػػي تعكػػػس مػػػا ىػػػك يعميػػػو، كمعالجتيػػػا بالطريقػػػة التػػػي  المقػػػررةكربػػػط المعمكمػػػات 

 كيدكر داخؿ عقمو.  مكجكد
 راىا مالئمة لمتعبير عف الكممات المفظية. يلكؿ طالب الحرية في التعبير بالصكر التي  -
 استخداـ األلكاف بكثرة حتى ال يحدث ممؿ.  -
 ةير المملكفة بشجاعة.  ـأفكارىكطرح تقديـ  -
 يحرر العقؿ. ك المناقشة لمكصكؿ إلى ما كراء ما ىك مملكؼ  -

 خداـ الخػػرائط الذىنيػػة التػػي تػػـ إعػػدادىا كفػػؽ مػػا باسػػت مطػػالبتػػـ التػػدريس ل :الثانيػػة المحاضػػرة
 يمي: 

لمكضكع الخريطة األكلى، كمف خالؿ النقػاش كتػداعي األفكػار يػتـ  البتـ إثارة انتباه الط -
محتكيػػػػات المقػػػػرر )الكاجبػػػػات، التكصػػػػؿ إلػػػػى أف محػػػػكر الخريطػػػػة كنقطػػػػة ارتكازىػػػػا ىػػػػي 

 الحقكؽ، األىداؼ، المنيج(.
، كاألقػػالـ الممكنػػة، كرسػػـ مركػػز الخريطػػة ليمثػػؿ A4لػػكرؽ تػػـ تكجيػػو الطالبػػات السػػتخداـ ا -

مػف أفكػار تتعمػؽ بػالفكرة الرئيسػية فػي صػكرة  يـ، كرسػـ مػا يتبػادر ألذىػانمحتكيات المقرر
بطريقػػة ةيػػر مباشػػرة لتكليػػد األفكػػار التػػي تتعمػػؽ  ـأفػػرع تتفػػرع مػػف المركػػز، كيػػتـ تػػكجييي

 ( سكاء مف ناحية الكاجبات، الحقكؽ، األىداؼ، المنيج. محتكيات المقرربالفكرة الرئيسة )
يستمر النقاش كتبادؿ األفكار كاستثارة انتباه الطالبات حتى تكتمػؿ العناصػر التػي تشػتمؿ  -

 عمييا الخريطة. 
 ـبهعدادىا، كالتعميؽ عمييا، كتشجيعي الطالبقكـ الباحث بمالحظة الخرائط التي قاـ يثـ  -

فكػػػار كتنكعيػػػا، كالػػػركابط الجديػػػدة، كالرسػػػكمات المسػػػتخدمة عمػػػى مػػػا كرد بالخريطػػػة مػػػف أ
 االبتكارية.  ـلمتعبير عف الكممات، كاأللكاف ككثرة استخداميا، كذلؾ بيدؼ تنمية قدراتي

 (Data showالعػػرض الضػػكئى االلكتركنػػى )يمػػي ذلػػؾ عػػرض الخريطػػة عمػػى جيػػاز  -
 كشرحيا. 

خريطػػة ذىنيػػػة كاممػػػة باالسػػػتعانة  بميػػػاـ منزليػػة عبػػػارة عػػػف إعػػػداد الطػػػالبكأخيػػرا تكميػػػؼ  -
 ، كىكذا استمر التدريس حتى تـ االنتياء مف المقرر. ـبالكتاب المقرر عميي

 التطبيق البعدي ألدوات البحث:  -3
 : الدراسى بالنسبة الختبار التحصيل (أ 

  :الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
 تـ حساب قيمة )ت( لمجمكعتيف ةير مرتبطيف )التجريبية كالضابطة( عمى أسئمة االختبار 
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  بالجدكؿ التالى:التحصيمي ككؿ كمستكياتو الست، كما ىك بيف 
 (:جدكؿ )

في اختبار  ان يالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد طالبالفركؽ بيف متكسطي درجات 
 كمستكياتو الدراسى التحصيؿ

 هستىي الذاللة ءيوة )ت( د.ح ع م ى الوجوىعة الوستى ات

 تذكزال
 5.555 5.55 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.585 5.55 55 الاا طة 5.58

 الفهن
 5.585 8.55 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.558 5.55 55 الاا طة 5.58

 التطبيق
 5.755 7.55 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.555 5.58 55 الاا طة 5.58

 التحليل
 5.555 8.55 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.555 5.55 55 الاا طة 5.58

