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 :الممخص
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية خرائط العقؿ في تحصيؿ 

المغة العربية ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة طالبات المرحمة المتوسطة في مادة 
( 26تألفت عينة البحث مف طالبات الصؼ الثاني متوسط وتكونت مف )

ختبار الباحثة اال خدمنا( طالبة في كؿ شعبة ، أست13طالبة موزعة بواقع )
التحصيمي لموصوؿ إلى نتائج الدراسة ، مستخدمة استراتيجية خرائط العقؿ 

ية والطريقة التقميدية في تدريس المجموعة في تدريس المجموعة التجريب
-testحصائية المناسبة مثؿ )تـ معالجة البيانات بالوسائؿ اال الضابطة.

T لعينتيف مستقمتيف ).  
( 0...وأظيرت الدراسة الى يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسف وفؽ 
جية خرائط العقؿ، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في استراتي

وفي ضوء نتيجة الدراسة تـ تقديـ  التحصيؿ ولصالح المجموعة التجريبية.
 مجموعة مف التوصيات والمقترحات
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Abstract: 

The current study aims to discover the 

impact of the strategy of mind map on the 

achievement of the intermediate female students 

in Arabic language and their inductive thinking. 

To achieve this aim, The subjects consist of 62 

female students of the second class 31 in each 

group. Study adopted the achievement test to get 

the results using the strategy of mind map in 

teaching the experimental group and traditional 

approach for controlling group. The data had 

been dealt with statistical 

procedures like T-test for two isolated groups. 

The present study shows that There was a 

significant difference of (0.05) level between the 

average of marks of students of the experimental 

group which was taught by using the mind map 

strategy and the controlling group in favor of the 

experimental group. In the light of the results of 

the study, the study suggested some 

recommendations. 
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 مشكمة البحـث:
مف اىـ اىداؼ التربية الحديثة ىي تعميـ الطمبة كيؼ يفكروف ال كيؼ يحفظوف       

والتأكيد عمى نوعية التعمـ وليس عمى كمية التعمـ. وبالرغـ مف تعالي االصوات مف قبؿ 
القائميف عمى عممية التعمـ في ضرورة استعماؿ استراتيجيات تدريسية حديثة التي تتناغـ مع 

المناىج الدراسية والتي تسيـ في تنمية تفكير الطمبة وتجعميـ يعتمدوف  التطور الحاصؿ في
عمى انفسيـ في التفكير والتصور والتخيؿ ومحاولة ايجاد اكبر عدد ممكف مف الحموؿ التي 
تتصؼ بالجدية واالصالة لمشكمة او قضية ما.  اال اف ما الحظت الباحثة عف طريؽ خبرتيا 

عربية لممرحمة المتوسطة وعف طريؽ عالقتيا ببعض مدرسي في مجاؿ تدريس مادة المغة ال
ومدرسات المادة فضال عف مشاركتيا بعدد مف الدورات التدريبية  عكس ذلؾ  حيث وجدت 
انخفاض في مستوى تحصيؿ الطمبة في مادة المغة العربية واالعتماد عمى الحفظ والتمقيف، وقد 

ف يعانوف انخفاض في المستوى التحصيمي % مف المدرسي.2بينت نتائج االستطالع أف نسبة 
%منيـ يتبعوف اساليب التدريس التقميدية ومتمثمة  11لطمبتيـ في مادة المغة العربية، ونسبة   

بالقاعدة والمثاؿ وليس لدييـ اي معرفة مسبقة عف استراتيجية خرائط العقؿ. وترى الباحثة إف 
ى التطبيؽ بداًل مف التعميـ عمى مستوى الوقت الحالي أحوج ما يكوف التعميـ فيو عمى مستو 

التذكر والحفظ  في تدريس مادة المغة العربية مف ىنا وجدت الباحثة الحاجة إلى توظيؼ 
ستراتيجية خرائط العقؿ في عممية التدريس  إذ يعتقد بأنيا قد تسيـ في معالجة تمؾ ا

المستمر وكذلؾ في تفكيؾ المشكالت نظرًا لخصوصيتيا في تحقيؽ التنظيـ المعرفي والتطوير 
العمميات المعرفية المعقدة إلى عناصرىا األساسية ومعالجتيا. وىنا انبثقت فكرة البحث الحالي 
كأحد المعالجات لمشكمة تدريس مادة المغة العربية مف خالؿ استخداـ استراتيجية خرائط 

 العقؿ، واستنادا لما سبؽ حددت مشكمة البحث بالتساؤؿ االتي:
استراتيجػػػػية خرائػػػػػػط العقػػػػػؿ في تحصيػػؿ طالبػػػات المرحمػػػػػة المتوسطػػػػػة في )ما اثر 

 مادة المغػػػػػة العربيػػػػة(.
 أهميــة البحــث:

يشيد العصر الحالي تطورا كبيرًا ولما ليذا التطور مف تأثير مباشر في         
ة خاصة في مختمؼ المراحؿ الدراسية مما العممية التعميمية وفي تدريس المغة العربية بصور 

ادى الى جعؿ الدوؿ تعمؿ عمى تطوير عممية التعمـ مف خالؿ ايجاد أحدث االستراتيجيات 
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واالساليب التعميمية واكثرىا تطورا ألعداد مجتمعاتيا لمقرف الواحد والعشريف. )الزويني 
 اػػائفيوظ ػػفمو ةػػألجتماعيا ئةػػشلتنا يػػف ػػركبيدور  اػػلي ةػػبيرلت( أف ا32،ص6.31واخروف، 

