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 م13/2/2020 قبلت للنرش يف   م1/2020/ 26قدمت للنرش يف 

وجود ضعف لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف تعلم ": حتددت مشكلة البحث يف امللخص

يف اعتامد تدريس التاريخ بسبب  املفاهيم التارخيية ومهارات التفكري البرصي وممارسة عادات العقل

املرحلة االبتدائية عىل األساليب التقليدية القائمة عىل التلقني من قبل املعلم واحلفظ واالستظهار من 

لعمليات املنطقية والتحليلية جانب املتعلمني، واالهتامم بوظائف النصف األيرس للمخ واملتمثلة يف ا

كانية البرصية والتي هي من وظائف بينام هتمل العمليات االبتكارية والوجدانية وامل ،اللفظية والعددية

 النصف األيمن للمخ، مما أدى إىل سيطرة النصف الكروي األيرس يف التعامل مع املعرفة واملعلومات

الرابع االبتدائي وفق إعداد وحدتني من منهج التاريخ للصف ومن ثم استهدفت البحث  "التارخيية

تنمية املفاهيم التارخيية يف تيجية اخلرائط الذهنية ؛ لقياس فعالية اسرتااخلرائط الذهنيةاسرتاتيجية 

وقد اتبع البحث املنهج  ،الرابع االبتدائيالصف  تالميذوالتفكري البرصي وبعض عادات العقل لدى 

الوحدتني وفق اسرتاتيجية شبه التجريبي عند بناء ، واملنهج التحلييل يف إعداد اإلطار النظريالوصفي 

 أدوات البحث والتجريب امليداين، ويف ضوء تفسري النتائج تم التوصل إىل ، وإعداداخلرائط الذهنية

عقد دورات تدريبية ملعلمي وموجهي التاريخ باملرحلة لتدريبهم عىل توصيات ومقرتحات من أمهها 

توجيه نظر القائمني عىل تطوير املناهج بإعادة رائط الذهنية يف تدريس التاريخ، وكيفية استخدام اخل

تضمني كتب التاريخ بعض نامذج لختطيط وتنظيم حمتوى كتب التاريخ يف املرحلة االبتدائية  النظر يف

إعداد أدلة ملعلم املحتوى الدرايس، وأيضًا  ومهام تعليمية بام يتالءم معللخرائط الذهنية وأنشطة برصية 

استخدام اخلرائط تدريس التاريخ ب االبتدائية؛ ملساعدة املعلم عىل الدراسات االجتامعية باملرحلة

 .الذهنية
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Abstract: The problem of research was determined in the "weakness of fourth grade 

students in learning historical concepts and skills of visual thinking and practice habits 

of mind because of the dependence of teaching history at the primary level on 

traditional methods based on the teacher's memorization and memorization by learners, 

and attention to the functions of the left half The brain, represented by logical and 

analytical and numerical processes, while neglecting the innovative, emotional and 

spatial processes, which are functions of the right hemisphere of the brain, resulting in 

the control of the left hemisphere in dealing with knowledge and Therefore, the research 

aimed to prepare two units of history curriculum for the fourth grade of primary 

according to the strategy of mental maps; The semi-experimental approach when 

building the two units according to the strategy of mental maps, and the preparation of 

research tools and field experimentation, and in the light of the interpretation of the 

results were reached recommendations and proposals, the most important of which are 

the following: Holding training courses for history teachers and mentors at the stage to 

train them on how to use mind maps in teaching history. To draw the attention of those 

who develop curricula by reviewing the planning and organization of the content of 

history books in the primary stage to include history books some models of mental 

maps and visual activities and educational tasks in accordance with the content of the 

study. And  Preparation of guides for the teacher of social studies at the primary level; 

to help the teacher to teach history using mental maps. 
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 مقدمة

والرؤى املختلفة أصبحت ساحة الدراسات التارخيية متوج بالعديد من القراءات التارخيية 

بعض  كن معه القول بأن تلقني النشء، وقد بلغ ذلك حدا يمنتيجة التطور الرسيع واالنفجار املعريف

وات التي متكنهم من نقد وحتليل تلك الرؤى ، وال يزودهم باألدارف التارخيية ال يعدهم للمستقبلاملع

ويرتك املتعلمني فريسة لتيارات فكرية مغرضة تستهدف تشويه الذاكرة التارخيية  ،املختلفة للتاريخ

 واحليلولة دون وعي الدرس التارخيي وتفعيله يف صناعة احلارض واسترشاف املستقبل.

ي وقت مىض ـ رضورة تنمية العادات وهذا يفرض عىل املؤسسة التعليمية ـ وربام أكثر من أ

تاريخ بحيث يكون موضوعيا يف العقلية التي متكن املتعلم من أن يكون مستقصيا ناجحا يف دراسته لل

ترسع يف اصدار راغبا يف االبتعاد عن ال، ة والشواهد يف فحص دقة املعلومات، مقدرا لقيمة األدلحكمه

، وقبل هذا كله أن ل غموض بعض األحداث التارخييةحتم، وأن يكون قادرا عىل األحكام التارخيية

(، وكلها 240، 1998، وأن يستخدم العقل يف حل املشكالت )شلبي وآخرون، ون حمبا لالطالعيك

عادات عقلية تلعب دورا مهام يف االستقصاء التارخيي سواء بجعله ممكنا أو لالستمرار فيه )باير، 

1994 ،52).  

؛ راحل التعليمميثة إىل أن تكون العادات العقلية هدفا رئيسا يف مجيع تدعو أساليب الرتبية احلدو

ألن العادات العقلية سلوكيات قد يصعب اداؤها بصورة تلقائية إذا مل يتدرب املتعلمون عيها، وتتوافر 

 ،(Elise, et al., 1997، National Curriculum, 2005، 68، 2011مازن، )هلم الفرص الستخدامها 

، الدقة والوضوحا أنه ال فائدة من أن يتعلم الطالب حمتوى ما إذا مل يتعلم السعي لتحقيق ويرى كوست

وليس حفظها واستذكارها  ،من أجل استخدام املعرفة وتطبيقها؛ واملثابرة العقلية  ،وجتنب االندفاع

 .(2، 2003)كوستا وكاليك، 

ها املتعلم مرارا أوتكرارا حتى ( أن العادات العقلية جيب أن يامرسBeyer, 2003ويؤكد باير )

( إىل أن  Costa & Kallick, 2000تصبح جزءا من طبيعته، وكذلك أشارت دراسة كوستا وكاليك )

عادات العقل تساعد املتعلمني عىل التعلم الذايت املنظم أثناء اجراء األنشطة واجياد حلول للمشكالت 
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العادات العقلية يساعد يف تنظيم املخزون املعريف أن تنمية  (Rotta, 2004وتؤكد روتا ) ،التي تواجههم

 للمتعلم وادارة أفكاره بفاعلية.

 (Marzano, 2000)وتشري الدراسات إىل أن العادات العقلية الضعيفة تؤدي إىل تعلم ضعيف 

 ,Costa)كام أن امهال استخدام عادات العقل يسبب الكثري من القصور يف نتائج العملية التعليمية 

2001). 

بداية القرن احلادي والعرشين أمهية تعليم العادات  منذلذلك أكدت العديد من الدراسات 

، وتقديم التعزيز الالزم للمتعلمني وتقويتها ومناقشتها مع املتعلمني، والتفكري فيها وتقويمهاالعقلية 

، (2007قطامي، العقلية ) من أجل تشجيعهم عىل التمسك هبا، حتى تصبح جزءا من ذاهتم وبنيتهم

: منها كام أجريت بعض الدراسات التي أستخدمت طرق واسرتاتيجيات ونامذج خمتلفة لتنميتها

 ,Coll، 2011، صادق(، واالستقصاء العلمي )2011 ،الديب، 2012،سطوحياملنظامت البيانية )

et al., 2009( واستوديو التفكري ،)ذج و( ونم2009، حممد، والتفكري املتشعب )(2011، عبد احلميد

اية ـ (، واسرتاتيجية البد2008، عبد اهلادي(، وخرائط التفكري )2009، فتح اهللأبعاد التعلم ملارزانو )

ـ التقويم ) (، وحل 2006، سعيدسرتاتيجية حلل اسأل استقيص )(، وا2008، حسام الديناالستجابة 

 .(Coombs, 2001, Angelique, 2000)املشكالت 

الطرق واالسرتاتيجيات التي تقوم عىل التعلم املستند إىل  مامن االجتاهات احلديثة استخدو

 & Wolf)حيث يرى وولف وبراندت (، 2009)امليهي، حممود،   Brain Based Learningالدماغ 

Brandt, 1999)  أن التقدم اهلائل يف بحوث علوم األعصاب وأبحاث الدماغ وما رافقه من تقنية أدى

 .املراحل ادات العقلية لدى تالميذ مجيعإىل زيادة االهتامم بتنمية الع

 ،فقد متيزت بحوث العقل البرشي بالثراء الذي قاد إىل ظهور نظرية التعلم املستند إىل الدماغ

وقد أظهرت هذه النظرية دورا حيويا  ،بحاث الدماغية بعملية التعلملتكون اجلرس الذي يصل نتائج األ

جاالت ملعرفة واخلربات، وهلا أمهية كبرية يف خمتلف املللدماغ يف تعلم االنسان وطريقة اكتسابه ا

ل يقوم به اجلسم البرشي ككل مفالتعلم وفقا هلذه النظرية هو ع؛ ( 2001والنواحي التعليمية )زيتون،
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ويقومان  ،وليس بشكل متعاقب ،واجلسد يقومان بمعاجلة املعطيات بشكل متزامنن الدماغ إحيث 

 .(27، 2009بوزان، وعة من التفاصيل املعزولة )مبمعاجلة سياق متكامل وليس جم

وذلك لكوهنا ترشك شقي  ،ستندة إىل الدماغاملإحدى الطرق التدريسية  وتعترب اخلرائط الذهنية

باإلضافة إىل  ،فهى تستخدم الصور واأللوان واخليال وكلها متثل مهارات الشق األيمن من الدماغ ،املخ

كام أن الطريقة التي ترسم هبا  ،ل مهارات الشق األيرس من الدماغواألعداد واملنطق وهى متثالكلامت 

مما يساعد العقل عىل عمل  ،حتفز التفكري البتكار املزيد من األفكار التي تكون مرتبطة ببعضها البعض

 .(64-63، 2007 ،بوزانيل عن طريق الرتابط الذهني )فقرات من الفهم والتخ

عىل  ، حيث تقوم1974عام  Tony Buzanوين بوزان ة عىل يد تاخلرائط الزهنيوقد طورت 

بوزان، االبداعي وحل املشكالت )( وتساعد عىل التفكري 20، 2008، الربط الذهني والتخيل )بوزان

، حيث تسمح للفرد بتخيل املفاهيم عمليات التفكري ما وراء املعريف ( وتساهم يف تعزيز98، 2006

كام أهنا تسمح للتلميذ باستخدام العديد من القدرات  ،(Zumback, 2008بنيته املعرفية )متثلها يف و

ن وبذلك فإهنا يمك ،املرتبطة باالبتكارية مثل اخليال واملرونة وذلك من خالل العصف الذهني لألفكار

 .أن تساهم يف تنمية عادات العقل

اء املعريف وهناك بعض الدراسات التي أوضحت فعالية اخلرائط املعرفية يف تنمية التفكري ما ور

(Ismail. Et al., 2010, Chaill & Fonteyn, 1998والتفكري االبداعي ) (2009 طلبة ،Leonidas, 

et al., 2007.) 

وذلك عن طريق عمل توضح األفكار وتنظمها بمثابة أداة برصية  ذهنيةكام تعد اخلرائط ال

ور عىل الورق مع استخدام ؛ حيث يتم متثيل املوضوع أو املشكلة يف شكل رموز أو صخمططات برصية

، واستخدام الكلامت صل إىل الفكرة الرئيسية بالتخطيطكلامت مفتاحية للتعبري عن األفكار، والتو

كام أهنا تسمح لألطفال باالتصال والتواصل والتعلم النشط  ،(Wycoff, 2000)والرموز والصور 

 .الفعال ومتثيل أفكارهم بشكل برصي
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قارنة، باإلضافة ل الفكر والذاكرة الالزمني للتسجيل والرتتيب واملفعملية اإلبصار تتضمن اعام

لقدرة عىل الرؤية ، وذلك لتنمية اعملية التدريب مهمة حلاسة البرص ؛ حيث إنإىل عمل حاسة البرص

، عطية)، ومن هنا يربز أمهية التثقيف البرصي يف الدور األسايس لعملية التعلم ذاهتا ومتييز األشكال

1995 ،192-195.) 

( إىل أن التمثيل البرصي والتفكري البرصي Ganguly, 1995وقد أشارت نتائج دراسة )

( إىل أن McCormack, 1993كام أشارت نتائج دراسة ) ،حيتاجان إىل توجيه وتدريب من جانب املعلم

 .التالميذ الذين يتمتعون بمهارات التفكري البرصي حيققون معدالت كبرية يف اكتساب املفاهيم

، وفهم املثريات البرصية املحيطة دة القدرة العقليةومن هنا فإن التفكري البرصي يعمل عىل زيا

وهناك العديد من الدراسات التي استخدمت برامج  ،(Nemirovesky & Tracy, 1997, 99باملتعلم )

)محاد الرسوم املتحركة  :وطرق واسرتاتيجيات متنوعة لتنمية التفكري البرصي لدى التالميذ منها

(، 2011، سطوحيالتكامل )(، 2014(، ووحدة قائمة عىل عادات العقل )جماهد، 2017وآخرون، 

( وشبكات 2010، أمحدة باستخدام التعلم اخلليط )والبنائي(، 2011وخرائط التفكري )الرشبيني، 

ع وقامل(، و2006، اجلابري، والرسوم التوضيحية )(2006، حممد؛ 2009، محادةالتفكري البرصي )

( 2006، محادةواأللعاب التعليمية ) ،(Plough, 2004؛ 2006، مهدي، اخلزندار) ةكرتونيلاإل

 ,.Talbot, et al؛ 2004، حممدري البرصي )(، وبرنامج التفك2006، مهديتعليمية )الربجميات الو

 البيئة يف التفكري البرصيوالتعرف عىل أثر الوراثة يف حني اهتمت بعض الدراسات ب(، 1997

(Zyryanova, 1998 واعداد اختبار للتفكري البرصي )(Rusevic, 1997). 

، وهى الطريقة األسهل تنسيق وتنظيم املعلومات واألفكاروتعد اخلرائط الذهنية إحدى طرق 

( فقد صمت يف ضوء التصور الذي 6، 2007، بوزانات يف املخ واستخراجها منه )لتخزين املعلوم

مل العقل البرشي، وكيف أنه يستقبل املعلومات ويضمها إىل ما لديه من قدمته أبحاث الدماغ لكيفية ع

ويربط بينها وبني غريها من معلومات شبيهة يف خطوط معقدة ـ أيضا  ،معلومات سابقة يف قوائم معقدة
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يف الوصالت التي بني اخلطوط وبعضها حيث تتمركز املفاهيم  ،ـ تبدو وكأهنا شبكات عىل خاليا املخ

 (.35، 2001عمران، ة شبكات غاية يف التعقيد )نالبعض مكو

كام أهنا تعطي املتعلم مساحة واسعة من التفكري، ومتنحه فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن 

وتكسب  ،(13، 2007، حسنيف مناطق املعرفة الذهنية ) وترسيخ املعلومات اجلديدة ،املوضوع

، شايف، السكندريلم واسرتجاع املعلومات )التع التلميذ القدرة الرسيعة عىل ترتيب األفكار ورسعة

، وتسمح للمتعلمني بفهم العالقات بني األفكار ورسعة التعلم ؛ فاستخدام الكلامت (154، 2010

خلريطة حتسن ، والصور التي تدمج يف امن قدرهتم عىل استيعاب املفاهيم املفتاحية املدعمة بالرسوم يزيد

 .الفهم وتوصل األفكار

البعض  اىل أية حادثة تارخيية نجد أهنا تتكون من جمموعة من املفاهيم ترتبط مع بعضهوبالنظر إ

، ولذلك اهتمت البحوث والدراسات باجياد األساليب لتشكل ما يعرف بالبناء املعريف ،يف عقل املتعلم

 .عملية التعليمية؛ ملا له من أمهية يف الكوين ذلك البناء وتنظيمه يف عقلهوالطرق املختلفة التي تساعد يف ت

 االحساس باملشكلة

 تالميذعىل الرغم من أمهية تنمية عادات العقل إال أن هناك نتائج لدراسات تشري إىل أن ال

، واد واألنشطة الدراسية )احلارثي، وعىل وجه اخلصوص تلك التي ترتبط باملالعادات كيفتقرون لتل

يف  تالميذم بتنمية عادات العقل لدى اليف حني تؤكد الدراسات عىل وجوب االهتام ،(133، 2002

 ,Cambell, 1010)مجيع مراحل التعليم باعتبارها من أهم عنارص ومظاهر التعلم النشط 

Goldenberg, 1996, 14)،  برضورة االهتامم بعادات العقل منذ املراحل األوىل كام أوصت الدراسات

، ورضورة اعادة ق واسرتاتيجيات حديثةباستخدام طرللتعليم والعمل عىل تنميتها لدى املتعلمني 

 .النظر يف ختطيط وتنظيم كتب التاريخ وتضمينها أنشطة ومهام تعليمية لتنمية عادات العقل

( برضورة االهتامم بتدريب املتعلمني عىل مهارات التفكري 2017 ،محادوأوصت دراسة )

ليكتسبوا مهارات  تالميذسها الناهج التاريخ أنشطة برصية يامرمواالهتامم بتضمني حمتوى  ،البرصي

 .التفكري البرصي
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حث ا البامن خالل الزيارات التي قام هب يف املرحلة االبتدائيةوبالنظر إىل واقع تدريس التاريخ 

نجد أن طرق التدريس املستخدمة يف املدارس يعتمد معظمها عىل اجلانب  لبعض املدارس االبتدائية

لناحية اللفظية عىل أداء املعلم التدرييس وبالتايل عىل جتهيز التلميذ ـ متمثال يف غلبة ااأليرس من املخ 

وعند سؤال بعض املعلمني عن مدى مراعاهتم لوظائف النصفني  ،وهيمل اجلانب األيمنللمعلومات ـ 

يف حني  ،الكرويني للمخ يف تدريس التاريخ أشاروا مجيعا أهنم ال توجد لدهيم معرفة عن تلك الوظائف

سات عىل أمهية تدريب التالميذ عىل اخلرائط الذهنية لتحسني مستوى اجلانب األيمن الذي تؤكد الدرا

، ص األفكار العامة للموضوعات الدراسيةييتطلب الكلية والبرصية، ومساعدة املتعلمني عىل تلخ

وأمهية أال يكون املعلمني حمرتفني فقط يف مادهتم  ،(306، 2011، حسنيوتنظيم بنيتهم املعرفية )

الدراسية بل عليهم أيضا معرفة وظائف املخ والعنارص التي جتعل التعلم القائم عىل املخ حيدث داخل 

 .(285: 2004)رسور، املدارس والفصول 

ال يزال يتم وفق األساليب التقليدية  يف املرحلة االبتدائيةأن تدريس التاريخ الحظ الباحث كام 

، واالهتامم بوظائف النصف نب املتعلمنيظ واالستظهار من جاالقائمة عىل التلقني من قبل املعلم واحلف

األيرس للمخ واملتمثلة يف العمليات املنطقية والتحليلية والتابعية واللفظية والعددية بينام هتمل العمليات 

مما أدى إىل  ،االبتكارية والوجدانية واملكانية البرصية والتي هي من وظائف النصف األيمن للمخ

 ، األمر الذي انعكس عىل اكتساب التعامل مع املعرفة واملعلوماتف الكروي األيرس يفسيطرة النص

 .(2001أمحد، )ويتفق هذا مع دراسة  ،املفاهيم التارخيية

، وصعوبة ادراك وبالنظر إىل طبيعة التاريخ نجد أن من أهم معوقات تعليمه هو اللفظية الزائدة

