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أثر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية بمقرر طرق تدريس االقتصاد المنزلي ( )1على
الذكاء المنظومي والحاجة الي المعرفة لدي طالبات كلية االقتصاد المنزلي جامعة االزهر
د /انتصار شبل عبد الصادق سالم *

د /هبه حامد عبد الستار عفيفي**

المستخلص:
هدف البحث الحالل للا دراسا ثراا اساام ال المااالذ الة االا اولياابمالا طرقاار يااا تا ر ا ا الد
مازل ( )1عل الةكلء الراظوم بالحلج لل الرعاف ل ي يللبلت الفا الااطع طيلال او ا لد الرازلا
جلمعا اهر ااا ،بلاحقالااذ كلاام لمااح البلبإااال ط ع ا اد الرقااار طااللماالذ الة اال ا اولياابمال ا طباماالم
 ،Edraw Maxكرال تا اعا اد أدوات البحثث بالرارإلا فا مقالالل الاةكلء الراظاوم طهطعالدم الرارإلا فا
(ا إلدراك الراظااوم  ،الافيالااا الراظااوم  ،الاااحي الراظااوم  ،الاوااو ا الراظااوم ) ،بمقالاالل الحلجا للا
الرعاف طهطعلدم (العرذ الرعاف  ،اوسارالع الرعافا  ،الرإالطاا الرعافالا  ،الإقا الرعافالا ) ،ب ا طلا عثدد
أفراد عالا البحث ( )200يللب ب ن يللبلت الفا الااطع طيلال او ا لد الرازل جلمع اهر ا ،بالاث
اتبع البحث الحلل الراه الاجا ب للرجروع الواب ا ،بالقالالل القبل االبعا ل للاعاال علا ثراا الرا الاا
الرساقل (الماالذ الة اال اولياابمال ) عل الرا الاات الالطعا (الاةكلء الراظاوم  -الحلجا للا الرعافا )
ب ثظهات نتائج البحث بجود فاا دال لب للالل ً طالن ماوسو درجلت ثفااد عالا البحاث فا الاوبالقاالن
القبل ا بالبع ا ي لرقاللس ا (الااةكلء الراظااوم  ،بالحلج ا لل ا الرعاف ا ) كياال باطعلد راال الفاعال ا  ،ل االل
الاوبالذ البع ي
الكلمات المفتاحية :الماالذ الة اال اولياابمال  -الةكلء الراظوم  -الحلج لل الرعاف
مقدمة:
معالش او رورا معلوملتالا بتياولوجالا مة لا تتبقاح فالهال الرعافا اإلمسالمال بتواورت كرال ً بكالفالً،
بثب رح تحووت جةر ف شا مجلوت الحاللا ،كرل شه ت الررلرسالت الااطو ا فازات موعالا لرواكبا
ةم الاوورات بتوظالف الاقااللت الا رال الرعلصاا ف العرلال الاعلالرال .
ةا الا الا الراسلرع بالاوور الراالم ف ارد لد تعق اهمظر العللرال  ،بمان مارن ماالل
ب امعي
كلاام ا تلاايل ساالوك كك ا ساار طللااةكلء الراظااوم  Systems Intelligenceطه ا ل الايالااف مااع ااةم
اهمظر الرعق ا ،ب و كفلءا سلوكال تقف خلف الا ال طليل كك كجزء من مظلل معق اضرن الافلعال
بالقوي الرحاك بالا ة الرات ا ب و اهرا طلليل ب ؤرا فاله (ثبر )315 ،2011،

* أستاذ مساعد بقسم االقتصاد المنزلي التربوي -كلية االقتصاد المنزلي  -جامعة األزهر -جمهورية مصر العربية.
البريد االلكتروني drentsars@gmail.com :
** مدرس بقسم االقتصاد المنزلي التربوي  -كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر -جمهورية مصر العربية.
البريد االلكتروني drhebahamed5@gmail.com :
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ب عابا الةكلء الراظوم من ثمواع الةكلءات الح إ الا ت اكاللفهل مؤخااً ،بالاث طا ث اةا الر اول
طللظهور علل  ،2002ب عافه (اليلمل )119 ،2006،طــهمـه سـلوك كك ف موا اـف طهال ثمظراـ معقاـ ا،
تاضراـن تفلعااـت برد فعاـل ،ب ااـو ثبااـ ال اـور اوصاللااـ للاـةكلء اومساالم  ،ب راا مجاـلل عرااـل الااـةكلء
الراظومـ لل مـل براء ككلء جلردماـا الراعاـ د ،ثب باـا ككالء كولرال الوجا ام  ،لك لمباـه اطاـذ الاـةكلء
طرفهااـول الراظومااـ  ،ب ااـو ااـ را مااـن ااـ رات البلااـا الرعافالااـ العلالااـل اوخااـال ،ب ااـ تا اسااـالهلمه مااـن
ثعراالل ) ،( Seng,1990بالااةي اعابااام بلقاا الوصاال الالالسااـ طااالن السااـالواا اللااـم ال بالافيالااا
الراظومـ  ،بالـث اظـا لل الـةكلء الراظومـ علـ ثمـه فلسـف بالـلا ،ببعـ طللروا اـف ،بباـ عاـلل،
بصال ـ ثسلسـال للسـلوك الةكـ  ،بمماج مـن الاراكـز بـول الـةات
ب عافه (الفالل ) 24 ،2015،طهمه "مجروع من الق رات تارإل فا ا را الفااد علا الاوع طريومالت
ال اظاالل ،بلدراك عت االت الاااهرالا بالاااهرا طااالن عالصااا الراظوم ا  ،بلدراك الا ة ا الرات ا ا الرساااراا طااالن
ميومالت الاظاالل بالقا را علا تومااال دبر الااةات فا الراظوما بكااةلم القا را علا الاااحي فا ميوماالت
الراظوم طواا مااج للسلوك ف الاظلل بتوو ام بتحسالن الراظوم "
ب ااااا لمااااا ع ااااا مااااان البااااالبإالن )( (Sweeney,L&Sterman,J,2000الفالااااال،)35 ،2015،
(السلر  ) 57 ،2017،ث رال الةكلء الراظوم ف ر لدا ساع اوساجلط للفاد بفه البالئا بالااهرالا فالهال،
تااوفالا ثمظرا ككالا للفاااد سااام مهل فا باللتااه الالومالا  ،مساالع ا الفاااد علا ل جاالد بلااول مإللالا بلط اعالا
للرلاايت ت الاا اعاااا لهاال فا باللتااه ،تارالا ربن الاعاالب طااالن اوفااااد ،ببعا الفاااد للروا ااف العلما
بط ف ثسلسال للسلوك الةك بالمابج عن الاراكز بول الةات .مرل سا ع تارالاه ل ي الراعلرالن
ب ا ظهاا م اول الحلجا للا الرعافا Need for Cognitionعلا ا ( Cohen, & wolf,
) 1955,291-292ب عافلم طلماه الحلجا الا طاالء الروا اف الرعاالا طاللاعل طوا قاه تيلملالا كات معاا
بالحلجا و فها الفاااد ماال رااا طااه ماان خباااات طحالااث جعلهاال خباااات ماوقالا ب ا اعاباااا ا الروا ااف
الرمالف سايو كات ا رال للفاد طق ر مل تإالا بلجاه لل الرعاف بطقا ر مال تلابعهل ل اه ،امال عا ل اشابلع
ةم الحلج فالؤدل ال شاعور الفااد طللحامال بالااوتا ،ب قاودم طللاالل و باةل جهاودا ملاو باا مان
ختلهل موا ف ج م تز من فهره لرل بوله
بكال ) )Cacioppo, & petty, 1982,117مان ثبالال البالبإالن الاة ن بالبلوا تعا اف الحلجا للا
الرعاف ب اللسهل فق عاف ل ل طلمهل " مزع الفااد للرلالرك فا اهملاو الرعافالا الرعقا ا باوساارالع طهال
بال خول ف الاح لت الرعافال الرمالف بالافلعل معهل للوصول ال الرعاف بتولال ل"
ب ا اكا ت ماالل دراسا ) (Coutinho, 2006,163-164علا بجاود عت ا دالا طاالن الحلجا للا
الرعافا بالاجالن اهكالد ر بخلصا فا ال راسا الجلمعالا  ،كرال ابماحح ا الحلجا للا الرعافا ساار
ما الاااا بطللااالل رياان تحسااالاهل ماان خااتل الا ا خل با الولب ا كبي الرساااو لت الرعافال ا الراتفع ا ماان
الحلج ال الرعاف سام مو اسااااتالجاللت تعلا شارولاله بعرالقاه تاااج للا مسااو لت اعلا مان الفها
ب من ر الوصول ال مساو لت ثفضل من اوداء للرهرلت الاعلالرالا بممالاف الروا اف الاا تاواجهه كرال
اك ت مالل دراس ) (Dwyer, 2008,12-13عل بجود عت دال طالن الحلج لل الرعاف بالاح االل
اوكلد ر بعافهل طلمهل "الفابا الفاد ا فا الا بافع الةاتالا لتمماااي فا العرلالالت الرعافالا الرا قا "،
بثك ت عل كلم ث ضل دراسا ) ،(Akpur,2017بثظهاات دراسا ( محراود )2013،بجاود عت ا دالا
- 205 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الخامس 2021

