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: ممخص البحث

ثر استخدام الخرائط الذىنية عمى تحصيل طالبات أ عمىاستيدف البحث الحالي التعرف 

. لمبنات" ب"في مادة التاريخ في مدرسة الشجاعية الثانوية " عموم إنسانية" الصف الحادي عشر

في إحدى " عموم  إنسانية"واقتصر البحث الحالي عمى عينة من طالبات الصف الحادي عشر 

م، وتدريس الوحدة 2016/2017لمبنات لمعام الدراسي " ب"صفوف مدرسة الشجاعية الثانوية 

 من كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر وكانت "االنتداب البريطاني عمى فمسطين"الرابعة 

ثورة البراق الشريف عام "، "اإلدارة البريطانية في فمسطين") الوحدة تضم الدروس التالية

الثورة الفمسطينية الكبرى "، "1936-1935المقاومة الفمسطينية ما بين عامي "، "1929

الحرب العربية اإلسرائيمية عام "، "1939 -1947فمسطين ما بين  عامين "، "1936عام 

1948 .)"

استعممت الباحثات شعبتين، وتم عمل قرعة بعد توزيع أرقام عمى جميع الطالبات داخل 

طالبة موزعة بشكل عشوائي عمى مجموعتين، المجموعة التجريبية  (61)الشعب ومن ثم اختيار 

طالبة درست باستعمال الخريطة الذىنية، والمجموعة الضابطة الثانية تضم  (32)االولى تضم 

.  طالبة درست بالطريقة االعتيادية (29)

 الباحثات بين طالبات المجموعتين في متغيرات العمر الزمني لمطالبات، ودرجات وساوت

". العموم اإلنسانية"مادة التاريخ في الصف الحادي عشر 
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 خططا تدريسية لموضوعات التاريخ في ضوء نعدوأ الباحثات ىدفا سموكيا وتوقد صاغ

محتوى الكتاب واألىداف السموكية المصوغة، وبدأت الباحثات بتطبيق التجربة يوم 

. م 14/3/2017م يوم االثنين وانتيت يوم الثالثاء بتاريخ 20/2/2017

طبقت الباحثات عند انتياء التجربة اختبار المفاىيم لقياس اكتساب الطالبات لمفاىيم لمادة 

 احصائيا، وأظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية عمى عولجت البيانات ووحممتالتاريخ، 

أن : المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيم مادة التاريخ وتمخضت الدراسة عن نتيجة مفادىا

حصائية فاعميتيا في تدريس مادة التاريخ لطالبات إت بداللة تاستراتيجية الخرائط الذىنية اثب

وصت الباحثات بالتأكيد عمى أ، وفي ضوء ىذه النتيجة "عموم إنسانية"الصف الحادي عشر 

وبناًء عميو قدمت . استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في تدريس التاريخ بجميع المراحل

 .الباحثات عددا من التوصيات واقترحتا إجراء دراسات مكممة لمبحث الحالي 
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: المقدمة

من الضروري عدم التوقف عند استراتيجيات تدريس معينة، فمع تزايد المعرفة بمعدل 

سريع وما تحتويو من حقائق ومفاىيم، ولألسف أكثر الطرق المستخدمة في التدريس ىي طريقة 

التمقين، األمر الذي سبب فجوة بين التعميم وما ينبغي أن يتعممو من ميارات تطبيقية، لذا ال بد 

ستراتيجيات التدريس التي تنمي القدرات العقمية والميارات الالزمة لتطبيق المعرفة امن االىتمام ب

، ومفتاح التعمم الفعال ىو أن نفيم أسموب تعمم المتعممين، ونصمم طرق تدريس (2009قالدة، )

(. 2013إبراىيم، )تناسب تعمميم، ولمتعميم تأثر الحق عمى نوعية الفيم واالستيعاب 

تعد الخرائط الذىنية  إحدى استراتيجيات التعمم النشط ومن األدوات  الفاعمة في تقوية 

الذاكرة واسترجاع المعمومات وتوليد أفكار إبداعية جديدة غير مألوفة  حيث تعمل بنفس 

الخطوات التي يعمل بيا العقل البشرى بما يساعد عمى تنشيط واستخدام شقي او فصي المخ 

وترتيب المعمومات بطريقة تساعد الذىن عمى قراءة وتذكر المعمومات بداًل من التفكير الخطي 

وقد أسيمت بحوث الدماغ في كشف الكثير من األسرار عن كيفية "التقميدي لدراسة المشاكل، 

أداء الدماغ لوظائفو وبناء عمى تمك  البحوث انبثقت نظريات حديثة ومفاىيم جديدة بدأت تغزو 

(. 2013عوجان، )". ميدن التربية والتعميم

: مشكمة البحث

تنبع مشكمة ىذه الدراسة من إحساس الباحثات بمشكمة صعوبة حفظ المفاىيم المتراكمة 

الالتي " عموم إنسانية"وازدحاميا في المناىج الدراسية وخاصة بطالبات الصف الحادي عشر 
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يدرسن المقررات العممية واألدبية معا، فين بحاجة إلى تنظيم حفظ المعمومات واسترجاعيا 

بسيولة في االختبارات، ويفيد استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية من استراتيجيات التعمم النشط 

والفعال في تقوية الذاكرة وسيولة استرجاعيا حيث تعمل بنفس الخطوات التي يعمل بيا العقل 

من "  ب" الشجاعية الثانوية  مدرسةفي " رانيا فتوح"البشري، فتفاعمت الباحثات مع المعممة 

 لمخرائط الذىنية أن مستواه التحصيمي ا المواد االجتماعية وممارستومتابعتيا لتدريسخالل 

في المواد االجتماعية ترتفع، دون دفع الطالبات إلى الحفظ األصم لممادة لمطالبات الحادي عشر 

ستراتيجية الخرائط الذىنية في تدريس ال المعممةدون فيميما، والحظوا السبب الرئيسي ىو اتباع 

ومن ىنا .  دراستياتالمادة لمطمبة، مع إعطائيم واجبات لرسم الخرائط الذىنية حول كل مادة تم

:  تبرز مشكمة البحث الحالي في السؤال اآلتي

 العممي في مبحث التاريخ لدى طالباتتحصيل ال الخرائط الذىنية عمى استراتيجيةما أثر 

لمبنات؟ " ب"مدرسة الشجاعية الثانوية ب" عموم إنسانية"الصف الحادي عشر 

:      الفرعيةأسئمة 

 ما المفاىيم التي يمكن تدريسيا باستراتيجية الخرائط الذىنية في مبحث التاريخ؟  -1

عموم "كيف نستخدم الخرائط الذىنية في تدريس مادة التاريخ لمصف الحادي عشر  -2

لمبنات ؟  " ب"في مدرسة الشجاعية الثانوية "  إنسانية

ما أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في تحصيل طالبات الصف الحادي عشر - 2

 لمبنات؟" ب"في مبحث التاريخ في مدرسة الشجاعية الثانوية " عموم إنسانية"
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ما أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في اتجاىات طالبات الصف الحادي - 3

 لمبنات؟" ب"في مبحث التاريخ في مدرسة الشجاعية الثانوية " عموم إنسانية"عشر 

: فروض البحث

: غت الباحثات الفرضيات اآلتيةالإلجابة عن األسئمة المتعمقة بتحصيل الطمبة ص

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط تحصيل الطالبات الالتي درسن  .1

بطريقة الخرائط الذىنية ومتوسط درجات الطالبات الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في 

 .اكتساب المفاىيم التاريخية

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاىات الطالبات الالتي  .2

درسن بطريقة الخرائط الذىنية ومتوسط درجات الطالبات الالتي درسن بالطريقة االعتيادية 

. في اكتساب المفاىيم التاريخية

: أىداف البحث

ىداف تدريس مادة التاريخ في المرحمة الثانوية ىي تزويد الطالبات بمعمومات أن من إ

والثورة الفمسطينية والحرب العربية تمكنيم من التعرف الى تاريخ فمسطين والحروب الصييونية 

 الى تنمية األفكار السياسية والقدرة عمى تصور تاريخ فمسطين كذلك وتيدف ،اإلسرائيمية

. وعالقتيا بالوضع الحالي

 في  فيياحداث تغييرات مرغوبإ معانييا الى عدد من  و تيدف عممية التدريس في 

كسابو المعمومات والمعارف والميارات واالتجاىات والقيم ، ويتوجب عمى المعمم إسموك المتعمم و
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ان يقوم بنقل ىذه المعمومات والمعارف المطموبة لتحقيق التغيير السموكي بطريقة شائقة تثير 