ولون إىل احلفظ اآليل لألحداث دون ادراك مغزاها أو الربط بني ، مما جيعل املتعلمني يتحالزمان واملكان

تكوين صورة ذهنية سليمة  ، األمر الذي يرتتب عليه صعوبةزئية لتكوين املفاهيم التارخييةاملعارف اجل

، ولذلك فإن لتنمية العادات العقلية الرضورية، األمر الذي حيول دون هتيئة فرصة حقيقية لألحداث

ية حتاول استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لتحسني مستوى اجلانب األيمن من املخ الدراسة احلال

كال اجلانبني من  واأليرس الذي يشمل املنطق والتحليل، من خالل دمجالكلية والبرصية الذي يطلب 
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يف تسهيل عرض وتنظيم املحتوى بام فيه من مفاهيم وتعميامت فهى تساعد املعلم ، املخ للعمل معا

، كام تتيح للمعلم فرصة تنشيط املهارات العقلية املختلفة إىل احلد الذي يساعد التالميذوتنظيم تفكري 

  .عىل تكوين املفاهيم وتنمية التفكري البرصي

 مشكلة البحث

يف تعلم املفاهيم  تالميذ الصف الرابع االبتدائيتتحدد مشكلة البحث يف وجود ضعف لدى 

البرصي وممارسة عادات العقل، وهلذا حياول البحث احلايل االجابة عىل  التارخيية ومهارات التفكري

 :السؤال الرئييس التايل

ما فعالية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم التارخيية ومهارات التفكري 

 ؟تالميذ الصف الرابع االبتدائيالبرصي وبعض عادات العقل لدى 

  :ةئييس األسئلة التاليويتفرع عن السؤال الر

الرابع للصف  نهج الدراسات االجتامعيةمالتاريخ يف من وحدات  ما صورة وحدتني .1

 وفقا السرتاتيجية اخلرائط الذهنية ؟ االبتدائي

الرابع تالميذ الصف ما فعالية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم التارخيية لدى  .2

 ؟االبتدائي 

الرابع لدى تالميذ الصف  هنية يف تنمية التفكري البرصييجية اخلرائط الذما فعالية اسرتات .3

 ؟االبتدائي 

الرابع لدى تالميذ الصف  نية يف تنمية بعض عادات العقلما فعالية اسرتاتيجية اخلرائط الذه .4

 ؟االبتدائي 

 أهداف البحث

املفاهيم التارخيية  هدف البحث إىل التعرف عىل فعالية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية

 .الرابع االبتدائيلدى تالميذ الصف ومهارات التفكري البرصي وبعض عادات العقل 
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 أمهية البحث

باستخدام  بتدائيةاال ةمساعدة خمططي مناهج التاريخ يف ختطيط موضوعات التاريخ يف املرحل .1

 .اخلرائط الذهنية

 ،اث من التاريخ الفرعوينشخصيات وأحد) تاريخ لتدريس وحديتتقديم دليل ملعلم ال .2

ويمكن االسرتشاد به يف  ،( وفق اسرتاتيجية اخلرائط الذهنيةمظاهر احلياة املرصية القديمة

 .اعداد وحدات دراسية أخرى

والقائمني بالتقويم بأدوات مقننة لقياس تعلم املفاهيم  تزويد معلمي الدراسات االجتامعية .3

 .عادات العقلومهارات التفكري البرصي وبعض  ،التارخيية

عينة البحث للقيام ببناء ورسم خرائط ذهنية بشكل تعاوين من  ة أمام التالميذاتاحة الفرص .4

مما قد يسهم يف اكتساب املفاهيم التارخيية وتنمية مهارات التفكري  ،خالل جمموعات صغرية

 .البرصي وبعض عادات العقل

 اقترص البحث عىل :حدود البحث

  للتعليم األسايسبشتامي  بمدرسةبع االبتدائي الراالصف  تالميذعينة من.  

 من  "مظاهر احلياة املرصية القديمة  ،شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين" وحديت

من العام الثاين يف الفصل الدرايس الرابع االبتدائي لصف مقرر الدراسات االجتامعية ل

 .2018/2019الدرايس 

  شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين"وحديت قياس املفاهيم التارخيية املتضمنة يف، 

من مقرر الدراسات االجتامعية للصف الرابع االبتدائي يف  "مظاهر احلياة املرصية القديمة

 الفصل الدرايس الثاين

  قياس مهارات التفكري البرصي ) التعرف والوصف ـ التحليل ـ ادراك العالقات ـ التفسري ـ

 استخالص املعنى (.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


 د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

136 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 املثابرة، االصغاء بتفهم وتعاطف، التفكري بمرونة، التساؤل وطرح ات العقلية )قياس العاد

 (.املشكالت

 مصطلحات البحث

 اسرتاتيجية

 :عرفها كل من

 (Brown, 1989: 79 )وهي أسلوب علمي  ،بأهنا طريقة حمددة ملعاجلة مشكلة أو ملبارشة مهمة

  .ددة والتعرف عليهاوهي تدبري مرسوم للتحكم يف معلومات حم ،لتحقيق هدف معني

  ،( بأهنا جمموعة من اإلجراءات واملامرسات التي يتخذها املعلم ليتوصل 30: 2010)عطية

وبذلك فهي تشتمل عىل األساليب  ،هبا إىل حتقيق املخرجات التي تظهر األهداف التي وضعها

 .واألنشطة والوسائل وأساليب التعلم التي تساعد عىل حتقيق تلك األهداف

 ( بأهنا جمموعة األمور اإلرشادية التي حتدد وتوجه مسار عمل املعلم 17: 2013هلل، )عبد ا

 وخط سري الدرس.

ويعرفها الباحث إجرائيا بأهنا جمموعة اإلجراءات واخلطوات والوسائل واألساليب التي 

جمموعة هبدف حتقيق املجموعة التجريبية  الستعامهلا يف تنفيذ الدروس لتالميذ اختارها الباحث وخطط

 .من األهداف املرجوة

 Mind Mapsاخلرائط الذهنية 

 هى تقنية رسومية قوية تزود املتعلم بمفاتيح تساعده عىل استخدام طاقة ذهنه بتسخري 

، وأسلوب قوي يعطيه احلرية مهارات العقل بكلمة، صورة، عدد، منطق، ألوان، ايقاع يف كل مرة

(، وهي اسرتاتيجية تعليمية فعالة تقوم 103، 2010وزان، بلقة يف استخدام طاقات عقله )بوزان، املط

، فتتحول ل خريطةبربط املعلومات املقروءة يف مصادر التعلم املختلفة بواسطة رسوم وكلامت عىل شك

املتعلم  ، حيث تعطيباأللوان واألشكال يف ورقة واحدةالفكرة إىل خريطة حتوي أشال خمترصة ممزوجة 
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، وترسيخ البيانات جعة معلوماته السابقة عن املوضوعومتنحة فرصة مرا ،مساحة واسعة من التفكري

 (.13، 2007حسن، )واملعلومات اجلديدة يف مناطق املعرفة الذهنية 

املتعلم من فعال وأسلوب رسيع يساعد  وتعرف اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية بأهنا منهج عقيل

عارف جديدة لدى كل مء املعريف واملهاري واضافة جانب واملعلم من جانب أخر يف التنظيم اجليد للبنا

  .(2007 ،حممدمنهام )

يف التعامل مع  تالميذويعرفها الباحث بأهنا اسرتاتيجية تدريسية تعتمد عىل جهد تعاوين من ال

مصادر املعرفة الستخالص املعلومات واألفكار واكتساب املفاهيم التارخيية وتنظيمها يف بناءهم 

تربز التصور املتكامل ـ يف ورقة واحدة بشكل مرتب ومنظم ـ ذلك يف صورة خريطة  وترمجة ،املعريف

الرئيسة واملفاهيم وتتفرع منها األفكار  ،ملنتصفا، بحيث تتمركز الفكرة املركزية يف ملوضوع الدراسة

ري ويتم ذلك من خالل بيئة حمفزة لتنمية مهارات التفك،والفرعية مستخدمني األلوان والصور والرموز

 البرصي وعادات العقل.

 Habits of Mindعادات العقل 

بأهنا أنامط األداء العقيل الذي يتضمن بعض العمليات العقلية املعرفية  "كوستا وكاليك"يعرفها 

  (.Costa & Kallik, 2009. 1-7)ومهارات التفكري 

املعنى فيام حوله  القيم الفكرية التي حتكم وتوجه عمل العقل يف بحثه عنوتعرف اجرائيا بأهنا 

 .وتقاس بالدرجة التي حيصل عليها املتعلم يف مقياس عادات العقل املعد لذلك من معلومات وخربات،

 Visual Tinkingالتفكري البرصي 

فاهيم هو نمط من أنامط التفكري ينشأ نتيجة استثارة العقل بمثريات برصية يرتتب عليها ادراك امل

املتعلم  يتم ذلك من خالل جمموعة من العمليات العقلية ترتجم قدرة، ووالعالقات يف الشكل البرصي

ة مستخدما مهارات )التعرف والوصف، ، وحتويل اللغة البرصية إىل لغة لفظيعىل قراءة الشكل البرصي

، ويقاس بالدرجة التي حيصل عليها (والتحليل، وادراك العالقات، والتفسري، واستخالص املعنى

 .لتفكري البرصي املعد لذلكختبار ااملتعلم يف ا
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 Historical Conceptsاملفاهيم التارخيية 

ة للمواقف أو اخلصائص أو العنارص املشرتكجتريد يستخلص من "املفهوم التارخيي بأنه يعرف 

ويدل عىل  ،، ويتصف بالتعميم والتمييز والرمزية، وغالبا ما يعطى اسام أو رمزااألحداث أو احلقائق

 .(291، 1996)خريي ابراهيم،  "التي تتكون يف عقل الفرد األفكار واملعاين

بأنه جتريد يعرب عنه بكلمة أو رمز يشري إىل إىل جمموعة من األشياء أو األنواع التي تتميز  ويعرف

 (.68، 2005بسامت وخصائص مشرتكة )اجلمل، 

تربط بينها جتريد لعنارص مشرتكة "( املفهوم التارخيي بأنه 145، 2008وعرفت )صفاء حممد، 

وبناء عىل ذلك فإن  ،ليدل عىل األحداث والوقائع التارخيية ،عالقات، ويرمز هلذا التجريد باسم أو رمز

  ."املفهوم ليس جمرد الكلمة أو الرمز ولكنه املدلول اللفظي أو مضمون تلك الكلمة يف ذهن املتعلم 

نى عند ادراك العالقات بني ما يتكون من مع الباحث املفهوم التارخيي اجرائيا بأنهعرف وي

 حسب الصفاتمن الكلامت يف أقل عدد  ، وتنظيمهأو الظواهر أو األشياءالتارخيية احلقائق أو األحداث 

، ة وإمهال الصفات غري املميزة، والتأكيد عىل الصفات املميزأو اخلصائص املشرتكة التي متيزه عن غريه

 .ية املعد لذلكخيتبار املفاهيم التارقاس بالدرجة التي حيصل عليها الطالب يف اخوي

 فروض البحث

املجموعتني التجريبية  تالميذحصائية بني متوسطات درجات إتوجد فروق ذات داللة  .1

 تالميذيف التطبيق البعدي الختبار املفاهيم التارخيية ومستوياته املختلفة لصالح والضابطة 

 .املجموعة التجريبية

املجموعة التجريبية يف  تالميذني متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة احصائية ب .2

 .التطبيق القبيل والبعدي الختبار املفاهيم التارخيية ومستوياته املختلفة لصالح التطبيق البعدي

املجموعتني التجريبية  تالميذتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  .3

فكري البرصي ومستوياته املختلفة لصالح والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات الت

 .املجموعة التجريبية تالميذ
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املجموعة التجريبية يف  تالميذتوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات  .4

 .التطبيق القبيل والبعدي الختبار التفكري البرصي ومستوياته املختلفة لصالح التطبيق البعدي

املجموعتني التجريبية  تالميذ متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني .5

 تالميذوالضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل ومستوياته املختلفة لصالح 

 .املجموعة التجريبية

املجموعة التجريبية يف  تالميذتوجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات  .6

 .قل ومستوياته املختلفة لصالح التطبيق البعديالتطبيق القبيل والبعدي ملقياس عادات الع

 خطوات البحث واجراءاته

 :جابة عىل أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه اتبع الباحث االجراءات التاليةلإل

فاهيم وامل ،االطالع عىل األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة باسرتاتيجية اخلرائط الذهنية .1

 .وعادات العقل ،والتفكري البرصي ،التارخيية

( مظاهر احلياة املرصية القديمة ،شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين) اختيار وحديت .2

يف الفصل الدرايس  الصف الرابع االبتدائي تالميذاملقرر عىل  من كتاب الدراسات االجتامعية

 .وحتليل حمتواها للتعرف عىل املفاهيم التارخيية املتضمنة هباالثاين 

مظاهر احلياة  ،وحديت )شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعويناملعلم لتدريس اعداد دليل  .3

 .وفقا السرتاتيجية اخلرائط الذهنية املرصية القديمة(

قياس ، ماختبار املفاهيم التارخيية، اختبار التفكري البرصي :شملاعداد أدوات البحث وت .4

 .عادات العقل والتأكد من صدق وثبات كل منها

فقا السرتاتيجية جتريبية تدرس الوحدة و :لبحث وتقسيمها إىل جمموعتنياختيار عينة ا .5

 .رس الوحدة وفقا للطريقة املعتادة، وضابطة تداخلرائط الذهنية

 .اجراء التطبيق القبيل ألدوات البحث .6

 .تدريس الوحدة للمجموعتني التجريبية والضابطة .7
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 .اجراء التطبيق البعدي ألدوات البحث .8

 .، وتفسري نتائج البحثض، التحقق من صحة الفروتها احصائيارصد البيانات ومعاجل .9

 .تقديم التوصيات واملقرتحات يف ضوء ما تسفر عنه نتائج البحث .10

 طار النظرياإل

 أوال ـ اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية

 (: التعلم املستند إىل الدماغ الفلسفة التي تقوم عليها اخلرائط الذهنية )

ن العرشين بدأ االهتامم بجانبي الدماغ من أجل التعلم والفهم القائم يف الربع األخري من القر

عىل املعنى، وذلك من خالل التعرف عىل آليات عمل الدماغ بجانبيه لدعم نشاطات املتعلمني وتنمية 

( فظهرت نظرية جديدة يف التعلم هي نظرية 25، 2004السلطي، العقلية يف جانبي الدماغ ) قدراهتم

وعلم األعصاب وعلم  ،التي اشتقت من عدد من العلوم منها الكيمياء ،د إىل الدماغالتعلم املستن

بأبحاث  ( كام اهنا مدعومةJensen, 2000, 1)واألحياء وعلوم احلاسوب  ،واهلندسة الوراثية ،النفس

 (.12، 2007املشاعلة، علم النفس املعريف )قطامي، 

يقة التي فطر عليها الدماغ، لكي يتعلم بشكل فالتعلم املستند إىل الدماغ هو تعلم وفقا للطر

طبيعي، وهو العملية التي بواسطتها يستقبل الفرد ويعالج البيانات احلسية، ويرمزها داخل البنية 

املعرفية، وحيتفظ هبا حلني استخدامها الحقا، وكلام زاد فهم األبنية املتضمنة وعمليات الدماغ، فإنه 

، 2004السلطي، ماغ )لتحسني بيئات التعلم الفعال املتناغم مع الد يمكن البدء بتطبيق تلك املعرفة

، ونظرية التعلم بجانبي الدماغ آلية عمل الدماغ ( لذا ينبغي عىل كل معلم أن يدرس110

؛ وذلك من أجل رفع مستوى أداء طة للجانب غري املسيطر من الدماغواالسرتاتيجيات التدريسية املنش

 (.10، 2008 ،اجليش ،واثارته )عفانة مني وتنشيط تفكريهماملتعل

من  انظرية التعلم املستند إىل الدماغ هلا عددالتعلم وظيفة الدماغ البرشي الطبيعية فإن إذا كان و

 :اخلصائص منها
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 عملبشأن التعلم وال طريقة يف التفكري. 

 تصميام معد مسبقا. تنظام يف حد ذاهتا وليس 

 م.يلقدرة عىل التعلم والتعلا عظيمطريقة طبيعية وداعمة اجيابية لت 

 مستند إىل تركيب الدماغ ووظيفته فهم للتعلم. 

 (.287، 2006 ،عرفة) .ليست مذهبا وال وصفة طبية ينبغي اتباعها 

 :ة من أسس ومبادئ عمل الدماغ منهاكام أهنا تعتمد عىل جمموع

 الدماغ نظام ديناميكي معقد . 

 الدماغ ذو طبيعة اجتامعية. 

  يا يف الدماغأمرا فطرالبحث عن املعنى. 

 عن املعنى حيدث من خالل النمذجة البحث. 

 العواطف مهمة ورضورية للنمذجة. 

 ل دماغ أجزاءا وكليات يف آن واحديستقبل وينتج ك. 

 النتباه املركز واإلدراك املحيطييتضمن التعلم كال من ا. 

 تعلم يشمل عمليات الوعي والالوعيال. 

 الذاكرة لدينا عىل األقل طريقتان لتنظيم. 

 التعلم له صفة النامء والتطور. 

 ز التعلم بالتحدي ويعاق بالتهديديعز. 

 (93، 2008اجليش، )عفانة،  .لدماغ منظم بطريقة فريدةا. 