طااالن الحلجاا للاا الرعافاا بالالقظاا الة االاا لاا ي يااتط الرابلاا الراوسااو  ،بثكاا ت دراساا (المللاا ي
بعبلل )2015،بجود عت دال طالن الحلج لل الرعافا ببال الرلايتت ،بثظهاات دراسا (Watts,
) ; Steele, & Song,2017بجاود عت ا دالا طالاهال بطاالن بال الرلايتت اطا اعاللً ،بتوصالح دراسا
(عل  ) 2018،الا بجاود عت ا دالا طاالن الحلجا للا الرعافا ب ثساللالا معللجا الرعلومالت ،بثظهاات
دراس (العبلس بعب هللا )2018،بجود عت دال طالن الحلج لل الرعاف ب الافيالا مل براء الرعاف
اض مرل سبذ ا راله الحلج لل الرعاف ف تفسالا كإالا من الالاليلت العقلالا للرااعل با رالاهال فا
دفعه لل طةل مز من الجه بالاعل طفلعلال
ب اضرن الرو ف الاعلالر  -الاعلر يافالن رلالسالن رل طالئ تعلالراله اظرهل الرعل  ،بماعل افلعل مع
ةم البالئ  ،بتايلمل طيل يال ماظومه من الرا الااات الاا تساه ط رجاه كبالاام فا تح ا ماوات الااعل ،
بمان ثساللالا الاا ر الح إا المااالذ الة االا )  ) Mind Mapsلربايا ال ) (Tony Buzanبالاا
تسام ل كرموولت لااتالا بت االف اوفيلر بالرعلومالت ،فاللماالذ الة االا تعرال علا توظالاف الا مل
طلقاله او رن باو سا عن يا ذ اسام ال اليلرلت بال اور باولاوا فا لعا اد ل ،بالاث وماع العااوا
الالال فا الراكاز ،بتبا ث اوفيالر الفاعالا طللالاعا فا جرالاع اوتجل الت طاسلسال لشاعلع عان يا اذ
الافيالا الرلع ثب الراو ) ( Radiant Thinkingب ف ةا الرفهول كالف اعلمل ال مل البلاي مع
اوفيلر بالرعلوملت الرمالف  ،ب اطذ طالاهل طعت لت )(Buzan & Buzan, 1996 & Al Jarf , 2009
بتسالع الماااالذ الة االا الراااعل علا طااالء الرعافا طلاايل الل علا الرعاا  ،بتاظااال الرعلومالت فا
كاكاته طوا ق سهل اسا عللهل ،ب ثبمحح مالل دراس ) (kern,2006,183ثمهل تع من ثمسا ياا
الاعلال  ،همهل توفا طالئ تعلالرال لاولالا اهفيالر بتا ب ن الرتبظالت بتواو ا يا قا تفيالاا الرااعل  ،ب ااي
) (Buzan, 2002ث المااالذ الة االا تجراع طاالن اليلرالت بالاماور بال اور الاماللالا باهلاوا  ،بطاةلم
سام ل اإلمسل الا فالن اه رن باه سا لل مل فاليو ال مل ف ر عولله (صلل )15 ،2011،
ب ثك ت ع ا مان ال راسالت علا ث رالا اساام ال المااالذ الة االا اولياابمالا بفلعلالاهال فا تارالا
الرماجااالت الاعلالرالااا الرمالفااا ماهااال دراسااا )(Murtonen ,2015)، (Tanriseven, 2014
)( ،(Aljaser,2017العراااي( ،)2018،مضااوي( ،)2019،الحاطااا ( ،)1441،عول اال( ،)2019،ثطاااو
جلمع)2020،
من العاا السلطذ اض ث رال الةكلء الراظوم ف را الفاد بسالوكه الاةك لفها العرلالالت الرعقا ا
بالافلعااال معهااال فااا البالئااا الراظومالااا  ،بطاااللا مااان اااةم اه رالااا ثظهاااات ماااالل دراسااا كااال مااان
(الإقفااا ( ،)2013،السااالر  )2017،ب اااـول ياااتط الجلمعااا علاااـ مساااـاول ماوساااـذ ماااـن الاااـةكلء
الراظوم  ،كرل ثظهات مالل دراس (الزطال ي )2018 ،ب ـول ياتط الجلمعا علاـ مساـاول ماعالف
مااـن الااـةكلء الراظااوم  ،بابصااح دراس ا (الإقف ا  )2013،طضااابرا دراس ا الااةكلء الراظااوم بتارالاااه
طق راته الرمالف ل ي جرالع الراابل بال افول ال راساال  ،كرال اي(الفالال )64-63 ،2015،ا ال ااا
اوسر من دراس ثي را عقلال و البحث عن ياالذ مج ترين من تارال ةم الق را ،لرل لاارالاهل من
ث رال ل ي الراعلرالن ط ف خلص بالرجارع ط ف علم
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بتاي (مبلرر )151 ،2014ا بلج الوتط للرعاف تمالف طالخاتل تالائاه بطاالااه الرعافالا  ،بماع
كلام فا ااالك بلجا وسااامبلر باالجاه للرعافا طلعابلر ال ماان العواماال الاا تاؤرا فا دافعالاااه للاااعل ،
بطللااالل كفاالءا تعلرها  ،فها ماان العواماال الاا تساالع فا البحااث بالاق ا بمواجها الرهالل بالروا ااف
بالرليتت الرمالف الا تواجه الوتط ،مرل سه ف تحساالن تعلرها باورتقالء طاه للا ثفضال مسااول،
لةلم ف مه من الره تارالاهل ل ل الوتط من ختل طالئ تعلالرال مالسب
اإلحساس بالمشكلة :مبع اإلبسلل طرليل البحث الحلل من ختل:
 -1متبظ البلبإال  :بالث وبظاح البلبإاال ماعف ا رات الاةكلء الراظاوم لا ي يللبالت الفا ا
لت الا تاطو ) ،بع ل ر باهن ف الرللرك طلهملو الرعافال الملصا طرقاار يااا
الااطع (تم
ت ر او ا لد الرازل ( )1باوسارالع طهل ،بالث امه مقاار تاطاوي مالاف فا يبالعااه عان الرقاارات
التهن العلرالا  ،ب ا تهكا ت اةم الرتبظا مان خاتل اجاااء دراسا اسااوتعال ،
الا رساهل ف تم
بالث لمح البلبإال طاوبالذ مقاللل الةكلء الراظوم لواتط الجلمعا  ،اعا اد (اماالن )2016 ،علا عالاا
من يللبلت الفا الااطع للعلل الجلمع 2018ا 2019عا د ل ( )30يللبا  ،باظهاات الااالل ا الاساب
الرئو ا لراوسااذ مقالاالل الااةكلء الراظااوم كياال تساالبي ( % )32مراال ا ل عل ا مااعف مساااوي الااةكلء
الراظوم ل ي الوللبلت ،كرل ت توبالذ مقالالل الحلجا للا الرعافا لا ي ياتط الجلمعا اعا اد (الوالاا،
عب السرالع ،البي )2019،باظهات الاالل ث الاسب الرئو لراوسذ مقاللل الحلجا للا الرعافا كيال
تسلبي( %)38مرل ل عل معف مساوي الحلج لل الرعاف ل ي الوللبلت
 -2توصاللت ال راسلت بالبحوث السلطق الا تاتبذ طروموع البحث:
 بالاااث اكااا ت علااا ث رالااا الاااةكلء الراظاااوم بماااابرا تارالااااه بتحساااالاه لااا ي الواااتط مإااال دراسااا(الفالل ،)2013،دراسا (الباكالت  ،)2018،خلصا ياتط الجلمعا بالاث ثظهاات ماالل دراسا كال مان
(الإقفاا ( ،)2013،الساالر  ( ،)2017،الااإ الزطالاا ل )2018،ب ااـول يااتط الجلمعاا علااـ مسااـاول
(معالف -ماوسذ) مـن الـةكلء الراظوم كرل ثك ت دراس (امالن )287 ،2016،ا لا ال راسالت الاا
تالبلح الةكلء الراظوم عللرالل اب ف الوين العاط  ،مظااً لح ار الرفهول جعلح دراساه ترإل مليل
 بثك ت دراس كل من)( ، (Coutinho, 2006مبلرر( ،)2014،ال وم  )2014،علا ث رالا الحلجالل الرعاف بعت اهل طللاجلن اهكلد ر بخلص ف الاعلال الجلمع با رال تارالاهل ل ي الوتط
 مابرا اسام ال اساااتالجاللت ب إ بمعللجلت ت ر سال توظف الاقااللت الا رال  ،بتلبع ابااللجلتالراعلرالن مرل دعل البلبإال وسام ال الماالذ الة اال اولياابمال الا ترين الوللب من اوسافلدا من كل
اميلماللتهل العقلال  ،مظااً ورتبليهل شيت بمضرومل طعرل ال مل  ،بو توج دراس – ف ب بد عل
البلبإال  -تالبلح ما الاات البحث الحلل الةي تاح د مليلاه ف السؤال الالال الالل :
ما أثر استخدام الخرائط الذهنية االلكترونية بمقرر طرق تدريس االقتصاد المنزلي ( )1على الذكاء
المنظومي والحاجة الي المعرفة لدي طالبات كلية االقتصاد المنزلي جامعة االزهر.
ب افاع من السؤال الالال

اهسئل الفاعال اوتال :
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 -1مل ثرا اسام ال الماالذ الة اال اولياابمال طرقار ياا ت ر
الراظوم ل ي يللبلت كلال او ا لد الرازل جلمع اور ا

او ا لد الرازل ( )1عل الةكلء

 -2مل ثرا اسام ال الماالذ الة اال اولياابمال طرقار ياا ت ر
ال الرعاف ل ي يللبلت كلال او ا لد الرازل جلمع اور ا

او ا لد الرازل ( )1عل الحلج

فروض البحث:
 وج فاا دال لب للالل َ عا مساول≥  0.05طالن ماوسو درجلت الوللبلت مجروع البحث فالاوبالقالن القبل بالبع ي لرقاللل الةكلء الراظوم كيل ،بثطعلدم الفاعال ل لل الاوبالذ البع ي
 وج فاا دال لب للالل َ عا مساول≥  0.05طالن ماوسو درجلت الوللبلت مجروع البحث فالاوبالقالن القبل بالبع ي لرقاللل الحلج ال الرعاف كيل ،بثطعلدم الفاعال ل لل الاوبالذ البع ي
أهمية البحث:

تفال مالل البحث الحلل ف :

 تزب القللرالن ط ع اد بت رال مال او ا لد الرازل طرجروع من اهفيلر الا رين اوسافلدا ماهلعا توو ا الرال  ،باو ارلل طلسام ال اساااتالجاللت ت ر ب إ توظف الاقااللت الا رال  ،بتساإرا
يل لت شق ال مل
 ت رال مقار ياا ت ر او ا لد الرازل ( )1طللماالذ الة اال اولياابمال  ،رين هعضلء الئالا ر اوسافلدا ماه ف ت ر الرقار
 توجاله مظا القللرالن طللا ر ال مابرا او ارلل طاارال الةكلء الراظوم بالحلج ال الرعاف ،ل بر رل الفلعل ف مجلن الوللا ف ثداء الرهلل الحللال بالرساقبلال
أهداف البحث:
ه ل البحث الحلل ال معللج معف مساوي الةكلء الراظوم بالحلج ال الرعاف ل ي يللبلت
طلسام ال الماالذ الة اال
الفا الااطع طيلال او ا لد الرازل جلمع اور ا ،من ختل الا ر
اولياابمال
حدود البحث :ا ا ا البحث الحلل عل اآلت :
 -حدود بشرية :يللبلت الفا الااطع (تم

لت) طيلال او ا لد الرازل

 حدود موضوعية :مقار ياا تا ر او ا الد الرازلا ( )1الرعا طاللماالذ الة االا اولياابمالا ،مقاللل الةكلء الراظوم  ،مقاللل الحلج لل الرعاف
 حدود زمنية :الف ل ال راس الإلم للعلل الجلمع 2019ا2020 -حدود مكانية :كلال او ا لد الرازل طاواج ياول
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منهج البحث :عار البحث الحلل مظااً لوبالعاه عل الراهجالن اآلتالالن:
 المثثثنهج الو ثثثفي التحليلثثثي  :بالاااث اااا مااان ختلاااه اوياااتع علااا الرااجاااع الرامبال ارسلت السلطق  ،كات ال ل طروموع البحث