 التزكيب
 5.555 5.55 55 التجز بية

85 5.558 
غيز دالة عنذ 

 5.855 5.55 55 الاا طة 5.58

 التقى ن
 5.555 7.58 55 التجز بية

85 55.855 
غيز دالة عنذ 

 5.555 5.55 55 الاا طة 5.58

الذرجة 

 الكلية

 8.555 55.75 55 التجز بية
85 55.588 

غيز دالة عنذ 

 5.555 57.85 55 الاا طة 5.58

( أف قيمػػػة )ت( المحسػػػكبة الختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػى :يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
( كفػػػى مسػػػتكل 7;1.=( كفػػػى مسػػػتكل الفيػػػـ )=7;.=مسػػػتكل التػػػذكر )كفػػػى  (،::8.;6الكمػػى )

( كفػى مسػتكل :8;.;( كفى مستكل التركيػب )69<.=( كفى مستكل التحميؿ )<76.<التطبيؽ )
كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد ، :1.1( عنػػد مسػػتكل معنكيػػة =:( عنػػد درجػػات حريػػة )91:.66التقػػكيـ )

كعة التجريبية فػي االختبػار التحصػيمي ككػؿ، فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعة الضابطة كالمجم
 ، كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية. ان يكفي مستكياتو بعد

 كىذا يعني تحقؽ الفرض األكؿ، كالذم نص عمى أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مسػتكل
 باسػػػتراتيجية( بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات طالبػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت :1.1) معنكيػػػة

 ط الذىنية كالمجمكعة الضابطة التي درسػت بالطريقػة التقميديػة فػي التطبيػؽ البعػدم الختبػارالخرائ
 .الكمي كمستكياتو لصالح المجمكعة التجريبيةالتحصيؿ الدراسى 

 الفرق بين التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لممجموعة التجريبية:  
 عمى أسئمةان( التجريبية قبميا كبعديالمجمكعة ف )مرتبطي )ت( لمجمكعتيف تـ حساب قيمة

 بالجدكؿ التالى:كما ىك مبيف  ككؿ كمستكياتو، الدراسى اختبار التحصيؿ
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 (;)جدكؿ
في االختبار التحصيمي  كبعديان  الفركؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية قبميان 

 كمستكياتو
 هستىي الذاللة ءيوة )ت( د.ح ع م ى القياس الوستى ات

 تذكزال
 5.585 5.55 55 ءبلً

55 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.555 5.55 55  عذي 5.58

 الفهن
 5.555 5.85 55 ءبلً

55 5.555 
غيز دالة عنذ 

 5.585 8.55 55  عذي 5.58

 التطبيق
 5.558 5.55 55 ءبلً

55 5.755 
غيز دالة عنذ 

 5.755 7.55 55  عذي 5.58

 التحليل
 5.555 5.55 55 ءبلً

55 58.557 
غيز دالة عنذ 

 5.555 8.55 55  عذي 5.58

 التزكيب
 5.558 5.57 55 ءبلً

55 55.855 
غيز دالة عنذ 

 5.555 5.55 55  عذي 5.58

 التقى ن
 5.855 5.55 55 ءبلً

55 5.758 
غيز دالة عنذ 

 5.555 7.58 55  عذي 5.58

الذرجة 

 الكلية

 5.558 55.55 55 ءبلً
55 57.555 

غيز دالة عنذ 

 8.555 55.75 55  عذي 5.58

( أف قيمػػػة )ت( المحسػػػكبة الختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػى ;يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
( كفػػػى مسػػػتكل 5.755( كفػػػى مسػػػتكل الفيػػػـ )5.555كفػػػى مسػػػتكل التػػػذكر ) (،57.555الكمػػػى )

( كفػػػػى 5.758التركيػػػػب )( كفػػػػى مسػػػػتكل 55.855( كفػػػػى مسػػػػتكل التحميػػػػؿ )58.557التطبيػػػػؽ )
، كىػذا يػدؿ عمػى :1.1( عنػد مسػتكل معنكيػة <7( عند درجات حرية )91:.66مستكل التقكيـ )

بػيف التطبيػػؽ القبمػي كالتطبيػػؽ البعػدم لممجمكعػة التجريبيػػة فػي اختبػػار  كجػكد فػركؽ دالػػة إحصػائيان 
نػي تحقػؽ الفػرض ككؿ، كفي مستكياتو، كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم. كىذا يعالتحصيؿ الدراسى 