 صفاتو وخصائصو النفسية بالحسبان وتدفعو الى التعمم مع األخذ ،اىتمام المتعمم ورغبتو

. واالجتماعية والعقمية والجسمية 

كثر من أوتعد المفاىيم إحدى لبنات المعرفة ، وقد ازدادت أىميتيا في الوقت الحاضر 

جوانبيا ، وصار ىم بلمام إلافي ي وقت مضى وذلك النفجار المعرفة ولمصعوبة الكبيرة أ

المربين والمعممين مساعدة المتعممين عمى الفيم والوعي ببنية المادة المفاىيمية او المنطقية 

.  التفاصيلمع ترك 

ان المفيوم ىو خبرة ذىنية يكونيا المتعمم لألشياء واألحداث في : ىل ىي تعريف لممفيوم

البيئة، ولممفاىيم أىمية كبيرة في التدريس منيا بناء قاعدة معرفية وتكوين مبادئ وتعميمات لدى 

المتعمم  وىي تعد مفتاح المعرفة وأساسيا، وتساعد عمى ممارسة التفكير وتقمل من مستوى صعوبة 

تحقيق المعنوية إلى فيم المتعمم لمعالم المحيط بو ، فضال عن كونيا تثير الدافعية لممتعمم لمسعي 

. والفيم

تعد الخرائط الذىنية دلياًل عمى كيفية ارتباط المفيوم بغيره من المفاىيم ،كما أنيا توضح 

العالقات بين المفاىيم الرئيسة والفرعية وتوضح أىم األفكار وتوضح العالقات األفقية والعمودية 

. بين المفاىيم
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: ييدف البحث الحالي إلى تعرف

االستفادة من استخدام الخريطة الذىنية في تعميم مادة التاريخ لمصف الحادي عشر في - 1

 . لمبنات" ب"مدرسة الشجاعية الثانوية 

التعرف عمى أثر استخدام الخريطة الذىنية في تعميم وتعمم مادة التاريخ في مدرسة - 2

. لمبنات" ب"الشجاعية الثانوية 

عموم "فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية في تحصيل طالبات الصف الحادي عشر -   3

.  في مادة التاريخ" إنسانية

قياس مدى التغير في المستوى التحصيمي لمطالب بعد استخدام الخريطة الذىنية في - 3

 . لمبنات" ب"تعميم وتعمم مادة التاريخ لمصف الحادي عشر في مدرسة الشجاعية الثانوية 

 .   تعميم واستخدام الخرائط الذىنية لممعممين والمتعممين كاستراتيجية تعميمية حديثة-  4

: أىمية البحث

 وىي حمقة الوصل التي يصمميا ،تتعد طريقة التدريس عنصرا من عناصر المنيج

ىدافو أالمدرس بين الطمبة والمنيج وعمييا يتأسس بشكل كبير نجاح المنيج في تحقيق 

، وفي ظل التطور المعرفي وبحوث الدماغ تأتي أىمية التعمم (2014المسعودي والالمي،)

سعيان إلى جعل المتعمم أكثر فاعمية في إدراك ومعالجة وتخزين تالنشط والخرائط الذىنية المتان 

. واسترجاع ما يحاول تعممو
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بأن ىناك قصورًا ممحوظًا في االستراتيجيات وطرق  ( 2013إبراىيم، ) وترى الباحثة 

التدريس المستخدمة حيث أنيا تعتمد عمى اإللقاء وحشو الذىن بأكبر كمية من المعمومات، وىذا 

ما دفعيا إلى تجريب استراتيجية الخرائط الذىنية كاستراتيجية حديثة تساعد عمى تحسين أداء 

.  (التالميذ ورفع مستوى تحصيميم

كما ترى الباحثات بأنو يجب عمى المدرس الناجح أن يحسن اختيار الطريقة الناجحة التي 

إذ يمثل . تضمن نجاح العممية التعميمية وتحقق أىدافيا وتزيد من عناية المتعممين ودافعتييم

التحصيل الدراسي جانبا ميما في حياة الطالب، ولو دور كبير في حياة الفرد ومستقبمو 

الوظيفي، لذا فأن الوصول إلى مستوى تحصيل مرتفع يقع ضمن أولويات الطمبة وأولياء 

إن التعود عمى ىذا النمط الجديد في المذاكرة و الدراسة سوف  (2011صالح، )تقول.  أمورىم

 " يحسن بال شد من أداء الطالب في االمتحانات و يضمن لو الدرجات بصورة سيمة و ميسرة

اآلن ىو وقت ، حيث أصبح من البدائية أنك تكتب أو تمخص موضوع بواسطة المفكرة و القمم 

: ، وىنا تعرف الباحثات األىمية النظرية و األىمية التطبيقية كما يمي" الخريطة الذىنية

: األىمية النظرية: أوال

" ب"أن يكون البحث مصدرا لدى المعممين و المتعممين بمدارس الشجاعية الثانوية -  أ

. لمبنات في تعميم وتعمم مادة التاريخ بطريقة الخريطة الذىنية

ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى فعالية استخدام الخريطة الذىنية في تعميم -  ب

و سيولة تذكر . وتعمم مادة التاريخ و تأثيرىا في زيادة المعمومات في فروعيا مادة و تطبيقا

. البيانات والمعمومات الواردة في الموضوعات من خالل تذكر األشكال المرتسمة في أذىانيم
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: األىمية التطبيقية: ثانيا

 . في عممية التعميم و التعمم في مادة التاريخمساعدة الطالبات .1

 يسيم البحث الحالي في تدريب الطالبات عمى استخدام الخريطة الذىنية لتعمم مادة  .2

 .التاريخ 

  اعتماد استراتيجية الخرائط الذىنية كاستراتيجية تعميمية تنفرد بيا مدرسة الشجاعية .3

 ".ب"الثانوية 

: حدود البحث 

 تم التركيز في البحث عمى استخدام الخرائط الذىنية في تدريس فروع مادة التاريخ لمصف 

. لمبنات" ب"بمدرسة الشجاعية الثانوية " عموم إنسانية"الحادي عشر 

  تم تنفيذ البحث  في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي :الحد الزماني .1

. م2016/2017

لمبنات  في الفصمين " ب" أجرى البحث في مدرسة الشجاعية الثانوية :الحد المكاني .2

. الدراسي الثاني

 ".عموم إنسانية" عينة من طالبات الصف الحادي عشر :الحد البشري .3

 المفاىيم المتضمنة في الكتاب الوزاري لمبحث التاريخ :(المعرفي)الحد الموضوعي  .4

ثورة البراق "، "اإلدارة البريطانية في فمسطين")" االنتداب البريطاني عمى فمسطين"الوحدة الرابعة 

الثورة الفمسطينية "، "1936-1935المقاومة الفمسطينية ما بين عامي "، "1929الشريف عام 
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الحرب العربية اإلسرائيمية "، "1939 -1947فمسطين ما بين  عامين "، "1936الكبرى عام 

 "(.1948عام 

: مصطمحات البحث .5

: الخرائط الذىنية: أوال

ىي رسم كل ما تريده في ورقو واحدة بشكل منظم تحاول فييا قدر االستطاعة استبدال 

. الكممات برسمو تدل عمييا بيدف تنظيم األفكار وتخزينيا بشكل أكبر في العقل

:  التحصيل الدراسي: ثانيا

ىو مقدار ما يحصل عميو الطالب من معمومات أو معارف أو ميارات معبرا عنيا بدرجات 

في االختيار المعد بشكل يمكن معو قياس المستويات المحددة ويتميز بالصدق والثبات 

". والموضوعية

 منيجية البحث

من خالل دراسة المشكمة ووضع تصور ليا وتحديد أىدافيا، واإلطالع عمى دراسات سابقة 

فإن المنيج المتبع ليذه الدراسة ىو المنيج التجريبي الذي يعتمد عمى تصميم مجموعتين 

 .أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة مع اختبار بعدي كأداة قياس

وبما أن ىذا البحث يسعى إلى الكشف عن أثر الخرائط الذىنية عمى تحصيل طالبات الحادي 

لمبنات، فإن الخرائط " ب"لمبحث التاريخ بمدرسة الشجاعية الثانوية " عموم إنسانية"عشر 

لدى طالبات " المتغير التابع"عمى تحصيل الطالبات لمبحث التاريخ " المتغير المستقبل"الذىنية 
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الصف الحادي عشر، لذا ستتبع الباحثات التصميم شبو التجريبي حيث ستقسم العينة إلى 

مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وتخضع المجموعتين الختيار نيائي، ثم تدرس 

المجموعة التجريبية باستخدام الخرائط الذىنية، وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية، 

عمى أفراد " بعديا"وبعد انتياء الخطة الزمنية المحددة يتم إعادة تطبيق االختبار التحصيمي 

 المجموعتين لمعرفة فيما إذا كان لممتغير المستقل أثر التدريس عمى تحصيل الطالبات أم ال؟