ااا  ،بالبحاااوث

 المنهج التجريبي :بالث اتبع البحث الحلل الراه الاجا ب للرجروع الوابا ا ،بالقالالل القبل االبعا يللاعااال عل ا فلعلال ا الرا الااا الرساااقل (الماااالذ الة اال ا اولياابمال ا ) عل ا الرا الاااات الالطع ا (الااةكلء
الراظوم  -الحلج لل الرعاف )
التعريف االجرائي لمصطلحات البحث:
الخرائط الذهنية االلكترونيةElectronic Mind Maps :
اا فالهال تاتالاا الرفال ال بالرعلومالت الراضارا طاللرقار بتلمال اهل طواساو ثبا
اساااتالجال ت ر
طاام الحلسا) ، (Edraw Maxلرسلع ا الوللبلت عل الااطذ طاالن الروماوعلت باهفيالر بجعلهال فا
صورا ط ا تعزر الفه باسااالج العت لت بالاطذ طالن ثجزاء الرقار ف صورا ماظومال
الذكاء المنظوميSystems Intelligence :
مجروعا ماان القا رات العقلال ا العلالاال تارإاال فا الق ا را علا اودراك الراظااوم  ،الافيالااا الراظااوم ،
الاااحي الراظااوم  ،الاوااو ا الراظااوم  ،ب قاالل طلل رج ا الا ا تح اال علالهاال الوللب ا ف ا مقالاالل الااةكلء
الراظوم من (اع اد البلبإال )
الحاجة إلى المعرفةNeed for Cognition :
مالل الوللبلت لل اوممااي طلهملو الا تاح ي راتهن الرعافال بالافيالا فالهال ،باوساارالع طاةلم،
بالرإلطاا ثرالء ثداء تلم اهملو  ،برقاهل ف كاتهل ب ا رتهل علا بال الرلايتت بتحرال الرساؤبلاللت الاا
تعار عل الافيالا ،بتقلل طلل رج الا تح ل علالهل الوللب ف مقاللل الحلجا للا الرعافا مان (اعا اد
البلبإال )
اإلطار النظري للبحث:
سول ا تالبل اإليلر الاظاي للبحث ف رتث محلبر رلالس (الماالذ الة اال اولياابمال  -الةكلء
الراظوم  -الحلج لل الرعاف )
أوال :الخرائط الذهنية االلكترونية:
مفهومها :تعافهل (عول ل )16 ،2019،طهمهل "رسوملت بمموولت لط اعال باا ا لمالجهل عبا
طامجاللت جل زا مج لمال ثب م فوع  ،ا من ختلهل صالل اهفيلر بتاظالرهل طوا ق لشعلعال تب ث من
الفياا الالالس ر تاولذ لل اهفيلر الفاعال  ،مسام م اهلوا بال ور بمقليع الفال و الا ر ".
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ب عافهل (الحاط  )245، 1441 ،طلمهل " اساااتالجال ت ر تسلع الوللا عل الافيالا بلمالج بتاظال
اهفيلر ،ب رين ت رالرهل من ختل ثب الباام الحلسوطال الملص طةلم"
األساس الفلسفي الذي تستند إليه إستراتيجية الخرائط الذهنية:
تعار لساااتالجال الماالذ الة اال عل ع

من الاظا لت بمن ث رهل:

 -1النظرية البنائية :تعابا الما و الة اال اساااتالجال ماسق مع الاظا الباللال  ،بالث ل الراعل قول
طا رال الما و اعارلداً عل معافاه بثفيلرم السلطق الرمزم ف طاالاه الرعافال (صلل )35 ،2011،
 -2نظرية أوزوبل للتعلم القائم على المعنى :بتها ةم الاظا ط جلد عت لت برباطذ طالن الرعلوملت
الج ا الا تق ل للراعل برطوهل طرل و موجود ف طاالاه الرعافال  ،بتعرل الماالذ الة اال طاف الوا ق
بالث تحقذ تعلرل كا معا  ،بكلم همهل تزبد الراعل ط ورا ط ا و ترإل العت لت بالرعلوملت
الرعق ا ،بتا رج من الرفل ال اهكإا شروو لل اه ل شروو ر الرعلوملت الاف اللال
 -3نظرية التعلم المبني على الدماغ :بالث تها طلق ال مل ل ي الراعل  ،بتاللطه من بالث الليل
بالرضرو مع المت ل الع بال لعقل الراعل
مميزاتها :لم

(طورا  )2010،مرالزات الماالذ الة اال اإللياابمال كللالل (:ثطو جلمع)29 ،2020،

 1الاعلمل مع الاعقال  :بالث ثصب طلإلميل ت رال الماالذ الة اال طلل
الحلسوط ،فل تع الما و الة اال مح بدا طحج الور الرسام م

الاعقال من ختل طاملم

 2الرللرك بالابلدل :ل تبلدل الرعاف من اهمور الرهر  ،بلن تج بسالل ثفضل من الق را عل ت رال
خاالذ سا ع للعقل لاحقذ تبلدل الرعاف مع الزمتء باآلخا ن
 3الوبلع  :ل خاللرات الوبلع سول تسر طوبلع الماالذ العقلال ف ثشيلل مااوع م ف صفح ثب
صفح مافادا ثب صفحلت ماع دا ،ثب ثطالض بثسود ثب طهلوا  ،برس ب بد ملااك للما و بالا  ،ثب
رس ب بد للا
 4البا اإللياابم  :طلسام ال خلصال اإلرسلل اسا لرسلل الما و عبا البا اإللياابم لل ثي
معل ثب ماعل
 5الرلل  :رين ث توبذ خلصال الرلل
ب اعرذ ف تفلصاللهل

عل الما و الة اال  ،طحالث سر وي شم

ث

لل

ل

 6الحفظ اإللياابم  :رين بفظ الما و طواسو خلصال الحفظ داخل ملف السحلط اإللياابمال  ،مرل
رين عاا الما و ف مو ع للياابم  ،لي لل ل الرعلرو بالراعلرو  ،بتاراع ةم الملصال طيل
المواص الررالزا لملصال الرسايلف لما و العقل
أهميتها في التعليم( :طورا ( Marvin & Bill,2013,73 )،)121 ،2010،
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 ر لدا ساع الافيالا للراعل بتمو ب بد الافيالا الاقلال ي تبسالذ الرعلوملت بتإبالاهل ف عقول الراعلرالن بدم الرعلرل الج ا طللسلطق عاا الروموعلت ط ورا شلمل  -رطذ اهفيلر بالرعلوملت ط ورا ماالسق ف خا و باب ا تسهالل دراس الرهلل الاعلالرال ال عب  -توو ا كاكاا الراعل بر لدا تاكالزم بلط اعه سهول تاتالا اهفيلر باسااجلع الرعلوملت  -جعل الاعل ثكإا ماع بفلعلالبرامج رسم الخرائط الذهنية اإللكترونية:
سام ل ف ت رالرهل طاام بلسوط مإل I Mind Map, Mind View, Free Mind, Mind
 Manager, Edraw Maxبو تاولا ةم الباام من الرسام ل مهلرات رسومال  ،همه قول طليل
تلقلل طاس خاالذ طراحااللت امساللطال للفابع ،كرل تاال سحا بالقلء ال ور من مياب ال ور
ب ا اسام ال طاملم  Edraw Maxف
اسام امهل ،ب اس طرابم ع لال ف الا
الاع ل علالهل لاالسا الاس الاموالو
تق رال  ،مرل ضف اإلرلرا بالالو ذ عل

البحث الح ل  ،همه حاوي عل مجروع والا جل زا رين
رال  ،بالث حاوي عل مجروع من الامور باوسه باميلمال
 ،كرل اال لميلمال عاا الماالذ الر رر عبا عابا
يا ق عاا الما و الة اال للوللبلت.

ثانياً :الذكاء المنظومي:
اسام ل ) ( Hamalainen, & Saarnin,2013الةكلء الراظوم كرفهاول ج ا فا العلاول اإلمسالمال
باوجارلعال  ،بكلم ل راسا اومسال بالاث عاباا مفهاول باساع الاوالا لطال للاوبالاذ فا العلاول اإلمسالمال
باوجارلعال  ،ب اكز عل الافيالا بالا ال ،ب اضرن العرلاللت ال الماليال مع الا ة الرات ا داخل مظلل
معق
ب مالف الوتط مع طعضه البعض ف رته عل فه اوفيلر الرعقا ا ب ا رته العقلالا مان (تاظاال -
تعل  -تةكا ) -ب عابا الةكلء الراظوم رم من ةم الق رات الا ترين الوتط من الايالف طفلعلاله ماع
البالئ بالاعل من ختل الاجاط باوممااي ف اوعرلل ال عب )(Goerk,2002
مفهومه :عافه ) (Abdel Wahab, 2010,483طهمـه "ماظومـ اهداء لألمظر الراكب مإـل الرـخ،
باهمظر العلرالـ  ،كراظومـلت مالـلطي بماكبـ  ،بطاـلء بتاظالـ العرـل كفا ـذ" ،كرـل عافه
(الفالل )64 ،2013،طهمه "مجروع مـن القـ رات ،تارإـل ف القـ را علـ الوعـ الراظوم  ،باومهرلك
الراظوم  ،بالاحيـ الراظوم  ،بالاوو ا الراظوم  ،بالـا تقـود الفـاد لل تجو ـ باللته" .بتاي
(الباكلت  )22 ،2018،ث الـةكلء الراظوم "عبـلرا عـن سـلوك ،ااجـه الفـاد ،اضرـن موا ـف ،طهل
تفلعـل برد فعـل ،ب اتبـذ طرفهول الراظوم  ،ب عـ بلقـ الوصـل طالـن السـالواا اللـم ال بالافيالـا
الراظوم .
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أبعاد الذكاء المنظومي:
بلبل ع
ابم

من البلبإالن صالل

ثطعلد ب رات بمساو لت للةكلء الراظوم كرل ل :

) (Hamalaine&saarnen,2007,P11ث للةكلء الراظوم خر

 -1رؤ الةات داخل الاظلل :ب ارإل ف

را الفاد عل رؤ كاته ،بدبرم ف الاظلل

 -2الافيالا ف الةكلء الراظوم  :ارإل ف
اإلميلماللت الا تابإذ من الاظلل
 -3لدارا الةكلء الراظوم  :ارإل ف

مساو لت

:

را الفاد عل

معاف الواا الرااج للسلوك ،بفه

را الفاد عل مرلرس الواا الرااج ف الاظلل

 -4مسلم ا الةكلء الراظوم  :ارإل ف ث

ها الفاد طللاظلل ،ب سلم السلوك الةك ماظومالل ً

 -5اإلدارا طلسام ال الةكلء الراظوم  :ارإل ف
مؤسساه

را الفاد عل ث

ب ث طاوبالذ الةكلء الراظوم ف

كرل ب د (الإقف  )6 ،2015 ،ثطعلد الةكلء الراظوم مقتً عن ) (Rauthmann,2010طهمهل:
 اإلدراك الراظوم  :رؤ الةات ف الاظلل رؤ الةات ف الاظلل ،بالاعال عل ثدبار ل ،رؤ الةاتمن ختل عالو اآلخا ن ،الوع السالل
 الرعاف الراظومال (الافيالا الراظوم الةك ) :الاعال عل الواا الرااج للسلوك ف الاظلل ،الاهملالةات بمل براء الاهمل ،اهفيلر العرالق
 العرل الراظوم (لدارا بمسلم ا السلوك الةك ماظومالًل) :مرلرس ياا مااج للسلوك ف الاظلل،اوساراار ف السلوك الةك ماظوماللً ،بتعز زم عل الر ل البعال
طالارل اي (بلر الفالل )60 ،2015،ا الةكلء الراظوم

ايو من مجروع من الق رات

:

 -1الق را عل الوع الراظوم بتاضرن( :الوع طريوملت الاظلل -الوع طعت لت الاهرالا بالاهرا طالن
ميوملت الاظلل -الوع طللا ة الرات ا الرساراا طالن ميوملت الاظلل)
 -2الق را عل اوم ملج الراظوم بتاضرن( :رؤ الةات ف الاظلل -رؤ ثدبار الةات ف الاظلل)
 -3الق را عل الاحي الراظوم بتاضرن( :الاعال عل الواا الرااج للسلوك ف الاظلل -الاحي ف
الاظلل -مرلرس ياا مااج للسلوك ف الاظلل)
 -4الق را عل الاوو ا الراظوم بتاضرن( :مسلم ا السلوك الةك ماظومالل ً -او ارلل طللاظلل بالرحلفظ
علال  -رؤ الرليتت الا تعااا الاظلل -توو ا الاظلل)
ب لمح (ثمالن )294-293 ،2016،طومع ت ور هطعلد الةكلء الراظوم بميوملته كرل ل :
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 -1اودراك الراظوم ( :الاعال عل ثمرلي ممالف من اهمظر  -الوع طللا ة الرات ا طالن ميوملت
الاظلل)
 -2الافيالا الراظوم ( :تحلالل الراظوم الالالس لل ماظوملت فاعال  -م الفجوات داخل الراظوم -
لعلدا تاكالا الراظوم من ميوملتهل)
 -3الاحي الراظوم ( :الراا ب بالرالطع للاظلل بمل براء الاحي  -مرلرس ياا مااج للسلوك ف
الاظلل -الاحي ف الاظلل)
 -4الاوو ا الراظوم ( :الو ول عل العوالذ الا تعااا الاظلل -اوساراار ف السلوك الةك ماظومالل
بتعز زم عل الر ي البعال  -توو ا الاظلل)
ب تبا البحث الح ل ت ور (ثمالن )2016،هطعلد الةكلء الراظوم
ثالثاً :الحاجة إلي المعرفة:
مفهومهثثا :عرفهثثا ) (Cacioppo&petty,1982:131طهمهاال" فااابا فاد ا رلطاااه ف ا مالاال اوفااااد
لتملاااااااا لل بالاراااااااااع طااااااااللافيالا ،بالسااااااااع لبااااااااةل الجهااااااااود الرعافالاااااااا " ،كراااااااال عافهاااااااال
) (Coutinho&woolery,2004:5طهمهل" الازع للرلالرك طللالاليلت الرعافالا باوساارالع طهال ،مان
ختل اجااء الرعللجلت الرعق ا" ،ب اي (جاادات )103 ،2015،ث الحلج لل الرعاف " تلالا لل مالل
الفاد لل اوممااي طلهملو الا تاح ل راتاه الرعافالا باوساارالع طاةلم ،ب حا د اةا الرالال طلساام ال
مقاللل الحلج لل الرعاف ".
النظريات التي فسرتها:
نظرية ما سلو:
بالث فسا ال افعال بفقل لرفهول الا لع الهام  ،فللحلجلت كات الرساول اهرفع ثب اهر ا فا السال
الهام و تظها با ا لشبلع بلج ثخال ثكإا سالواا ،بالا تعرال طاه الحلجالت طوصافهل مظلمال عاا
اإلمساال  ،فحلجاالت الرساااو لت ال ا مالل لهاال اهساابقال بالسااالواا عل ا بلجاالت الرساااول اهعل ا ب ااةا عا ا
اه رالا الاساابال للحلجاالت فا تقا ا ساالوك الفاااد ،لك تعارا علا ما ل اطهاال ثب طعا ل ماان لعا ا الهااال
(او زرجلبي)54 ،1991،
نظرية كاسيبو وبيتي)Cacioppo&petty,1982,117( :
بالث ا اابل القاللل طلساق لء ظل اا ماتبو طهةا الروموع من اجل تح الفاب الت طاالن اهفاااد فا
ث افه العقلال الروجه محو الرللرك ف الافيالا بالاراع طه ،با ةا الرفهول ظهاا ط اورا ماياارا فا
تلر خ عل مف اللم ال بعل الاف اوجارلع  ،بالث اماباه علرالء الااف اوجارالع للا كالفالا تعلمال
اهفاااد مااع معلوماالت البالئا اوجارلعالا  ،ب اااربا طاال العوامال الرو فالا لالسااح الرااؤرا الوبالا فا توجالااه
سلوك اهفااد محو الاعلمل مع معلوملت البالئ اوجارلعال  ،طل ل الك عوامل شم ال دافعال ل ل اهفااد
تؤدي دبرا مهرل ف لمعل الاظا ف تلم الرعلوملت
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ب ثبصح ال راسلت طلو ارلل طاارال بلج الولب لل الرعاف بتيلالفه طرهلل تعلالرال بباجبلت دراسال
مرن الرقارات ال راسال ت فعه لل البحث عن الرعاف (العوادي ،اليالم ( ،)2012،ال وم ،) 2014،
كرل ثبصح دراس (مبلرر ) 2014،طلو ارلل طاارال الحلج لل الرعاف ل ل يلب الجلمع بال راسلت
العلالل لرل لهل من تهرالا كبالا عل دراساه بتعلره بتالئاه بطالله الرعاف
إجراءات البحث
فالرل ل عامل ً مف تً لإلجااءات الا
بلجااءات تجاط البحث:

ثُتبعح إلع اد الرواد الاعلالرال بثدبات البحث بمبوهل،

أوالً :االعداد لتجربة البحث:
 -1إعداد دليل دليل القائم بالتدريس لمقرر طرق تدريس اقتصاد منزلي ( )1بالخرائط الذهنية
اإللكترونية حيث تضمن العنا ر التالية:
 مق م الا لالل :بتضاراح مباةا عان المااالذ الة االا اإللياابمالا بكالفالا اساام امهل بتوجالهالت للقاللطللا ر عا اسام امهل ف ت ر موموعلت الرقار
 ث ال الرقار المو الزماال لا ر




الرقار ،ب شرل كل موموع العالصا الاللال :

عاوا الروموع
عالصا الروموع
اه ال السلوكال
اوجااءات الاف اللال ليالفال ت ر سه بفقل وساااتالجال الماالذ الة اال اإللياابمال  ،بالث لمح
البلبإال طرل ل :

 اعداد مقرر طرق تدريس ( )1باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية:لمح البلبإال طا رال محاوي ياا ت ر ا ا لد مازل ( )1بالرقارا عل يللبلت الفا الااطع
طللماالذ الة اال اإللياابمال بكلم بفقل ً للمووات الاللال :
 -1تحلالل محاوي ياا ت ر ا ا لد مازل ( )1لل مل اضراه من (مفل ال – تعرالرالت) لا ارال
الماالذ بصالل اه ال ،بللاهك مان صا ا الاحلالال تا عاماه علا مجروعا مان الرحيراالن
الن ،بلجااء الاع تت الا ثشالربا للالهال ،بللاهكا مان ربالت الاحلالال ،لماح كال طلبإا
الرام
طاحلالل الرقار عل ب م بت بسلط معلمل اوتفلا طلساام ال معلدلا  ،Cooperببجا اماه سالبي
 0.89ب مسب ربلت عللال تلالا لل ربلت الاحلالل
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 صالل اه ال اإلجاالال
 ترإالل اهفيلر الالالس باهفيلر الفاعال الرابإق ماهل ف شيل خاالذ ك اال ب سارا الالعالا ماهل
با ت ب ثشبه مل يو طلللجاا مع تح العت لت الا تاطذ اوفيلر الالالس طللفاعال ،
لايو ن صورا لجرللال كلمل عن الروموع
مع مااعلا تالسذ اهلوا باوساعلم
 ترإالل تلم الماالذ الة اال طباملم Edraw Max
طلهسه بطعض ال ور كات ال ل  ،باهشيلل الاللال توم كلم

شكل ( )1يوضح خريطة الشجرة

شكل ( )2يوضح خريطة الفقاعة
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شكل ( )3يوضح خريطة الدائرة

شكل ( )4يوضح الخريطة الهرمية

شكل ( )5يوضح خريطة التحليل
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شكل ( )6يوضح الخريطة الخطية
 التحقق من مناسبة دليل القائم بالتدريس و الحيته للتطبيق:الن ف مجلل الرال بياا الا ر  ،للاعال
ت عامه عل مجروع من الرحيرالن الرام
عل م ل ستم ال الل الل و  ،م ل د صالل اه ال السلوكال  ،بم ل كفل اهل بشرولالاهل ،م ل
مالسب الماالذ الة اال  ،بمتءم ثسللالا الاقو لأل ال ،بت لجااء الاع تت الا ثشلر للالهل السلدا
الرحيرالن
 التجربة االستطالعية للدليل :ب فح ال الاعال عل الرليتت ثب الرعو لت الا رين ث تحولبول تافالة الاجاط اهسلسال للبحث ،بكةلم ثبجه الاق ثب الق ور ف ال لالل ،بت اخااللر عالا من
الروموعلت بتوبالقهل عل العالا اوساوتعال  ،بطهةا ثصب ال لالل ف صورته الاهللال صلل للاوبالذ
عل عالا البحث ()1
ثانيا ً -إعداد أدوات البحث:
لمح البلبإال طبالء بتقاالن ثدبات البحث بالا
الرعاف ) (لع اد البلبإال )

ترإلح ف  :مقاللس

(الةكلء الراظوم  ،الحلج لل

أ -مقياس الذكاء المنظومي:
ما لع اد الرقاللل طع ا خووات بكلم طع مااجع اهيا الاظا بال راسلت السلطق الا تالبلح
الةكلء الراظوم  ،باويتع عل طعض مقل السه ،بماهل دراس كت من (الفالل( ،)2015،ثمالن،)2016،
(السلر ( ،)2017،الزطال ي )2018،ب ت طالء الرقاللل بفقل للمووات الاللال :
تحديثثد هثثدف المقيثثاس :ه ا ل لل ا
او ا لد الرازل – جلمع اهر ا