بيف متكسطي  (:1.1ی معنكية )، كالذم نص عمى أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستك األكؿ
الكمي  الدراسى كالبعدم الختبار التحصيؿ القبميدرجات طالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ 

 .كمستكياتو لصالح التطبيؽ البعدم
 
 الدراسى تفسير النتائج الخاصة بالتحصيل : 
رجػ  يقػد الدراسػى رل الباحث أف تفكؽ المجمكعة التجريبية فػي النتػائج الخاصػة بالتحصػيؿ ي
 إلى: 
اعتمػاد الخػرائط الذىنيػة فػػي تصػميميا عمػى األفكػػار الرئيسػة كمػا يتبعيػػا مػف أفكػار فرعيػػة  -

 أخرل، أدل لتمخيص المحتكل بصكرة تسيؿ مذاكرتو كاستعادتو. 
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اعتمػاد الخريطػة الذىنيػػة فػي تصػميميا عمػػى الخطػكط المنحنيػة، كالتػػي تتكافػؽ مػ  طبيعػػة  -
عمػػػؿ العقػػػؿ، ممػػػا أدل إلػػػى سػػػيكلة تخػػػزيف المعمكمػػػات كاسػػػتدعائيا بطريقػػػة أفضػػػؿ مػػػف 

 الخطكط المستقيمة التي يبذؿ العقؿ الجيد لمعالجتيا، كتكافقيا م  طريقة عممو. 
سػػػرد المفظػػػي، كاعتمادىػػػا عمػػػى الصػػػكر التعبيريػػػة، عمػػػى الالذىنيػػػة عػػػدـ اعتمػػػاد الخػػػرائط  -

كالرسػػػػكـ، كاأللػػػػكاف، أدل لتػػػػذكر أفضػػػػؿ، حيػػػػػث إف التػػػػذكر البصػػػػرم أقػػػػكل مػػػػف التػػػػػذكر 
 السمعي. 

فػػػي إعػػػداد الخريطػػػة الكاحػػػدة بالصػػػكرة  الطػػػالبقػػػـك بيػػػا يأدت المحػػػاكالت المتعػػػددة التػػػي  -
العمميػػة التػػي تشػػتمؿ عمييػػا الصػػحيحة، إلػػى ا لمػػاـ كاالسػػتيعاب التػػاـ لممفػػاىيـ كالمعػػارؼ 

 الخريطة، مما أدل لمستكل تحصيؿ أفضؿ. 
الخدمة االجتماعيػة فػي المجػاؿ العمػالى أدل استخداـ الخرائط الذىنية عمى مستكل مقرر  -

بمكممػػو لتكامػػؿ األفكػػار كتػػرابط العمميػػات المعرفيػػة كشػػمكليتيا، ممػػا أعطػػى  كحمايػػة البيئػػة
 ذات العالقة.  لممفاىيـالقدرة عمى التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ  لمطالب

بيا متعة، مما يزيد  التعمـجعؿ الذىنية إثارة االنتباه كالتشكيؽ الناتج مف استخداـ الخرائط  -
التحصػيمية فػي المسػتكيات العميػا دكف االقتصػار عمػى  ـكتنميػة قػدراتي الطػالبمف دافعية 

 المستكيات الدنيا. 
لػػػتعمـ متمركػػػز حػػػكؿ المػػػتعمـ، ممػػػا يحقػػػؽ  ـبمنفسػػػيالذىنيػػػة لمخػػػرائط  الطػػػالبأدل إعػػػداد  -

 مشاركة إيجابية في صن  المعمكمة كعدـ نسيانيا كالثقة بالنفس. 
تمػػة ك دراسػة  Carpenter( :711كػاربينتر )ىػذه النتيجػة مػػ  نتيجػة دراسػة كػؿ مػػف  كتتفػؽ

ك دراسػػػة كاركنػػػت، سػػػتيكرت  Zvauya et al( >716دراسػػػة زفييػػػو كآخػػػركف )ك  (۹۰۹۹)
(711; )Carnot & Stewart . 
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 بالنسبة الختبار التفكير االبتكاري:  (ب 
  :الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 تـ حساب قيمة )ت( لمجمكعتيف ةير مرتبطيف )التجريبية كالضابطة( عمى اختبار التفكير
  بالجدكؿ التالى:االبتكارم ككؿ كمككناتو الثالث، كما ىك بيف 

 (>جدكؿ )
اختبار التفكير  عمى ان يالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد طالبالفركؽ بيف متكسطي درجات 