:  مجتمع البحث 

، في الفصل الثاني "عموم إنسانية"  مجتمع البحث  ىم فئة طالبات الصف الحادي عشر 

 (5) شعبة لمبنات وعينة البحث ىم طالبات الحادي عشر" ب"في مدرسة الشجاعية الثانوية 

 تجريبية  (6)الشعبة والمواتي ىن جزء من المجتمع المدرسي، وتم القيام بالتجربة واتخاذ 

.  ضابطة

متغيرات البحث 

:   ن وىماي يحتوي ىذا البحث عمى متغير

  ،المتغير المستقل ىو العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثيره عمى الموقف

 . (الخرائط الذىنية  )ويسمى بالمتغير التجريبي 

 المتغير .  والمتغير التابع ىو العامل الذي نتج عن تأثير العامل المستقل

والمتغير التابع ىو أثر الخرائط الذىنية . المستقل ىو الخريطة الذىنية التي نريد  تطبيقيا
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" ب"بمدرسة الشجاعية الثانوية " عموم إنسانية"في تدريس مادة التاريخ لمصف الحادي عشر 

. لمنبات 

: أدوات البحث

المالحظة .   1

أجري البحث من خالل مالحظة  األحداث و الظواىر التي تتعمق بو وتسجيميا تنظيما 

لمحصول عمى البيانات التي ترتبط بنشاطات المعمم والمتعمم في عممية تعميم مادة التاريخ ، 

. والمشكالت أو الصعوبة التي يواجيونيا في تدريس فروع التاريخ 

االختبار .  2

رانية فتوح اختبار بصيغة اختياري متعدد مكون من عشرين :أعدت مدرسة المبحث  أ

حداىما تجريبية استخدمت الخرائط الذىنية واالخرى إجيب عميو الطالبات ذو المجموعتين تسؤال 

. ليمياحضابطة استخدمت الطريقة االعتيادية في التدريس ثم رصد النتائج وت
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: اإلطار النظري والدراسات السابقة

: اإلطار النظري

الخرائط الذىنية 

أظيرت العديد من النماذج واالستراتيجيات التدريسية التي تيدف لتنمية التفكير لدى 

التالميذ ضمن إطار محتوى المادة الدراسية وأظيرت البحوث في السنوات األخيرة أن المخ 

. البشري ينقسم إلى جانبين أيمن وأيسر وأن ىناك تمايز بين الجانبين

 

وىذا يتطمب البحث عن استراتيجية تدريس تربط بين األيمن واأليسر، مما يضع المخ في 

قمة عطائو، فظير مصطمح الخريطة الذىنية، كأحد نتاجات المدرسة المعرفية، وىو ترجمة 
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 التي ظيرت في أواخر الستينات من القرن العشرين "Mind Map"حرفية لممصطمح اإلنجميزي 

، أسمائيا خرائط العقل  ومن (م1971)، عام (Tony Buzan)" توني بوزان"عمى يد البريطاني 

 عمى تساعدك بمفاتيح تزودك قوية رسومية تقنية بأنيا "بوزان توني "وعرفيا. خرائط الذىن

 في إيقاع، ألوان، منطق، عدد، صورة، بكممة، العقل أغمب ميارات بتسخير عقمك طاقة استخدام

(. 2013عوجان، )طاقات عقمك  استخدام في المطمقة الحرية يعطيك قوي وأسموب كل مرة

: تعريف الخرائط الذىنية

يبدو عند استعراض التعريفات المختمفة في األدب التربوي لمخرائط المفاىيمية أن الباحثين 

العطوي، ). يختمفون في تحديد ىذا المفيوم، ويرجع ذلك إلى اختالف المدارس الفكرية وتعددىا

2011 )

بأنيا أداة تعميمية  : تعريف الخرائط الذىنية لمدكتور صالح (2009، قالدة ) وأورد 

تعتمد عمى الذاكرة البصرية، حيث تعبر عن الفكرة المعرفية بالمخططات والفروع المتشعبة 

إضافة إلى الكممات واأللوان التعبيرية والصور والرسومات التوضيحية، بحيث تتفرع الفكرة 

المعرفية األساسية إلى العديد من األفكار التي ترتبط بالفكرة الرئيسية، من خالل روابط لممفاىيم 

 (2006صالح، ). المعرفية دالالت ذات معنى لممتعممين

استراتيجية تعميمية فعالة تقوم "  الخريطة الذىنية بأنيا(2015ىالل وجودت، )وقد عرف 

بربط المعمومات المقروءة في الكتب والمذكرات بواسطة رسومات وكممات عمى شكل خريطة 

تحول الفكرة المقروءة إلى خريطة تحوي اشكااًل مختصرة ممزوجة باأللوان واألشكال في ورقة 
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واحدة حيث تعطي التعمم مساحة واسعة من التفكير وتمنحو فرصة مراجعة معموماتو السابقة عن 

".  الموضوع وترسيخ البيانات والمعمومات الجديدة في مناطق المعرفة الذىنية

 بأنيا استراتيجية تعميم وتعمم، يتم ترتيب  (2014العتيبي، الربيع، )وعرفيا اجرائيا 

حيث نالحظ أن في الخمية نقطة مركزية  (العصبية)المعمومات فييا عمى شكل الخاليا الدماغية 

وأذرع متفرعة منيا، ومن كل ذراع تتفرع أذرع أصغر وأدق، وتحتوي عمى رسومات وألوان 

. وأشكال لتساعد عمى فيم وتذكر المعمومات بشكل أفضل

أداة تفكير تنظيمية نيائية وىي " في رسالتيا (2011حوراني، )كما عرفتيا الباحثة 

". أسيل طريقة إلدخال المعمومات لمدماغ ومن ثم استرجاع ىذه المعمومات المخزنة

بأنيا وسيمة ناجحة من وسائل الدراسة تقوم بربط المعمومات  " (2014أبوشريخ، )ويرى 

المقروءة في الكتب والمذاكرات بوساطة رسومات وكممات عمى شكل خريطة فأنت أوال تقرأ 

".  الفكرة في المادة المكتوبة ومن ثم تحوليا إلى كممات مختصرة ممزجة باألشكال واأللوان

ىي طريقٌة من ُطرق التَّذكر والتَّعُمم،  ":ومما سبق نستطيع القول بأن الخريطة الذِّىنّية

تعتمد عمى عمل ُممخصٍّ لمماّدة الدِّراسّية أو لُخطة العمل أو لتنفيذ أي أمٍر كان عمى شكل 

رسوماٍت باستخدام الورقة والقمم؛ بحيث تجمع جميع الُمعطّيات والمتطمبات والنواتج في ورقٍة 

". واحدة
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: عناصر الخرائط الذىنية

: الخريطة الذىنية تتكون من أربعة عناصر أساسية

 وتستخدم لمداللة عمى معان معينة، فكل فكرة بمون والفروع بألوان أخرى، وذلك :األلوان .1

 .لتحفيز المخ األيمن ويزيد من كفاءة الذاكرة ويسر النظر

 كبديل لمكممات في التعبير عن األفكار، أو دعم لمكممات، تساعد عمى :الصور أو الرسوم .2

 .عممية التذكر

 . تستخدم لمتعبير عن األفكار الرئيسية والثانوية بكممات مختصرة جدا:الكممات مفتاحية .3

 تنطمق من العنوان الرئيسي نحو الوسط، وىذه األسيم عمى نوعين :(الوصالت)األسيم  .4

 .كبيرة وصغيرة، فالوصالت الكبيرة لألفكار الرئيسية أما الوصالت الصغيرة لألفكار الفرعية

 :أىمية الخرائط الذىنية

، حيث (المعمم والمتعمم)تؤدي الخرائط الذىنية دورا ميما بالنسبة لطرفي عممية التدريس 

( 2013حوراني، )أكدت بعض الدراسات أىمية الخرائط الذىنية بالنسبة لممتعمم، ففي دراسة 

أكدت فاعمية استخدام الخرائط الذىنية االستداللي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، أما دراسة 

أكدت أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في تحصيل طمبة الصف  (2013إبراىيم، )

". التاسع في مادة العموم وفي اتجاىاتيم نحو العموم في المداس الحكومية في مدينة قمقيمية
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وترى الباحثات بأن أىمية البحث الحالي في إيجاد بدائل مناسبة لمطريقة االعتيادية في 

تدريس مادة التاريخ في المرحمة الثانوية ألن الخرائط الذىنية تزود المتعممين بمعمومات وأفكار 