الاالل مساااوي الااةكلء الراظااوم

 -1ملحذ (  ) 1ال ورا الاهللال ل لالل القلل طللا ر
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 تحديد أبعاد المقياس :اتفقح البلبإال فا تح ا ثطعالد الرقالالل ماع دراسا (ثماالن )2016،بالاا لماحطاقاالن مقاللل للةكلء الراظوم ل ي يتط الجلمع  ،بتيو الرقاللل ف صورته الاهللال مان ( )76عبالرا
مورعاا علاا ثرطعاا ثطعاالد اا (اودراك الراظااوم  -الافيالااا الراظااوم  -الاااحي الراظااوم  -الاوااو ا
الراظوم ) بت توبالقه عل عالاه بجرهال ( )530طوا اع ( )130يللاا )400( ،يللبا مان ياتط الفا ا
اوبل بالإلمال بالإللإ طيلالا الااطال بالااطال الاوعال طجلمع ثسوا  ،ب لماح البلبإاال ط عا اد مقالالل
للاةكلء الراظااوم فا البحاث الحاالل خلااال ث ياول عا د العباالرات ( ،)76ماع توبالااذ مقاللسااالن للبحااث (
الةكلء الراظوم بالحلج ال الرعاف ) ؤدي ال ملل الوللبلت ،مرل ؤرا عل ج الاوبالذ ،كرال تا
تع ل الاعا ف اوجاال ليل طع طرل االسا مع ل بعالا البحث الحلل ( يللبلت الفا الااطعا ) كرال
ل :
* اودراك الراظوم  :ق طه ا را الوللبا علا رؤ ا كاتهال بادبار ال اراالء الااعل  ،باساام ال الحاوال
الرمالف طيفلءا ،ببعالهل طللروا ف الاعلالرال من ختل عت الاهرالا بالاهرا لريوملت الرحلماا
* الافيالا الراظوم  :بع الوللب طللعت طالن اهسبلط بالاالل  ،بتهرالا الا ة الااجع الا تالقل ل ثرالء
عرلال الاعل  ،بالاهمال فا تفيالا ال بثفعللهال ،بتولالا تفساالاات بابارالوت ج ا م ،بمرلرسا الافيالاا علا
الر ي الوو ل
* الاااحي الراظااوم  :ا را الوللبا علا الاااحي فا عرلالا تعلرهاال (طا ا اهل -مهل اهاال ) -بالسااالواا علالهاال
(كالفال ا سااالا ل – اخاالاالر ادباتهاال ماان طااالن ط ا الل ماع ا دا ) ،باساااراار ل ف ا الساالوك الااةك ماظومال الً،
باماتكهل للعقتمال بالحسلسال للروا ف ،ببعالهل بتحيرهل ف مقلي ماعفهل ثراالء الااعل  ،بابااامهال آلراء
اوخا ن
* الاوو ا الراظوم (الاؤ الرسااقبلال ) :ا را الوللبا علا بماع المواذ بتواو ا عرلالا تعلرهال ،مان
ختل الاؤ الرساقبلال بمعاف مقلي القوا بالضعف بتوو ا ل ف الرسااقبل ،ببماع ا ا ال ماما لطلا
للاع ل
 الصورة األولية للمقياس :تيو الرقاللل ف صورته اهبلال من ( )45عبلرا تلرل اهطعالد السالطق ب االاا بتقال اهطعالد الاا بماعح لقاللساهل ،با و تحااول العبالرا علا
ربع عا صالل اهل ا تيو
اكإا من فياا باب ا ،با و سام ل ف العبلرا اسلوط مف الاف
 ياغة تعليمات المقياس بالا ترإلح ف (تومال اله ل من الرقاللل ،و توج لجلط صحالح بثخايتعبالا عن بجه مظاك ،محلبل اإلجلط عن جرالع العبلرات بع ل تاك ثي ماهل ط ب
خليئ طل
لجلط  ،تجاا ثكإا من اساجلط للعبلرا الواب ا)
بطع اوماهلء من ال ورا اهبلال للرقاللل ببمع الاعلالرلت ت مبوه ،بكلم طعاماه علا الرحيراالن
إلط اء الاثي كرل ل :
 التحقثثق مثثن ثثدق المحكمثثين :بكلاام طعامااه ف ا صااورته اهبلال ا علا الرحيرااالن بالااث االموا ط ط ا اءثراء بمتبظالته باول ما ل مالساب العبالرا للبعا  ،بما ل ساتم ال االل الل و ا  ،بمالساب العبالرا
لرساول الوللبلت ،بمالسب ع د اوسئل اليل  ،بف موء تلم اآلراء ت اسابعلد طعاض العبالرات بتعا ل
البعض اآلخا ،بثصب الرقاللل ف صورته الاهللال ( )40عبلرا ( ،ملحذ )3تاوعح طالن عبلرات ل جلطالا
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بثخاي سلبال  ،بترإلح العبلرات السالبال فا (  ،)39 ،30 ،29 ،23 ،22 ،18 ،13 ،8 ،2مورعا علا
اهطعلد السلطق  ،بالج بل الالل وم تور ع العبلرات بفقل ً هطعلد الرقاللل
جدول ( )1مقياس الذكاء المنظومي وفقا ألبعاده
أبعاد المقياس
اإلدراك المنظومي
التفكير المنظومي
التحكم المنظومي
الرؤية المستقبلية
العدد الكلي للمقياس

عدد العبارات
10-1
20-11
30-21
40 -31
40

أرقام العبارات السلبية
8 ،2
18 ،13
30 ،29 ،23 ،22
39

 ضبط المقياس وتقنيه :ت توبالذ الرقاللل عل عالا اساوتعال وامهل ( )15يللب  ،من الا عالاال راس إلجااء الم لل الساليوماا للرقاللل بمعاف م ي صتبال توبالقه بكلم طحسلط:
دق االتساق الداخلي  :ت الاهك من ص ا مفادات الرقاللل بكلم طحسلط معلمل اورتبلي طالن درج كل

مفادا ف البع با ل رج اليلال لهةا البع  ،ب دلح مالل الج بل الا ل عل بجود ارتبلي طالن مفادات
الرقاللل باهطعلد الفاعال
جدول ( )2معامل االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد لمقياس الذكاء المنظومي
اإلدراك المنظومي
معامل
المفردة
االرتباط
0.479
1
0.595
2
0.729
3
0.549
4
0.613
5
0.784
6
0.522
7
0.848
8
0.548
9
0.514
10

التفكير المنظومي
معامل
المفردة
االرتباط
0.490
11
0.789
12
0.832
13
0.520
14
0.853
15
0.781
16
0.570
17
0.459
18
0.676
19
0.893
20

التحكم المنظومي
معامل
المفردة
االرتباط
0.432
21
0.632
22
0.569
23
0.483
24
0.819
25
0.458
26
0.546
27
0.486
28
0.551
29
0.567
30

الرؤية المستقبلية
معامل
المفردة
االرتباط
0.681
31
0.543
32
0.414
33
0.466
34
0682
35
0.669
36
0.440
37
0.494
38
0.745
39
0.612
40

 الصدق التكويني :ب ارإل ف بسلط معلمل اورتبلي طالن درج كل طع بال رج اليلال للرقاللل
ب دلح مالل الج بل الالل عل بجود ارتبلي طالن محلبر الرقاللل بال رج اليلال عا
مساوي دول ()0.01
ب -جدول ( )3معامالت االرتباط بين محاور مقياس الذكاء المنظومي والدرجة الكلية
أبعاد المقياس

معامل االرتباط

اإلدراك المنظومي
التفكير المنظومي
التحكم المنظومي
الرؤية المستقبلية

0.820
0.816
0.724
0.660
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ثبات المقياس :ت الاهك من ربلت الرقاللل عن يا ذ:
 معامل ألفا كورنباخ :ت بسلط ربلت الرقاللل عن يا ذ بسلط معلمل ثلفل كابمبلخ لعبلرات
الرقاللل ،بكلمح الراه ( ،)0.73مرل ل لل ث الرقاللل اراع ط رج عللال من الإبلت
 التجزئة النصفية :ت بسلط الإبلت طلسام ال الاجزل الا فال لجإرل  ،ب طل معلمل ربلت
جارل ( )0.69مرل ل عل ث الرقاللل اراع ط رج عللال من الإبلت
ا بالإبلت ،بطةلم

 الصورة النهائية للمقياس :مرل سبذ اض ث الرقاللل اراع ط رج عللال من الثصب ف صورته الاهللال صللحل ً للاوبالذ عل عالا البحث ()
 تقدير درجات المقياس وطريقة التصحيح :ت اسام ال الاق ا الير طلل رجلت للرقاللل ،بالث ثُعوليل مو ف الر ر رال بتق ا درجلت الرقاللل تبعل ً لاظلل " مروكج لاليات" كي الإتث مقلي طحالث يو
( )1-2-3للرفادات اإل جلطال  )3 ،2 ،1( ،للرفادات السلبال  ،بطهةا تيو
ثبرا ال رجلت الرعولا
الاهل العظر ل رجلت الرقاللل ( )120درج
ب – مقياس الحاجة إلي المعرفة

 هدف المقياس :اللل مساوي الحلج لل الرعاف ل ي ثفااد عالا البحث ،بم ي سعالهن للح ولعل الرعاف ثرالء ثداله للرهلل ال راسال الرمالف
 تحديد ابعاد المقياس :ف موء اويتع عل اهيا الاظا بال راسلت السلطق كات ال لطللروموع ك راس )(، (Cacioppo& Petty,1982جاادات بالعل ( ،)2010،عالس ،)2018
(ماربا ،عب السرالع ،سال  ،)2019،ت تح ثطعلد الرقاللل كرل ل :
 العرذ الرعاف  :ب ق طه مالل الوللب لتمل لل طللافيالا ف الرهرلت ال عب بالروا ف الا تحالج للجه ك ا كبالا ،بتعل ياا ج ا للافيالا
 اوسارالع الرعاف  :ب و مالل الوللب لقضلء ثب لت مراع ف الافيالا طللرهرلت بالروا ف الا تحالجلل بلول بشعور ل طلورتاللن ارالء اللمهل طهداء تلم الرهرلت
 الرإلطاا الرعافال  :مالل الوللب لل الح ول عل الرعاف طللواا باهسللالا الرمالف (الحلسوط –الخ) بتفضالل الرهلل الا تاولا مز من الجه
الر لدر العلرال – كالط الاقلر ا بالبحوث -
بالج ف الافيالا
 الإق الرعافال  :رق الوللب ف اوم ملج ف اهملو العقلال  ،برقاهل فالرليتت ،بتحرل الرسؤبلاللت الا تعار عل الافيالا

كاتهل ب رتهل عل

بل

 ياغة مفردات المقياس :ط تبلع يا ق لاليات الإترال  ،ب طل ع د عبلرات الرقاللل ف صورتهالاهللال ( )22عبلرا )7( ،عبلرات سلبال  )15( ،عبلرا ل جلطال مورع عل ثطعلدم ،بالج بل الالل
وم كلم