وقد أظهرت نتائج الدراسات العلمية والنفسية أن الدماغ هو قاعدة العقل وحموره األسايس، 

باعتباره  ،، حيث يؤثر ويتأثر باملعرفة اإلنسانيةدرهومن ثم فإن الدماغ هو مناط السلوك اإلنساين ومص

،  واأليمن تغطيهام القرشة املخيةوهو منقسم إىل نصفني كرويني األيرس ،أساس النشاط العقيل املعريف

، حيث خيتص النصف األداء الوظيفي لكل منهام خمتلف ، إال أنن النصفني كرويني متامثالن متاماومع أ
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شاط مثل )الكالم ـ احلسابات ـ التحليل الذهني ـ القراءة ـ الكتابة ـ الرتتيب ـ ببعض أنواع الناأليرس 

التسلسل ـ املنطق ـ التقويم (، كام خيتص النصف األيمن بأنواع أخرى من النشاط مثل )اإلبداع ـ الفن 

ام ـ العواطف ـ االنفعاالت ـ االستيعاب ـ الصور ـ األلوان القدرات الفضائية ـ اخليال( كام أهن

( ويتصل نصفا الدماغ ببعضهام البعض من الداخل 2002الزيات، ألنشطة )يتكامالت يف العديد من ا

 (.2004عقل، احلسية تسمى اجلسم اجلايس )بواسطة حزمة كبرية من األلياف العصبية و

 

ويرى معظم املتخصصني يف تربويات الدماغ أن معظم األساليب واملواد واملامرسات احلالية قد 

فامذا عن املتعلمني  ،ممت لتساير املتعلمني الذين يغلب عليهم استخدام اجلانب األيرس من الدماغص

؟ واستجابة لذلك البد من األخذ يف االعتبار  دماغالذين يغلب عليهم استخدام اجلانب األيمن من ال

ترتيب مواصفات ، وحتى يف تنظيم وج واسرتاتيجيات التدريس والتقويمكال النصفني يف تصميم املناه

 (.208ـ207، 2007املشاعلة، ئة التعليمية )قطامي، البي

 نشأة اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية

تعد اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية إحدى اسرتاتيجيات التدريس القائمة عىل التعلم املستند إىل 

، وهي القرن العرشينبعينات من يف الس Tony Buzanالدماغ، وأول من ابتكرها هو العامل توين بوزان 

، ألهنا تعمل مع املخ اسيني مها التخيل وتداعي األفكار، وهي أداة فعالة للتفكريتعمل عىل مبدأين أس
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، وهي مرئي للطريقة التي يفكر هبا املخ، فهي عبارة عن إظهار جعه عىل خلق الروابط بني األفكاروتش

أهنا تستخدم كال نصفي املخ ، وهذا يعني ورضا األلوان والصتستخدم احلروف واألرقام كام تستخدم أي

مكانية غري األيمن واأليرس، فكل جانب من جانبي املخ يقوي اآلخر ويستمد القوة منه بأسلوب خيلق ا

  (.11ـ9ـ ب، 2006بوزان، حمدودة لإلبداع )

الذهن  اءةرائط الذهنية عىل رسم خريطة أو شكل يامثل كيفية قرتيجية اخلاوتعتمد اسرت

عىل حسب  مات، حيث يكون املركز هو الفكرة الرئيسة، ويتفرع من هذه الفكرة فروعللمعلو

حيث أن مركز اخلريطة  ائط املدينة،رائط الذهنية بخراالختصاص أو التصنيف، ويمكن مقارنة اخل

 استه، والطرق الرئيسةراملوضوع الذي تتم د الذهنية هو مثل مركز املدينة ويمثل الفكرة األكثر أمهية يف

الرئيسة يف عمليات التفكري، والطرق الثانوية أو التفرعات متثل ر التي تتفرع من مركز املدينة متثل األفكا

 (.74، 2015)عامر، األفكار الثانوية 

، فهي سهل الطريقة التي يتعلم هبا املخاحدى املنظامت التخطيطية التي تاخلرائط الذهنية وتعترب 

ملعرفة السابقة واملعرفة ، ولذلك فإهنا تسمح بالرتابط بني اائي منظمالتعليمية يف شكل هنتقدم املواد 

، كام اهنا تساعد املتعلم عىل رؤية خريطته اخلاصة وهي بذلك تساعد عىل اإلدراك والفهم املتميز احلالية

(Cunningham, 2005, 59) كام أن التنسيق الرسومي للخريطة يسمح للمتعلم أن يستخدم اطار مكاين

، وهي وسيلة ناجحة لتجميع املعلومات (Ling, 2006,32)ويوصل العالقات بني املفاهيم ليفهم 

، تساعد واسطة رسوم وكلامت عىل شكل خريطةاملقروءة أو اخلطط واألعامل املراد انجازها وربطها ب

 (.16، 2006العتيبي، عىل االستيعاب واالسرتجاع ) تالميذال

النصف االيرس  ة واحدة يتناغم فيها النصف األيمن معتيجية يعمل هبا العقل كوحدااسرت هيو

املفهوم الرئييس ويعمل فروع منه  عن طريق تنظيم املحتوى التعليمي بشكل غري خطى متشعب حول

همة اتيجيات املائط الذهنية من االسرترتعد اخل، ومعنى السل وفعال ليكون التعلم قويا ذبشكل متس

 بوي والتعليم ملا هلا من تأثري عىل املتعلم جيعله يستمتع بالعمليةيف املجال الرت التي جيب استخدامها
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، عامر) اد تعلمةرفهم والتحليل والتلخيص والتخيل للموضوع املالالتعليمية وهذا ينعكس عىل 

2015 ،18) . 

 خطوات رسم وإعداد اخلريطة الذهنية

كن أن يرسم املتعلم تتكون اخلريطة الذهنية من فكرة مركزية تكون يف منتصف الورقة ويم

بجوارها صورة توضحها، وخيرج من هذه الفكرة املركزية فروع مائلة تسمى األفكار الرئيسة، ويتفرع 

 .من هذه الفروع الرئيسة املائلة فروع أخرى متثل األفكار الفرعية أو الثانوية

 :يمكن تلخيص خطوات رسم اخلريطة الذهنية يف اخلطوات التاليةو

املراد رسمها باخلريطة الذهنية من مصادر التعلم )الكتب ـ املجالت  البحث عن الفكرة .1

وغريها من مصادر التعلم ( وذلك حتى  ،العلمية ـ األفالم الوثائقية ـ االنرتنت ـ السمعيات

هارات املستخدمة خالل هذه وامل ،ن توثيق املعلومات وتدوينها بشكل علمي سليمكيم

 .والتلخيص ( ،واالستيعاب ،كيزوالرت ،اخلطوة هي )القراءة الرسيعة

ألن البدء يف املنتصف  مطوية اجلوانب؛ A4أن يبدأ التلميذ الرسم من منتصف صفحة بيضاء  .2

، وهو ما تقوم والتعبري عن نفسه بشكل طبيعي ،يعطي املخ احلرية لالنتشار يف مجيع االجتاهات

دأ باالنتشار وصنع روابط ا تببه اخللية العصبية متاما عندما تبدأ بصنع روابط جديدة حيث اهن

 .(321، 2018 وآخرون،الكلثم )، وتضع عىل كل رابط معلومة جديدة بشكل حر

أن يستخدم التلميذ شكال أو صورة تعرب عن الفكرة املركزية، ألن الصورة تغني عن ألف  .3

 .علم عىل استخدام خياله، وتساعد املتلمةك

، واأللوان إن األلوان تثري خمه مثل الصورث أن يستخدم التلميذ األلوان أثناء الرسم حي .4

 .ضيف طاقة هائلة لتفكريه اإلبداعي، وت من احلياة عىل اخلريطة الذهنيةتضفي قدرا أكرب

، فهو بالربط الذهني، حيث إن املخ يعمل الفروع الرئيسة بالصورة املركزيةأن يصل املتعلم  .5

ع فسوف يفهم ويتذكر ذا وصل بني الفرو، فإئني أو ثالثة أو أربعة أشياء معاحيب الربط بني شي

 .بسهولة شديدة
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طوط ، ألن اخلوليست عىل شكل خطوط مستقيمة "ويةملت"الفروع متعرجة  مأن جيعل املتعل .6

فتتميز باملرونة والسامحة ، أما الفروع املتعرجة بشكل طبيعي املستقيمة تصيب املخ بامللل

، فضال عن أسهل عىل املخ فهم الروابطيكون  والرقة، وتشبه فروع اخللية العصبية وبذلك

 .لعيننيلأكثر جاذبية وإهبار كوهنا 

، فإذا مل تعرب هذه الكلمة عن املضمون املطلوب، دم التلميذ كلمة مفردة يف كل سطرأن يستخ .7

ألن استخدام كلامت رئيسة مفردة  ،فيمكنه استخدام كلمتني أو أكثر بحيث تعرب عن املضمون

، وكل كلمة مفردة تولد سلسلة من الروابط والعالقات القوة واملرونةاخلريطة الذهنية  متنح

 .الذهنية

ألن كل  "إذا كان باملوضوع صورا تعرب عنه" ،التلميذ صورا عند رسم الفروعأن يستخدم  .8

 لذلك إذا كان لديه عرشة صور عىل اخلريطة الذهنية اخلاصة به، صورة تغني عن ألف كلمة

؛ 45-41، 2008)بوزان، . تتكون من عرشة آالف كلمة فهذا يعني أنه دون مالحظات

 (.71، 2005أبو السميد، ؛ عبيدات، 12ـ ب، 2006بوزان، 

بعد أن ينتهي املتعلم متاما من وضع كل أفكاره وأفكار اآلخرين يف اخلريطة الذهنية يكون  .9

 .عليه اعادة النظر اليها نظرة متفحصة والقيام برتتيبها

 :عند رسم اخلريطة الذهنيةوإرشاد وتوجيه التالميذ إليها ضعها يف االعتبار وعىل املتعلم أمور جيب 

 النقطة املهمة أن تكون  ،، يمكنك أن خترتع نظاما شكليا خاصا بكال تتقيد بشكل حمدد

 .ها البعض، متفرعة من بعضها البعضاألفكار متصلة ببعض

 وجد لديك مزيد من ه ال ي، أو أنإذا مر عقلك بحالة جتمد، وشعرت بتباطؤ تدفق األفكار

، أو ، ارسم دوائر وأفرع فارغةزع وابق يدك يف حالة حركة مستمرةلتضيفها فال تف األفكار

مثل هذا يساعد عىل ؛ فاللون ، أو قم يتغيريجديدة عىل اخلطوط املوجودة أصال ارسم خطوطا

 .زيد من األفكار، ويدفعه النتاج املشحن طاقة املخ
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  أو وجدت فكرة واحرتت ة بني األفرع املختلفة بشكل فوريقعالإذا وجدت وأنت تكتب ،

؛ فالرتتيب يبطئ تدفق تبت، فال تعيد بناء ما كفرع الذي جيب أن تضع الفكرة حتتهيف ال

، وتذكر أنه يمكنك دائام ب أفكارك الحقا، يمكنك وضع عالمة رسيعة، ستقوم برتتيأفكارك

 .سة دون أن تضيع الوقت يف تنظيمهاالرئيادراج األفكار مبارشة حتت النقطة املركزية 

 تخطيط لنفس ، فقد يكون هناك اختالف طرق الل البرشية خمتلفة عن بعضها البعضالعقو

 .مه شيئا متجددا ومجيال يف كل مرة، وهذا جيعل يف الواقع ما تقداملوضوع من قبل البعض

 وشخيص.الستطاعة ـ أن تظهرها بأسلوب فني، مرححاول ـ قدر ا ، 

 ( أن هناك عدة أنواع للخرائط الذهنية وهي: 2006يرى )بوزان،  :اخلريطة الذهنية عأنوا

 وهي التي حتتوي فرعني متشعبني من املركز. :اخلرائط الذهنية الثنائية -1

يرتاوح  ،تشمل أي عدد من الفروع األساسية :اخلرائط الذهنية املركبة أو متعددة التصنيفات -2

خالل التجربة أن العقل املتوسط ال يستطيع أن حيمل أكثر  حيث ثبت من ،من ثالثة إىل سبعة

، ومن أهم سبعة بنود يف الذكرة قصرية املدى، أو سبع مفردات أساسية من املعلومات من

ميزات هذا النوع من اخلرائط أهنا تساعد عىل تنمية القدرات العقلية اخلاصة بالتصنيف 

 والوضوح والدقة.

وأهم ما ، د من األفراد معا يف شكل جمموعاتقوم بتصميمها عداخلرائط الذهنية اجلامعية: ي -3

كل حيث يكون كل فرد رؤيته أوال بش ،يميزها أهنا جتمع معارف ورؤى عدد من األفراد

 .إلخراج خريطة ذهنية مجاعية مميزة، ثم يتم بعد ذلك تكامل لألفكار مستقل

مبيوتر يف تصميم اخلرائط الك : يمكن استخدامذهنية املعدة باستخدام الكمبيوتراخلرائط ال -4

 .Free Mind، حيث توجد عدة برامج تساعد يف إعداد وتصميم اخلرائط الذهنية منها الذهنية
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 مميزات استخدام اخلرائط الذهنية يف التدريس

، وربط الفكرة الرئيسة باألفكار بوضوح الفكرة الرئيسة يف املوضوعتتميز اخلرائط الذهنية 

ابعة تتميز بالنهايات املفتوحة التي تسمح للعقل أن يعمل اتصاالت جديدة واملوضوعات بصورة متت

 بني األفكار تساعد عىل االستدعاء واملراجعة لألفكار واملوضوعات بصورة شاملة وفعالة.

يزات منها مراعاة الفروق الفردية، وتنمية مهارات التفكري، حتفز كام أن للخرائط الذهنية عدة مم

، وتشوق املتعلم للامدة التعليمية وتشجعه عىل توليد األفكار واألراء الذهن عىل اإلبداع وتنشط

، مما يساعد املتعلم عىل تذكر واإلخراج بشكل جيد اجلديدة، وتنمي قدرته عىل توظيف مهارات الرسم

 األفكار املهمة وتزيد من ثقته بذاته وبالتايل ترفع مستواه التحصييل كام أن استخدامها يؤدي إىل حفظ

املعلومات ملدة أطول وتوجه املتعلمني إىل رضورة استكامل النقص يف املعلومات إن وجد )حممود 

2006 :303). 

 استخدام اخلرائط الذهنية يف تعليم التاريخ

 :يتيح استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية فرصة تنفيذ عدد كبري من األنشطة يف املوقف التعليمي

 النظرة التحليلية والشمولية املتكاملة عن املوضوعات الدراسية. النظرة: من خالل تكوين -1

الرشح: تعد وسيلة فعالة يف رشح املفاهيم والنظريات واملبادئ والقيم واملهارات واألفكار  -2

 املتضمنة يف املوضوع الدرايس.

حضور  التدوين: تعد أداة فعالة يف تدوين املالحظات والتعليامت واخلطوات وتنظيمها خالل -3

 الندوات واملؤمترات بشكل يسهل تذكرها.احلصص و

يف اإلظهار: تعد أداة فعالة يف إظهار وكشف العالقات والروابط واألفكار والقضايا املتضمنة  -4

 املوضوع الدرايس.

 االستمطار: تعد أداة قوية يف استمطار اخلربات واألفكار ذات العالقة باملوضوع. -5

ط لدراسة موضوع ما فإن اخلرائط الذهنية تساعد املتعلم يف الكشف التخطيط: عند التخطي -6

 عن كافة املعلومات التي جيب االهتامم هبا عند دراسة هذا املوضوع وتنظيمها بسهولة.
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التنظيم: عند مجع كم كبري من املعلومات واألفكار عن موضوعات دراسية فإن اخلرائط  -7

 واألفكار وترتيب أولوية معاجلتها. الذهنية تساعد يف ترتيب هذه املعلومات

يف عمل مراجعات قوية ورسيعة استعدادا  تالميذاملراجعة: تساعد اخلرائط الذهنية ال -8

)عبد الباسط،  لالختبارات التحريرية أوالشفوية أو إلجراء املقابالت الفردية واجلامعية

2014 :4). 

أجريت العديد من البحوث والدراسات  ويف إطار االهتامم باسرتاتيجية اخلرائط الذهنية فقد

مدى فاعلية اخلرائط الذهنية يف تنمية  والتي استهدفت التعرف عىل (Poison, 2004)ومنها دراسة 

كام  ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل فاعليتها ،مهارات ما وراء املعرفة ومهارات حل املشكلة يف التاريخ

 أشارت نتائجها إىل تقبل املتعلمني هلا.

ية اخلريطة الذهنية يف تنمية ( والتي استهدفت حتديد فاعلية اسرتاجي2011دراسة )الفقي، 

وقد توصلت نتائج الدراسة إىل  ،تحصيل وبعض املهارات التارخيية لدى تالميذ املرحلة االعداديةال

 فاعلية اخلرائط الذهنية يف تنمية التحصيل واملهارات التارخيية لدى عينة الدراسة.

والتي استهدفت التعرف عىل مدى فاعلية إعامل نصفي املخ باستخدام ( 2013ة )تلة، دراس

 ،اخلرائط الذهنية يف تنمية مهارات التفكري التارخيي واالجتاه نحو املادة لدى تالميذ املرحلة االعدادية

 اه نحو املادة.وتوصلت نتائجها إىل فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية التفكري التارخيي واالجت

( والتي استهدفت التعرف عىل فاعلية استعامل اسرتاتيجية اخلرائط 2013دراسة )الدليمي، 

وقد أشارت نتائجها إىل وجود فروق  ،الذهنية يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األديب يف مادة التاريخ

ضابطة يف التطبيق البعدي ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة ال

 .لالختبار التحصييل لصالح املجموعة التجريبية

( والتي استهدفت التعرف عىل مدى فاعلية اسرتاتيجيتي 2015دراسة )جودت وهالل، 

اخلريطة الذهنية والتساؤل الذايت يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األديب يف مادة تاريخ أوربا وأمريكا 
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د أشارت نتائجها إىل أن اسرتاتيجيتي اخلريطة الذهنية والتساؤل الذايت أثبتتا احلديث واملعارص، وق

 .تدريس التاريخ للطالباتفاعليتهام يف 

( والتي استهدفت حتديد فعالية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تدريس 2015دراسة )يوسف، 

 ،ى طالب الصف األول الثانويالتاريخ عىل تنمية بعض مهارات التفكري املنظومي واختاذ القرار لد

 والتي أثبتت فاعلية اخلرائط الذهنية يف تنمية التفكري املنظومي واختاذ القرار لدى الطالب.

 Habits of Mindثانيا ـ عادات العقل 

ون من جمموعة من النظريات املعرفية أمهها كاشتق مفهوم عادات العقل من اطار نظري كبري م

 .ج البنائية، ونظرية التعلم االجتامعي، وأخريا نتائج أبحاث الدماغوالنامذ ،ريات الذكاءنظ

: نزعة الفرد إىل عدد وجهات النظر، فمنهم من يرى أهنابت وقد تعددت تعريفات عادات العقل

، عندما تكون االجابة أو احلل غري متوافر يف بنيته املعرفية طريقة مبدعة عند مواجهة مشكلة ماالترصف ب

 (.8، 2003يك، كال ،)كوستا

، وتضع نظام األولويات السليم ير وتنظم وترتب العمليات العقليةكام اهنا العادات التي تد

 (.13، 2002احلارثي، يف احلياة ) نهلذه العمليات، فتساعد يف تصحيح مسار اإلنسا

ف تم التخطيط وتعرف أيضا بأهنا تفكري منظم مرتب يتضمن آليات واسرتاتيجيات متصلة هبد

 (.14، 2007قطامي، تحقيقه بوعي )ل

ويف ضوء ما سبق يمكن القول أن عادات العقل هي: مهارة املتعلم يف تنظيم أفكاره وترتيبها 

ت نه يف حل املشكالمويستفيد ، بحيث تصبح سلوكا يستخدمه طريقة مبدعة عند مواجهة مشكلة ماب

 .التي تواجهه يف حياته اليومية

 تصنيف عادات العقل

األول خرائط  لعادات العقل تضمن ثالثة أقسام: تقسيم (Hyerle, 1999)ايرل قدم ه 

الثاين ، واألسئلة، ومهارة ما وراء املعرفة، واملهارات العاطفية: مهارة صياغة التفكري ويتفرع منها
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ت ، والثالث منظاماالبداع واملرونة وحب االستطالع، وتوسيع اخلربة :العصف الذهني ويتفرع منها

 .املثابرة، والتنظيم، والضبط، والدقة :م ويتفرع منهاالرسو

ات العقل ( ثالث مهارات مكونة لعاد184ـ181، 1999كام قدم )روبرت مارزانو وآخرين، 

 .ناقد، ومهارة التفكري االبتكاريهارة التفكري الم، وهي: مهارة تنظيم الذات

ابرة، التحكم بالتهور، االصغاء ث: امل( ستة عرش عادة عقلية هيCosta& Kallick, 2000وقدم )

ريف، الكفاح من أجل الدقة، التساؤل وطرح املشكالت، التفكري ، التفكري فوق املعبتفهم، التفكري املرن

، جع البيانات ، التفكري والتواصل بوضوح ودقةة، تطبيق املعرفة السابقة يف مواقف جديدالتباديل

، اجياد ، االستجابة بدهشة، حتمل املسؤولية واملخاطرةر، االبداع والتخيل واالبتكاواسباستخدام احل

 .االستعداد الدائم للتعلم املستمر، واملرحالدعابة أ

: حب تشابه بينها يف بعض عادات العقل، مثل وباستقراء التصنيفات السابقة يالحظ أن هناك

 .طرح املشكالت االستطالع، املرونة، الدقة، االبداع، املثابرة، التنظيم، ما وراء املعرفة،

 عادات العقل وعالقتها باخلرائط الذهنية

ا املرآة يمكن أن يسهم استخدام اخلرائط الذهنية يف التدريس يف تنمية عادات العقل؛ باعتباره 

، فهي أداة برصية ولفظية تستخدم ذي يعكس العمليات الداخلية للعقل، الاخلارجية للتفكري املرن

كام أهنا النظام الذي  (Victor & Valqui, 2006)حل املشكالت االبداعية  بطريقة مرنة واشعاعية أثناء

وحل  ؛ هبدف التذكر والتفكري االبداعيم الفرد للغة واأللفاظ والصورمن شأنه توسيع جمال استخدا

( وهي نموذج ابتكاري من األفكار املرتابطة التي تظهر التصورات 98ـ أ، 2006بوزان، املشكالت )

كام أهنا مظهر الستخدام  ،رد عن املوضوعات باستخدام الصور والرسوم واأللوان والنامذجالبرصية للف

  (.Trevino, 2005, 34)النصفني األيمن واأليرس  نكل م

مظهر خارجي وفريد لكل مراحل االبتكارية اخلرائط الذهنية ويؤكد توين وباري بوزان أن 

(Buzan, T. &., 1994, 155فيمكن أن نعطي للت )بعد تتبعهم  ،الميذ الفرصة ابتكار خرائطهم العقلية

للنموذج الذي يقوم املعلم باعداده، ونسمح هلم بمشاركة خرائطهم مع زمالئهم بالعمل يف جمموعات 
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 .N. E)ثم يتم اختيار تلميذ من كل جمموعة ملشاركة اخلريطة العقلية اخلاصة به مع الفصل كله  ،صغرية

A., 2007)  ويؤدي إىل نمو وتعديل بناؤه  ،يشجع عىل تبادل اخلربات واملعاينأقرانه مع فتفاعل املتعلم

املعريف، حيث تشري نتائج الدراسات إىل أن استخدام اخلرائط الذهنية والتفاعل داخل جمموعات العمل 

  .(Oldfather, et al., 1994, 15-25)يساعد عىل النمو العقيل 

 ،جيات التي تستخدم للتعرف عىل املعلومات القبليةكام أن اخلرائط الذهنية من االسرتاتي

وتساعد التالميذ عىل متثيل واستيعاب املعلومات اجلديدة وتطوير خمططاهتم املعرفية للمفاهيم 

(Evrekli, et al., 2009, 2274وتقديم املواد التعليمية يف شكل هنائي منظم )،  ولذلك فإهنا تسمح

عرفة احلالية، وتساعد املتعلم عىل رؤية خريطته اخلاصة بالرتابط بني املعرفة السابقة وامل

(Cunningham, 2005, 59.) 