. أساسية تؤدي الى تنمية القدرات والميارات المختمفة

ولمخرائط الذىنية فوائد كثيرة وتظير في مجاالت عديدة وواسعة وسنذكر ىنا كل مجال   

 .وأين تظير الفائدة في الخرائط الذىنية في ىذا المجال

، تشعر باإلرتياح خالل الدراسة والمراجعة ، تخفض األطنان من العمل : مجال التعمم -

 .وتكن واثقًا من قدراتك في التعمم، واالمتحانات

 مشاىدة المعمومات بعيون عقمك، سيولة التذكر: الحفظ  -

عمى قطعة ورق - من البداية لمنياية– صمم جميع التفاصيل والوضعيات : التخطيط -

 واحدة

اإلجازات وأي ، بالحفالت ، كن مسيطرًا عمى جميع التفاصيل بالمشاريع:التنظيم  -

 .موضوع آخر

 .تكون لديك طريقة لتحميل األفكار وبيان العالقات : التفكير  -

يمكنك أن تكون أفضل ، الخطابات حية ومسترخية وواضحة : العرض التقديمي -

 .حاالتك

يجاز: االتصال -  بجميع األشكال وبكل وضوح وا 

استخدم جميع ميارات قشرتك المخية . التركيز عمى الميمة ألفضل النتائج : التركيز -

 .لما يسترعي انتباىك
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فيم العالقات ، وجية نظر عامة ، المشيد كامل أمامك بنفس الوقت : النظرة العامة  -

 والروابط

ولمخرائط الذىنية ميزة عظيمة تتمثل في السماح لكل من الطالب أو المحاضر بتكوين 

صورة إجمالية كاممة لمموضوع ككل في كل األوقات، ويمكن تمثيل أىم فوائد الخرائط 

: الذىنية بالشكل التالي

 

وترى الباحثات بأن الخرائط الذىنية تساىم بشكل كبير في مراعاة الفروق الفردية، وتنمية 

ميارات التفكير وتحفيز اإلبداع وتنشيط الدىن وتنمية قدرة الطالبات عمى توظيف ميارة الرسم 

. كما تقوم الخرائط الذىنية بكسر روتين التعمم التقميدي
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: استخدامات الخرائط الذىنية 

إن الخرائط الذىنية تجعل الدراسة والعمل والتفكير ممتعًا ويمكن تطبيق الخرائط الذىنية 

: فمثاًل يطبقيا الفرد من خالل ، في أغمب مواقف الحياة التي تتضمن أي تعمم أو تفكير

والعامل المحترف . تحميل، حل المشكمة، التنظيم، االتصال، المشاريع، عمل القوائم، التخطيط

، االجتماعات، النظرة العامة، التنظيم ، المشاريع، االتصال، التخطيط: يطبقيا من خالل

اخذ ، التذكر: والمتعمم يطبقيا من خالل. التفتح الذىني، التقييمات، التدريب، التفاوض

، التفكير، االمتحانات، العروض التقديمية، المقاالت، التقارير، صنع المالحظة، المالحظة

بأن الخرائط الذىنية تفيد في إيصال المتعمم إلى أعمى درجات التركيز، " بوزان"وأكد . التركيز

باإلضافة إلى تحويل المادة المكتوبة إلى تنظيم يسيل استيعابو ويتمثل في تصميم يسيل 

استيعابو ويتمثل في تصميم الخريطة الذىنية، وبذلك يتفاعل المتعمم ذىنيا بصورة كبيرة مع 

المادة العممية، وىي تساعد عمى تنظيم وترتيب األفكار والمعمومات لممتعمم ألنيا تعتبر منظما 

. تخطيطيا

بأن الخرائط الذىنية تعمل عمى إدماج المتعممين بفاعمية في  ( 2014يوسف، )ويرى 

العممية التعميمية، حيث يندمج المتعممون كثيرا مع عممية بناء الخرائط ظاىريا وذىنيا، 

.  ن في ىذا النشاط تغييرا لمروتين االعتياديوويستمتعون كثيرا، ويجد

: يمكن تمخيص أىم استخدامات الخرائط الذىنية بالشكل التالي
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عبارة عن تقنية نستخدميا كمنا بصورة " Mind Mapping"فالخارطة الذىنية أو ما يسمى 

فتقوم ،  من الصعب متابعة التشعبات ويصبحتمقائية خاصة عندما تتشعب األفكار وتتداخل 

إن تقنية الخارطة الذىنية ترسم صورة مرئية لألفكار ، الخارطة الذىنية بتتبع األفكار والخيارات

عوجان، ). وىي أداة رائعة في تنظيم التفكير وتعتبر تقنية تساعد عمى استخدام طاقة العقل

2013 )
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: خطوات رسم الخرائط الذىنية

والخريطة الذىنية تتكون من المفيوم وىو بناء عقمي ينتج من الصفات المشتركة لمظاىرة 

او من تصورات ذىنية يكونيا الفرد لألشياء ويوضع داخل شكل بيضوي او دائري او مربع ، 

كما تتكون خريطة المفاىيم من كممات الربط التي ىي عبارة عن كممات تستخدم لمربط بين 

كثر، كما تتألف من الوصالت أو أمفيومين او اكثر، وتكتب عمى الخط الواصل بين المفيومين 

كثر من التسمسل اليرمي أو أالعرضية التي توضع احيانا وىي عبارة عن وصمة بين مفيومين 

( 2010 ،القاسمية). وتمثل في صورة خط عرضي

وقامت الباحثات بتجميع أىم الخطوات لبناء خريطة ذىنية باالستعانة بالفيديوىات عمى 

: اليوتيوب، ونذكر خطوات متسمسمة لبناء خرائط ذىنية

 .البدء بكتابة العنوان في منتصف الورقة، إلعطاء المخ الحرية في جميع االتجاىات .1

 ووضعو داخل شكل أو صورة تعبر عن الفكرة تحديد المفيوم الرئيسي او عنوان الدرس .2

 .الرئيسية، ألن الصورة تساعد عمى التركيز

تحديد المفاىيم الفرعية المرتبطة بالمفيوم الرئيس ،عمى شكل قائمة مفاىيم مرتبة   .3

 .و خصوصيةأكثرىا تحديدا أتنازليًا من المفاىيم االكثر عمومية الى 

، ووصل تحديد العالقات بين المفاىيم وذلك عن طريق رسم الخطوط بين المفاىيم .4

 .الفروع الرئيسية بالصور المركزية فيذا يسيل الفيم ويساعد عمى التركيز أكثر

بيار  .5 تكون األسيم متعرجة وليست مستقيمة، ألن الخطوط المتعرجة أكثر جاذبية وا 

 .لمعين
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 .تحديد كممات او حروف الربط ،اذ تعطي بدورىا معنى لطبيعة العالقات بين المفاىيم .6

استخدام األلوان أثناء الرسم، ألن األلوان كالصور تثير المخ، باإلضافة إلعطاء الرسم  .7

 .جماال

 . استخدام صوٍر عند رسم الفروع .8

وتختمف الخرائط الذىنية في خط سير اتجاىاتيا، كأن تتجو من األسفل إلى األعمى أو 

من األعمى إلى األسفل، أو من اليمين إلى اليسار، أو من اليسار إلى اليمين، وتتخذ الخرائط 

الذىنية أشكاال متعددة ومتنوعة حسب الفكرة التي تعالجيا، وحسب المستويات المعرفية لمطمبة، 

وقدرة المعمم عمى ابتكار رسومات إبداعية توضح األفكار المفاىيمية لمموضوع المراد تعممو مع 

(. 2014شريخ، )مراعاتيا لضوابط الترتيب والنظام واالنسجام 

تختمف كل خريطة ذىنية عن األخرى باختالف الشخصية في التصميم والمسحة المونية "

المتان تختمفان من شخص آلخر، وبعد االنتياء من تصميم الخارطة الذىنية يجب إلقاء نظرة 

(.  2011حوراني، )". عمييا حتى تترسخ في الذاكرة

 :أنواع الخرائط الذىنية 

: ىناك عدة أنواع لمخرائط الذىنية ومن ىذه األنواع (2006)وحسب بوزان وبوزان 

. وىي الخرائط التي تحتوي فرعين مشعين من المركز: الخرائط الذىنية الثنائية .1

. تشمل أي عدد من الفروع األساسية: الخرائط الذىنية المركبة أو متعددة التطبيقات .2

عداد الفئات والوضوح والدقة  .وىي تساعد عمى تنمية القدرات العقمية الخاصة بالتصنيف وا 
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يقوم بتصميميا عدد من األفراد معا في شكل مجموعات، : الخرائط الذىنية الجماعية .3

 .وتتميز تمك الخرائط أنيا تجمع بين معارف وأراء عدد من األفراد

حديثا يمكن تصميم خرائط ذىنية عن طريق الحاسوب، : لذىنية االلكترونيةاالخرائط  .4

حيث ىناك العديد من البرامج المحوسبة التي تساعد في إعداد وحفظ الخرائط ومن البرامج 

(iMind Map) ،(Free Mind). 