 ملحذ ( )2ال ورا الاهللال لرقاللل الةكلء الراظوم
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جدول ( )4مقياس الحاجة إلي المعرفة وفقا ألبعاده
أبعاد المقياس
العمق المعرفي
االستمتاع المعرفي
المثابرة المعرفية
الثقة المعرفية
العدد الكلي للمقياس

أرقام العبارات السلبية
3
11 ،7
17 ،15 ،14 ،12
22 ،21

عدد العبارات
5-1
11-6
17-12
22-18
22

 ياغة تعليمات المقياس بالا ترإلح ف (تومال اله ل من الرقاللل ،و توج لجلط صحالح بثخايتعبالا عن بجه مظاك ،محلبل اإلجلط عن جرالع العبلرات بع ل تاك ثي ماهل ط ب
خليئ طل
لجلط  ،تجاا ثكإا من اساجلط للعبلرا الواب ا)
 ضبط المقياس وتقنيه :ت توبالذ الرقاللل عل عالا اساوتعال وامهل ( )15يللب من الا عالاال راس إلجااء الم لل الساليوماا للرقاللل بمعاف م ي صتبال توبالقه بكلم طحسلط:
الن للاهك من
دق المحكمين :ت عاا الرقاللل عل مجروع من السلدا الرحيرالن بالمبااء الرام

صتبالاه من بالث (د صالل الرفادات ،بم ي متلر كل مفادا طللبع الملص طهل ،بمون
الاعلالرلت) ،بت لجااء الاع تت الرولوط
دق االتساق الداخلي  :ت الاهك من ص ا مفادات الرقاللل بكلم طحسلط معلمل اورتبلي طالن درج كل

مفادا ف البع بال رج اليلال لهةا البع  ،ب دلح مالل الج بل الالل عل بجود ارتبلي طالن مفادات
الرقاللل باهطعلد الفاعال له
جدول ( )5معامل االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد لمقياس الحلج لل الرعاف
العمق المعرفي
معامل
المفردة
االرتباط
0.556
1
0.575
2
0.437
3
0673
4
0.739
5

االستمتاع المعرفي
معامل
المفردة
االرتباط
0.549
6
0.791
7
0.449
8
0.627
9
0.404
10
0.682
11

المثابرة المعرفية
معامل
المفردة
االرتباط
0.599
12
0.473
13
0.676
14
0.585
15
0.554
16
0.616
17

الثقة المعرفية
معامل
المفردة
االرتباط
0.752
18
0.443
19
0.551
20
0.626
21
0.774
22

 الصدق التكويني  :ب ارإل ف بسلط معلمل اورتبلي طالن درج كل طع بال رج اليلال للرقاللل
ب دلح مالل الج بل الالل عل بجود ارتبلي طالن محلبر الرقاللل بال رج اليلال عا
مساوي دول ()0.01
جدول ( )6معامالت االرتباط بين محاور مقياس الحاجة إلي المعرفة والدرجة الكلية
أبعاد المقياس

معامل ارتباط بيرسون

العمق المعرفي
االستمتاع المعرفي

0.619
.0757

المثابرة المعرفية

0.658

الثقة المعرفية

0.848
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ثبات المقياس :ت الاهك من ربلت الرقاللل عن يا ذ:
معامل ألفا كورنباخ :ت بسلط ربلت الرقاللل عن يا ذ بسلط معلمل ثلفل كابمبلخ لعبلرات

الرقاللل ،بكلمح الراه ( ،)0.68مرل ل لل ث الرقاللل اراع ط رج عللال من الإبلت
التجزئة النصفية :ت بسلط الإبلت طلسام ال الاجزل الا فال لجارل  ،ب طل معلمل ربلت

جارل ( ،)0.76مرل ل عل ث الرقاللل اراع ط رج عللال من الإبلت
 الصورة النهائية للمقياس :مرل سبذ اض ث الرقاللل اراع ط رج عللال من ال ا ا بالإبالت ،بطاةلمثصب ف صورته الاهللال صللحل ً للاوبالذ عل عالا البحث ()
 تقدير درجات المقياس وطريقة التصحيح :ت اسام ال الاق ا الير طلل رجلت للرقاللل ،بالث ثُعوليل مو ف الر ر رال بتق ا درجلت الرقاللل تبعل ً لاظلل " مروكج لاليات" كي الإتث مقلي طحالث يو
( )1-2-3للرفادات اإل جلطال  )3 ،2 ،1( ،للرفادات السلبال  ،بطهةا تيو
ثبرا ال رجلت الرعولا
الاهل العظر ل رجلت الرقاللل ( )66درج
ثالثاً :تطبيق تجربة البحث
1

2
3
4

5
6
7

لت) طيلال او ا لد الرازل –جلمع
اخااللر عالا البحث ب ن يللبلت الفا الااطع (تم
اهر ا ،ب طل ع د ثفااد العالا ( )200يللب  ،رإلن جرالع الوللبلت التت الازمن ط راس
الرقار بتوبالذ ثدبات البحث
توبالذ ثدبات البحث بلالل عل الوللبلت عالا البحث
تافالة الاجاط اهسلسال للبحث ف الفااا من 15ا2ا2020ل لل  2ا5ا2020ل
عق الرحلماا اهبل ترهال للوللبلت بكلم طه ل:
 تعا ف الوللبلت طرحاوي ملدا "ياا ت ر " بث رالاهل طللاسب لهن
 تومال اه ال الرولوط تحقالقهل طع دراس الرحاوي لز لدا دافعال الوللبلت
محو الاعل
 تعا ف الوللبلت طللوا ق الرابع ف دراس الرحاوي ،بتح الزمن الترل
ل راس الروموعلت
ت ر موموعلت ياا ت ر ا ا لد مازل ( )1الر ر طللماالذ الة اال اإللياابمال
بفقل للمو الزماال الرح دا الرابع ف توصالف الرقار
اسام ال ياا ت ر مااوع كــــــ (الرحلماا ،الرال ل  ،اهسئل ) مع اوساعلم طعاا
الرحاوي طللبلبرطو اح
السرلن للوللبلت طعاا بجه مظا ن بالرال ل الهلدف الراظر فالرل ا عامه

 8مظااً لظابل جللح كوربمل الراالاا آمةاك ت دراس الرحاوي طباملم كتل ربل
كبالئ تعلالرال  ،بالليل الالل وم كلم ،مع اوساعلم طفال و لت توم للوللبلت كالفال
اسام ال الباملم
 ملحذ ( )3ال ورا الاهللال لرقاللل الحلج لل الرعاف

- 222 -

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد الخامس 2021

المجلد 22

شكل ( )7جوجل كالس روم كبيئة تعليمية لدراسة المحتوي
 9طع اوماهلء من تافالة تجاط البحث ت توبالذ ثدبات البحث طع ل ً بالرارإل ف مقاللس (الةكلء
الراظوم  ،بالحلج لل الرعاف ) ،بت اسام ال مرلكج جوجل كهداا لجرع الباللملت
ت ت حال مقاللس (الةكلء الراظوم  ،بالحلج لل الرعاف ) برص ال رجلت ترهال اً
10
لرعللجاهل لب للالل ً بالوصول لل الاالل بتحلاللهل بتفسالا ل.
 .11ت معللج الباللملت لب للالل ً طلسام ال الباملم اإلب لل ) ، (SPSS25باسام ال
اخابلر(ت) لرقلرم اهرباج ) (Paired Samples-T-testلحسلط دول الفابا طالن
ماوسذ درجلت يتط العالا ف القاللسالن القبل بالبع ي
نتائج البحث ومناقشتها:
 للاحقذ من صح الفاا اهبل بالةي ا عل  " :يوجد فرق دال إحصائيا ً عند مستوي داللة≥( )0.05بين متوسطي درجات الطالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الذكاء
المنظومي ككل ،وأبعاده الفرعية لصالح التطبيق البعدي ".
ت اسام ال اخابلر(ت) لرقلرم اهرباج لحسلط دول الفابا طالن ماوسو درجلت يتط العالا ف
مومح طللج بل الالل :
القاللسالن القبل بالبع ي ،بكلمح الاالل مل
جدول ()7
قيمة " ت " وحجم األثر للفرق بين متوسطي درجات العينة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الذكاء المنظومي
القياس البعدي

القياس القبلي
المتغيرات
المتوسط
اإلدراك المنظومي
التفكير المنظومي
التحكم المنظومي
الرؤية المستقبلية
المقياس ككل

16.17
10.49
11.05
11.94
49.67

االنحراف
المعياري
3.21
2.77
2.62
3.81
6.38

الخطأ
المعياري
0.22
0.17
0.18
0.26
0.45

المتوسط
23.04
18.20
17.50
21.61
80.36

االنحراف
المعياري
2.42
2.40
2.62
2.43
4.72
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الخطأ
المعياري
0.17
0.16
0.18
0.17
0.33

درجات
الحرية
199
199
199
199
199

قيمة
(ت)
24.42
34.82
23.91
30.72
57.85

مستوى
الداللة

حجم
األثر
() 2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.77
0.84
0.77
0.83
0.93
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طلساقااء طاللملت الج بل السلطذ اض ثمه وج فاا دال لب للالل عا مساول ( )0.05طالن ماوسو
درجلت مجروع البحث ف القاللسالن القبل بالبع ي لرقاللل الةكلء الراظوم بثطعلدم (اإلدراك
الراظوم  ،الافيالا الراظوم  ،الاحي الراظوم  ،الاؤ الرساقبلال  ،الرقاللل كيل) ل لل الاوبالذ
البع ي؛ بالث طل ح الر (ت) الرحسوط هطعلد الرقاللل عل الااتالا (،23.91 ،34.82 ،24.42
ال دال اب للاللً ،مرل لالا لل تحسن مساوي ثداء مجروع البحث ف
 ،)57.85 ،30.72ب
الاوبالذ البع ي ب طل بج اهرا الراتبذ طقالر ماطع ل ال تهرالا كبالا ،مرل ل عل ث الا الا الةي ب ث
ف مساوي الةكلء الراظوم للوللبلت اجع ط رج كبالاا ال تهرالا الرا الا الرساقل (الماالذ الة اال
اولياابمال ) ،بطللالل ت بول الفاا اهبل للبحث
بالاس الباللم الالل
الةكلء الراظوم

وم بج الفاا طالن ماوسو درجلت العالا ف الاوبالقالن القبل بالبع ي لرقاللل

مقياس الذكاء المنظومي
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
التحكم المنظومي