كام أهنا أداة معرفية تساعد يف تعزيز عمليات ما وراء املعرفة؛ حيث تسمح للتلميذ بتخيل 

 ,Jones, B. et al., 2012, 5)وتوضح التغري املفاهيمي لدى التالميذ  ،املفاهيم وتطوير بنيته املعرفية

Zumback, 2008) والعصف الذهني لألفكار وحل املشكالت ،وتساعد عىل تسجيل املالحظات، 

 (.Mackelbergh, 2006)والتخطيط والتدريس والتواصل واسرتاتيجيات ما وراء املعرفة 

عد يف تنمية بعض عادات يتضح مما سبق ان استخدام اخلرائط الذهنية يف التدريس يمكن أن يسا

املعرفة  ، التفكري االبتكاري، تطبيق، التفكري التباديلرونة يف التفكري، التفكري فوق املعريف: املالعقل مثل

السابقة يف مواقف جديدة، التخيل، حل املشكالت، التنظيم، مجع البيانات باستخدام احلواس، حتمل 

ـ اإلصغاء بتفهم  )املثابرة :أربعة من هذه العادات وهي  البحث احلايل عىل قياس، وقد اقترصاملسئولية

رتباطا باستخدام اخلرائط ر اث( حيث إهنا أك ؤل وطرح املشكالتوموضوعية ـ التفكري بمرونة ـ التسا

 .الذهنية

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


 د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

152 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

   Visual Thinkingالتفكري البرصي  :ثالثا

إن أكثر عمليات التفكري أمهية تأيت مبارشة من ادراكنا للعامل من حولنا، حيث يكون البرص هو 

لية االبصار واستخدام حاسة ، فعمنا املعرفية وتكوينهااألول الذي يوفر أساس عمليات اجلهاز احليس

 .ة هلا دور أسايس يف عملية التعلم، وتنمية املهارات البرصيالبرص

ا يساعد يف فهم النصوص فاللغة البرصية لغة عاملية للتواصل بني البرش، وتنميتها وتنمية مهاراهت

، ولكي يتمكن التلميذ من ذلك عليه ممارسة اتىل التفكري وادراك العالق، وينمي القدرة عاملكتوبة

 (.19، 2004حسن، ية بصورة تتخاطب مع عقله )األنشطة البرص

، وعادة ما يتأثر باللغة ط التفكري الذي يعتمد عىل الرؤيةويعد التفكري البرصي نمط من أنام

( بأنه 116، 2011، سطوحيفتعرفه ) البرصيت التفكري البرصية، وقد تعددت التعريفات التي تناول

نمط من أنامط التفكري عايل املستوى ينشأ نتيجة استثارة العقل بمثريات برصية يرتتب عليها ادراك 

، متمثلة يف العقلية ، ويتم ذلك من خالل جمموعة من العملياتمفهوم أو عالقة لنموذج أو شكل ما

 .  إىل لغة رياضية جم اللغة البرصيةعىل أن يرت قدرة املتعلم

؛ الدراك عالقة بني املعارف  الذي يثري العقل بمثريات برصيةوهو نمط من أنامط التفكري

، واءمة بينها وبني خرباته السابقة، واملات واستيعاهبا ومتثيلها وتنظيمها، ثم دجمها يف بنيته املعرفيةواملعلوم

 (.23، 2009، محادةكتسبة ذات معنى بالنسبة له )لتصبح خربة م

، رة الفرد عىل قراءة الشكل البرصيبينام يعرفه آخرون بأنه منظومة من العمليات ترتجم قد

 .(82، 2006)حممد،  وحتويل اللغة البرصية إىل لغة لفظية، واستخالص املعنى منها

ويف ضوء التعريفات السابقة يمكن القول أن التفكري البرصي نمط من أنامط التفكري يعتمد عىل 

ارة العقل باستخدام مثريات برصية، ويتضمن جمموعة من العمليات متمثلة يف قدرة املتعلم عىل حتويل اث

 .إىل لغة لفظية أو رياضيةاللغة البرصية 
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 مهارات التفكري البرصي

يتضمن التفكري البرصي جمموعة من املهارات ترتجم قدرة املتعلم عىل قراءة الشكل البرصي 

حتديدها يف ثالث مهارات رئيسة هي: ، وهذه املهارات يمكن فظيةة إىل لغة لوحتويل اللغة البرصي

عددا من املهارات  ، وتشمل كل مهارة رئيسةاملالحظة البرصية، واملقارنة البرصية، والتخيل البرصي

: ( يف ستة مهارات رئيسة هي 37، 2009، محادة، وحيددها )(139، 2011 ،سطوحيالفرعية )

، اخلزندار)، كام حتددها ، والتربيرواالستنتاج ،والتمثيل ،وادراك العالقات ،والتفسري ،التوصيف

 ،القاتوربط الع ،والتحليل ،والوصف ،: التعرف( يف مخس مهارات هي627، 2006، مهدي

 ،التحليل :( يف أربع مهارات هي107، 2006، حممدواستخالص املعاين، كام حددها ) ،والتفسري

 .نظرة الشمولية الكليةوال ،واإلدراك ،والرتكيب

التعرف  :باستقراء مهارات التفكري البرصي السابقة نجد أن معظمها يتفق عىل مهارات

وقد اختذ الباحث هذه  ،واستخالص املعني ،، والتفسريوادراك العالقاتوالتحليل، والوصف، 

 .املهارات اخلمس أبعادا الختبار التفكري البرصي

 دى تالميذ املرحلة االبتدائيةأمهية تنمية التفكري البرصي ل

تصنيف األشياء وسهولة  ترجع أمهية تنمية التفكري البرصي لدى التالميذ يف أنه يساعد عىل

، ألفكار باستخدام الكلامت والرموز، فهو يعتمد عىل تنوع التقنيات والصور يف متثيل ااستخدامها

العالقات بني املوضوعات واملفاهيم ، ويسهم يف اجياد ل املعلومات بطريقة رسيعة ومؤثرةوتباد

 (.Buzan, 2000واألفكار، مما يمكن من فهمها )

فضل األساليب ، والتوصل إىل أفاعل والنشاط أثناء عملية التعلمكام أنه يسهم يف زيادة الت

، وزيادة تعامل مع املشكالت الطارئة وحلها، والتمكن من ال، وتبادل األفكارللتواصل مع اآلخرين

، 2011، الديب؛ 110، 2011، سطوحيقارنة بني عنارص املوضوعات )لتلميذ عىل التحليل واملقدرة ا

12). 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


 د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

154 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

يف تنمية التفكري البرصي من خالل االمكانات املتاحة يف الرسوم التي  وتساعد اخلرائط الذهنية

 (.Anderson, 1997) تعرب عن الكثري من املعاين املتعلقة بمفهوم ما

 ،تعتمد عىل التفكري البرصي الذي يقوم عىل ترتيب األشياء مكانيا يف الفراغ اخلرائط الذهنيةف

، باستخدام الصور والرسوم واأللوانفهي تشخيص للتصورات البرصية للتلميذ عن املوضوعات 

، دها عىل الرسوم والصور واأللوانوهي من االسرتاتيجيات املناسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية العتام

تقابل الفروق الفردية للتالميذ، وتسمح باالتصال والتواصل والتعلم النشط الفعال، فتلميذ كام أهنا 

لعالقات، ، ولديه القدرة عىل التخيل واالسرتجاع وادراك اة االبتدائية يمتاز بذاكرة برصيةاملرحل

 ، والتشابه واالختالف.كعالقات الزمان واملكان

 يةالتفكري البرصي وعالقته باخلرائط الذهن

، رصية مشرتكة بني املعلم واملتعلماخلريطة الذهنية من أدوات التفكري البرصي كوهنا متثل لغة ب

، ويقوم عىل استعامل اخلرائط التي تنتظم تنظيم املعلومات يف بنية املتعلمعىل اعتبار أهنا أسلوبا جديدا ل

علم اسرتجاعها وتفسريها عن طريقها األفكار املهمة ألي موضوع درايس يدرس إذ تسهل عىل املت

 .(63: 2010وحتليلها )خليل، 

 Historical Concepts رابعا ـ املفاهيم التارخيية

ا تنظم املعرفة يف صورة ذات معنى، فهي تعد املفاهيم من أهم نواتج التعلم التي بواسطته

       .طريقها يتم التواصل بني األفراد ، وعنالوحدات البنائية للعلم

؛ فيعرف املفهوم بأنه صورة ذهنية تدل عىل جمموعة من األشياء ت تعريفات املفاهيموقد تعدد

 عنها بكلمة ، ويعربة واحدة أو أكثر متيزها عن غريهاأو األحداث أو األشخاص التي تشرتك يف خاصي

 (.211، 2006، ريان) أو تركيب بسيط

اء أو اخلربات أو الظواهر يجتريدا عقليا للصفات املشرتكة ملجموعة من األشويعرف بأنه 

 (.205، 2002، إبراهيم)

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


Dr. Ibrahim Abdulfattah Rezq 

Volume (3) No. (3) 2020 

155 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10 

 

ويعرف املفهوم التارخيي بأنه تصور ذهني ذي طبيعة متغرية يقوم عىل اجياد عالقات بني األشياء 

واحلقائق واألحداث واملواقف التارخيية والتي تصنف عىل أساس الصفات املشرتكة بينها وتصاغ 

، 1996، البنعيل، 118، 1990، محيدة، 150، 1990، ، اللقاين129، 1991صياغة لفظية )خلف، 

5 .) 

واملفهوم التارخيي عبارة عن صورة عقلية عامة تكون عىل شكل كلمة جمردة أو شبه مجلة تشري 

شرتكة املحددة والتي متيز حدثا أو شيئا أو فكرة أو غريها، وقد يكون املفهوم ملجموعة من السامت امل

قد يكون معنوي كاملساواة أو الشورى، وقد يكون مكاين كالقادسية أو حيس كاملدينة أو الدولة، و

 (.15، 1985الريموك، أو زماين كاحلارض واملستقبل واملايض )املومني، 

ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن املفهوم تصور عقيل جمرد يعطي أسام أو لفظا ملجموعة من 

 خصائص وصفات مشرتكة. األشياء أو األحداث أو الظواهر التي يوجد بينها

 طبيعة وخصائص املفاهيم التارخيية

 وإن كان ينطوي عىل أخبار وأحداث تارخيية  ،املفهوم التارخيي ليس خربا أو حدثا تارخييا معينا

أي أن املفهوم  ،فمفهوم معركة ينطوي عىل أخبار كثرية وأحداث كثرية قديمة وجديدة ،كثرية

 د صفة تصنيفية معينة له.التارخيي قاعدة معرفية يمكن حتدي

  املفهوم التارخيي قد يكون اسم ذات أو اسم معنى، واسم الذات بشكل عام حمسوس أقل

جتريدا كمفهوم اخلليفة أو األسطول أو السيف، واسم املعنى أكثر جتريدا كالديمقراطية 

 أسامء وتعرف مجيعا باألسامء الكلية النه ال يوجد فرقا بني ،والنظام االقتصاديوالعدالة 

 .الذات واملعنى من حيث التجريد

  املفهوم التارخيي قد يكون مرتبط بقواعد اقرتانية أو قواعد انفصالية فمفهوم النظام

ومفهوم  ،..الخ.االقتصادي مقرتن بالزراعة والصناعة والتجارة والصيد والرضائب

ء أو حماربني أو ملوك الصليبيني يرتبط بقاعدة انفصالية فالصليبيني قد يكونوا فرسان أو أمرا
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والسيف  ،والطائرة سالح ،والسالح مرتبط كذلك بقاعدة انفصالية فالدبابة سالح ،أوربا

 ...الخ..سالح، والقنبلة سالح

 قد تكون املفاهيم وصفية أو قيمية، وصفية كمفهوم ديكتاتور، وقيمية كالعبودية واحلرية. 

 ي ليس له حقيقة مستقلة عن تصور العقل املفهوم التارخيي مدرك، ووجوده ذهني عقيل جمرد أ

البرشي، ألنه يتناول الصنف العام الغري قائم يف عامل الواقع، إنام يوجد أفراد أو عينات أو 

فهوم نامذج تدل عليه أو تعادله وهذه ترتبط مع بعضها بخصائص وصفات مشرتكة ليكون امل

 ممثال هلذه العينات أو النامذج أو األفراد.

 كام شتقاق مفاهيم تارخيية فرعية منهاارخيية قد تكون عامة أو أساسية يمكن ااملفاهيم الت ،

يمكن اشتقاق مفاهيم متفرعة من الفرعية أي من حيث التعميم والتخصيص واألكثر 

  (407، 2014موسى، خصوصية )

 ع املفاهيم التارخيية وتصنيفاهتاأنوا

حسب الدور الذي تلعبه يف التعلم،  تصنف املفاهيم التارخيية بطرق شتى أفضلها أن تصنف

 ،فبعض املفاهيم تبدو أكثر فائدة من غريها، وبعض املفاهيم ال فائدة منها بسبب اتساعها وشموهلا

 ويمكن حتديد املفاهيم التارخيية يف األنواع التالية:

اعة مثل الس ،إىل مفاهيم الوقت املحدد لشيئ ما واملرتبط بنقطة بداية نقسمالوقت: وتمفاهيم  .1

، ومفاهيم الوقت الكمية غري املحددة يف طبيعة ما، ويشري 1973أكتوبر  6الثانية يوم السبت 

ومنذ وقت قريب، والعصور  ،الليل والنهار ،إىل استغراق الوقت مثل: قرن، عرص

 .الخ.الوسطى

 اجلبل. ،عاصمة، شبه جزيرة، اهلضبة :مفاهيم املكان: مثل .2

ربة املبارشة أو غري املبارشة بالوسائل التعليمية مثل: بحر، املفاهيم املادية: وهي مفاهيم اخل .3

 بحرية، جزيرة، غابة.
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املفاهيم املحددة: وهي أكثر جتريدا وصعوبة مثل الديمقراطية، والتعاون، واالحرتام،  .4

 واحلرية.

املفاهيم اجلديدة: وهي املفاهيم التي ظهرت حديثا نتيجة للتقدم العلمي أو األحداث  .5

العوملة،  ،ملستجدة كالطاقة الذرية، األقامر الصناعية، الوطن السليب، عدم االنحيازالتارخيية ا

 (.44، 1989حرب النجوم )السكران، 

 ويات املفاهيم التارخيية وتطورهامست

إال بعد  فرعونفالطفل ال حيصل عىل مفهوم  ،املفاهيم تبدأ بدايات صغرية وبشكل تدرجيي

، ويدرك ويفهم السبب يف انتامئها مجيعا إىل صنف أو جمموعة كاماحلحصوله عىل خربات عن عدد من 

 (.296، 1996)ابراهيم، محلت هذا اللقب 

وانام ختتلف درجة نموها  ،ونمو املفاهيم وتطورها ال يتم عىل وترية واحدة أو بمعدل واحد

، وقد يعود م املجردةبدرجة أرسع من املفاهي وتطورها باختالف املفهوم نفسه، فاملفاهيم املادية تتطور

توفري ، وهذا ال ية واألمثلة احلسية يف تشكيل املفاهيم املادية وتعلمهاذلك إىل استخدام اخلربات املبارش

، ولعل اخلرائط خلربات البديلة واألمثلة الرمزيةوانام يتشكل باالعتامد عىل ا ،يف تشكيل املفاهيم املجردة

 أن تسهم يف تعلم املفاهيم التارخيية.الذهنية احدى االسرتاتيجيات التي يمكن 

وتتطور املفاهيم التارخيية من البسيط إىل املعقد، ومن املحسوس إىل املجرد، ومن التشابه إىل 

  .حول الذات إىل الشعور االجتامعي ، ومن املتمركزلتباين، ومن التجزئة إىل التعميما

 أمهية تعلم املفاهيم التارخيية

، س التاريخ يف مجيع مراحل التعليمتارخيية أحد األهداف األساسية لتدريإن تعلم املفاهيم ال 

 .لة يساعد عىل التعلم الناجححيث إن تعلم املفاهيم بطريقة فعا

يتطلب من املتعلم أن جيمع بني شيئني أو حادثني أو أكثر من ويقصد بتعلم املفهوم أي نشاط 

ىل نمو املفاهيم، بحيث يستطيع املتعلم تصنيف ، وهذا النشاط من املفرتض أن يؤدي إتصنيفأجل ال
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، 2005، زياد) األشياء اجلديدة تصنيفا صحيحا، بصورة متكنه من التفرقة بني األمثلة املوجبة والسالبة

12.) 

ه تقديم النشاط التعليمي الذي فإنه جيب علي هويف حالة قيام املعلم بتعليم مفهوم معني لتالميذ

املوجبة والسالبة، فإذا متكن التلميذ من تصنيف املثريات باختيار األمثلة  يشتمل عىل أمثلة املفهوم

 (.80، 2002عقل، ن قد تعلم املفهوم وأتقن تعلمه )املوجبة واستثناء األمثلة السالبة فإنه يكو

 مستويات تعلم املفاهيم

  :( بني مستويني يف تعلم املفاهيمklausemier, 1980, 37)ميز كالوزمري 

: ويتمثل يف قدرة الفرد عىل التمييز بني األمثلة املطابقة واألمثلة غري املطابقة ى األدنىاملستو -أ

 للمفهوم.

 :املستويات العليا: ويتمثل تعلم املفاهيم فيام ييل -ب

 .تعريف املفهوم بخصائصه املحددة 

 غري املميزة للمفهوم التمييز بني اخلصائص املميزة واخلصائص. 

 طابقة واألمثلة غري املطابقة عىل أساس اخلصائص املحددة للمفهوم.التمييز بني األمثلة امل 

 .حتديد املفاهيم العليا التي يندرج حتتها املفهوم واملفاهيم الدنيا التي تندرج حتته 

  يربط املفهوم بمفهوم أخر أو أكثرحتديد املبدأ الذي. 