وأحبت الباحثات عمل بحثيم حول الخرائط الذىنية االلكترونية، حيث عرضت 

 :حدى الدراسات في مجمة أردنيةإ

أن الخرائط اإللكترونية فييا من المزايا ما يجعميا أكثر فاعمية من الخرائط التي يتم عمميا "

بخط اليد، ومن ىذه المزايا عنصر الجاذبية، فالخرائط االلكترونية تتضمن الصور واأللوان 

والرسومات التي تشد القارئ، كما أن إعدادىا أسرع وأكثر احترافا، وتمتاز بالمظير الجيد، وال 

تحتاج إلى أية ميارات في الرسم، حيث أن البرامج تحتوي عمى الرسومات والقصصات الفنية 

( 2015العبادي وجرادات، ).الرموز والصور الجاىزة التي يمكن إدراجيا بسيولة

 ن التطورات وجعلن أن يواكبأحببن حول بحثيم، حيث  حيرةووقعت الباحثات في

 حول الخرائط الذىنية االلكترونية، ولكن لم يحالفيم الحظ لظروف عدة فتم تحويل نبحثو

م نتائج الباحثات حول الخرائط الذىنية المروسومة أه لخرائط مرسومة باليد وسنعرض نبحثو

: باليد والخرائط الذىنية االلكترونية وىي
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 الخرائط الذىنية اليدوية الخرائط الذىنية االلكترونية

ال يمكن استخداميا في أي وقت أو 

مكان، حيث يستمزم وجود حاسوب، أو 

 اليواتف الذكية

يمكن تصميميا بأي وقت وباي مكان 

 .فكل ما تحتاجو الورقة والقمم

 .ينمي لدى الفرد الحس الفني .التقيد بتعميمات البرنامج المستخدم

، scannerالخرائط الذىنية اليدوية ال يمكن تخزينيا ونشرىا إال باستخدام فولكن لألسف 

 عند عمل وضوحياقالم خاصة لزيادة أاو تصوير باليواتف الذكية لذلك يمزم رسميا باستخدام 

نسخ منيا ونشرىا عبر المواقع التعميمية لتبادل اآلراء بين الطالبات وتمك الميزة موجودة في 

الخرائط الذىنية االلكترونية حيث تتميز بالمرونة وسيولة التعديل وعمل نسخ وتخزينيا ونشرىا 

. عبر مواقع التواصل

: الدراسات السابقة

وجدت الباحثات العديد من الدراسات التي تناولت مجاالت مختمفة ذات عالقة بالخرائط 

: الذىنية، وفيما يأتي عرض ىذه الدراسات

  أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في : "دراسة بعنوان (2011حوراني، )أجرت

تحصيل طمبة الصف التاسع في مادة العموم وفي اتجاىاتيم نحو العموم في المدراس 

، وىدفت ىذه الدراسة شبو التجريبية إلى معرفة أثر استخدام "الحكومية في مدينة قمقيمية
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الخرائط الذىنية في تحصيل طمبة الصف التاسع في مادة العموم وفي اتجاىاتيم نحو العموم 

، 2010/2011في المدارس الحكومية في مدينة قمقيمية في فمسطين في العام الدراسي 

دليل المعمم الستخدام الخرائط الذىنية في مادة ): واستخدمت الباحثة ثالث أدوات لمدراسة

 26 فقرة، ومقاس االتجاه نحو العموم مكون من 36العموم، واختبار تحصيمي مكون من 

طالبا  (117)، وتكونت عينة الدراسة من مدرستين اختيرتا بالطريقة القصدية، وضمت (فقرة

وطالبة، قسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتكونت المجموعة الضابطة من 

طالبة، درست  (27)طالب، و (30)طالبة، والمجموعة التجريبية من  (27)طالب،  (33)

المجموعة التجريبية باستخدام الخرائط الذىنية، بينما درست المجموعة الضابطة باستخدام 

الطريقة التقميدية، وأظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لمتوسطات عالمات الطمبة 

 فروق دالة إحصائيا تعزى لمجنس بين متوسطات تتعزى لطريقة التدريس، كما وجد

عالمات الذكور واإلناث ولم يوجد أثر دال إحصائيا يعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس 

أما بالنسبة لالتجاىات فقد أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لمتوسطات . والجنس

الفروق بين متوسط اتجاىات الطمبة عمى مقياس االتجاه نحو العموم القبمي والبعدي كما لم 

. يوجد أثر دال إحصائيا يعزى لمتغير الجنس أو لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

. وكانت من توصيات الباحثة استخدام الخرائط الذىنية في التعميم

  فاعمية استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في :"دراسة بعنوان  ( 2010القاسمية، )أجرت

تدريس العموم في التحصيل العممي وتنمية عمميات العمم األساسية لدى تالميذ الصف 

وتم التطبيق في مدرسة منار العمم لمتعميم األساسي في " الثالث األساسي بسمطنة عمان

تمميذًا وتمميذة بمدرسة منار العمم لمتعميم  (103)سمطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة من 
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تمميذا درست باستخدام الخرائط الذىنية،  (52)تجريبية : األساسي، وتقسيميم إلى مجموعتين

تمميذا درست بالطريقة المعتادة، وتم إعداد دليل لممعممة وكراس  (51)والمجموعة األخرى 

لمتمميذ، كما تم بناء أداتين لمدراسة، ىما اختبار تحصيمي حسب مستويات بموم المعرفية، 

واختبار لعمميات العمم األساسية، وقد تم التحقق من صدقيما بعرضيما عمى عدد من 

المحكمين، وقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات 

تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي البعدي الكمي وفي مستوياتو 

المعرفية المختمفة، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

ولكنيا . تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار عمميات العمم األساسية البعدي

وجدت الفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية 

والضابطة في ميارة استخدام العالقات المكانية والزمانية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، 

كما وجد مقدار حجم تأثير متوسط لفعالية استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في التحصيل 

وفي ضوء النتائج أوصت . وتنمية عمميات العمم األساسية لدى تالميذ المجموعة التجريبية

الدراسة بعقد الورش التدريبية لمعممي العموم لمتعرف إلى المزايا التربوية لمخرائط الذىنية 

 .وكيفية توظيفيا وتطبيقيا في تدريس العموم

  فاعمية استخدام الخرائط الذىنية عمى تحصيل " من دراستيا بعنوان  (2009وقاد، )ىدفت

" بعض موضوعات مقرر األحياء لطالبات الصف األول ثانوية الكبيرات بمدينة مكة المكرمة

استراتيجية رسم خرائط الذىنية، والطريقة التقميدية عمى التحصيل : التحقق من نتائج استخدام

طالبة، تم توزيع المشاركين  (90)واالتجاىات نحو مقرر األحياء، وتكونت العينة من 

طريقة التقميدية، والمجموعة الالضابطة استخدمت  (1)المجموعة : عشوائيا في مجموعتين
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استخدمت طريقة الخرائط الذىنية وتم استخدام االختبار القبمي والبعدي، وأظيرت  (2)

النتائج أن ىناك فرقا إيجابيا كبيرا في تحصيل الطالبات وفي اتجاىاتيم من خالل أسموب 

 .التعميم والتعمم المستندة إلى رسم الخرائط الذىنية

  إلى معرفة أثر استعمال طريقة الخرائط الذىنية في تحصيل  (2012الزبيدي، )ىدفت دراسة

 إعدادية متعمدةلبات الصف الخامس األدبي، واختارت الباحثة اقواعد المغة العربية عند ط

الثورة العربية لمبنات من بين المدارس اإلعدادية والثانوية لمديرية تربية الرصافة األول في 

طالبة موزعة  (54)محافظة بغداد، وبمغ عدد طالبات الصف الخامس األدبي لعينة البحث 

طالبة درست باستعمال  (26)بشكل عشوائي عمى مجموعتين، األولى تجريبية تضم 

، (المتبعة)طالبة درست بالطريقة االعتيادية  (28)الخرائط الذىنية، واألخرى ضابطة تضم 

كافأت الباحثة بين طالبات المجموعتين في متغيرات العمر الزمني لمطالبات، ودرجات مادة 

قواعد المغة العربية في الصف الرابع العام، والتحصيل الدراسي لألبوين، وأعدت الباحثة 

بحسب مستويات تصنيف ( االختيار المتعدد)فقرة من نوع  (40)اختبارا تحصيميا مؤلفا من 

، وقد استعممت الباحثة الوسائل اإلحصائية، وتوصمت (تذكر، فيم، تطبيق)بموم الثالثة 

الباحثة إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالئي درسن وفق الخريطة الذىنية عمى 

 .طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن وفق الطريقة االعتيادية

  ترى الباحثات من خالل الدراسات السابقة فعالية استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية في

عمارىم، وىذا ما شجع أالتدريس وزيادة تحصيل الطمبة بغض النظر عن جنسيتيم أو 

تأكيد لوزارة التربية والتعميم عمى أىمية لالباحثات عمى الخوض بيذا النوع من األبحاث، ل

 .استخدام الخرائط الذىنية وكسر الروتين في تدريس الطمبة
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  ن الخرائط الذىنية تعطي طريقا واضحا ومنظورا لمطرائق أكما تشير الدراسات السابقة الى

