
 1    الثالث عشر ، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد 

 

عينة من فاعلية استخدام خرائط العقل الذهنية واألسلوب المعرفي في تنمية التحصيل ومهارات تصميم وٕانتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لدي 
 طالب تكنولوجيا التعليم

The effectiveness of the use of Mind Maps and mental approach to the development of cognitive skills and 
educational design and production of multimedia computer programs in a sample of students from the 

Technology Education  
 

 عماد محمد عبد العزيز سمره. د *
  ملخص 

فاعلية استخدام خرائط العقل قياس  استهدف البحث الحالي
الذهنية واألسلوب المعرفي في تنمية التحصيل ومهارات 

برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط لدي عينة وٕانتاج تصميم 
، واستخدم البحث أدوات عدة  من طالب تكنولوجيا التعليم

 يقيس الجانب المعرفياختبار تحصيلي  :تمثلت في 
برامج الكمبيوتر متعددة  وٕانتاجتصميم المرتبط بمهارات 

 لتلك المهارات ، بطاقة مالحظة األداء العمليالوسائط ، و 
، واختبار األسلوب المعرفي  وحساب ثباتها ، وتقدير صدقها

  .وتقدير صدقه وحساب ثباته
  :وتوصل البحث إلى النتائج اآلتية 

تحديـــد قائمـــة بالمهـــارات الخاصـــة بتصـــميم وٕانتـــاج بـــرامج  -
  .الوسائط الكمبيوتر متعددة

كــــل مــــن  ىعلــــالخــــرائط العقليــــة الذهنيــــة كمتغيــــر يــــؤثر   -
تصـميم وٕانتـاج بـرامج تحصيل المعرفي المرتبط بمهـارات ال

الكمبيــوتر متعــددة الوســائط ومعــدل األداء العملــي المــرتبط 
  .بتلك المهارات لدى طالب تكنولوجيا التعليم

ـــــي( بكـــــان ألســـــلو  - ـــــد المعرف ـــــره ) التعقي ـــــأث تحصـــــيل  ىعل
تصـميم وٕانتـاج بـرامج الجوانب المعرفية المرتبطة بمهـارات 

طالب الفرقة الرابعة شعبة  ىلدالكمبيوتر متعددة الوسائط 
معدل األداء العملي  ، وله تأثير دال علىتكنولوجيا التعليم

تصــميم وٕانتــاج بــرامج الكمبيــوتر متعــددة  بمهــارات المــرتبط
  .الوسائط
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Abstract 
 

The current study aims to measure 
using mental charts efficiency 

beside the epistemological method 
to improve learning capacity and the 

computer programs media -multi
skills of designing and production. 
The sample is students of learning 

technology. The study used learning 
test, notice card, and the 

epistemological method. The results 
of the study included skills list, and 

that the  mental charts. It also proved
epistemological method raised the 

skills of the students efficiently. 
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