 االبتكارم ككؿ كمككناتو

 ءيوة )ت( د.ح ع م ى الوجوىعة الوستى ات
هستىي 

 الذاللة

 الطالءة
 57.555 585.55 55 التجز بية

85 58.555 
غيز دالة عنذ 

 55.557 55.57 55 الاا طة 5.58

 الوزونة
 55.557 555.55 55 التجز بية

85 5.555 
غيز دالة عنذ 

 55.557 55.57 55 الاا طة 5.58

 األصالة
 55.555 55.57 55 التجز بية

85 5.587 
غيز دالة عنذ 

 5.555 58.55 55 الاا طة 5.58

الذرجة 

 الكلية

 55.555 555.87 55 التجز بية
85 55.555 

غيز دالة عنذ 

 55.555 555.55 55 الاا طة 5.58

التفكيػػػر االبتكػػػارم ( أف قيمػػػة )ت( المحسػػػكبة الختبػػػار >يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
( كفػػى مكػػكف 5.555( كفػػى مكػػكف المركنػػة )58.555كفػػى مكػػكف الطالقػػة ) (،55.555الكمػػى )

 :1.1( عند مستكل معنكية =:( عند درجات حرية )5.587األصالة )
، كىػذا يػػدؿ عمػى كجػػكد فػركؽ دالػػة إحصػائيا بػػيف المجمكعػة الضػػابطة كالمجمكعػة التجريبيػػة 

التجريبيػػة. كىػػذا يعنػػي  المجمكعػػةفػي اختبػػار التفكيػػر االبتكػػارم ككػؿ، كفػػي مككناتػػو بعػػديا لصػالح 
 معنكيػػػة فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكلتحقػػػؽ الفػػػرض الثالػػػث، كالػػػذم نػػػص عمػػػى أنػػػو تكجػػػد 

الخػػػرائط  باسػػػتراتيجيةبػػػيف متكسػػػطي درجػػػات طالبػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت ( :1.1)
الذىنية كالمجمكعة الضابطة التػي درسػت بالطريقػة التقميديػة فػي التطبيػؽ البعػدم الختبػار التفكيػر 

 التجريبية. المجمكعةاألصالة( لصالح  ،المركنة ،االبتكارم الكمي كمككناتو )الطالقة
 
 الفرق بين التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لممجموعة التجريبية:  

 عمى أسئمةان( المجمكعة التجريبية قبميا كبعديف )مرتبطي )ت( لمجمكعتيف تـ حساب قيمة
 بالجدكؿ التالى:كما ىك مبيف  ،كمككناتواختبار التفكير االبتكارم ككؿ 
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 (=)جدكؿ
اختبار التفكير عمى  كبعديان  الفركؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية قبميان 

 االبتكارم ككؿ كمككناتو
 هستىي الذاللة ءيوة )ت( د.ح ع م ى القياس الوستى ات

 الطالءة
 55.588 55.57 55 ءبلً

55 7.555 
غيز دالة عنذ 

 57.555 585.55 55  عذي 5.58

 الوزونة
 5.555 55.55 55 ءبلً

55 55.555 
غيز دالة عنذ 

 55.557 555.55 55  عذي 5.58

 األصالة
 5.877 58.57 55 ءبلً

55 5.555 
غيز دالة عنذ 

 55.555 55.57 55  عذي 5.58

الذرجة 

 الكلية

 55.855 555.88 55 ءبلً
55 55.555 

غيز دالة عنذ 

 55.555 555.87 55  عذي 5.58

التفكيػػػر االبتكػػػارم ( أف قيمػػػة )ت( المحسػػػكبة الختبػػػار =يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
( كفػػى مكػػكف <61.99( كفػػى مكػػكف المركنػػة );9<.>كفػػى مكػػكف الطالقػػة ) (،66.198الكمػػى )

، كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد :1.1( عنػػد مسػػتكل معنكيػػة <7( عنػػد درجػػات حريػػة )696.=األصػػالة )
بيؽ القبمي كالتطبيؽ البعػدم لممجمكعػة التجريبيػة فػي اختبػار التفكيػر فركؽ دالة إحصائيا بيف التط

، كالػػذم الثػػانىاالبتكػػارم ككػػؿ، كفػػي مككناتػػو لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم. كىػػذا يعنػػي تحقػػؽ الفػػرض 
نص عمى أنػو تكجػد فػركؽ دالػة إحصػائيا بػيف متكسػطي درجػات طالبػات المجمكعػة التجريبيػة فػي 