والممرات التي قد نتخذىا لمربط بين معاني المفاىيم من المحتويات، وبعد اتمام ميمة التعمم 

. فإن خرائط المفاىيم تزودنا بمخططات مختصرة لما تم تعممو

  دوات مفيدة في تعزيز التحصيل أن الخرائط الذىنية ىي أوتشير أيضا الدراسات الى

الدراسي وتدعيمو وتقويتو وتعطي معنى لممفاىيم وتعمق فيم الطمبة لممفاىيم في وحدة 

ما فيما يخص أدراسية ما وتوفر عامل االرتباط واالنسجام بين عناصر المادة التعميمية ،

المدرس فأنيا تمكنو من مالحظة سير الطمبة وقدراتيم عمى بناء المعرفة العممية الجديدة 

. عمييم

: الطريقة واإلجراءات

: لتحقيق ىدف الدراسة تمت اإلجراءات التالية

لمبنات وتحديًدا " ب"بدء استخدام  برامج الخرائط الذىنية في مدرسة الشجاعية الثانوية  .1

شراف معممة التاريخ " 5"الشعبة " عموم إنسانية"في الصف الحادي عشر  تحت رعاية وا 

كاستراتيجية تعميمية حديثة وكان ذلك عن طريق تصميم الخرائط الذىنية  " رانيا فتوح. أ"

عموم "بالطريقة اليدوية، وتم تطبيق االستراتيجية عمى طالبات الصف الحادي عشر 

عجاب الطالبات مما كان لو األثر كبير في " إنسانية وقد القت الخرائط الذىنية اىتمام وا 

. رفع مستوى الطالبات التعميمي والتحصيمي
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، وتم اختيار من الشعبة حادي "عموم إنسانية"اختيار شعبتين من الصف الحادي عشر  .2

طالبة لتدريسيم بالطريقة الخرائط الذىنية، وتم اختيار الشعبة  (29)تقريبا " 5"عشر 

 .طالبة لتدريسيم بالطريقة االعتيادية (32)تقريبا " 6"حادي عشر 

، في مادة التاريخ الوحدة الرابعة 2016/2017تم اختيار الفصل الدراسي الثاني لمعام  .3

 دروس باإلضافة إلى الدرس األول من الوحدة ةمن الكتاب الوزاري وتحتوي عل خمس

 إلى 20/2من بداية االثنين . حصص من كل أسبوع (4)وتم تخصيص . الخامسة

  .18/3الثالثاء 

عدادىا بصورة  (20)تم إعداد اختيار، حيث بمغ عدد الفقرات  .4 ، (اختيار متعدد)فقرة وا 

 (.25/3)وتم اجراء االختبار الثالثاء 

جمعت البيانات المتعمقة باالختبار واستخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات  .5

 .المعيارية وذلك بالتعاون مع المجتمع الخارجي من أىل إحدى الباحثات لضيق الوقت

: أدوات الدراسة

: استخدمت الباحثات في الدراسة الحالية األدوات اآلتية

تصميم دليل لممعممة والطالبة بحيث تم تحميل المحتوى من الكتاب الوزاري لمبحث التاريخ 

ثورة البراق "، "اإلدارة البريطانية في فمسطين")" االنتداب البريطاني عمى فمسطين"الوحدة الرابعة 

الثورة الفمسطينية "، "1936-1935المقاومة الفمسطينية ما بين عامي "، "1929الشريف عام 

الحرب العربية اإلسرائيمية "، "1939 -1947فمسطين ما بين  عامين "، "1936الكبرى عام 

، وعمل خطة تدريسية باستخدام استراتيجية الخرائط الذىنية، وكانت ىذه الميمة ("1948عام 



33 
 

معممة التاريخ، حيث ساىمت معنا بشكل كبير  (رانيا فتوح. أ)ترتكز بشكل كبيرة عمى المعممة 

. في تجييز تحميل المحتوى ووضع الوسائل الالزمة

سؤال بالتعاون، مراعيا  (20)مكون من  (اختيار متعدد)كما تم وضع اختبار عمى شكل 

 .(رانيا فتوح. أ)مستويات الطالبات وكانت تمك أيضا من ميمة معممة المادة 

التصميم التجريبي 

:  التصميم التجريبي ذو العينتين المتكافئتين كما يأتياعتمد

  (1)شكل ال

التصميم التجريبي لمبحث 

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

اكتساب المفاىيم   طريقة الخرائط الذىنية التجريبية

 التاريخية
 الطريقة االعتيادية  الضابطة
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مستمزمات البحث 

: تحديد المادة العممية .1

 من الكتاب بوحدة كاممةثناء تطبيق التجربة أ  في المادة العممية التي سيتم تدريسياحددت

. وىي   " العموم اإلنسانية"جي المقرر لمصف الحادي عشر هالمن

: تحديد المفاىيم التاريخية .2

المفاىيم التاريخية الموجودة ضمن تمك حددت بعد تحديد المادة العممية المشمولة بالبحث 

. المادة

: اعداد الخرائط الذىنية .3

: عدت الباحثات الخرائط الذىنية باالعتماد عمى مراحل اعداد الخرائط وكما يأتي أ

. تحديد المفاىيم الرئيسة .أ 

تحديد المفاىيم الفرعية المرتبطة بالمفيوم الرئيس وترتيبيا تنازليا من المفيوم  .ب 

. حسب المحتوىباألكثر عمومية الى المفاىيم األكثر تحديدًا و

 . ىاتحديد العالقات بين المفاىيم من خالل رسم الخطوط بين .ج 

 العالقات المختمفة بين المفاىيم وتوضح  بينيجاد كممات ربط مناسبة تربطإ .د 

. المعنى 
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: عداد الخطط التدريسية إ .5

االنتداب " الخطط التدريسية الخاصة من الكتاب الوزاري لمبحث التاريخ الوحدة الرابعة عدتأ

، "1929ثورة البراق الشريف عام "، "اإلدارة البريطانية في فمسطين")" البريطاني عمى فمسطين

، "1936الثورة الفمسطينية الكبرى عام "، "1936-1935المقاومة الفمسطينية ما بين عامي "

"(. 1948الحرب العربية اإلسرائيمية عام "، "1939 -1947فمسطين ما بين  عامين "

 تدريسية لكل طريقة بمعدل اً مع الباحثات خطط (رانيا فتوح. أ)وأعدت معممة المبحث 

أربع حصص في األسبوع الن الحصص المخصصة لتدريس مادة التاريخ لمصف الحادي عشر 

.  دقيقة (45)في االسبوع والزمن المخصص لكل حصة ىو  ( حصص4)ىي 

 أداة البحث  .6

االنتداب "أعدت الباحثات اختبارا لممفاىيم من الكتاب الوزاري لمبحث التاريخ الوحدة الرابعة 

، "1929ثورة البراق الشريف عام "، "اإلدارة البريطانية في فمسطين")" البريطاني عمى فمسطين

، "1936الثورة الفمسطينية الكبرى عام "، "1936-1935المقاومة الفمسطينية ما بين عامي "

المشمولة .("1948الحرب العربية اإلسرائيمية عام "، "1939 -1947فمسطين ما بين  عامين "

سؤاال من نوع االختيار من متعدد منوعة بمستوياتيا  (20)بالبحث، وقد تكون االختبار من 

وقد أعدت الباحثات جدول مواصفات .الثالثة التذكر والفيم والتطبيق حسب تصنيف بموم 

التي درست أثناء التجربة من كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر ولممستويات " الرابعة"لموحدة 

 .الثالثة االولى من تصنيف بموم
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" عموم إنسانية"دول المواصفات لمبحث التاريخ لمصف الحادي عشر ج (1)جدول 

األسئمة الموضوعات 
والدرجات 

مجموع األىداف السموكية 
األسئمة 

مجموع 
الدرجات 

األوزان النسبية 
ميارات عميا التطبيق الفيم التذكر  لمموضوعات

25 18  15 

اإلدارة البريطانية في فمسطين 
 حصص 3

% 17-  3 1-  1 1أسئمة 
  6-  3-  2 2الدرجة 

 192ثورة البراق الشريف عام 
 حصص 3

% 17-  3 1-  1 1األسئمة 
  6-  2-  2 2الدرجة 

 1935-1931المقاومة الفمسطينية ما بين عامي 
 حصص 3

% 17-  3 1-  1 1األسئمة 
  6  2-  2 2الدرجة 

 1947-1939فمسطين ما بين عامي 
 حصص 3

% 16  2 1- -  1األسئمة 
  4-  2- -  2الدرجة 

 148الحرب العربية اإلسرائيمية عام 
 حصص 3

% 16  2- -  1 1األسئمة 
  4- - -  2 2الدرجة 

  15 5-  5 5مجموع األسئمة 
100 %

 30-  10-  10 10 الدرجات مجموع
    26-  31 43األوزان النسبية 
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واستخرجت القوة التمييزية ومعامل الصعوبة لمفقرات، وقد صحح حصائيًا إحممت الفقرات 

