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 هشكلة البحث
ما أثر استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة على التحصٌل العلمً فً مبحث التارٌخ لدى طالبات 

للبنات؟" ب"بمدرسة الشجاعٌة الثانوٌة " علوم إنسانٌة"الصف الحادي عشر 

:األتية الفرعية األسئمة السؤال هذا من ويتفرع
ما المفاهٌم التً ٌمكن تدرٌسها باستراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة فً مبحث التارٌخ؟ 1.

فً "  علوم إنسانٌة"كٌف نستخدم الخرائط الذهنٌة فً تدرٌس مادة التارٌخ للصف الحادي عشر . 2

للبنات ؟ " ب"مدرسة الشجاعٌة الثانوٌة 

الخرائط الذهنٌة على تحصٌل بعض موضوعات مقرر التارٌخ لطالبات  إستراتٌجٌةما فعالٌة استخدام  -3
؟" علوم إنسانٌة"الصف الحادي عشر 

"  علوم إنسانٌة"ما أثر استخدام استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة فً اتجاهات طالبات الصف الحادي عشر  -4
للبنات؟" ب"فً مبحث التارٌخ فً مدرسة الشجاعٌة الثانوٌة 
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 اف البحثأهد
الخرائط الذهنٌة لدى طالبات الصف  باستراتٌجٌةتحدٌد المفاهٌم التً ٌمكن تدرٌسها 1.

.فً مبحث التارٌخ" علوم إنسانٌة"الحادي عشر 

التعرف إلى كٌفٌة استخدام الخرائط الذهنٌة فً تدرٌس مبحث التارٌخ للصف الحادي 2.
".علوم إنسانٌة"عشر 

الخرائط الذهنٌة فً زٌادة تحصٌل طالبات الصف الحادي  استراتٌجٌةتحدٌد فعالٌة 3.
.للبنات" ب"فً مبحث التارٌخ بمدرسة الشجاعٌة الثانوٌة " علوم إنسانٌة"عشر 

الخرائط الذهنٌة على اتجاهات طالبات الصف الحادي عشر  استراتٌجٌةمعرفة أثر 4.
.للبنات" ب"فً مبحث التارٌخ بمدرسة الشجاعٌة الثانوٌة " علوم إنسانٌة"

علوم "للطالبات الصف الحادي عشر  التحصٌلًقٌاس معدل التغٌر فً المستوى 5.

بعد استخدام الخرائط الذهنٌة فً تدرٌس مبحث التارٌخ بمدرسة الشجاعٌة " إنسانٌة
.للبنات" ب"الثانوٌة 
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 أهوية البحث

قد تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثٌن التربوٌٌن لعمل دراسات أخرى •

.مشابهة

.قد توفر هذه الدراسة للطالبات الطرٌقة المثلى لالستذكار والحفظ•

قد تقدم هذه الدراسة طرٌقة تدرٌس تختلف عن الطرق المعتادة المتبعة فً •

.تدرٌس مبحث التارٌخ فً مدارس شرق غزة

قد تساهم هذه الدراسة فً لفت انتباه المشرفات التربوٌات وإرشادهن إلى •

تدرٌب المعلمات على تجرٌب طرٌقة تدرٌس جدٌدة، تساعدهن على ترتٌب 
.األفكار بطرٌقة تمكنهن من استرجاع المعلومات فً أقل وقت ممكن وبدقة
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 هصطلحات البحث

:الخرائط الذهنٌة: أوال

هً رسم كل ما ترٌده فً ورقه واحدة بشكل منظم تحاول فٌها قدر 

االستطاعة استبدال الكلمات برسمه تدل علٌها بهدف تنظٌم األفكار 

.وتخزٌنها بشكل أكبر فً العقل

: التحصٌل الدراسً: ثانٌا

هو مقدار ما ٌحصل علٌه الطالب من معلومات أو معارف أو مهارات 

معبرا عنها بدرجات فً االختٌار المعد بشكل ٌمكن معه قٌاس 
".المستوٌات المحددة وٌتمٌز بالصدق والثبات والموضوعٌة
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 هنهجية البحث

من خالل دراسة المشكلة ووضع تصور لها وتحدٌد أهدافها، 

على دراسات سابقة فإن المنهج المتبع لهذه الدراسة واالطالع 

هو المنهج التجرٌبً الذي ٌعتمد على تصمٌم مجموعتٌن 

انتهاء الخطة الزمنٌة وبعد ،ضابطةأحدهما تجرٌبٌة واألخرى 

على أفراد " بعدٌا"االختبار التحصٌلً تطبٌق المحددة ٌتم 
.المجموعتٌن
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 حدود البحث