 .ار التفكير االبتكارم الكمي كمككناتو لصالح التطبيؽ البعدمالتطبيؽ القبمي كالبعدم الختب
  :تفسير النتائج الخاصة بالتفكير االبتكاري 
رجػ  يرل الباحػث أف تفػكؽ المجمكعػة التجريبيػة فػي النتػائج الخاصػة بػالتفكير االبتكػارم قػد ي
 إلى: 
طريقػة إعػداد الخػرائط الذىنيػة مػف حيػث إمكانيػة إضػافة أفػرع جديػدة لمػا ينػتج مػف أفكػار،  -

دراؾ عالقػػات كثيػػرة أدت لتنميػػة التفكيػػر االبتكػػارم الطػػالب دفػػ   إلػػى تكليػػد أفكػػار أكثػػر، كاع
 )طالقة(.

كيتفؽ م  حرية العقؿ أدل لمتدفؽ فػي األفكػار الذىنية شعب الذم يعتمد عميو الخريطة تال -
 جاىات متعددة دكف قيكد )مركنة(. في ات

عمػػػى إبػػػداع خػػػرائط  ـلمعرفػػػة قػػػدراتي ـتحمػػػؿ المسػػػئكلية كالثقػػػة بػػػالنفس مػػػف خػػػالؿ تػػػكجييي -
فػػي اختيػػار الرسػػـك كالصػػكر التعبيريػػة لمتعبيػػر عػػف الكممػػات  ـذىنيػػة خاصػػة بيػػـ، كحػػريتي

 . )أصالة( كاأللفاظ أدل لتكليد أفكار جديدة أصيمة
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التقكيـ( تمييد كقفزات لمعقؿ نحػك  ،التركيب، التحصيؿ )التحميؿ نمك المستكيات العميا مف -
 نمك القدرات االبتكارية. 

لممػػادة العمميػػة أدل إلػػى عػػدـ  ـكمعػػالجتي ـعمػػى تصػػميـ الخػػرائط بمنفسػػي الطػػالباعتمػػاد  -
 . ـكجكد قيكد عمى العممية ا بداعية لديي

، كمػػف ـككنػػات االبتكػػار لػػديياسػػتخداـ الباحػػث لألسػػئمة المميػػزة كالمنشػػطة لمػػذىف لتنميػػة م -
كضػػػح العالقػػػة لتنميػػػة الطالقػػػة، عػػػدؿ لتنميػػػة المركنػػػة، اقتػػػرح أك صػػػمـ لتنميػػػة )أمثمتيػػػا 

 األصالة(. 
عمػػػى المناقشػػػة كصػػػياةة أسػػػئمة جديػػػدة تػػػؤدم لحمػػػكؿ مبتكػػػرة  الطػػػالببا ضػػػافة لتشػػػجي   -

 كأصيمة.
 . ـكا بداع لدييتكامؿ أعماؿ شقي المخ األيسر كاأليمف، مما أدل لتنمية التحصيؿ  -
اعتماد الخرائط عمى األلكاف التي تثير البيجة كتنشط عمؿ النصؼ األيمف فيػي مسػاعدة  -

 لإلبداع.
أدل انتشػػػار األفكػػػار مػػػف المركػػػز إلػػػى جميػػػ  االتجاىػػػات إلػػػى حريػػػة لتكليػػػد أفكػػػار جديػػػدة  -

 أصيمة. 
 &Anghel (7161انيػؿ، فػككس ككارنػيس )كتتفؽ ىذه النتيجة مػ  نتيجػة دراسػة كػؿ مػف 

Fox& Warnes   (:716فازكيكز كانك كآخركف)دراسة ك  Vázquez-Cano et al. 
 

 الدراسة: عاشرًا: النتائج العامة لمدراسة
( :1.1كىك "تكجد فػركؽ دالػة إحصػائيا عنػد مسػتكل )  الفرض الرئيسالدراسة صحة  أثبتت

بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات طػػػػالب المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي درسػػػػت باسػػػػتراتيجية الخػػػػرائط الذىنيػػػػة 
كالمجمكعػػػة الضػػػابطة التػػػػي درسػػػت بالطريقػػػػة التقميديػػػة فػػػػي التطبيػػػؽ البعػػػػدم الختبػػػار التحصػػػػيؿ 

ت نتػػائج اختبػػار الفػػركض حيػػث جػػاء يػػة"الدراسػػى كالتفكيػػر االبتكػػارل لصػػالح المجمكعػػة التجريب
حسػػػاب قيمػػػة )ت( لمجمػػػكعتيف مػػػرتبطيف )المجمكعػػػة التجريبيػػػة قبميػػػا الفرعيػػػة لمدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ 