حيث  . و المتروكةأاالختبار بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفرا لإلجابة الخاطئة 

  رتبت الفقرات من السيل الى الصعب الن ىذا الرتيب يوفر لمممتحن الدافعية لإلجابة 

.   يمنحو التعزيز الفوري عند االجابة عن االسئمة السيمة في البدايةحيث

 (2)الجدول 

والوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين في اختبار المفاىيم الجغرافية  (ت)قيمة 

 العدد المجموعة
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 

 المطمقة (ت)قيمة 

 الجدولية المحسوبة

 2,241 23,406 32 التجريبية
2,954 2,040 

 3,252 21,310 29 الضابطة

ان الوسط الحسابي الكتساب الطالبات في المجموعة التجريبية  (2)يتضح من الجدول 

المحسوبة  (ت)اعمى من الوسط الحسابي الكتساب الطالبات في المجموعة الضابطة وان قيمة 

 ،(59)ودرجة حرية  (0,05)عند مستوى داللة  (2,040)الجدولية البالغة  (ت)اكبر من قيمة 

وبيذا ترفض الفرضية الصفرية ،أي ان ىناك فرقا في متوسط اكتساب المجموعتين ولصالح 

 .المجموعة التجريبية وىذه النتيجة تدل عمى فاعمية طريقة خرائط المفاىيم
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وتعزو الباحثات ذلك الى ان خرائط المفاىيم تعمل عمى توضيح العالقات بين المفاىيم 

الجغرافية الرئيسة والفرعية ،كما انيا تعمل عمى توضيح العالقات بين تمك المفاىيم  ،فضال عن 

 درسنيا لمموضوعات الالتيدراك الطالبات لمعالقات بين االجزاء المختمفة إعمى تيسير عمميا 

ذىان أالرئيسة في تخزن الموضوعات ذىان الطالبات ،كما أوتعمل عمى تنظيم المعمومات في 

لدى عممية مراجعة المعمومات  مما يسيل من الطالبات عمى شكل وحدات منفصمة عن بعضيا

ن استرجاع ىذه إومن ثمة ف  منظم، عمى نحو ألنين قد قمن بتخزينيا في اذىانينالطالبات

. المعمومات سيكون منظما وسيال مقارنة بالطريقة االعتيادية

 نتائج البحث

: في ضوء نتيجة البحث استنتجت الباحثات ما يأتي

  أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى(α <0.05 )

فاعمية استخدام في كل من التحصيل واالتجاىات، ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى 

عموم "الخرائط الذىنية في اكتساب المفاىيم لمادة التاريخ لدى طالبات الصف الحادي عشر 

، كونيا تراعي قدرة المتعمم وسرعتو الذاتية، كما أنيا تراعي التفصيالت التعممية "إنسانية

 .ألفراد المجموعة التجريبية

  لعل كون االستراتيجية التدريسية جديدة أدى إلى زيادة تفاعل الطمبة وفيميم

واستيعابيم لمحتوى المادة التعممية وكان ذلك كمو مصحوبًا بتشوق أفراد المجموعة التجريبية 

لمتعمم مما زاد من دافعيتيم نحو التعمم األمر الذي أسيم في زيادة تحصيميم باإلضافة إلى 
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أن االستراتيجية مكنت المتعمم من التفاعل والتعامل واستيعاب المعمومات مما جعميا مالئمة 

 .وىذا ما أدى إلى نجاحيا وتميزىا عن طريقة المحاضرة والتمقين. لالستخدام

التوصيات 

: في ضوء نتيجة البحث توصي الباحثات بما يأتي 

قيام المسؤولين في وزارة التربية والتعميم العالي في غزة بتنظيم دورات تدريبية لمدرسي  .1

. ومدرسات مادة التاريخ تتضمن التدريس بطريقة الخرائط الذىنية 

ادخال استراتيجية الخرائط الذىنية ضمن مفردات مادة المناىج وطرائق التدريس في قسم  .2

. التاريخ كمية التربية 

دخال نماذج من الخرائط الذىنية ضمن كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر وتدريب إ .3

. الطالبات عمى االستعانة بيا عند دراسة المادة

 .دورة تدريبية لتدريب الطالبات عمى استخدام الخرائط الذىنية في العام الدراسي الجديد  بإذن اهلل  .4

 .ةاإلكثار من الواجبات البيتية التي تتمحور حول رسم الخرائط الذىنية لشرح كل حصة عمى حد .5

وضع وحدة في ممف اإلنجاز لممعممين والطالب لمخرائط الذىنية كتعزيز واستمرار في  .6

 .االستراتيجية
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المقترحات 

: جراء الدراسات المستقبمية االتيةإاستكماال لمبحث الحالي اقترحت الباحثات 

ثر استخدام الخرائط الذىنية في تحصيل طمبة الصف الحادي عشر العموم أ .1

. االنسانية وتنمية تفكيرىم االستداللي نحو مادة التاريخ 

ثر استخدام نماذج من الخرائط الذىنية في تعديل المفاىيم الخاطئة وتنمية أ .2

. التفكير االبتكاري في مادة التاريخ لدى طالبات التوجييي
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 .العربية عند طالبات الصف الخامس األدبي، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، العراق

http://fathin-anifatin.blogspot.com/2012/02/blog-post.html 

http://www.aruc.org/ar/web/auc/gen=eral-search?page=FullDilay&seahType=Bib&mId=257314
http://www.aruc.org/ar/web/auc/gen=eral-search?page=FullDilay&seahType=Bib&mId=257314
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https://www.books-lab.com/2014/12/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-pd.html
https://www.books-lab.com/2014/12/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-pd.html
https://www.books-lab.com/2014/12/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-pd.html
https://www.books-lab.com/2014/12/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-pd.html
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU4736.pdf
https://repository.nu.edu.sa/bitstream/123456789/2332/1/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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http://fathin-anifatin.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
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فاعمية استخدام الخرائط الذىنية عمى تحصيل  (2009)وقاد، ىديل أحمد إبراىيم  .17
بعض موضوعات مقرر األحياء لطالبات الصف األول ثانوية الكبيرات بمدينة مكة 
 .المكرمة، رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/7744.pdf 

 
:- مـــراجع من االنترنت. ب

 http://edportal.macam.ac.il/arab/article/174 

 http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/313968 

 http://www.arabtexts.com/?p=866 

 https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=237&LNG=AR&RN=6457

8 

 http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/418.htm 

 https://www.kau.edu.sa/Files/237/Researches/64578_35802.pdf 

 https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=237&LNG=AR&RN=6457

8 

 http://khatab38.blogspot.com/2011/10/blog-post_9310.html 

 

  

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/7744.pdf
http://edportal.macam.ac.il/arab/article/174
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/313968
http://www.arabtexts.com/?p=866
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https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=237&LNG=AR&RN=64578
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نموذج خطة تدريسية باستخدام خارطة المفاىيم 

االنتداب البريطاني عمى فمسطين : الموضوعتاريخ : المادة

م 20/2/2017: التاريخاالثنين : اليوم

 لمبنات " ب"الشجاعية الثانوية : مدرسة 

: األغراض السموكية: أوال

: من المتوقع عند االنتياء من تدريس ىذا الموضوع أن تكون قادرة عمى أن

 .تعرف لجنة بالن -
 .تعرف لجنة ىايكرافت -
 .تعرف حائط البراق -
 .تبين المحاوالت التي قام بيا الييود لمسيطرة عمى حائط البراق -
 .تبين أحداث الثورة -
 .تذكر نتائج الثورة -
 .توضح طرق اليجرة الصييونية إلى فمسطين -
 .تبين الطرق التي سيمت من خالليا بريطانيا تممك الييود لألراضي الفمسطينية -
 .تتبع ثورة الشيح عز الدين القسام -
 .تذكر أسباب قيام الثورة الفمسطينية الكبرى -
 .توضح أىم مميزات الثورة الفمسطينية الكبرى -
 .م1947- 1939نوضح أوضاع فمسطين ما بين عامي  -
 .م1948توضح مجريات الحرب العربية اإلسرائيمية  -

: الوسائل التعميمية: ثانيا

 السبورة الطباشيرية .1
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 الخرائط الذىنية .2
 .رسم توضحي تبين فيو بداية حكم اإلدارة البريطانية في فمسطين .3
 .رسم توضيحي نبين فيو أجداث ثورة البراق الشريف .4
 .خارطة مفاىيم طرق اليجرة الصييونية إلى فمسطين .5
 .رسم توضحي لمثورة الفمسطينية الكبرى .6
 .م1947-1939رسم توضيحي نبين فيو أوضاع فمسطين ما بين عامي  .7
 .م1948خرائط  ذىنية لمحرب العربية اإلسرائيمية  .8