دى تعلم تالميذ الصف ذه املستويات وما يندرج حتتها كمعيار لقياس موقد استخدم الباحث ه

شخصيات وأحداث من التاريخ " ملفاهيم التارخيية املتضمنة بوحديتملستويات تعلم ا الرابع االبتدائي

 .ية لدهيمدليل عىل تنمية املفاهيم التارخيك  "، مظاهر احلضارة املرصية القديمةالفرعوين

 تقويم تعلم املفاهيم

وآخرون  "فراير"وضع  (klausemier)ذج كالوزمري لنمو لتقويم مستويات تعلم املفاهيم وفقا

Frayer, et al  وسكونسن"نموذجا الختبار مستويات تعلم املفهوم يعرف بنموذج" Wisconsion 
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وثامنية منها متثل اثنان منها متثل املستوى األدنى  ،ويقيس مستويات تعلم املفهوم من خالل عرش مهام

  :املستويات العليا وهي

 فهوم، وخيتار التلميذ املثال املوجب للمفهوم.اعطاء اسم امل .1

 اعطاء اسم املفهوم، وخيتار التلميذ املثال السالب للمفهوم. .2

 اعطاء املثال املوجب للمفهوم، وخيتار التلميذ اسم املفهوم. .3

 اعطاء اسم املفهوم، وخيتار التلميذ اخلاصية املميزة للمفهوم. .4

 صية غري املميزة للمفهوم.اعطاء اسم املفهوم، وخيتار التلميذ اخلا .5

 اعطاء معنى املفهوم، وخيتار التلميذ اسم املفهوم. .6

 اعطاء اسم املفهوم، وخيتار التلميذ معنى املفهوم. .7

 اعطاء اسم املفهوم وخيتار التلميذ املفهوم األعىل. .8

 اعطاء اسم املفهوم وخيتار التلميذ املفهوم األدنى. .9

( 214-213، 1996محيدة، دأ الذي يربط بينهام. )املباعطاء اسم مفهومني وخيتار التلميذ  .10

بوحديت وقد استخدم الباحث هذه املهام لقياس مستويات تعلم املفاهيم التارخيية املتضمنة 

لدى عينة  "شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين، مظاهر احلضارة املرصية القديمة"

 البحث.

 املفاهيم التارخيية وعالقتها باخلرائط الذهنية

الصعبة  تقدم مفتاح للمفاهيم املتضمنة باملوضوعاتيمكن أن ائط الذهنية ريرى الباحث ان اخل

املختلفة ليسهل الوصول  للعالقات املرتبطة بينها يف تصميم جذاب يوضح املستويات وتسلسل منطقي

الح )ص كالتطبيق والرتكيب والتقويم لفهم عميق وجتهيز معلومات للمستويات العليا من التفكري

 (.11، 2018الدين، 
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 جراءات الدراسةإ

 :لالجابة عىل أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه اتبع الباحث االجراءات التالية

 :أوال ـ اختيار الوحدتني

شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين، مظاهر احلضارة املرصية "وحديت اختار الباحث 

رابع االبتدائي يف منهج الدراسات االجتامعية بالفصل الدرايس عىل تالميذ الصف ال املقررتني  "القديمة

 ( لألسباب التالية:2018/2019م )وزارة الرتبيةو والتعليم، 2018/2019الثاين للعام الدرايس 

األنشطة التي يقوم التالميذ ان العديد من الشخصيات واألحداث، فضال عن تضمنام يأهن .1

 .فاهيم التارخيية وممارسة بعض عادات العقلويمكن من خالهلا تنمية امل ،بأدائها

عىل العديد من املوضوعات املهمة التي تساعد التلميذ عىل تكوين تصور  تشتمل الوحدتان .2

 سليم عن العرص الفرعوين بملوكه واالنجازات التي حتققت فيه.

 ،لتارخييالعديد من املفاهيم األساسية التي متثل أحد أركان البناء املعريف ا انتضمنام يأهن .3

 .وحيتاجها التلميذ يف املراحل التعليمية األعىل

وبعض مهارات مما يمكن أن يسهم يف تنمية بعض عادات العقل  ،كبري زمن تدريس الوحدتني .4

 .التفكري البرصي

العديد من األفكار واملفاهيم الرئيسة والفرعية التي يمكن أن يستخدمها  تتضمن الوحدتني .5

 ائط العقل.التلميذ يف اعداد ورسم خر

الفرصة أمام التالميذ لتصميم العديد من اخلرائط العقلية املتنوعة  تتيح موضوعات الوحدتني .6

 التي يمكن أن تسهم يف تنمية مهارات التفكري البرصي.
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 عداد الوحدتنيإ :ثانيا

شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين، مظاهر احلضارة املرصية " تم اعداد وحديت

 :باتباع اخلطوات التالية "القديمة

 حتديد األهداف التعليمية للوحدة -1

شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين، "وحديتيد األهداف العامة من دراسة تم حتد 

هلام يف كتاب التلميذ )وزارة الرتبية باالستعانة باألهداف املحددة   "مظاهر احلضارة املرصية القديمة

 (.2019والتعليم، 

 لوحدةحمتوى احتليل  -2

لتحديد املفاهيم التارخيية املتضمنة  "مظاهر احلضارة املرصية القديمة"تم حتليل حمتوى وحدة 

وحلساب ثبات التحليل أجرى الباحث عملية التحليل مرتني بفارق زمني قدره ثالثة أسابيع،  ،هبا

مظاهر احلضارة "ة يف وحدة وبذلك تم التوصل إىل قائمة املفاهيم املتضمن ،%97وبلغت نسبة االتفاق 

 .)ملحق ( "املرصية القديمة

 عداد دليل املعلمإ -3

شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين، "وحديتقام الباحث بإعداد دليل املعلم لتدريس 

وقد اشتمل الدليل عىل مقدمة ونبذة عن  ،وفقا للخرائط الذهنية  "مظاهر احلضارة املرصية القديمة

وتوجيهات عامة للمعلم لتنفيذ الدروس وما يرتبط هبا من  ،ة والفلسفة التي تقوم عليهااخلرائط الذهني

وقائمة  ،والتوزيع الزمني ملوضوعات الوحدة ،وأهداف تدريس الوحدة والوسائل التعليمية ،أنشطة

وتشمل األهداف  ،وخطة السري يف تدريس الوحدة ،بأهم املراجع العلمية لكل من املعلم والتلميذ

سلوكية لكل درس واألدوات والوسائل التعليمية واألفكار البأساسية وخطة السري يف الدرس ال

 .والتقويم
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 عداد أدوات الدراسةإثالثا ـ 

 عداد اختبار املفاهيم التارخييةإ -1

شخصيات "وحديت هدف االختبار إىل التعرف عىل أثر تدريس  اهلدف من االختبار: -أ

سرتاتيجية وفقا ال  "عوين، مظاهر احلضارة املرصية القديمةوأحداث من التاريخ الفر

 . الرابع االبتدائيخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم التارخيية لدى تالميذ الصف ا

وقد  ،لتقويم تعلم املفاهيمWisconsin "وسكونسن"تم اتباع نموذج  :أبعاد االختبار -ب

وروعي مناسبة  ،البدائل رباعين متعدد صيغت مفردات االختبار وفقا لنمط االختيار م

كام روعي فيها الوضوح وسهولة  ،املفردات ملستوى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 .األلفاظ

تم عرض االختبار يف صورته األولية عىل جمموعة من اخلرباء يف جمال  :صدق االختبار -ج

، ومدى ستوى التالميذعىل مدى مالءمته ملاملناهج وطرق تدريس التاريخ وذلك للحكم 

الصحة العلمية ملفرداته، وتوافقها مع املستويات الدنيا والعليا، وكذلك مدى وضوح 

يف  املحكمون بعض التعديالت التي أخذها الباحثوقد أبدى السادة  ،تعليامت االختبار

  .جتانس البدائل واختصارها :االعتبار عند اعداد الصورة النهائية مثل

طبق االختبار يف صورته األولية عىل أحد فصول الصف  :الستطالعية لالختبارالتجربة ا -د

 :غري املجموعة األصلية وذلك بغرض تلميذا وهم من 36وعددهم  رابع االبتدائيال

 :تبني من خالل التجربة االستطالعية لالختبار أن متوسط  حساب زمن االختبار

 دقيقة. 45ة عىل مفرداته هو الزمن املناسب النتهاء مجيع التالميذ من االجاب

 :طريقة التجزئة النصفية تم حساب ثبات االختبار باستخدام  حساب ثبات االختبار

، , 83بمعادلة سبريمان وبراون، وحيث إن معامل االرتباط بني نصفي املقياس بلغ 

وهو معامل مرتفع من الثبات ويمكن الوثوق به. , 90فإن معامل الثبات بلغ 
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وقد  ،مفردة 30 االختبار يف صورته النهائية بلغ عدد مفردات :لنهائية لالختبارالصورة ا -ه

وصفر لالجابة  ،جابة صحيحة درجة واحدةإأعطي لكل مفردة جييب عنها التلميذ 

اصفات مو 1ويوضح جدول  ،درجة 30وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار  ،اخلطأ

 اختبار املفاهيم التارخيية.

 Wisconsin ننسووفقا لنموذج ويسك صفات اختبار املفاهيم التارخيية( موا1جدول )

 املجموع أرقام األسئلة أبعاد االختبار وفق نموذج ويسكونسن مستويات تعلم املفاهيم

املستوى األدنى )التمييز بني األمثلة 

 املطابقة وغري املطابقة للمفهوم(

جب ـ اعطاء اسم املفهوم وخيتار التلميذ املثال املو1

 للمفهوم.
1 ،11 ،21 3 

ـ اعطاء اسم املفهوم وخيتار التلميذ املثال السالب 2

 للمفهوم.
2 ،12 ،22 3 

 ،املستويات العليا )تعريف املفهوم

والتمييز بني اخلصائص املميزة وغري 

املميزة، واألمثلة املطابقة وغري املطابقة، 

وحتديد املفاهيم العليا التي يندرج حتتها 

 املفهوم (

ـ اعطاء املثال املوجب للمفهوم وخيتار التلميذ 3

 اسم املفهوم.
3 ،13 ،23 3 

ـ اعطاء اسم املفهوم وخيتار التلميذ اخلاصية 4

 املميزة للمفهوم.
4 ،14 ،24 3 

ـ اعطاء اسم املفهوم وخيتار التلميذ اخلاصية غري 5

 املميزة للمفهوم.
5 ،15 ،25 3 

ر التلميذ اسم ـ اعطاء معنى املفهوم، وخيتا6

 املفهوم.
6 ،16 ،26 3 

ـ اعطاء اسم املفهوم، وخيتار التلميذ معنى 7

 املفهوم.
7 ،17 ،27 3 

ـ اعطاء اسم املفهوم وخيتار التلميذ املفهوم 8

 األعىل.
8 ،18 ،28 3 

ـ اعطاء اسم املفهوم وخيتار التلميذ املفهوم 9

 األدنى.
9 ،19 ،29 3 

وخيتار التلميذ املبدأ  ،ـ اعطاء اسم مفهومني10

 الذي يربط بينهام.
10 ،20 ،30 3 

 مفردة 30 أبعاد10املجموع 
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 عداد اختبار التفكري البرصيإ -2

شخصيات وأحداث من التاريخ "وحديت التعرف عىل أثر تدريس اهلدف من االختبار: -أ

يف تنمية الذهنية وفقا السرتاتيجية اخلرائط   "الفرعوين، مظاهر احلضارة املرصية القديمة

 مهارات التفكري البرصي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.

ـ إدراك  :أبعاد االختبار -ب ـ التحليل  تم حتديد أبعاد االختبار يف مهارات )التعرف والوصف 

، االختبار خرائط وأشكال وصورالعالقات ـ التفسري ـ استخالص املعنى ( وقد اشتمل 

، وروعي مناسبة املفردات عبارة ناقصة أو سؤالكل أو صورة ويتبع كل خريطة أو ش

 .رابع االبتدائيالووضوحها وسهولة ألفاظها ملستوى تالميذ الصف 

تم عرض االختبار يف صورته األولية عىل املحكمني للحكم عىل مدى  :صدق االختبار -ج

سبتها والصحة العلمية للمفردات ومنا ،دقة ووضوح اخلرائط واألشكال والصور

وقد أبدى السادة املحكمون بعض التعديالت التي  ،الرابع االبتدائيلتالميذ الصف 

مثل تعديل بعض البدائل واختيار  ،أخذها الباحث يف االعتبار عند اعداد الصورة النهائية

 .صور أكثر وضوحا ومتييزا

جمموعة من تالميذ طبق االختبار يف صورته األولية عىل  التجربة االستطالعية لالختبار: -د

 :غري عينة البحث وذلك بغرض الرابع االبتدائي

 :تبني أن متوسط الزمن املناسب النتهاء مجيع التالميذ من  حساب زمن االختبار

 .دقيقة 45االجابة عىل االختبار هو 

 :طريقة التجزئة النصفية باستخدام  تم حساب ثبات االختبار حساب ثبات االختبار

نه يتمتع بدرجة أ( مما يدل عىل 80.33نه يساوي )أووجد  براونبمعادلة سبريمان و

 .عالية من الثبات

مفردة وقد  22بلغ عدد مفردات االختبار يف صورته النهائية  :لصورة النهائية لالختبارا -ه

 ،طأأعطي لكل مفردة جييب عليها التلميذ اجابة صحيحة درجة واحدة وصفر لالجابة اخل
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 (2جدول )درجة والصغرى صفر ويوضح  22لالختبار  لنهائيةوبذلك تكون الدرجة ا

 .مواصفات اختبار التفكري البرصي

 ( مواصفات اختبار التفكري البرصي2جدول )

 املوضوع

 املهارة

 املجموع
األوزان 

 النسبية
التعريف 

 والوصف

التحيل

 ل

ادراك 

 العالقات
 تفسري

استخال

 ص املعنى

شخصيات وأحداث من 

 ةالدولة القديم
 % 18.81 4 ـ 1 2 ـ 1

شخصيات وأحداث من 

 الدولة الوسطى
 % 9.09 2 1  ـ 1 ـ

شخصيات وأحداث من 

 الدولة احلديثة
 % 22.72 5 ـ 2 1 1 1

 % 9.09 2 2 ـ ـ ـ ـ نظام احلكم

 % 13.63 3 ـ ـ 1 ـ 2 احلياة الدينية

 % 4.54 1 1 ـ ـ ـ ـ احلياة االجتامعية

 % 22.72 5 2 1 1 ـ 1 احلياة االقتصادية

 % 100 22 6 4 5 2 5 املجموع

 عداد مقياس عادات العقلإ -3

شخصيات وأحداث من التاريخ "تدريس وحديت التعرف عىل أثر  اهلدف من املقياس: -أ

يف تنمية  وفقا السرتاتيجية اخلرائط الذهنية  "الفرعوين، مظاهر احلضارة املرصية القديمة

 الصف الرابع االبتدائي.عادات العقل لدى تالميذ  ضبع

ـ  ثابرة ـ االصغاء بتفاهم وتعاطفاملتم حتديد أبعاد املقياس يف عادات ) أبعاد املقياس: -ب

فردات املقياس يف عدد من ( وقد صيغت مـ التساؤل وطرح املشكالت التفكري بمرونة

وقد راعى  ،وممارستهم للعادات العقلية األربعة السابقةتدل عىل أداء التالميذ  املواقف
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الجابة عن وقد درجت درجة ا ،الباحث أن يعرب كل موقف عن عادة عقلية واحدة

 .كام روعي وضع تعليامت املقياس بصورة واضحة ا ثالثيااملقياس تدرجي مواقف

ذلك تم عرض املقياس يف صورته األولية عىل جمموعة من املحكمني و :صدق املقياس -ج

وقد أبدى املحكمون  ،التي يقيسها املقياسعادات لل للحكم عىل مدى متثيل املواقف

مثل تعديل  ،لنهائيةبعض املالحظات التي أخذها الباحث يف االعتبار عند اعداد الصورة ا

 .واستبعاد بعضها ،بعض املواقف

طبق املقياس يف صورته األولية عىل جمموعة من التالميذ  :التجربة االستطالعية للمقياس -د

 ذلك بغرض غري عينة البحث و

تبني أن متوسط الزمن املناسب النتهاء مجيع التالميذ من االجابة  :حساب زمن املقياس -ه

 .دقيقة 40عىل عبارات املقياس هو 

ووجد  ،تم حساب ثبات املقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ حساب ثبات املقياس: -و

 .ية من الثباتمما يدل عىل أنه يتمتع بدرجة عال 0.81أن معامل الثبات 

 .موقف 16ملقياس يف صورته النهائية ا عدد مواقفبلغ  :الصورة النهائية للمقياس -ز

ويوضح  ،درجة 16والدرجة الصغرى  ،درجة 48وبذلك تكون الدرجة العظمى للمقياس 

 .مواصفات مقياس عادات العقل 3دول ج

 ( مواصفات مقياس عادات العقل3جدول )

 املجموع قفاملوا العادات العقلية م

 4 13، 9، 5، 1 املثابرة 1

 4 14، 10، 6، 2 االصغاء بتفاهم وتعاطف 2

 4 15، 11، 7، 3 التفكري بمرونة 3

 4 16، 12، 8، 4 التساؤل وطرح املشكالت 4

 16 املجموع
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 صميم التجريبي واجراءات التجربةرابعا ـ الت

لقائم عىل تصميم املعاجلات التجريبية استخدم البحث املنهج شبه التجريبي ا :منهج البحث -1

 :القبلية والبعدية من خالل املجموعتني التاليتني

 وحديت وتضم جمموعة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي يدرسون  :املجموعة التجريبية

وفقا   "شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين، مظاهر احلضارة املرصية القديمة"

 .هنيةخلرائط الذسرتاتيجية اال

 الذين يدرسون وتضم جمموعة تالميذ الصف الرابع االبتدائي  :املجموعة الضابطة

 "شخصيات وأحداث من التاريخ الفرعوين، مظاهر احلضارة املرصية القديمة"وحديت

  بالطريقة املعتادة.

 :اليةتصميم التجريبي عىل املتغريات التاشتمل ال :متغريات البحث -2

 ريس باستخدام اخلرائط الذهنيةالتد - :متغريات مستقلة. 

 التدريس بالطريقة املعتادة. -

 متغريات تابعة: 

 .وتقاس باستخدام اختبار املفاهيم التارخيية :املفاهيم التارخيية -

 .ويقاس باستخدام اختبار التفكري البرصي :التفكري البرصي -

 وتقاس باستخدام مقياس عادات العقل. :عادات العقل بعض -

بشتامي بإدارة الشهداء التعليم األسايس بتم اختيار عينة البحث من مدرسة  :البحث عينة -3

( مواصفات عينة 4ويوضح جدول ) 4/2، 4/1ة بمحافظة املنوفية مها فصيل التعليمي

 البحث

 ( مواصفات عينة البحث4جدول )

 عددال الفصل املجموعة

 30 4/1 التجريبية

 30 4/2 الضابطة
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تم تطبيق أدوات البحث عىل كل من املجموعتني التجريبية  :التطبيق القبيل ألدوات البحث -4

، واحلصول عىل املعلومات القبلية التي تساعد يف ابطة للتأكد من تكافؤ املجموعتنيوالض

 ( نتائج التطبيق القبيل:5ويوضح جدول ) ،العمليات االحصائية اخلاصة بنتائج البحث

 ( قيم )ت( لنتائج التطبيق القبيل ألدوات الدراسة عىل املجموعتني التجريبية والضابطة5جدول )

 نوع االختبار
 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

 قيمة ت
مستوى 

 2ع 2م 1ع 1م الداللة

 غري دالة 0.31 2.56 4.80 2.65 4.60 املفاهيم التارخيية

 غري دالة 0.22 1.15 1.96 1.09 1.90 تفكري البرصيال

 غري دالة 0.08 4.76 22.13 4.68 22.03 عادات العقل

( أن الفروق بني متوسطات درجات كل من املجموعتني التجريبية 5يتبني من جدول )

مما  ،دالة ومقياس عادات العقل غري ،واختبار التفكري البرصي ،والضابطة عىل اختبار املفاهيم التارخيية

وهذا يدل عىل  ،يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني املجموعتني التجريبية والضابطة قبليا

 تكافؤ املجموعتني.