اإلدراك المنظومي التفكير المنظومي
القياس البعدي

الرؤية المستقبلية

المقياس ككل

القياس القبلي

شكل ( )8حجم الفرق بين متوسطي درجات العينة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الذكاء المنظومي
 للاحقذ من صح الفاا الإلم بالةي ا عل  " :يوجد فرق دال إحصائيا ً عند مستوي داللة≥( ) 0.05بين متوسطي درجات الطالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الحاجة
إلي المعرفة ككل ،وأبعاده الفرعية لصالح التطبيق البعدي"
ت اسام ال اخابلر(ت) لرقلرم اهرباج لحسلط دول الفاا طالن ماوسو درجلت يتط العالا ف
مومح طللج بل الالل :
القاللسالن القبل بالبع ي ،بكلمح الاالل مل
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جدول ()8
قيمة " ت " وحجم األثر للفرق بين متوسطي درجات العينة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الحاجة إلي المعرفة
القياس البعدي

القياس القبلي

درجات
الحرية

المتغيرات

العمق
المعرفي
االستمتاع
المعرفي
مثابرة معرفية
الثقة المعرفية
المقياس ككل

المتوسط

االنحراف
المعياري

الخطأ
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

الخطأ
المعياري

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

حجم
األثر
() 2

4.67

1.31

0.92

10.26

1.30

0.92

199

44.41

0.00

0.91

5.29

1.31

0.94

10.25

1.37

0.94

199

38.24

0.00

0.88

5.25
5.11
20.32

1.32
1.35
2.95

0.93
0.96
0.20

10.55
9.56
40.33

1.31
2.18
3.34

0.93
0.63
0.23

199
199
199

39.75
38.91
69.88

0.00
0.00
0.00

0.87
0.89
0.95

طلساقااء طاللملت الج بل السلطذ اض ثمه وج فاا دال لب للالل عا مساول ( )0.05طالن ماوسو
درجلت مجروع البحث ف القاللسالن القبل بالبع ي لرقاللل الحلج لل الرعاف بثطعلدم (العرذ الرعاف ،
اوسارالع الرعاف  ،الرإلطاا الرعافال  ،الإق الرعافال  ،الرقاللل كيل) ل لل الاوبالذ البع ي؛ بالث طل ح
الر (ت) الرحسوط هطعلد الرقاللل عل الااتالا (،)69.88 ،38.91 ،39.75 ،38.24 ،44.41
ال دال اب للاللً ،مرل لالا لل تحسن مساوي ثداء مجروع البحث ف الاوبالذ البع ي
ب
ب طل بج اهرا الراتبذ طقالر ماطع ل ال تهرالا كبالا ،مرل ل عل ث الا الا الةي ب ث ف مساوي
الحلج ال الرعاف ل ي الوللبلت اجع ط رج كبالاا ال تهرالا الرا الا الرساقل (الماالذ الة اال
اولياابمال )  ،بطللالل ت بول الفاا الإلم للبحث بالاس الباللم الالل وم بج الفابا طالن
ماوسو درجلت العالا ف الاوبالقالن القبل بالبع ي لرقاللل الحلج لل الرعاف
مقياس الحاجة إلي المعرفة
50
40
30
20
10
0
العمق المعرفي

االستمتاع
المعرفي

المثابرة المعرفية

الثقة المعرفية

المقياس ككل

شكل ( )9حجم الفرق بين متوسطي درجات العينة في القياسين
القبلي والبعدي لمقياس الحاجة إلي المعرفة
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تفسير نتائج البحث ومناقشتها
أظهرت نتائج البحث بجود فاا دال لب للالل طالن ماوسو درجلت الوللبلت عالا البحث ف
الاوبالقالن القبل بالبع ي لرقاللس (الةكلء الراظوم  ،بالحلج لل الرعاف ) ل لل الاوبالذ البع ي ،مرل
ل عل تحسن مساوي الةكلء الراظوم بالحلج لل الرعاف ل ي الوللبلت عالا البحث ،ب رين ث
عزي كلم لألسبلط اوتال :










ترإالل الرعاف ف صورا خاالذ ك اال سل ف طالء الرعاف ف شيل ماظ ؤدي لل ب بث
الاعل كي الرعا  ،بالث تسل الماالذ الة اال ف رطذ الرعلوملت الج ا طللرعلرل السلطق طرل
افع ل ي الراعل اإلدراك الراظوم للرعاف بتاتالبهل داخل الباال الرعافال طوا ق صحالح
الاطذ طالن الرعلوملت بتومال العت لت طالاهل داخل الما و الة اال سلع عل تاتالا اهفيلر
تاتالبل ً ماوقالل ً مرل ار ل ي الوتط الافيالا الراظوم
تسل الماالذ الة اال ف لدراك الوللبلت للعرلاللت العقلال بالرعافال الا قرن طهل ثرالء الاعل ،
لال كلم فقذ طل بالاحي فالهل ،بتارال راتهن عل لدراك كالف فياب  ،بكالف لو لل
بلول للرليتت الا تواجهن ثرالء الاعل  ،بالث ارين من رس مموذ ك ا لرسلر تفيالا ن،
مرل سهل عرلال الاعل  ،بساع بكفلءا لمجلر الرهلل الا تولا ماهن
اشارل الرقار الر ر طللماالذ الة اال اولياابمال عل (م وص -خاالذ ملوم تاطذ طالن
جوجل
مفل ال ال رل الرمالف  -ثمإل من با ع باللا الوللب ) ،كرل سلع عام من ختل ما
ااءات مقااب من ختل رباطذ خلرجال
كتل ربل عل الرال ل من ختل الراا ي ،تق
عبلرا عن ( ملفلت ببرد -فال و لت  -عابا طلبرطو اح) تساوالع ث ت ل للالهل الوللب لاعل
الروموع من م لدر ممالف  ،كرل ثتلن لهل اخااللر ب ح ط ا بمهل الاعل  ،كل كلم سلع الوللب
عل رؤ كاتهل بادبار ل ف الاظلل ،باماتكهل لرساو لت ممالف من الحوال ،بالعرل مع
اهمرلي الرمالف  ،ببعالهل طللروا ف من ختل عت الاهرالا بالاهرا لريوملت الاظلل ،ببعالهل
طللعت طالن السبا بالااالج  ،بتهرالا الا ة الااجع  ،بتولال تفسالاات ج م ،بالسالواا عل
عرلال تعلرهل بالاحي فالهل ،بمعاف مقلي القوا بالضعف ،ببمع الموذ لاوو ا ل ،مرل ثدي لل
تارال ككللهن الراظوم بو توج دراس – ف ب بد عل البلبإال  -تالبلح ة ن الرا الا ن،
لين ثرباح دراس (الحسالت )2014،فلعلال الماالذ الة اال ف تارال الةكلءات الراع دا ،بثرباح
دراس ( وسف )2014،فلعلالاهل ف تارال مهلرات الافيالا العلالل ،كرل ثبمحح ( ام ،2017،
 )167ث من ث ال طالء الماالذ الة اال  ،تارال الةكلءات الراع دا :الل و بالب ا بالحاكال
بالراوقال  ،بثرباح دراس ) (Núñez,L.et al,2019فلعلالاهل ف تارال الةكلء الالج  ،ثرباح
دراس (الفالل )2013،فلعلال ت رال مقار الياابم ف تارال الةكلء الراظوم  ،كرل ثرباح
دراس (الباكلت  )2018،فلعلال اساااتالجال البالح ال الاي ف تارال الةكلء الراظوم
لتلب الفاص للوللبلت للرللرك بالافلعل اإل جلط ف رس الماالذ الة اال اال لهن اوم ملج
ف اهملو العقلال مرل ار ل هن الإق الرعافال
تسل الماالذ الة اال اولياابمال طاسب كبالاا ف تارال العرذ الرعاف من ختل امل لل الوللب
ف الرهر الا تحالج لل جه ك ا كبالا ،بتعل ياا ج ا للافيالا
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جعله ثكإا لرلرا بتلو قل ً مرل

 اسام ال الماالذ الة اال اولياابمال ف عاا الرحاوي الاعلالر
ول ل ي الراعل اللعور طلوسارالع الرعاف
 عاا الرحاوي طللماالذ الة اال اولياابمال ثتلن لهن الح ول عل الرعاف من م لدر
ماع دا ،مرل ار ل هن الرإلطاا الرعافال
 رالر اهفااد كبب الحلج الراتفع لل الرعاف طللاللي الة ا  ،ب اكز عل اومابلم الالل محو
الرهر الرعافال خلص  ،بالبحث ط عن الرعلوملت الرالسب  ،باساعرللهل عا بل الرليتت،
ب ثكإا ر ب بدافعال ف المباات الج ا الا تإالا الافيالا ،بتجرالع الرعلوملت ،ب ج ب
الراع ف الرهلل ال عب  ،ب و مل توفام الماالذ الة اال اولياابمال
ب ثرباح دراس (مبلرر )2014،ث اسام ال ثمواع الا ة الااجع الا حالحال طاروكج الاعل
الر م ال بار سلع عل ر لدا الحلج لل الرعاف ل ل الرجروعلت الاجا بال بثرباح دراس
(ال وم  )2014،فلعلال اهملو التصفال الروجه ف تارال الحلج لل الرعاف
تو يات البحث:
ف موء مالل البحث الحلل توص البلبإال







رل ل :

اسام ال الرعل للماالذ الة اال بتضرالاهل ف ت ر الرواد الاعلالرال الرمالف
لرااء الرال ال راسال طروا ف تاح ي تفيالا الوتط ،بتاولا اسام ال العرلاللت العقلال العلالل،
با ياسا الرحاول بظالفاه.
مابرا ا ارلل الرعلرالن طاارال رات الةكلء الراظوم  ،بالحلج لل الرعاف ل ي الراعلرالن من
ختل ت ر الرحاوي ال راس
العرل عل تاظال خباات الرحاوي بعامه ف صورا خا و ك اال تسهل الاح الل اهكلد ر
للراعل بترياه من طالء الرعاف طافسه
اسام ال الرعلرالن ياا ببسللل تعلالرال مااوع بثكإا تلو قل ً لجةط امابلم الراعلرالن ،بتارال
الحلج لل الرعاف
عق دبرات ت ر بال هعضلء الئ الا ر لا ر به عل الباام الح إ كباملم Edraw
 Maxبتوظالفه ف العرلال الاعلالرال

البحوث المقترحة
ف موء مالل البحث الحلل تقاان البلبإال الروموعلت البحإال الاللال :






ثرا اسام ال الماالذ الة اال اإللياابمال ف تارال مهلرت اوساقااء باوسااالج ل ي الوتط
فلعلال طاملم لل عل بل الرليتت ف تارال الةكلء الراظوم ل ي يتط الرابل الجلمعال
دراس اتجلم الوتط محو الا ر طلسام ال الماالذ الة اال اإللياابمال
دراس العت طالن الةكلء الراظوم بالحلج لل الرعاف ل ي يتط الجلمع
فلعلال طاملم ت ر ب لاارال مهلرات رس باع اد الماالذ الة اال اولياابمال ل ي الوللبلت
الرعلرلت
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المراجع العربية:
 – 1ثبر  ،محر عب اللوالف ( :)2011ماظور الةكلء الراظوم للقاللدا الاعلالرال ببع
الرعلرالن طه ف ثدالهل ،الرجل الر ا لل راسلت الافسال  ،م  ،21ع ،72ولالو ،صـ-315
367
 - 2او زرجلبي ،فلمل محسن ( :)1991ثس
الياا للوبلع بالالا