: سير الدرس: ثالثا

 ( دقائق5): المقدمة .1

تقوم المدرسة بتييئة أذىان الطالبات لمدرس الجديد وذلك من خالل طرح مقدمة قصيرة عن 
: الدرس السابق وتوجيو األسئمة التذكيرية اآلتية

 من ىو أول مندوب سا سامي بريطاني عمى فمسطين؟ -
 تعريف االنتداب؟ -
 متى بدأت اإلدارة العسكرية البريطانية؟ -

االنتداب البريطاني عمى فمسطين )وبعد تمقي اإلجابات من الطالبات تذكر بأن موضوع درسنا 
حيث سوف يتم إعداد خرائط ذىنية في الدروس المتضمنة لموحدة السابقة  (1948 -1920
. الذكر

 ( دقيقة35): العرض .2
  ثورة )تطمب المدرسة من الطالبات إخراج خارطة الذىنية الموجودة لديين التي عنوانيا

(. 1929البراق الشريف 
 " عطائيا لمطالبات إذ يتم استنتساخ جميع الخرائط الذىنية المعدة من قبل الباحثات وا 

. عند بداية التجربة
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  أصل )تقوم المدرسة بعدىا بكتابة عنوان الدرس عمى السبورة نقوم بتعريف حائط البراق
. (التسمية

 المحاوالت التي قام بيا الصيانية من أجل السيطرة عمى الحائط .
 موقف الفمسطيني .
  مجرياتيا
 نتائجيا. 
  وتتمقى اإلجابات من (السابقة)بعدىا تقوم المعممة بشرح كل عنصر من العناصر ،

الطالبات وتطمب من الطالبات تتبع الخارطة الذىنية جزء جزء مع الشرح والتوضيح 
 .واستخدام الرسوم التوضيحية والوسائل التعميمية حسب ورودىا في الدرس

  ثم تنتقل المعممة إلى موضوع آخر ويتم تتبع نفس الطريقة السابقة وتطمب من الطالبات
 .تتبع خارطة المفاىيم الموجودة لديين وتعرض عميين الرسم التوضيحي

 ( دقائق5): التقويم  .3

: لمتأكد من مدى تحقق األغراض السموكية تسأل المدرسة الطالبات األسئمة اآلتية

 .تعرف ثورة البراق -
 .المحاوالت الييود لمسيطرة عمى حائط البراق -
 .موقف الفمسطينيين آراء ىذا الوضع -
 .ما نتائج ثورة البراق الشريف -
  من العرب ولم يقدم أحد من الييود؟3لماذا أعدمت بريطانيا  -

: الواجب البيتي

 15 حتى 13تحضير درس اليجرة الصييونية ص 
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 تحميل المحتوى

المستوى الذي األغراض السموكية 
 يقيسو الغرض

 :ينتظر من الطالبة عند انتياء الدرس أن تكون قادرة عمى أن .1
 

 

فيم تقارن بين لجنة بالن ولجنة ىايكرافت  .2

فيم تفسر سبب تدخل حكومة االنتداب في شؤون المجمس اإلسالمي األعمى  .3

تذكر . م1929تتبع أحداث ثورة البراق الشريف  .4

تذكر . تبين موقف بريطانيا من ثورة البراق الشريف .5

فيم . تقارن بين قراري لجنة شو ولجنة البراق الدولية بخصوص حائط البراق .6

فيم . تبين الطرق التي استخداميا الييود الستمرار تدفق اليجرة الييودية .7

فيم . تستنتج العبر والدروس من ثورة الشيخ عز الدين القسام .8

فيم . توضح مميزات الثورة الفمسطينية الكبرى .9

فيم . 181 وقرار التقسيم 1937تقارن بين قراري لجنة بيل  .10

فيم . م1948 آبار 15تفسر تأخر دخول القوات العربية لفمسطين حتى  .11

تستنتج كيف استغل الييود ظروف الحرب العالمية الثانية في اإلعداد السياسي  .12
. والعسكري لمسيطرة عمى فمسطين

فيم 

تذكر تبين األوضاع في فمسطين إثر انتياء االنتداب البريطاني وقيام دولة إسرائيل  .13
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المستوى الذي األغراض السموكية 
 يقيسو الغرض

تذكر تبين اقتراح برنادون خالل فقرة اليدنة األولى من أجل وقف الحرب العربية اإلسرائيمية  .14

فيم . 1948تفسر أسباب ىزيمة الجيوش العربية في عام  .15

فيم . م1948تستنتج نتائج الحرب العربية اإلسرائيمية  .16
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" االختبار"أداة القياس 

: اختاري اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات األربعة

: م برئاسة1948شكمت حكومة عموم فمسطين عام  .1

أحمد عبد الباقي   .أ 
حسين فخري الخالدي  .ب 

يعقوب الفصين  .د فؤاد سابا  .ج 

: أطمق عمى الكتاب األبيض بالكتاب األسود .2

الكتاب األبيض األول  .أ 
الكتاب األبيض الثاني  .ب 

الكتاب األبيض الثالث  .ج 
الكتاب األبيض الرابع  .د 

: استشيد الشيخ عز الدين القسام بتاريخ .3

 20/11/1935 .أ 
 20/11/1936 .ب 

 20/11/1937 .ج 
 20/11/1938 .د 

: بدأت وكالة غوث وتشغيل الالجئين أعماليا عام .4

 1949 .أ 
 1950 .ب 

 1951 .ج 
 1952 .د 

:  من أجل1934تشكمت لجنة حراسة السواحل والحدود عام  .5

مراقبة السواحل الفمسطينية  . أ
تسييل تيريب الييود إلى فمسطين  . ب

تسييل قيام دولة اسرائيل . دمساعدة الشعب الفمسطيني . ج
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: إقرار المتعمق بحق عودة الالجئين إلى ديارىم مع دفع التعويضات الالزمة ليم .6

 194 . أ
 181 . ب

 338. د 242. ج

: تم اغتيال الممك عبد اهلل بن الشريف حسين ممكا عمى فمسطين .7

ساحة الحرم اإلبراىيمي  . أ
ساحة المسجد األقصى المبارك  . ب

األردن . دكنيسة القيامة . ج

 بين كل مصر ولبنان واألردن وسوريا مع 1949تم توقيع اتفاقية ىدنة رودس عام  .8

اسرائيل  . أ
بريطانيا  . ب

روسيا . دفرنسا . ج

: المشروع التي قدمو العرب بديال لمشروع مورسون .9

المشروع العربي المقابل  . أ
مشروع األقمية  . ب

مشروع اليونسكوب . دمشروع األكثرية . ج

:  لدراسة المسألة الفمسطينية1947لجنة دولية تم تشكيميا عام  .10

لجنة االنجمو أمريكية  . أ
لجنة البراق الدولية  . ب

لجنة بالن . دلجنة اليونسكوب . ج

: تم تشكيل جمعية حراسة األقصى في مؤتمر القدس عام  .11

 1927 . أ
 1928 . ب



53 
 

 1931. د 1930. ج

:  أول الصدامات بين العرب والييود1920عام ........ تعد انتفاضة .12

يافا  . أ
القدس  . ب

نابمس . دحيفا . ج

:  لدراسة أوضاع األراضي في فمسطين1930لجنة وصمت إلى فمسطين عام  .13

لجنة شو  . أ
لجنة ىوب سمبسون  . ب

لجنة ىايكرافت . دلجنة البراق الدولية . ج

ىو  1936قائد المتطوعين العرب في الثورة الفمسطينية عام  .14

عز الدين القسام  . أ
فوزي القاوقجي  . ب

موسى كاظم الحسيني . دعبد القادر الحسيني . ج

: مذكرة تشرشل اطمقت عمى  .15

الكتاب األبيض الثاني  . أ
الكتاب األبيض الثالث  . ب

الكتاب األسود . دالكتاب األبيض األول . ج
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درجات الطالبات في كال المجموعتين 

المجموعة  ت
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة  ت
 التجريبية

 المجموعة الضابطة

1.  21 26 2.  22 23 

3.  22 25 4.  21 22 

5.  21 26 6.  25 22 

7.  23 22 8.  25 22 

9.  22 16 10.  25 22 

11.  27 18 12.  25 21 

13.  26 19 14.  25 16 

15.  27 18 16.  25 17 

17.  25 18 18.  25 18 

19.  26 18 20.  25 22 

21.  26 21 22.  22 20 

23.  20 26 24.  23 17 
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المجموعة  ت
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

المجموعة  ت
 التجريبية

 المجموعة الضابطة

25.  25 25 26.  24 24 

27.  20 25 28.  2
2 

 

29.  19 24 30.  2
2 

 

31.  20 25 32.  2
3 
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 نماذج من الخرائط الذىنية

 "عموم إنسانية"إعداد طالبات الصف الحادي عشر 

 المجموعة التجريبية" 5"الشعبة 

 