 تدريس الوحدة -5

 ؛قبل اجراء التجربة التقى الباحث بمعلم الدراسات االجتامعية لفصل املجموعة التجريبية

ودور كل من  ،واجراءات التدريس باستخدام اخلرائط الذهنية ،اوأمهيته ،لتوضيح الغرض من الدراسة

، وتشجيعهم عىل يم التالميذ إىل جمموعات تعاونية، مع مراعاة تقسعلم والتلميذ أثناء عملية التعلمامل

م ، وتسجيل مالحظاهتم استنتاجاهتم، مع تزويد املعلم بدليل املعلشطة وأوراق العملاجراء األن

قبل ، ومع املتابعة املستمرة من الباحث ، وقد قام املعلم بالتدريسملية التدريسلالسرتشاد به يف ع

 واهلدف من ،يتها، وأمهتعريف التالميذ باخلرائط الذهنيةل تدريس الوحدة تم ختصيص حصة

، أما بالنسبة ملعلم م عرض نموذج لدرس من دروس الوحدة، وت، وخطوات رسمها وبناءهااستخدامها

 فقد قام بالتدريس وفقا للطريقة املعتادة. اجلموعة الضابطة
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 7/5/2019حتى  15/3/2019لوحدة سبع أسابيع ابتداء من وقد استغرق تدريس ا

  .ة للمجموعتني التجريبية والضابطةوروعي أن تكون املدة متساوي

بعد االنتهاء من تدريس الوحدة لكل من املجموعتني  التطبيق البعدي ألدوات البحث: -6

واختبار التفكري  ،ية والضابطة أعيد تطبيق أدوات الدراسة )اختبار املفاهيم التارخييةالتجريب

 .ومقياس عادات العقل( وقد تم التصحيح وحتليل البيانات احصائيا ،البرصي

فيام ييل عرض ألهم النتائج التي تم التوصل إليها، لالجابة  :عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها :خامسا

 .بحث والتحقق من صحة فروضهائلة العىل أس

 النتائج اخلاصة باختبار املفاهيم العلمية -1

توجد فروق ذات داللة "ينص الفرض األول للدراسة عىل أنه  :اختبار صحة الفرض األول

احصائية بني متوسطات درجات تالميذ املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار 

 ."ومستوياته املختلفة لصالح تالميذ املجموعة التجريبيةاملفاهيم التارخيية 

والختبار صحة هذا الفرض تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم )ت( 

لدرجات تالميذ املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار املفاهيم التارخيية 

 ( يوضح ذلك.6ومستوياته املختلفة وجدول )

نحرافات املعيارية وقيم )ت( وحجم التأثري لنتائج التطبيق البعدي الختبار املفاهيم التارخيية املتوسطات واال (6ل )جدو

 عىل كل من اجلموعتني التجريبية والضابطة

مستويات 

 االختبار

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية
 مستوى الداللة قيمة ت

حجم 

 2ع 2م 1ع 1م التأثري

توى املس

 األدنى

1 2.93 0.25 2.06 0.63 10.67 
دالة عند مستوى 

0.01 
3.96 

2 2.80 0.40 2.03 0.41 7.23 
دالة عند مستوى 

0.01 
2.68 

املستويات 

 العليا
3 2.70 0.46 1.93 0.44 6.48 

دالة عند مستوى 

0.01 
2.40 
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مستويات 

 االختبار

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية
 مستوى الداللة قيمة ت

حجم 

 2ع 2م 1ع 1م التأثري

4 2.66 0.47 1.86 0.43 6.77 
دالة عند مستوى 

0.01 
2.51 

5 2.06 0.25 1.36 0.55 6.27 
دالة عند مستوى 

0.01 
2.33 

6 2.13 0.34 1.33 0.60 6.27 
دالة عند مستوى 

0.01 
2.33 

7 2.56 0.50 1.33 0.54 9.08 
دالة عند مستوى 

0.01 
3.37 

8 2.36 0.49 1.73 0.63 4.30 
دالة عند مستوى 

0.01 
1.59 

9 2.53 0.50 2 0.52 4 
دالة عند مستوى 

0.01 
1.48 

10 2.10 0.30 1.40 0.49 6.56 
دالة عند مستوى 

0.01 
2.43 

 9.98 3.50 17.06 2.45 24.86 الكيل
دالة عند مستوى 

0.01 
3.71 

( وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات املجموعتني التجريبية 6يتضح من جدول )

 ،املختلفة لصالح املجموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار املفاهيم التارخيية ومستوياته

، كام يتضح أن حجم تأثري استخدام اخلرائط الذهنية عىل املفاهيم وبذلك يقبل الفرض األول للدراسة

كبري إذا كانت قيمته أكرب من يكون حجم التأثري جيث أن  التارخيية لتالميذ املجموعة التجريبية  كبري

0.8 

توجد فروق ذات داللة "لفرض الثاين للدراسة عىل أنه ينص ا :اختبار صحة الفرض الثاين

احصائية بني متوسطات درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي والتطبيق القبيل الختبار 

 ."املفاهيم التارخيية ومستوياته املختلفة لصالح التطبيق البعدي
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ت املعيارية وقيم )ت( والختبار صحة هذا الفرض تم حساب املتوسطات واالنحرافا

لدرجات تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيق القبيل والبعدي الختبار املفاهيم التارخيية ومستوياته 

 ( يوضح ذلك.7املختلفة وجدول )

املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم )ت( وحجم التأثري لنتائج التطبيق القبيل والبعدي الختبار املفاهيم  (7جدول )

 التارخيية عىل اجلموعة التجريبية

 ت االختبارمستويا
 التطبيق البعدي التطبيق القبيل

 داللة قيمة ت قيمة ت
حجم 

 2ع 2م 1ع 1م التأثري

املستوى 

 األدنى

 10.04 0.01دالة عند مستوى  27.02 0.25 2.93 0.49 0.63 1

 6.66 0.01دالة عند مستوى  17.94 0.40 2.80 0.50 0.50 2

ملستويات ا

 العليا

 6.37 0.01دالة عند مستوى  17.14 0.46 2.70 0.50 0.56 3

 6.26 0.01دالة عند مستوى  16.86 0.47 2.66 0.50 0.46 4

 5.23 0.01دالة عند مستوى  14.08 0.50 2.53 0.50 0.56 5

 6.32 0.01دالة عند مستوى  17.02 0.49 2.36 0.49 0.36 6

 7.21 0.01دالة عند مستوى  19.40 0.50 2.56 0.50 0.50 7

 6.65 0.01دالة عند مستوى  17.89 0.34 2.13 0.47 0.33 8

 5.97 0.01دالة عند مستوى  16.08 0.25 2.06 0.50 0.43 9

 7.03 0.01دالة عند مستوى  18.92 0.30 2.1 0.44 0.62 10

 11.86 0.01دالة عند مستوى  31.92 2.45 24.86 2.32 4.63 الكيل

( وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات املجموعة 7يتضح من جدول )

ه املختلفة لصالح التطبيق التجريبية يف التطبيق القبيل والبعدي الختبار املفاهيم التارخيية ومستويات

تأثري ، كام يتضح أن حجم التأثري كبري مما يدل عىل أن الثاين للدراسة ، وبذلك يقبل الفرضالبعدي

 .كبرياستخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم التارخيية لدى تالميذ املجموعة التجريبية 

 النتائج اخلاصة باختبار التفكري البرصي -2
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توجد فروق ذات داللة "ينص الفرض الثالث للدراسة عىل أنه  :اختبار صحة الفرض الثالث

ني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار احصائية بني متوسطات درجات تالميذ املجموعت

 ."التفكري البرصي ومهاراته املختلفة لصالح تالميذ املجموعة التجريبية

والختبار صحة هذا الفرض تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم )ت( 

التفكري البرصي ومهاراته  لدرجات تالميذ املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار

 ( يوضح ذلك.8املختلفة وجدول )

املتوسطات واالتنحرافات املعيارية وقيم )ت( وحجم التأثري لنتائج التطبيق البعدي الختبار التفكري البرصي  (8جدول )

 عىل كل من اجلموعتني التجريبية والضابطة

مهارات 

 االختبار

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية
 وداللة قيمة ت مة تقي

حجم 

 2ع 2م 1ع 1م التأثري

التعرف 

 والوصف
 2.08 0.01دالة عند  5.62 0.67 3.60 0.50 4.46

 1.72 0.01دالة عند  4.64 0.47 0.66 0.40 0.20 التحليل

ادراك 

 العالقات
 4.66 0.01دالة عند  12.56 0.74 2.16 0.50 4.23

 3.74 0.01دالة عند  10.08 0.52 1.73 0.71 3.36 التفسري

استخالص 

 املعنى
 6 0.01دالة عند  16.15 0.45 2 0.54 4.10

 5.32 0.01دالة عند  14.32 1.80 10.20 2.05 17.36 االختبار الكيل

( وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات املجموعتني 8يتضح من جدول )

التفكري البرصي ومهاراته املختلفة لصالح املجموعة  التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار

، كام يتضح أن حجم تأثري استخدام اخلرائط الذهنية يف وبذلك يقبل الفرض الثالث للدراسة ،التجريبية

 تنمية التفكري البرصي لدى تالميذ املجموعة التجريبية كبري.
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توجد فروق ذات داللة " ينص الفرض الرابع للدراسة عىل أنه :اختبار صحة الفرض الرابع

البعدي الختبار التفكري القبيل والتجريبية يف التطبيق  متوسطات درجات تالميذ املجموعة احصائية بني

 ."لصالح التطبيق البعدي البرصي ومهاراته املختلفة

والختبار صحة هذا الفرض تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم )ت( 

البعدي الختبار التفكري البرصي ومهاراته القبيل ويف التطبيق  وعتني التجريبيةيذ املجملدرجات تالم

 ( يوضح ذلك.9املختلفة وجدول )

البعدي الختبار التفكري القبيل واملتوسطات واالتنحرافات املعيارية وقيم )ت( وحجم التأثري لنتائج التطبيق  (9جدول )

 اجلموعة التجريبيةالبرصي عىل 

مهارات 

 راالختبا

 التطبيق القبيل التطبيق البعدي
 داللة قيمة ت قيمة ت

حجم 

 2ع 2م 1ع 1م التأثري

التعرف 

 والوصف
 12.41 0.01دالة عند  33.39 0.68 1.13 0.50 4.46

 5.14 0.01دالة عند  13.85 0.18 0.03 0.40 1.20 التحليل

ادراك 

 العالقات
 13.86 0.01دالة عند  37.31 0.43 0.23 0.50 4.23

 8.14 0.01دالة عند  21.91 0.40 0.20 0.71 3.36 التفسري

استخالص 

 املعنى
 12.67 0.01دالة عند  34.10 0.46 0.30 0.54 4.10

 24.61 0.01دالة عند  66.21 1.09 1.90 2.05 17.36 االختبار الكيل

ئية بني متوسطات درجات املجموعة ( وجود فروق ذات داللة احصا9يتضح من جدول )

 اته املختلفة لصالح التطبيقالبعدي الختبار التفكري البرصي ومهارالقبيل ويف التطبيق  تجريبيةال

كبري مما يدل عىل تأثري تأثري الكام يتضح أن حجم  ،للدراسة رابعوبذلك يقبل الفرض ال ،بعديال

 استخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية التفكري البرصي لدى تالميذ املجموعة التجريبية.
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 النتائج اخلاصة بمقياس عادات العقل -3

توجد فروق ذات "ينص الفرض اخلامس للدراسة عىل أنه  :اختبار صحة الفرض اخلامس

داللة احصائية بني متوسطات درجات تالميذ املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 

، والختبار صحة هذا "ة التجريبيةملقياس عادات العقل ومهاراته املختلفة لصالح تالميذ املجموع

الفرض تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم )ت( لدرجات تالميذ املجموعتني 

( 10التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري البرصي ومهاراته املختلفة وجدول )

 يوضح ذلك.

م )ت( وحجم التأثري لنتائج التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل املتوسطات واالتنحرافات املعيارية وقي (10جدول )

 عىل اجلموعتني التجريبية والضابطة

 العادات العقلية

املجموعة 

 التجريبية

املجموعة 

 داللة قيمة ت قيمة ت الضابطة
حجم 

 التأثري
 2ع 2م 1ع 1م

 2.90 0.01دالة عند  7.82 1.22 7.26 1.49 10.03 التساؤل وطرح املشكالت

 3.48 0.01دالة عند  9.38 1.23 4.30 1.62 7.80 التفكري بمرونة

 3.30 0.01دالة عند  8.88 1.71 6.03 1.44 9.66 اإلصغاء بتفهم وتعاطف

 3.65 0.01دالة عند  9.02 1.43 6.50 1.45 9.86 املثابرة

 3.84 0.01دالة عند  10.33 4.76 24.10 5.16 37.36 املقياس ككل

( وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطات درجات املجموعتني 10دول )يتضح من ج

التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس عادات العقل ومهاراته املختلفة لصالح املجموعة 

كام يتضح أن حجم تأثري استخدام اخلرائط الذهنية  ،وبذلك يقبل الفرض اخلامس للدراسة ،التجريبية

 دات العقل لدى تالميذ املجموعة التجريبية كبري.يف تنمية عا

توجد فروق ذات ": ينص الفرض السادس للدراسة عىل أنه اختبار صحة الفرض السادس

داللة احصائية بني متوسطات درجات تالميذ املجموعة التجريبية يف التطبيق القبيل والبعدي ملقياس 

 "بعديعادات العقل ومهاراته املختلفة لصالح التطبيق ال
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والختبار صحة هذا الفرض تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم )ت(  

لدرجات تالميذ املجموعتني التجريبية يف التطبيق القبيل والبعدي ملقياس عادات العقل ومهاراته 

 ( يوضح ذلك.9املختلفة وجدول )

لتأثري لنتائج التطبيق القبيل والبعدي ملقياس عادات املتوسطات واالتنحرافات املعيارية وقيم )ت( وحجم ا (11)جدول 

 العقل عىل اجلموعة التجريبية

 العادات العقلية
 التطبيق البعدي التطبيق القبيل

 حجم التأثري داللة قيمة ت قيمة ت
 2ع 2م 1ع 1م

التساؤل وطرح 

 املشكالت
6.93 1.11 

10.0

3 
 6.34 0.01دالة عند  17.06 1.49

 6.05 0.01دالة عند  16.29 1.62 7.80 1.12 3.96 ةالتفكري بمرون

اإلصغاء بتفهم 

 وتعاطف
 5.01 0.01دالة عند  13.49 1.44 9.66 1.96 5.73

 6.34 0.01دالة عند  17.08 1.45 9.86 1.52 5.40 املثابرة

 4.68 22.03 املقياس ككل
37.3

6 
 8.80 0.01دالة عند  23.68 5.16

 مناقشة النتائج وتفسريها -4

 :من العرض السابق لنتائج البحث يمكن التوصل إىل ما ييل

  أثبتت النتائج اخلاصة باختبار املفاهيم التارخيية عىل كل من املجموعتني التجريبية والضابطة

وعىل املجموعة التجريبية قبليا وبعديا أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح  ،بعديا

 .بيق البعديولصالح التط ،املجموعة التجريبية

 وحدة ــــ أتاح للتالميذالويمكن إرجاع ذلك إىل أن استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس 

، وزاد فاهيم واألفكار الرئيسة والفرعيةالفرصة لتنظيم وتنسيق املعلومات واألفكار من خالل حتديد امل

رائط التي قاموا برسمها خل، كام أن استخدام الصور واأللوان يف اعىل استيعاب املفاهيممن قدرهتم 

، باإلضافة إىل مناقشة املعلم يم وزاد من قدرهتم عىل استيعاهبا، ساعد يف حتسن فهمهم للمفاهواعدادها
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ى إىل املعاجلة العميقة لتالميذه يف اخلرائط التي قاموا برسمها وبنائها وتقديم التغذية الراجعة هلم أد

  .للمفاهيم

( التي أوضحت Baggett, 2009دراسة ) :بعض الدراسات منهاوتتفق هذه النتائج مع نتائج 

( التي أظهرت تفوق Aydin, 2009، ودراسة )يف توضيح املفاهيم الفنية وفهمهافاعلية اخلرائط الذهنية 

اخلرائط الذهنية بواسطة اليد عىل اخلرائط الذهنية باستخدام الكمبيوتر يف تعلم املفاهيم لتالميذ الصف 

هنية ( التي أوضحت أن استخدام اخلرائط الذHarkirat, et al., 2010ودراسة ) ،ئيالسادس االبتدا

 ( التي أثبتت2014ودراسة )فهمي،  ،يساعد عىل تكوين بنية معرفية شاملة ومرتابطة بشكل منظم

    .وجود فروق دالة احصائيا الستخدام خرائط العقل يف تنمية املفاهيم العلمية

  اختبار التفكري البرصي عىل كل من املجموعتني التجريبية والضابطة أثبتت النتائج اخلاصة ب

بعديا وعىل املجموعة التجريبية قبليا وبعديا أن هناك فروق ذات داللة احصائية لصالح 

 .املجموعة التجريبية ولصالح التطبيق البعدي

 ،تفكري البرصيويمكن إرجاع ذلك إىل أن اخلرائط الذهنية هلا تأثري فعال يف تنمية مهارات ال

فقد أتاحت الفرصة للتالميذ الستخدام حاسة البرص يف عملية التعلم فاستخدامها كمثريات برصية بام 

حتويه من ألوان وصور ورسوم أتاح للتالميذ االتصال والتواصل والتعلم النشط الفعال والقدرة عىل 

كام ساعد التالميذ عىل املعاجلة  ،وفهم طبيعة هذه العالقات ،التخيل وإدراك العالقات بني املفاهيم

كام أن استخدام اخلرائط الذهنية جعل عملية  ،الذهنية لألشكال البرصية وتعرفها ووصفها وحتليلها

وشجعهم عىل توظيف املعرفة بطريقة  ،التدريس جذابة ومثرية لالهتامم وأثار الدافعية لدى التالميذ

أكسبت التالميذ أسلوبا جعلهم قادرين عىل التفسري فعالة من خالل بناء ورسم خرائط ذهنية متنوعة 

 .واستخالص املعنى

وتتفق هذه النتائج مع نتئج بعض الدراسات التي اهتمت بتنمية التفكري البرصي ومنها دراسة 

عبد الرمحن، ودراسة ) ،( التي استخدمت خرائط العقل يف تنمية التفكري البرصي 2014 ،خليل)

(، 2009مج قائم عىل البنائية يف تنمية التفكري البرصي، ودراسة )حممود، التي استخدمت برنا (2010
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( التي 2007( التي استخدمت شبكات التفكري البرصي، ودراسة )عبد احلميد، 2006)عيل، 

 استخدمت الرسوم التوضيحية يف تنمية التفكري البرصي.