عل الاف

الااطوي ،جلمع الروصل ،دار

 - 3ثمالن ،ر اا محر ( :)2016تاقاالن مقاللل الةكلء الراظوم ل ل يتط الجلمع مجل
العلول الااطو  ،كلال الااطال  ،جلمع جاوط الوادي ،م  ،29ع ،28صـ320-282
 4ثطو جلمع ،لالا ا باط خلالل ( :)2020فلعلال اسام ال الماالذ الة اال اولياابمال – الا
اولياابمال ف ت ر العلول لاارال الرهلرات الحاللتال بالافيالا الب اي ل ل يللبلت ال ف
 ،زم،
الالسع اوسلس طرحلفظ خل وم  ،رسلل ملجساالا ،كلالــــ الااطال  ،جلمع اه
فلسوالن
 5الباكلت  ،مالفالن طاح برزا ( :)2018فلعلال اساااتالجال البالح ال الال ف تارال الةكلء
الراظوم لابررل بالاح الل ال راس ل ل يللبلت الا لماللت طجلمع ثل القال ،مجل
جلمع ثل القال للعلول الااطو بالافسال  ،الرجل االع د :م  ،9ع ،2مل و،صـ62-13
 6طورا  ،توم ( :)2010اليالط اهمإل لماالذ العقل ي ،2الا لا ،تاجر مياب جا ا.
 7الإقف  ،را ا بسالن ( :)2013تقاالن اخابلر الةكلء الراظوم لابررل عل يللا الااطال
الملص طجلمع ثل القال ،رسلل ملجساالا ،كلال الااطال  ،جلمع ثل القال ،مي الريام .
 8جاادات ،عب اليا محر ( :)2015اسهلل الفلعلال الةاتال بالحلج لل الرعاف ف الاابؤ
طللامل عن الحاللا ،ل مالف طلخاتل مساوي دخل اوساا ،مجل العلول اوجارلعال  ،جلمع
اليو ح ،م  ،43ع ،3صـ115 -43
 9جاادات ،عب اليا بالعل  ،م ا ( :)2010الحلج لل الرعاف باللعور طللةات -دراس
اسايللفال  ،الرجل اهردمال ف العلول الااطو  ،ع د ،4مجل  ،6صـ331-319
طلساااتالجال الماالذ ال ِّة اال ب
الحاط  ،عب هللا طن عواد ( :)1441فلعلال الا ر
10
اولياابمال ف تارال الرفل ال اليالرالللال باوتجلم محو ل ل ي يتط ال ف اهبل الإلموي
طللسعود  ،مجل العلول الااطو  ،الع د الحلدي بالعلاب رطالع اآلخا  1441ـ ،الجزء
الإلم
طلساااتالجال الماالذ الة اال
الحاط  ،عب هللا طن عواد ( :)1441فلعلال الا ر
11
اولياابمال ف تارال الرفل ال اليالرالللال باوتجلم محو ل ل ي يتط ال ف اهبل الإلموي
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طللسعود  ،مجل العلول الااطو  ،الع د الحلدي بالعلاب  ،الجزء الإلم  ،رطالع اآلخا،
صـ265-231
الحسالت ،خلل عب الرولا ( :)2014ثرا اسام ال اساااتالجال الماالذ الة اال ف
12
الاح الل بتحسالن مساوي الةكلءات الراع دا لوتط مابل اهسلل طلهرد  ،رسلل دكاورام،
كلال الااطال  ،جلمع الزعال اور اي
الملل ي ،امل لطاا ال  ،عبلل ،ا رل شا ف ( :)2015الحلج لل الرعاف بعت اهل
13
طحل الرليتت ل ل يلب معه الفاو الجرالل  ،مجل البحوث الافسال بالااطو  ،الجلمع
الرساا ا  ،الع د ( ،)45صـ202-174
ال وم  ،مهال طن عب هللا ( :)2014ثرا اهملو التصفال الروجه ف تارال الحلج ال
14
الرعاف بالاوجهلت الرساقبلال ل ل الوتط الرو وطالن طللرابل الإلمو  ،اوكلد رال العاطال
اوما يال للعلول بالاياولوجالل ،م  ،5ع ،14صـ 150 -127
الزطال ي ،الإ ابر ( :)2018الةكلء الراظوم
15
صـ171 -148

عا يلب الجلمع  ،مجل د لل ،

السلر  ،يلرا عب العلل ( :)2017اساااتالجاللت الةكلء الراظوم بالافيالا مل براء
16
 ،الرجل (،)6
الرعاف ل ل يلب الجلمعلت السعود  ،الرجل الااطو ال بلال الرام
الع د( ،)12كلمو ،صـ72-57
صلل  ،باالن سرالا ( :)2011ثرا اسام ال الماالذ الة اال ف تح الل يلب ال ف
17
الالسع ف ملدا العلول بف اتجل لته محو العلول ف الر ارل الحيومال ف م ا لقاللال ،
رسلل ملجساالا ،كلال ال راسلت العلالل ،جلمع الاجلن الوياال  ،فلسوالن
العبلس  ،ماةر عب اليا بعب هللا ،مجلم بر ي ( :)2018مساول الحلج لل الرعاف
18
بالافيالا ملبراء الرعاف ل ل يلب س العلول ،مجل الفا  ،الع د ( ،)75ث لول،صـ96-82
عول ل ،ر ا جواد ( :)2019ثرا توظالف الماالذ الة اال اولياابمال طربحث العلول
19
بالحاللا لاارال الرفل ال العلرال بعرلاللت العل ل ل يللبلت ال ف الااطع اوسلس ط زا ،رسلل
ملجساالا ،كلالــــ الااطال  ،الجلمع اإلستمال ط زا ،فلسوالن
عل  ،بسالن لدي ( :)2018الحلج ال الرعاف بعت اه طهسللالا معللج الرعلوملت
20
ل ل يتط الرابر الراوسو  ،مجل د لل الع د ( ،)77صـ195-165
العراي ،عل طن محر طن سعال ( :)2018ثرا اسام ال الماالذ الة اال اولياابمال ف
21
تارال الرفل ال العلرال ف ملدا الحلسا لوتط الرابل الراوسو  ،الرجل ال بلال للعلول
الااطو بالافسال  ،ع ،10جـ ،2ال ا ،صـ 149 – 120
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العوادي ،جلس جلطا ،باليالم  ،عل كا ( :)2012الحلج لل الرعاف باللعور
22
طللةات ل ل يلب كلال الااطال الا لمال جلمع الرإا  ،مجل كلال الااطال اوسلسال جلمع
طلطل ،)9( ،صـ420 -407
عالس  ،به مجال ( :)2018الالقظ العقلال بعت لتهل طللافيالا ملبراء الرعاف بالحلج
23
لل الرعاف ل ي يلب كلال الااطال للعلول اإلمسلمال بال اف (طالء بتوبالذ) ،مجل ثطحلث
الب اا للعلول اإلمسلمال  ،الع د ،2الرجل ،43ص295-269ـ
فابلت ،ثبر رمضل محر ( :)2015ثرا مرذ ال ع طللماالذ الة اال الافلعلال ف
24
تارال مهلرات الافيالا الب ال لوللا س تياولوجالل الاعلال  ،رسلل ملجساالا ،كلال الااطال ،
جلمع بلو
الفالل ،بلر ( :)2013ت رال مقار للياابم ف عل الاف لل عل مبلدئ مظا
25
الرابم الرعافال بتهرالام ف تارال الةكلء الراظوم بخفض العاء الرعاف ل ل يتط كلال
الااطال الاوعال جلمع اإلسيا ر  ،رسلل دكاورام ،كلال الااطال  ،جلمع اإلسيا ر .
الفالل ،بلر
26
الر ا .

( :)2015مقاللل الةكلء الراظوم

للااش ن القل اا :مياب اهمجلو

ام  ،رطال ا محر ( :)2017اساااتالجاللت الاعل بخاالذ الاعل  ،م ا ،الرياب
27
الع ا للالا بالاور ع
اليلمل ،بسالن ( :)2006الةكلء الراظوم  ،الرؤترا العاط السلدل  -الر خل الراظوم
28
ف الا ر بالاعل  ،جلمع عالن شر  ،اطا ل صـ119
مبلرر ،مالل عب العلل ( :)2014ثمواع الا ة الااجع الا حالحال طبالئ الاعل الر م
29
ال بار بثرا ل عل كفلءا الاعل بالحلج لل الرعاف ل ل يتط ال راسلت العلالل ،الجرعال
الر ا لاياولوجالل الاعلال  ،م  ،24ع ،4ثكاوطا210-147 ،
محرود ،ا لد يللا ( :)2013الحلج ال الرعاف بعت اهل طللالقظ الة اال ل ل يتط
30
الرابل الراوسو  ،مجل الفا  ،الع د ( ،)55ث لول ،صـ254-240
ماربا ،ع لل عل  ،عب السرالع ،محر عب الهلدي ،سال  ،محر لطاا ال (:)2019
31
الساليوماا لرقاللل الحلج لل الرعاف ل ل يتط الجلمع  ،مجل العلول
الم لل
الااطو جلمع جاوط الوادي ،ع ،40صـ 252-224
مضوي ،ل رل دابد لسحذ ( :)2019ثرا اسام ال الماالذ ال ِّة االب اولياابمال عل
32
الابح الل اهكلد ر لوللا طيللور ول الاباطِالب  ،رسلل ملجساالا ،كلال ال راسلت العلالل ،كلال
الااطال  ،جلمع السُّودا للعلول بالاِّياولوجالل
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Abstract
The aim of the research is to study the effect of using electronic mental maps in the Home
Economics Teaching Methods Course (1) on systemic intelligence and the need for cognition
among students of the fourth year at the Faculty of Home Economics, Al-Azhar University,
and to achieve this, the two researchers prepared the course using electronic mental maps in
the Edraw Max program. Research tools represented in the systemic intelligence scale were
distributed on four dimensions (systemic perception, systemic thinking, systemic control,
systemic development), and the scale of need for cognition in its dimensions (cognitive depth,
cognitive enjoyment, cognitive perseverance, cognitive confidence). The research sample is
(200) students, who are students of the fourth year at Faculty of Home Economics, Al-Azhar
University, Where the current research followed the experimental approach of one group, and
pre / post measurement to identify the effectiveness of the independent variable (electronic
mind maps) on the dependent variables (systemic intelligence - the need for knowledge). The
results of the research resulted in a statistically significant difference between the mean scores
of the members of the research sample in the pre and post applications of the two scales
(systemic intelligence and the need for cognition) as a whole and their sub-dimensions, in
favor of the application Dimensional.
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