.م2016/2017تم تنفٌذ البحث  فً الفصل الدراسً الثانً للعام الدراسً   :الحد الزمانً•

للبنات  فً الفصلٌن " ب"أجرى البحث فً مدرسة الشجاعٌة الثانوٌة  :الحد المكانً•

.الدراسً الثانً

".علوم إنسانٌة"عٌنة من طالبات الصف الحادي عشر  :الحد البشري•

المفاهٌم المتضمنة فً الكتاب الوزاري لمبحث التارٌخ  (:المعرفً)الحد الموضوعً •

ثورة البراق "، "اإلدارة البرٌطانٌة فً فلسطٌن)"" االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن"الوحدة الرابعة 

الثورة الفلسطٌنٌة الكبرى عام "، "1936-1935المقاومة الفلسطٌنٌة ما بٌن عامً "، "1929الشرٌف عام 
"(.1948الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة عام "، "1939- 1947فلسطٌن ما بٌن  عامٌن "، "1936
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 عينة  البحث وجمتوع  

 من «إنسانية عموم» عشر الحادي الصف طالبات
«لمبنات «ب» الثانوية الشجاعية مدرسة

 :مجموعتين إلى تقسيمهم ثم ومن ،طالبة (61) من مكونة عشوائية عينة أخذ تم

.الذهنية الخرائط بطريقة درست طالبة، (32) تضم التجريبية المجموعة•

.التقميدية بطريقة درست طالبة (29) تضم الضابطة المجموعة•
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 أدوات البحث

المالحظة   .1

تفاعل الطالبات ومشاركتهم داخل أجري البحث من خالل مالحظة  

.الصف وتقٌٌمهم من خالل دفتر المتابعة من قبل معلمة المبحث

االختبار  .2

رانٌة :مدرسة المبحث  أ االختبار بصٌغة اختٌار متعدد،  بتعاون مع أعد
.رصد النتائج وتحلٌلهاثم ، سؤال ثالثون من مكون ، فتوح



   هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام
 م2017-2016للعام الدراسي 

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثاني 
 (حنو جيل حبثي واعد )

 
 

 نتائج البحث
فً كل من ( α< 0.05)أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائٌة عند مستوى •

التحصٌل واالتجاهات، وٌمكن أن تعزى هذه النتٌجة إلى فاعلٌة استخدام الخرائط الذهنٌة فً 

، كونها "علوم إنسانٌة"اكتساب المفاهٌم لمادة التارٌخ لدى طالبات الصف الحادي عشر 

تراعً قدرة المتعلم وسرعته الذاتٌة، كما أنها تراعً التفصٌالت التعلمٌة ألفراد المجموعة 
.التجرٌبٌة

لعل كون االستراتٌجٌة التدرٌسٌة جدٌدة أدى إلى زٌادة تفاعل الطلبة وفهمهم واستٌعابهم •

لمحتوى المادة التعلمٌة وكان ذلك كله مصحوباً بتشوق أفراد المجموعة التجرٌبٌة للتعلم مما 

زاد من دافعٌتهم نحو التعلم األمر الذي أسهم فً زٌادة تحصٌلهم باإلضافة إلى أن 

االستراتٌجٌة مكنت المتعلم من التفاعل والتعامل واستٌعاب المعلومات مما جعلها مالئمة 
.وهذا ما أدى إلى نجاحها وتمٌزها عن طرٌقة المحاضرة والتلقٌن. لالستخدام
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 تىصيات البحث 
قٌام المسؤولٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌم العالً فً غزة بتنظٌم دورات تدرٌبٌة لمدرسً 1.

.ومدرسات مادة التارٌخ تتضمن التدرٌس بطرٌقة الخرائط الذهنٌة 

ادخال استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة ضمن مفردات مادة المناهج وطرائق التدرٌس فً قسم 2.
.التارٌخ كلٌة التربٌة 

إدخال نماذج من الخرائط الذهنٌة ضمن كتاب التارٌخ للصف الحادي عشر وتدرٌب 3.
.الطالبات على االستعانة بها عند دراسة المادة

دورة تدرٌبٌة لتدرٌب الطالبات على استخدام الخرائط الذهنٌة فً العام الدراسً الجدٌد  4.
.بإذن هللا 

اإلكثار من الواجبات البٌتٌة التً تتمحور حول رسم الخرائط الذهنٌة لشرح كل حصة على 5.
.حدة

وضع وحدة فً ملف اإلنجاز للمعلمٌن والطالب للخرائط الذهنٌة كتعزٌز واستمرار فً 6.
.االستراتٌجٌة