 التجريبية والضابطة  أثبتت النتائج اخلاصة بمقياس عادات العقل عىل كل من املجموعتني

بعديا وعىل املجموعة التجريبية قبليا وبعديا أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

 .املجموعة التجريبية ولصالح التطبيق البعدي

شخصيات وأحداث "ام اخلرائط الذهنية يف تدريس وحديت ويمكن ارجاع ذلك إىل أن استخد

التخطيط ساعد التالميذ عىل ممارسة مهارات  "ملرصية القديمةمن التاريخ الفرعوين، مظاهر احلضارة ا

والتنظيم والتقييم من خالل التخطيط لرسم اخلرائط وتنظيم األفكار واملفاهيم الرئيسة والفرعية، 

وتقييم أعامهلم من خالل التغذية الراجعة التي يقدمها هلم املعلم، كذلك ساعدت التالميذ عىل القيام 

وجيه وتنظيم عملية تعلمهم وحتمل مسئولية عملية التعلم، كذلك فإن قيام التالميذ بدور إجيايب يف ت

باألنشطة يف جمموعات تعاونية أتاح الفرصة للمناقشة وتبادل األفكار بني التالميذ بعضهم البعض 

 وبينهم وبني املعلم مما ساعد عىل تنمية بعض عادات العقل. 

منها دراسة  اسات التي اهتمت بتنمية عادات العقلوتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدر

                              (.2009(، )عبد السالم، 2009، )عبد اهلل، (2011موسى، )

 التوصيات واملقرتحات :سادسا

 :يمكن تقديم التوصيات واملقرتحات التالية ،ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يف ضوء

لتدريبهم عىل  االبتدائية باملرحلة مي وموجهي الدراسات االجتامعيةات تدريبية ملعلعقد دور .1

 .كيفية استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس التاريخ

املحتوى ائط الذهنية بام يتالءم مع بعض نامذج للخر تضمني كتب الدراسات االجتامعية .2

 .الدرايس

وتنظيم حمتوى كتب الدراسات   ختطيطتوجيه نظر القائمني عىل تطوير املناهج بإعادة النظر يف .3

 .؛ لتضمينها أنشطة ومهام تعليمية لتنمية عادات العقلاالبتدائية يف املرحلة االجتامعية
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باملرحلة أنشطة برصية يامرسها التالميذ  هتامم بتضمني حمتوى مناهج الدراسات االجتامعيةاال .4

 .لتنمية مهارات التفكري البرصي

 رحلة؛ للمساعدة يف تدريس الدراسات االجتامعيةبامل تامعيةإعداد أدلة ملعلم الدراسات االج .5

 .باستخدام اخلرائط الذهنية

دراسة فاعلية بعض طرق واسرتاتيجيات التدريس األخرى يف تنمية التفكري البرصي  .6

 .وعادات العقل لدى تالميذ املرحلة

الذكاء و ،مهارات حل املشكالت :دراسة أثر اخلرائط الذهنية عىل متغريات أخرى مثل .7

 .الوجداين لدى تالميذ املرحلة

دراسة أثر اخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم التارخيية والعادات العقلية لدى طالب املرحلتني   .8

 .االعدادية والثانوية

دراسة أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية دافعية االنجاز والتفكري التوليدي لدى تالميذ  .9

 .املرحلة
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 املراجع

(: املواد االجتامعية يف مناهج التعليم بني النظرية والتطبيق، 1996راهيم، خريي )إب .1

 اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية.

(: التدريس الفعال ماهيته مهاراته إدارته، القاهرة، مكتبة األنجلو 2002إبراهيم، جمدي عزيز) .2

 املرصية.

عىل البنائية باستخدام التعلم اخلليط يف (: فاعلية برنامج قائم 2010أمحد، أسامة عبد الرمحن) .3

تدريس الدراسات االجتامعية عىل تنمية املفاهيم اجلغرافية والتفكري البرصي واملهارات 

 احلياتية لدى التالميذ الصم باملرحلة اإلعدادية، رسالة دكتوراة كلية الرتبية بسوهاج.

ق الريايض والتدريس باملدخل (: أثر املنط2001أمحد، نعيمة حسن، عبد الكريم، سحر حممد) .4

البرصي املكاين يف أنامط التعلم والتفكري وتنمية القدرة املكانية وحتصيل تالميذ الصف الثاين 

(، ص 2اإلعدادي يف مادة العلوم، املؤمتر العلمي اخلامس، الرتبية العلمية للمواطنة، مرص، )

 . 577ـ 525ص 

ات االجتامعيةاسرتاتيجية للتدريس، ترمجة (: االستقصاء يف الدراس1994باير، باري ك. ) .5

 سليامن حممد اجلرب، الرياض، مكتبة العبيكان.

(: مدى حتصيل طلبة املرحلة اإلعدادية ملفاهيم مادة الدراسات 1996البنعيل، عدنانة ) .6

اإلجتامعية وعالقة ذلك بجنسهم واملوقع اجلغرايف ملدارسهم وخربة مدرسيهم واملستوى 

 .39، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، عالتعليمي للوالدين

 ، الرياض، مكتبة جرير.6ـ أ(: استخدم عقلك، ترمجة مكتبة جرير، ط 2006بوزان، توين) .7

ـ ب(: استخدام خرائط العقل يف العمل، ترمجة مكتبة جرير، الرياض، مكتبة 2006بوزان، توين) .8

 جرير.

 مكتبة جرير. ،جرير، الرياض(: خرائط العقل، ترمجة مكتبة 2007بوزان، توين) .9
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، الرياض، مكتبة 3(:كيف ترسم خريطة العقل، ترمجة مكتبة جرير، ط2008بوزان، توين) .10

 جرير.

 (:استخدم ذاكرتك، ترمجة مكتبة جرير، الرياض، مكتبة جرير.2009بوزان، توين) .11

تبة ، الرياض، مك6(: خريطة العقل، ترمجة مكتبة جرير، ط2010بوزان، توين، بوزان، باري) .12

 جرير.

(: اعامل نصفي املخ باستخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية 2013تلة، أزهار عبد املنعم حممد) .13

جملة القراءة واملعرفة،  ،مهارات التفكري التارخيي واالجتاه نحو املادة لتالميذ املرحلة االعدادية

 .74ـ54، ص ص 136اجلمعية املرصية للقراءة واملعرفة،  العدد 

(: العالقة بني كثافة العنارص يف الرسومات التوضيحية 2007رية عبد احلميد)اجلابري، أم .14

رسالة  ،وخلفياهتا ونمو اإلدراك البرصي للمفاهيم البيئية لدى أطفال ما قبل املدرسة

 جامعة حلوان. ،كلية الرتبية ،ماجستري غري منشورة

اخلريطة الذهنية (: فاعلية اسرتاتيجيتي 2015جودت، عبد السالم، هالل، ميس عريبي) .15

والتساؤل الذايت يف حتصيل طالبات الصف اخلامس األديب يف مادة تاريخ أوربا وأمريكا 

، ص ص 19العدد  ،احلديث واملعارص، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية

703-719. 

 مكتبة الشقري. ،رياضال ،(: العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ2002احلارثي، إبراهيم ) .16

يف تنمية  "البداية ـ االستجابة ـ التقويم"(: فاعلية اسرتاتيجية 2008حسام الدين، ليىل عبد اهلل) .17

اجلمعية  ،التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم

والواقع املجتمعي، التأثري املؤمتر العلمي الثاين عرش، الرتبية العلمية  ،املرصية للرتبية العلمية

 .40ـ1، ص ص 4/8ـ2والتأثر، دار الضيافة، جامعة عني شمس، القاهرة، 

 (: مهارات التعلم الرسيع، القاهرة، دار الكتاب العريب.2007حسن، حممد عبد الغني) .18
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(: استخدام اسرتاتيجية اخلريطة الذهنية كمدخل لتنمية بعض 2011حسني، أمينة راغب ) .19

 لدى األطفال )برنامج مقرتح(، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية البنات، مهارات التفكري

 جامعة عني شمس.

(: فاعلية 2017محاد، عادل رسمي، أمحد، أمحد زارع، سويفي، حممود أنور، حممد، طاهر حممود ) .20

برنامج قائم عىل الرسوم املتحركة يف تدريس التاريخ لتنمية مهارات التفكري البرصي لدى 

، مايو، ص 3، العدد 33جامعة أسيوط، جملد  ،ذ املرحلة اإلعدادية، جملة كلية الرتبيةتالمي

 .190ـ162

(: استخدام األلعاب التعليمية بالكمبيوتر لتنمية التحصيل والتفكري 2006محادة، فايزة أمحد) .21

قنا، البرصي يف الرياضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، املجلة الرتبوية، كلية الرتبية ب

 ، يناير.22جامعة جنوب الوادي، العدد 

(: فاعلية شبكات التفكري البرصي يف تنمية مهارات التفكري البرصي 2009محادة، حممد حممود) .22

والقدرة عىل حل وطرح املشكالت اللفظية يف الرياضيات واالجتاه نحو حلها لتالميذ الصف 

ريس، دراسات يف املناهج وطرق اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التد ،اخلامس االتدائي

 ، مايو.146التدريس، العدد 

(: استخدام اخلرائط الزمنية يف تنمية مفهوم الزمن لدى تالميذ 1990محيدة، إمام خمتار محيدة ) .23

الصف األول اإلعدادي، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، اجلمعية املرصية 

 .8ة عني شمس، ع للمناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامع

(: املواد االجتامعية أهدافها وحمتواها واسرتاتيجيات تدريسها، 1996محيدة، فاطمة إبراهيم) .24

 القاهرة، مكتبة النهضة املرصية.

(: فاعلية موقع الكرتوين عىل التفكري 2006اخلزندار، نائلة نجيب، مهدي، حسن ربحي) .25

كليةو الرتبية بجامعة األقىص، اجلمعية  البرصي واملنظومي يف الوسائط املتعددة لدى طالبات

املؤمتر العلمي الثامن عرش مناهج التعليم وبناء اإلنسان  ،املرصية للمناهج وطرق التدريس

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


 د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

182 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 -621، ص ص 25:26/7العريب، املجلد السادس، دار الضيافة، جامعة عني شمس، 

645. 

لعامة واملدرسة املطورة عىل (: تأثري مقرر التاريخ باملدرسة الثانوية ا1991خلف، حيي عطية ) .26

حتصيل الطالب للمفاهيم التارخيية يف اململكة العربية السعودية، جملدات املؤمتر العلمي 

 . 3الثالث للجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس، االسكندرية، جملد 

ق، العرا ،(: املدخل إىل طرائق التدريس العامة، دار ابن األثري2010خليل، ابراهيم فاضل) .27

 املوصل.

(:فاعلية استخدام املنظامت البيانية لتنمية بعض عادات العقل 2011الديب، عيد عبد الغني ) .28

جملة العلوم  ،الالزمة للتفكري البرصي يف الدراسات االجتامعية لدى تالميذ املرحلة االعدادية

 ، يناير.12العدد  ،كلية الرتبية بقنا ،الرتبوية

تيجيات التدريس لتنمية التفكري وحقائق تدريبية، دليل املعلم (: اسرت2006ريان، حممد هاشم) .29

 يف التعليم والتعلم، القاهرة، مكتبة الفالح للنرش والتوزيع.

(: األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقيل املعريف، القاهرة، 2002الزيات، فتحي حممد ) .30

 دار النرش للجامعات.

  http://www.drmosad.com/index91.htmم. (: تدريس املفاهي2005زياد، مسعد حممد) .31

(: حتليل ناقد لنظرية التعلم القائم عىل الدماغوانعكاساهتا يف 2001زيتون، كامل عبد احلميد) .32

لعلمية تدريس العلوم، اجلمعية املرصية للرتبية العلمية، املؤمتر العلمي اخلامس، الرتبية ا

للمواطنة، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أبو قري، االسكندرية، 

29/7 :1/8 . 

(: أنامط التفكري وفق النموذج الشامل للمخ عند نيد هريمان 2004رسور، سعيد عبد الغني ) .33

لبحوث النفسية جملة ا ،وعالقتها بالذكاء املتعدد وأسلوب التعلم لدى املعلمني قبل اخلدمة

 .343. 280(، ص ص 3)19مرص،  ،جامعة املنوفية ،كلية الرتبوية ،والرتبوية
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(: مقرر يف اهلندسة قائم عىل التكامل مع الرتاث الفني واملعامري 2011سطوحي، منال فاروق) .34

املرصي لتنمية التفكري البرصي اهلنديس والوعي هبوية الرياضيات املرصية وقيم املواطنة لدى 

املرحلة االعدادية، اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس، دراسات يف املناهج  طالب

 .155ـ 105، مايو، ص ص 170وطرق التدريس، العدد 

(: استخدام نامذج اخبارية بوسائل االعالم ألحداث جارية مع 2012سطوحي، منال فاروق) .35

بعض عادات العقل والدافعية املنظامت البيانية يف تدريس اإلحصاء لتنمية احلس اإلحصائي و

لإلنجاز لدى طالب املرحلة االعدادية، اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس، دراسات 

 .200ـ 147، ص ص 178العدد  ،يف املناهج وطرق التدريس

عىل تنمية  .A.A.I(: أثر استخدام اسرتاتيجية حلل اسأل استقيص 2006سعيد، أيمن حبيب ) .36

ب الصف األول الثانوي من خالل مادة الكيمياء، اجلمعية املرصية عادات العقل لدى طال

للرتبية العلمية، املؤمتر العلمي العارش، الرتبية العلمية، حتديات احلارض ورؤى املستقبل، 

 .464ـ 391املجلد الثاين،  ،1/8 :30/7فندق املرجان، فايد، االسامعيلية، 

مرص من بعض القضايا املعارصة، جملة (: موقف طالب اجلامعة يف 1989سكران، حممد ) .37

 عامل الكتب. ،، القاهرة16، عدد4دراسات تربوية، جملد 

(: فاعلية برنامج مقرتح لتنمية 2010السكندري، عبد اهلل عبد الرمحن، شايف، شايف فهد ) .38

مهارات التعلم الرسيع لدى عينة من طالب الصف الثاين الثانوي بدولة الكويت، دراسة 

نية، اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس، دراسات يف املناهج وطرق جتريبية ميدا

 ، فرباير.155التدريس، العدد 

(: التعلم املستند إىل الدماغ، األردن، عامن، دار املسرية للنرش 2004السلطي، نادية سميح ) .39

 والتوزيع.

 زيادة التحصيل (: أثر استخدام خرائط التفكري يف2011الرشبيني، داليا فوزي عبد السالم) .40

وتنمية مهارات اختاذ القرار والتفكري البرصي لدى طالب شعبتي اجلغرافيا والتاريخ بكلية 
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، 33الرتبية، جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتامعية، كلية الرتبية جامعة عني شمس، ع 

 .149ـ 100يوليو، 

فهيمة سليامن، اجلمل، عيل أمحد شلبي، أمحد ابراهيم، خلف، حيي عطية سليامن، عبد العزيز،  .41

تدريس الدراسات االجتامعية بني النظرية والتطبيق، القاهرة، املركز املرصي  :(1998)

 للكتاب.

(: التفاعل بني التعلم املبني عىل االستقصاءومستوى الذكاء يف 2011صادق، منري موسى ) .42

لسابع األسايس، التحصيل وبعض عادات العقل واالجتاه نحو العلوم لتالميذ الصف ا

، أكتوبر، ص ص 4، العدد 14جملد  ،اجلمعية املرصية للرتبية العلمية، جملة الرتبية العلمية

 .242ـ 185

فاعلية استخدام طريقة اخلرائط الذهنية يف تدريس مادة (: 2018، حممد أمحد )صالح الدين .43

، رسالة بدولة قطر دراسة تطبيقية عىل مدرسة خالد بن الوليد ،العلوم باملرحلة اإلعدادية

 جامعة أم درمان، السودان. ،كلية الدراسات العليا ،ماجستري

(: أثر استخدام خرائط العقل يف تدريس العلوم عىل حتصيل تالميذ 2009طلبة، أمحد حسان ) .44

احللقة الثانية من التعليم األسايس وتنمية التفكري اإلبداعي لدهيم، رسالة ماجستري غري 

 ية، جامعة الفيوم.كلية الرتب ،منشورة

ـ طريقك إىل بناء األفكار  ت التعلمراائط الذهنية ومهاراخل(: 2015) طارق عبد الرؤفعامر،  .45

 القاهرة، املجموعة العربية للتدريب والنرش. ،الذكية

(: فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس الدراسات 2014عبد الباسط، حسني حممد ) .46

ط التعلم والتفكري والتحصيل لدى تالميذ املرحلة املتوسطة باململكة االجتامعية عىل تنمية أنام

 .37ـ 3، ص ص 36العربية السعودية، جملة كلية الرتبية بسوهاج، العدد 
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(: استخدام استوديو التفكري يف تدريس الرياضيات لتنمية 2011عبد احلميد، نارص السيد ) .47

ى تالميذ الصف األول اإلعدادي، اجلمعية عادات العقل النتج ومستويات التفكري التأميل لد

 ، أغسطس.173املرصية للمناهج وطرق التدريس، العدد

(: أساسيات التدريس طرائق ـ اسرتاتيجيات ـ مفاهيم تربوية، دار 2013عبد اهلل، حممد حممود ) .48

 غيداء للنرش، عامن، األردن. 

نمية عادات العقل والتحصيل (: فعالية خرائط التفكري يف ت2008عبد اهلادي، ابتهال حممد ) .49

لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي يف مادة العلوم، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية 

 البنات، جامعة عني شمس. 

(: الدماغ والتعلم والتفكري، عامن، دار دي بونو 2005عبيدات، ذوقان، أبو السميد، سهيلة ) .50

 للنرش والتوزيع

واضيع ثرية حول اخلريطة الذهنية، بريد املعلم، السنة اخلامسة، (: ثالثة م2006العتيبي، منري ) .51

 سبتمرب.

، دار املناهج للنرش 2(: اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف فهم املقروء، ط2010عطية، حمسن عيل ) .52

 والتوزيع، عامن، األردن.

 ملعارف.(: تذوق الفن األساليب التقنيات املذاهب، القاهرة، دار ا1995عطية، حمسن حممد ) .53

(: التدريب والتعلم بالدماغ ذي اجلانبني، 2008عفانة، عزو اسامعيل، اجليش، يوسف ابراهيم ) .54

 غزة، آفاق للنرش والتوزيع.

(: تقويم تعلم املفاهيم، اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم، جملة 2002عقل، أنور ) .55

 .103ـ  76، 145الرتبية، العدد

 (: األساسيات يف ترشيح اإلنسان، عامن، دار الفكر للنرش والتوزيع.2004)عقل، حممود بدر  .56

(: نحو آفاق جديدة للتدريس، هنايات قرن وارهاصات قرن جديد، دار 2001عمران، تغريد ) .57

 القاهرة للكتاب.
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(: فاعلية نموذج أبعاد التعلم ملارزانو يف تنمية االستيعاب 2009فتح اهلل، مندور عبد السالم ) .58

اهيمي يف العلوم وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، اجلمعية املرصية املف

 .127ـ  83، يونية، 2، العدد 12للرتبية العلمية، جملد 

(: فاعلية اسرتاتيجية التعلم القائم عىل اخلريطة الذهنية يف تنمية 2011الفقي، أمحد أنور حسن ) .59

رسالة ماجستري غري  ،تالميذ املرحلة اإلعدادية التحصيل وبعض املهارات التارخيية لدى

 جامعة طنطا. ،منشورة، كلية الرتبية

(: خرائط العقل وأثرها يف تنمية املفاهيم العلمية والتفكري 2014فهمي، نوال عبد الفتاح ) .60

البرصي وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف مادة العلوم، جملة 

 .173 – 129ص ص ،1، ع 17، مرص، مج الرتبية العلمية

 (: ثالثون عادة عقل، عامن، دار دي بونو للطباعة والنرش والتوزيع.2007قطامي، يوسف ) .61

(: املوهبة واإلبداع وفقف نظرية الدماغ، عامن، دار دي 2007قطامي، يوسف، مشاعلة، جمدي ) .62

 بونو للطباعة والنرش والتوزيع.

(: اسرتاتيجيات 2019الدسوقي، منى حممد ) ،نرسين عبد الباسطالعناين،  ،الكلثم، مها ابراهيم .63

 التدريس نحو تدريس فعال، السعودية: مكتبة املتنبي.