 عمى النحك التالى:كبعديان( 

"كىػػػك تكجػػػد فػػػركؽ دالػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكل  الفػػػرض الفرعػػي األكؿأثبتػػت الدراسػػػة صػػػحة  -6
لتجريبيػة التػي درسػت باسػتراتيجية الخػرائط ( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة ا:1.1)

الذىنيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار 
قيمػة )ت( المحسػكبة الختبػار  تحيػث جػاء ،"التحصيؿ الدراسى لصالح المجمكعة التجريبية

فػػػى مسػػػتكل الفيػػػـ ( ك 971.;(، كفػػػى مسػػػتكل التػػػذكر )177.>6التحصػػػيؿ الدراسػػػى الكمػػػى )
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( كفػى مسػتكل 8;:.61( كفى مستكل التحميػؿ )>79.:6( كفى مستكل التطبيؽ );6>.<)
( عنػػد مسػػتكل <7( عنػػد درجػػات حريػػة )91:.66( كفػػى مسػػتكل التقػػكيـ ):7>.=التركيػػب )

، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف التطبيػػػؽ القبمػػػي كالتطبيػػػؽ :1.1معنكيػػػة 
تجريبيػػػة فػػػي اختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػى ككػػػؿ، كفػػػي مسػػػتكياتو، كذلػػػؾ البعػػػدم لممجمكعػػػة ال

لصالح التطبيؽ البعدم. كىذا يعنػي تحقػؽ الفػرض األكؿ، كالػذم نػص عمػى أنػو تكجػد فػركؽ 
متكسػػػػطي درجػػػػات طالبػػػػات المجمكعػػػػة  بػػػػيف( :1.1معنكيػػػػة ) یدالػػػػة إحصػػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتك 

الدراسػػى الكمػػي كمسػػتكياتو لصػػالح  التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي كالبعػػدم الختبػػار التحصػػيؿ
 .التطبيؽ البعدم

"كىػػك تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل  الفػػرض الفرعػػي الثػػانيأثبتػػت الدراسػػة صػػحة  -7
( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبيػة التػي درسػت باسػتراتيجية الخػرائط :1.1)

فػػي التطبيػػؽ البعػػدم الختبػػار الذىنيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة 
قيمػػة )ت( المحسػػكبة الختبػػار  تحيػػث جػػاء "التفكيػػر االبتكػػارل لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة

( كفػػى مكػػكف المركنػػة ;9<.>(، كفػػى مكػػكف الطالقػػة )66.198التفكيػػر االبتكػػارم الكمػػى )
( عنػػد مسػػتكل معنكيػػة <7( عنػػد درجػػات حريػػة )696.=( كفػػى مكػػكف األصػػالة )<61.99)

، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف التطبيػػػؽ القبمػػػي كالتطبيػػػؽ البعػػػدم :1.1
لممجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي اختبػػػار التفكيػػػر االبتكػػػػارم ككػػػؿ، كفػػػي مككناتػػػو لصػػػالح التطبيػػػػؽ 
البعػػدم. كىػػذا يعنػػي تحقػػؽ الفػػرض الثػػانى، كالػػذم نػػص عمػػى أنػػو تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا 

مكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي كالبعػػػدم الختبػػػار بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات طالبػػػات المج
 .التفكير االبتكارم الكمي كمككناتو لصالح التطبيؽ البعدم

 
 الدراسة:توصيات إحدى عشر: 

 قترح الباحث التكصيات التالية: يفي ضكء ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج 
بكميات ات الخدمة االجتماعية بصفة عامة الخرائط الذىنية في مقرر  استراتيجيةتضميف  -6

 . كمعاىد الخدمة االجتماعية
بكميات  إجراء المزيد مف البحكث حكؿ استخداـ الخرائط الذىنية في مقررات دراسية أخرل -7

 . كمعاىد الخدمة االجتماعية
 مف خالؿ استراتيجيات تدعـ ذلؾ.  األخصائى االجتماعىتدعيـ التعمـ المتمركز حكؿ  -8
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عف أسمكب المحاضرة التقميدية كاستخداـ استراتيجيات تيتـ بتنمية قدر االمكاف البعد  -9
 الخرائط الذىنية.  استراتيجيةمستكيات التحصيؿ العميا كالتفكير االبتكارل كمنيا 