(: تكامل عادات العقل يف املحافظة عليها، عادات العقل، 2003كوستا، أرثر، كاليك، بينا ) .64

 سلسلة تنموية، الكتاب الرابع، الدمام، دار الكتاب الرتبوي للنرش. 

(: تدريس املواد 1990اين، أمحد حسني، حممد، فارعة حسن، رضوان، برنس أمحد )اللق .65

 ، القاهرة، عامل الكتب.1، ج 3االجتامعية، ط 

جابر  :(: أبعاد التعلم بناء خمتلف للفصل الدرايس، تعريب1999مارزانو، روبرت، وآخرون ) .66

 . عبد احلميد وآخرون، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع

(: عادات العقل واسرتاتيجيات تفعيلها يف تعليم وتعلم العلوم 2011مازن، حسام حممد ) .67

الرتبية  ،والرتبية العلمية، لبجمعية املرصية للرتبية العلمية، املؤمتر العلمي اخلامس عرش
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سبتمرب، ص  7-6العلمية، فكر جديد لواقع جديد، املركز الكشفي العريب األول، القاهرة 

 .87-63ص 

(: فاعلية وحدة مقرتحة لتدريس التاريخ باستخدام خرائط 2014جماهد، فايزة أمحد احلسيني) .68

العقل يف تنمية مهارات التفكري البرصي والدافعية لالنجاز لدى تالميذ الصف األول 

، 4، ج 46اإلعدادي، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، رابطة الرتبويني العرب، ع 

 .196ـ 149فرباير، 

(: فاعلية استخدام شبكات التفكري البرصي يف العلوم لتنمية 2006حممد، عبد اهلل عيل ) .69

مستويات جانييه املعرفية ومهارات التفكري البرصي لدى طالب املرحلة املتوسطة، اجلمعية 

املرصية للرتبية العلمية، املؤمتر العلمي العارش، الرتبية العلمية وحتديات احلارض ورؤى 

 .135-73، املجلد األول، 1/8 :30/7، فندق املرجان، فايد، اإلسامعيلية، املستقبل

(: تنمية التفكري البرصي يف الرياضيات لتالميذ املرحلة االبتدائية 2004حممد، مدحية حسن ) .70

 الصم والعاديني، القاهرة، عامل الكتب.

شعب يف رفع مستوى (: فاعلية استخدام اسرتاتيجية التفكري املت2009حممد، وائل عبد اهلل ) .71

التحصيل يف الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

العدد  ،اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس، دراسات يف املناهج وطرق التدريس

 .، ديسمرب153

التفكري  (: تفكري بال حدود: رؤى تربوية معارصة يف تعليم2006حممود، صالح الدين عرفة ) .72

 وتعلمه، القاهرة، عامل الكتب. 

(: فاعلية استخدام برجميات تعليمية عىل التفكري البرصي 2006مهدي، حسن ربحي ) .73

والتحصيل يف تكنولوجيا املعلومات لدى طالبات الصف احلادي عرش، رسالة ماجستري، 

 اجلامعة اإلسالمية بغزة.
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لتنمية بعض املفاهيم التارخيية لدى طفل  (: برنامج مقرتح2014موسى، سعيد عبد املعز عيل ) .74

ص ص  ،يناير ،1، ع 20جامعة حلوان، جملد  ،الروضة وقياس فعاليته، جملة كلية الرتبية

 .436ـ 387

(: العالقة بني مدى إكتساب معلمي الدراسات االجتامعية للصف 1985املومني، رفاعي ) .75

هيم والتعميامت واملهارات التارخيية الثالث اإلعدادي يف املدارس احلكومية يف األردن املفا

 ومدى اكتساب طلبتهم يف الصف نفسه هلا، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، إربد، األردن.

(: فاعلية تصميم مقرتح لبيئة تعلم مادة 2009امليهي، رجب السيد، حممود، جيهان أمحد ) .76

الب املرحلة الثانوية الكيمياء منسجم مع الدماغ يف تنمية عادات العقل والتحصيل لدى ط

ذوي أساليب معاجلة املعلومات املختلفة، دراسات تربوية واجتامعية، كلية الرتبية، جامعة 

 (، يناير.  1(، العدد )15حلوان، املجلد )

(: فعالية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تدريس التاريخ 2015يوسف، هالة الشحات عطية ) .77

ملنظومي واختاذ القرار لدى طالب الصف األول الثانوي، عىل تنمية بعض مهارات التفكري ا

 .273ـ  220، ص ص 71جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتامعية، عدد 

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


Dr. Ibrahim Abdulfattah Rezq 

Volume (3) No. (3) 2020 

189 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10 

 

Rferences 

 Ahmed, Naima Hassan, Abdul Karim, Sahar Mohammed (2001): the impact of 

mathematical logic and teaching visual-spatial entrance on patterns of 

learning and thinking and the development of spatial ability and the 

achievement of second-grade preparatory students in science, the fifth 

scientific conference, scientific education for citizenship, Egypt, (2) Pp. 

525—577 (In Arabic). 

 Ahmed, Osama Abdel-Rahman (2010): the effectiveness of a constructivist-

based program using blended learning in teaching social studies on the 

development of geographic concepts, visual thinking and life skills of deaf 

students in the preparatory stage, Ph.D (In Arabic). 

 Al-Binali, Adnanah (1996): The extent of the students of the preparatory stage 

of the concepts of social studies and its relationship with their gender and 

the geographical location of their schools and the experience of their teachers 

and the educational level of parents, Journal of Studies in Curricula and 

Teaching Methods, p 39 (In Arabic). 

 Al-Harthy, Ibrahim (2002): Mental habits and development among pupils, 

Riyadh, Al-Shuqri Library. (In Arabic). 

 Al-Jabri, Amira Abdel-Hamid (2007): The relationship between the density of 

elements in illustrations and their backgrounds and the growth of visual 

perception of environmental concepts in preschool children, unpublished 

master thesis, Faculty of Education, Helwan University. (In Arabic). 

 Al-Khazindar, Nayla Najeeb, Mahdi, Hassan Ribhi (2006): The Effectiveness of 

a Website on Visual and Organizational Thinking in Multimedia among 

Students of the Faculty of Education at Al-Aqsa University, Egyptian 

Association for Curricula and Teaching Methods, Eighteenth Scientific 

Conference Hospitality, Ain Shams University, 25: 26/7, pp. 621-645. (In 

Arabic). 

 Anderson, O.R. (1997): Aneuro Cognitive Perspective of Current Learning 

Theory and Science Instructional Strategies, Science Education, 81, 67-89. 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


 د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

190 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 Angelique, C. (2000): Problem Based Science Learning in a Mixed Ability 

Classroom that includes Gifted and Talented Children, M.S.U Tah-Stat 

University 

 Aydin, A. B. (2009): Prepared Map and Concept Mind, Technolgically 

supported, the subjects of unit social and systems in our body by students, 

Procedia, Behavioral Sciences, 1(1) 2842. 

 Baggett, P.V. (2009): Student Representation of Art Concepts through Mind 

Maps: University of South, Alabama, National Art Education Association, 

Ph.D., April 20. 

 Bayer, Barry K. (1994): Investigation in Social StudiesStrategic Teaching, 

Translation by Sulaiman Mohammed Al-Jabr, Riyadh, Obeikan Library (In 

Arabic). 

 Beyer, B. (2003): Improving Student Thinking, The Clearing House, 71(5) 262-

267. 

 Brown, H. D.(1989): Prhnciples of language learning and teaching, New Jersey, 

Prentice-hall. 

 Buzan, T.(1994): The Mind Map Book How to use Radiant Thinking to 

Maximize Your Brains Untapped Potential, Dutton Book, Penguin Group. 

 Buzan, T.(2000): Visual Thinking: Executive Power Tool of the 21 th Century, 

Innovation Tools Artcle-Visual Thinking, Executive Power Tool 4,htm. 

 Buzan, Tony (2006a): Use your mind, translation of Jarir Bookstore, i 6, Riyadh, 

Jarir Bookstore (In Arabic). 

 Buzan, Tony (2006b): Using Mind Maps at Work, Translation of Jarir Bookstore, 

Riyadh, Jarir Bookstore (In Arabic). 

 Buzan, Tony (2007): Maps of Mind, Jarir Bookstore Translation, Riyadh, Jarir 

Bookstore. (In Arabic). 

 Buzan, Tony (2008): How to draw a mind map, translation of Jarir Bookstore, 

3rd floor, Riyadh, Jarir Bookstore. (In Arabic). 

 Buzan, Tony, Buzan, Barry (2010): Map of the Mind, translation of Jarir 

Bookstore, 6th Floor, Riyadh, Jarir Bookstore. (In Arabic). Busan, Tony 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


Dr. Ibrahim Abdulfattah Rezq 

Volume (3) No. (3) 2020 

191 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10 

 

(2009): Use your memory, translation of Jarir Bookstore, Riyadh, Jarir 

Bookstore. (In Arabic). 

 Cambell, J. (2010): Theorizing Habits of Mind as a Framework for Learning, 

http://www.aare.edu.au106pap/cam06102.pdf. 

 Chaill, M. & Fonteyn, M. (1998): Using Mind Mapping to Improve Students 

Metacognition (Book) Clinical Reasoning in the Health Professions, Joy 

Higgs, Mark A. Jones 217-220. 

 Coll, R. et al. (2009): Scientists' Habits of Mind as Evidenced By the Interaction 

between their Science Training and Religious Beliefs, International Journal 

of Science Education, 31(6), 725-755. 

 Coombs, C. P. (2001): Reflective Practice Developing Habits of Mind, Ph.D. 

Toronto Canada. 

 Costa, A. & Kallick, B. (2000): Activating and Engaging Habits of Mind, 

Association for supervision and curriculum development, Alexandria, 

Virginia. 

 Costa, A. (2001): Developing Minds: A Resource Book of Teaching Thinking, 

Third Edition, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum 

Development. 

 Costa, A. and Kallick, B. (2009): Habits of Mind Across the curriculum Practical 

and Creative Strategies for Teachers, Association for Supervision and 

Curriculum Development, Alexandria, Virginia, U.S.A. 

 Cunningham, G.E. (2005): Mind Mapping: its Effects on Student Achievement 

in high school Biology, Faculty of the Graduate School, University of Texas, 

Ph.D., Austin UMI Number: 3215351 Proquest. 

 Elise, M. et al.(1997): Promoting Social and Emotional learning, Alexandria, 

VA: Association for supervision and curriculum Development. 

 Evrekli, E. et al. (2009): Mind Mapping Applications in Special Teaching 

Methods Courses for Science Teacher Candidates and Teacher Candidates 

Opinions Concerning the Applications, A Faculty of Buca Education, Dokuz 

Eylul University, turkey, January, 2274-2279. www.sciencedirect.com. 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


 د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

192 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 Ganguly, I. (1995): Scientific thinking is in the Mind's Eye, Reports Evaluative, 

Speeches, Meeting Papers, ERIC ED391504. 

 Goldenberg, E.P. (1996): Habits of Mind as an Organizer for the Curriculum, 

Journal of Education, 78(1). 

 Hamada, Fayza Ahmed (2006): The use of educational computer games to 

develop the achievement and visual thinking in mathematics among primary 

school students, Educational Journal, Faculty of Education, Qena, South 

Valley University, No. 22, January. (In Arabic). 

 Hamada, Mohamed Mahmoud (2009): Effectiveness of Visual Thinking 

Networks in Developing Visual Thinking Skills and Ability to Solve and 

Solve Verbal Problems in Mathematics and Towards Solving them for Fifth 

Grade Students, Egyptian Association for Curriculum and Instruction, 

Studies in Curriculum and Instruction, No. 146, May. (In Arabic). 

 Hamida, Fatima Ibrahim (1996): Social Objectives, Content and Teaching 

Strategies, Cairo, Egyptian Renaissance Library. (In Arabic). 

 Hamida, Imam Mokhtar Hamida (1990): Using Time Charts in Developing the 

Concept of Time for First Preparatory Students, Journal of Studies in 

Curricula and Teaching Methods, Egyptian Association for Curriculum and 

Instruction, Faculty of Education, Ain Shams University, p. 8. (In Arabic). 

 Hammad, Adel Rasmi, Ahmed, Ahmed Zarey, Swify, Mahmoud Anwar, 

Mohamed, Taher Mahmoud (2017): The Effectiveness of Animation-Based 

Program in Teaching History to Develop Visual Thinking Skills for 

Preparatory Students, Journal of the Faculty of Education, Assiut University, 

Vol. 33, No. 3, May, pp. 162--190. (In Arabic). 

 Harkirat, S. et al. (2010): Constructivist-Visual Mind Map Teaching Approach 

and the Quality of Student's Cognitive Structures. Journal of Science 

Education and Technology, 20(2), 186-200. 

 Hassan, Mohamed Abdel Ghani (2007): Accelerated Learning Skills, Cairo, Dar 

Al Ketab Al Arabi. (In Arabic). 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


Dr. Ibrahim Abdulfattah Rezq 

Volume (3) No. (3) 2020 

193 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10 

 

 Hossam El-Din, Laila Abdullah (2008): The Effectiveness of the Strategy of 

"Beginning, Response, Evaluation" in Developing the Achievement and 

Habits of Mind among First Grade Students in Science, Egyptian Society for 

Scientific Education, 12th Scientific Conference, Scientific Education and 

Social Reality, Influence And Impact, Guest House, Ain Shams University, 

Cairo, 2-4 / 8, pp. 1 - 40. (In Arabic). 

 Hyerle, D. (1999): Visual Tools and Technologies, New York, Designs for 

Thinking. 

 Ibrahim, Khairy (1996): Social subjects in the educational curricula between 

theory and practice, Alexandria, University of Knowledge (In Arabic). 

 Ibrahim, Magdy Aziz (2002): Effective Teaching and Management Skills, Cairo, 

Anglo-Egyptian Library (In Arabic). 

 Ismail, N. et al. (2010): The effects of Mind Mapping with Cooperative learning 

on programming performance Problem solving Skill and meta computer 

Science student's Journal of Educational Computing Research, 42(1) 35-61. 

 Jawdat, Abdul Salam, Hilal, Mays Oraibi (2015): The Effectiveness of Mental 

Map Strategies and Self-Questioning in the Achievement of Fifth Grade 

Literary Students in the History of Modern and Contemporary Europe and 

America, Journal of the College of Basic Education for Educational and 

Human Sciences, No. 19, pp. 703-719. (In Arabic). 

 Jensen, E. (2000): Brain-Based Learning, Academic Press Inc., Alexandria 

Virginia. 

 Jones, B. et al. (2012): The effects of Mind Mapping Activities on Student's 

Motivation' International Journal for the Scholarship of Teaching and 

Learning, 6(1) 1-21. 

 Khalaf, Yahia Attia (1991): The Effect of History Course in General Secondary 

School and Developed School on Students' Achievement of Historical 

Concepts in Saudi Arabia, Volumes of the Third Scientific Conference of 

the Egyptian Association for Curricula and Teaching Methods, Alexandria, 

Vol. 3. (In Arabic). 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


 د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

194 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 Khalil, Ibrahim Fadel (2010): Introduction to General Teaching Methods, Dar 

Ibn Al Atheer, Iraq, Mosul. (In Arabic). 

 Klausemier, H.J. & Sipple, T. (1980): Learning and Teaching Concepts, New 

York Academic Press, in Robert Marzano et al. ASCD, Virginia. 

 Leonidas et al. (2007): Creativity Development in Engineering Education: The 

Case of Mind Mapping, Journal of Management Development, 26(4); 370- 

380. 

 Ling, L.L. (2006): Using a Computer-Based Multimedia Culture Mind Map as 

an Instructional Module for EFL Reading Comprehension and Vocabulary: 

the effect on Student Achievement-Among College Freshmen in Taiwa, 

Idaho State University, Proquest, AAT 3231710. 

 Maeckelbergh, A.F. (2006): The Creation of an Organization Development 

Visual Reference Tool, doctoral of Education Unviersity of St. Thomas, 

Saint Paul, Minnesota, December, Proquest, UMI Number (3240303). 

 Marzano, R.J. (2000): Transforming Classroom Grading, Alexandria, VA: ASC. 

 McCormack, A. (1993): VISTA: Visual Spatial Thinking Activities, San Diego 

State University fdm. March. 

 National Curriculum (2005): Developments in Science in Teaching, London, 

Open Books. 

 National Education Association (NEA) (2007): Understanding the Indoor 

Environment Movement of Air, Maind Map Activity, Lesson 7 Movement 

of Air Maind Map Activity, http://www.epa.Gov/iaq/schools/actionkit.html. 

 Nemirovsky, R. And Tracy, N. (1997): On Mathematical Visualization and the 

place where we live, Educational studiesin mathematics, 33(2) July, pp. 99-

131. 

 Oldfather, P. et  a l.(1994):Drawing the Circle Collaborative Mind Mapping as a 

Process for developing a constructivist teacher perception program, Teacher 

Education Quality, 21(3) pp 15-26. 

 Plough, J.M. (2004): Students using Visual Thinking to Learn Science in a Web-

Based Environment, Ph. D., Drexel University.  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10
http://www.epa.gov/iaq/schools/actionkit.html


Dr. Ibrahim Abdulfattah Rezq 

Volume (3) No. (3) 2020 

195 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10 

 

 Poision, (2004): 

 Rayan, Mohammed Hashem (2006): Teaching Strategies for Developing 

Thinking and Training Facts, Teacher's Guide to Teaching and Learning, 

Cairo, Al-Falah Library for Publishing and Distribution. (In Arabic). 

 Rotta, A. (2004): All Students Can learn All students Can Succeed, Alexandria, 

VA: ASC. 

 Rusevic, A.R. (1997): Development of a performance based assessment of visual 

thinking for talented middle grade student D.A.I. 57(7), January, 2869A. 

 Talah, Azhar Abdel Moneim Mohamed (2013): the work of the hemispheres of 

the brain using mental maps in the development of historical thinking skills 

and the tendency towards the material for the pupils of the preparatory stage, 

Journal of Reading and Knowledge, the Egyptian Association for Reading 

and Knowledge, No. 136, pp. 54-74. (In Arabic). 

 Talbot, W.D. et al. (1997): A Course of Study for Art is Elementary (Teaching 

Visual Thinking through Art Concepts) K-6 Guides-Classroom-Teacher, 

ERIC, Ed210236. 

 Trevino, C. (2005): Mind Mapping and Outlining: Comparing two Types of 

Graphic Organizers for Learning Seventh-Grade Life Science Ph.D., Faculty 

of Texas Tech University, May. 

 Victor, R. & Valqui, V. (2006): Informatics and Mathematical Modeling, 

European Journal of Operational Research, Vol (174) Oct. 1348-1349. 

 Wolfe, P. & Brandt, R. (1999): What do we Know from Brain Research?, 

Educational Leadership, 56(3), 8-13. 

 Wycoff, J. (2000): Mind Mapping Techniques and Practical Applications, Visual 

Thinking Executive Power Tool 4. htm. 

 Zaytoun, Kamal Abdel Hamid (2001): A Critical Analysis of the Theory of 

Brain-Based Learning and its Implications in Science Teaching, Egyptian 

Association for Scientific Education, Fifth Scientific Conference, Scientific 

Education for Citizenship, Arab Academy for Science and Technology (In 

Arabic). 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10


 د. إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

196 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10  

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 Ziad, Mosaad Mohamed (2005): Teaching concepts. 

http://www.drmosad.com/index91.htm (In Arabic). 

 Zumback, J. (2008): The Role of Graphical and Text Based Argumentation tools 

in hypermedia tool, Article in Press, Comptuer in Human Behaviour, 

Unviersity of Salzburg, Austria, Aug 6. 

 Zyryanova, N. M. (1998): Twin Study of IQ and Visual Thinking in Children 

Psychological Institute of RAE, Moscow, Russia, 1. Http://allserv. 

rug.ac.be/~ivanmerv/ecp8095.html. 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.10
http://www.drmosad.com/index91.htm
http://allserv/