االخصائى تضميف استراتيجية الخرائط الذىنية كالتدريب عمييا ضمف برامج تطكير إعداد  -:
 .دمة االجتماعيةكمعاىد الخبكميات االجتماعى 

ىك جديد في مجاؿ أبحاث العقؿ البشرم ككيفية عممو لالستفادة  االطالع عمى كؿ ما -;
 . في تعميـ الخدمة االجتماعية منيا في استخداـ استراتيجيات تحقؽ االستيالؿ األمثؿ لو

خرائط ذىنية لمقررات ككحدات التدريس بمقررات الخدمة إعادة النظر في صياةة  ->
طرؽ عرضيا بما يحقؽ التكامؿ، كالشمكلية، كالتعمـ ذك المعنى، كتنمية ك  االجتماعية

 ميارات التفكير. 
 

قترح الباحث يتوصل إليه البحث من نتائج  بحوث مقترحة في ضوء ماإثنى عشر: 
 إجراء البحوث التالية: 

 فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية )اليدكية كااللكتركنية( فى تنمية التحصيؿ الدراسى -6
 كالتفكير االبتكارل لدل طالب الخدمة االجتماعية

فاعمية دمج استراتيجيتي خرائط المفاىيـ كالخرائط الذىنية )اليدكية كالتقنية( عمى  -7
 التحصيؿ الدراسى لطالب الخدمة االجتماعية

دراسة فاعمية الخرائط الذىنية في تنمية التفكير االستداللي كاتجاىات طالب الخدمة  -8
 كىا.االجتماعية نح

 دراسة مقارنة بيف الخرائط الذىنية كالتعمـ التعاكني في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد -9
 طالب الخدمة االجتماعية. ل

فاعمية التدريس بكؿ مف الخرائط الذىنية كخرائط المفاىيـ عمى تنمية التفكير الناقد  -:
 كاالتجاه لدل طالب الخدمة االجتماعية. 

الخدمة االجتماعية نحك استخداـ  بكميات كمعاىد التدريسدراسة اتجاىات أعضاء ىيئة  -;
  .الدراسيةالمقررات  الخرائط الذىنية في تدريس  استراتيجية

دراسة فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية مقارنة بخرائط التفكير عمى التحصيؿ كالتنظيـ  ->
  طالب الخدمة االجتماعية.لالذاتي 
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 قائمة المراجع
 العسبية:أوالً: المساجع 

(. اختبار لقياس التفكير االبتكارم، ترجمة حبيب، مجدل عبد الكريـ، القاىرة، دار 7116إبرىاـ )
 النيضة المصرية.

( تربية المكىكبيف كالتطكير التربكل. 7<<6أبك سماحة، كماؿ ك محفكظ، نبيؿ ك كالفرح، كجيو )
 عماف. دار الفرقاف لمطباعة كالنشر كالتكزي .

(. التفكير ا بتكارل كعالقتو بالتفكير الحدسى كالتفكير االستداللى. :716سعيد )أبكناشي، منى 
، <8دراسة عاممية، بحث منشكر بمجمة كمية التربية، جامعة عيف شمس، كمية التربية، ع

 .7ج
(. أثر التدريس باستخداـ الخرائط الذىنية اليدكية 7167البركاتى، نيفيف بنت حمزة بف شرؼ )

تحصيؿ الطالبات بجامعة أـ القرل، بحث منشكر بالمجمة التربكية، الككيت، كالتقنية عمى 
 .;7مج 

 (. التعميـ المستند عمى الدماغ، عماد، دار المسيرة.7119السمطى، ناديا )
(. الممارسة العامة المتقدمة لمخدمة االجتماعية كتحديات القرف 7117السنيكرل، أحمد محمد )

 .:ار النيضة العربية، طالحادل كالعشريف، القاىرة. د
(.استراتيجيات التعميـ. 7118آكرلنج، دكناك كاالياؼ، ريتشارد ك ركبرتياردرك جبسكؼ،  ارم )

 الدليؿ نحك تدريس أفضؿ. ترجمة: عبد اهلل أبك نبعة. الككيت. مكتبة الفالح.
حياتؾ.  (  كيؼ ترسـ خريطة العقؿ. أداة التفكير الخارقة التي ستيير كجو;711بكزاف، تكني )

 . ترجمة: مكتبة جرير. الرياض. مكتبة جرير لمطباعة كالنشر.8ط 
. ترجمة: مكتبة جرير، الرياض. مكتبة جرير >(. استخدـ عقمؾ، ط >711بكزاف، تكني )

 لمطباعة كالنشر.
( إعماؿ نصفي المخ باستخداـ الخرائط الذىنية في تنمية ميارات التفكير 7167تمة، أزىار )

جاه نحك المادة لتالميذ المرحمة ا عدادية. بحث منشكر بمجمة القراءة التاريخي كاالت
 (.;68كالمعرفة، )

(. تعميـ التفكير كمفاىيـ كتطبيقات. عماف. دار الكتاب  <<<6جركاف، فتحي عبد الرحمف ) 
 الجامعي.
 .(. التعمـ المبنى عمى العقؿ، ترجمة: مكتبة جرير، الرياض، مكتبة جرير>711جنسف، إيريؾ )

(. فاعمية خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ كالتنظيـ الذاتي <711حسف، ثناء محمد محمد )
لمتعمـ كاالتجاه نحك مادة األحياء لطالب الصؼ األكؿ الثانكل األزىرل. بحث منشكر بمجمة 
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الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، العدد  –دراسات في المناىج كطرؽ التدريس 
 ، نكفمبر.6:7

 (، بحكث نفسية كتربكية، لبناف، دار النيضة العربية.6=<6خير اهلل، سيد )
(. تنمية ميارات التفكير رؤية إشراقية فى تطكير الذات، الرياض، الدار <711زيتكف، حسف )

 الصكلتية لمتربية. 
دل ( اثر استخداـ الخرائط الذىنية عمى المستكيات المعرفية العميا لبمـك ل7168سالـ، محمد. )

عينة مف طالب قسـ التربية الخاصة بجدة. بحث منشكر بمجمة دراسات عربية في التربية 
 (.ASEP( .)88كعؿ النفس )

(. معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية، القاىرة، عالـ 7118شحاتو، حسف كالنجار، زينب )
 الكتب.

ة في التدريس عمى ( أثر استخداـ الخرائط الذىني<711عابد المكلى، حميمة عبد القادر )
التحصيؿ لدل الطالبات الصؼ الثالث الثانكم في مادة الجيرافيا، بحث منشكر بمجمة 

 .699 – :67، ص ص 6<القراءة كالمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، العدد 
 -(. الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية أسس نظرية7118عمى، ماىر أبك المعاطى )

 .6بيقية،  القاىرة. حمكاف، طنماذج تط
(. اثر استخداـ ثالث استراتيجيات لتقييـ الكاجبات البيتية عمى 7116فايد، عالء حسيف عمي )

التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طمبة الصؼ التاس  االساسي لمادة االحصاء في الرياضيات 
. جامعة لممدارس التابعة لككالة اليكث في منطقة نابمس. رسالة ماجستير ةير منشكرة

 النجاح. الكطنية. فمسطيف.
(. معجـ مصطمحات التربية لفظا 7119فمية، فاركؽ عبده كالزكي، أحمد عبد الفتاح )

 كاصطالحا، االسكندرية، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر.
(. قكاعد البحث في الخدمة االجتماعية، ا سكندرية. المكتب الجامعي 7119فيمي، محمد سيد )

 الحديث.
. القاىرة. دار 8(. عمـ النفس ا حصائي كقياس العقؿ البشرم. ط <><6ؤاد البيي السيد )ف

 الفكر العربي.
(. النماذج التدريسية كتفعيؿ كظائؼ المخ البشرم. ا سكندرية. دار  <711قالدة، فؤاد سميماف )

 المعرفة الجامعية.
(. أثر النشاط التعميمي الحر بنادم الرياضيات لمتالميذ الفائقيف  :711محمد، رمضاف رفعت ) 

بالمرحمة االبتدائية عمى تحصيميـ كتفكيرىـ ا بداعي. بحث منشكر بالمؤتمر العممي 
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، جامعة القاىرة،  السادس حكؿ التنمية الدىنية المستديمة لممعمـ العربي، كمية التربية بالفيـك
 .<86 - 8=7ؿ، ص ص أبري

(. فاعمية استخداـ خرائط التفكير في تنمية التفكير ا بداعي 7166مكسى، محمكد )مارس 
كالتحصيؿ في اليندسة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكل. بحث منشكر بمجمة دراسات في 

 .=;6المناىج كطرؽ التدريس، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، العدد 
(. فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية عمى تحصيؿ بعض <711أحمد إبراىيـ )كقاد، ىديؿ 

مكضكعات مقرر األحياء لطالبات الصؼ األكؿ ثانكم الكبيرات بمدينة مكة المكرمة. رسالة 
 .ماجستير منشكرة. كمية التربية جامعة أـ القرل
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