 ودةمقص عممية ىيو ـ،تيػتنميو رادألفا ةػتييئ يػف ىميةأ لياو لثقافةا ػػرادألفا باػػكتسأ يةػػألساسا
 ىػلا عػلمجتما وىتػمس عػفر يػف رثأ لياو ـليوعق صقؿو ،تييئتوو فألنساداد األع فةدىاو
،ص:  4..6)يونس واخروف،  تلمشكاللحؿ ا يمةػسو ػدتعو  ػؾلتماسوا داػألجتيوا ؿػلعما

31-34.) 
التربية تسعى دائمًا إلى توفير الحياة األفضؿ لكؿ األفراد مف خالؿ أنظمتيا  أف

ومجاالتيا المتعددة والمتباينة وأصبحت الميداف الواسع الذي تتسابؽ فيو األمـ لنيضة 
. )عوض،   (23،ص :1..6مجتمعيا وتطويرىا ومواكبة التقدـ الحاصؿ في عالـ اليـو

كثير مف المشكالت التي تكتنؼ تعميـ وتعمـ المغة العربية ولخصيا البعض:  وىناؾ
جراءات تمقينية وقوالب صّماء يحفظيا الطالب عف ظير  في إننا نتعّمـ العربية كقواعد صنعة وا 
قمب، وينساىا بعد تأدية األختبارات فييا، فالمغة العربية مادة تعتمد بشكؿ كبير عمى إشراؾ 

النشاطات التعميمية ونجد اف ىناؾ مجموعة مف االمور تحتـ عمى مدرس المغة  فيلمتعمميف ا
منيا )أمبو سعيدي،  ةاليب تدريس متنوعة وخاصو المتقدمالعربية اف يستخدـ طرائؽ واس

(. وليذا فاف دور المدرس لـ يعد مقتصرا" عمى تزويد الطالب 77،ص: 1..6والبموشي، 
التفكير ومياراتو التي يكتسبيا، فالمعمومة لـ تعد تمثؿ  تإلى عمميابالمعمومات بؿ يتعداه 

أىمية خاصة في تزايدىا وتغيرىا المستمريف إال بقدر إعماؿ الفكر فييا واستخالص الجديد 
(. فال قيمة لحفظ المعمومات ما لـ تؤدي إلى عمميات تفكير  66،ص: 1..6منيا )عمي، 

تفكير تستعمؿ في مواقؼ الحياة  ممياتؤدي إلى عتستعمؿ في مواقؼ المعمومات ما لـ ت
 ( 377،ص:1..6المختمفة وحؿ مشكالتيا)عطية ، 

 البحـــث: هدف
 البحث الحالي الى: ييدؼ

معرفة أثر إستراتيجية خرائط العقؿ في التفكير اثر استراتيجية خرائط العقؿ في   
 تحصيؿ طالبات المرحمة المتوسطة في مادة المغة العربية. 

 البحـــــــث: فرضيــــــة
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( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة 0...فرؽ ذو داللة احصائية ) يوجد ال
التجريبية الالتي درسف باستخداـ استراتيجية خرائط العقؿ وبيف درجات طالبات المجموعة 

 الضابطة الالتي درسف بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيمي.
 البـحــــــث حــــــــدود

شممت حدود البحث طالبات الصؼ الثاني متوسط في المدارس النيارية الحكومية 
-6.32التابعة الى المديرية العامة لتربية االنبار / قضاء ىيت ،لمعاـ الدراسي )

(الكورس االوؿ والمادة الدراسية تحددت في الوحدات االولى والثانية والثالثة مف مادة 6.31
 الثاني متوسط.  صؼة لمالمغة العربي

 المــــصـطمـحـــــــات: تحــــــديد
 األثر : عرفو-3
( : كمية التغيير المقصود احداثو في المتغير التابع بفعؿ ما 6.36)السعدوف، -

 (66،ص:6.36يحدثو المتغير المستقؿ عميو. )السعدوف، 
عميو  حصمتت ىو الحصوؿ عمى درجة األثر مف خالؿ ما :اإلجرائيالتعريؼ -

الغراض تحقيؽ اىداؼ  ثةطالبات عينة الدراسة في االختبار التحصيمي التي اعدتو الباح
 الدراسة.

 االستراتيجية: عرفيا-6
المستخدمة لمتعمـ ، تنفذ في صورة  اإلجراءات(:مجموعة 6.34)الكبيسي وحسوف، -

ومخطط خطوات وتتحوؿ كؿ خطوة إلى أساليب أو تكتيكات جزئية تتـ في تتابع مقصود 
لتحقيؽ األىداؼ المحددة بفاعمية أكبر وبقدر واضح مف المرونة .)الكبيسي وحسوف 

 (.02،ص: 6.34،
الباحثة االستراتيجية اجرائيا : مجموعة مف االجراءات والخطوات التي  وتعرؼ

وضعتيا الباحثة لتدريس مادة المغة العربية لمصؼ الثاني المتوسط )لممجموعة التجريبية( 
 داؼ الدرس المحددة سمفا.لتحقيؽ اى
 خرائط العقؿ: عرفيا -1
( :ىي تقنية رسومية قوية تزودؾ بمفاتيح تساعدؾ عمى 6.32)الكبيسي مدركة،-

استخداـ طاقة عقمؾ بتسخير اغمب ميارات العقؿ بػ كممة ، صورة ،عدد ، منطؽ ، ألواف 
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ات عقمؾ .)الكبيسي ستخداـ طاقاوب قوي يعطيؾ الحرية المطمقة في ،أيقاع في كؿ مرة وأسم
 (.632-637،ص:6.32وصالح ،

الباحثة خرائط العقؿ اجرائيا : بأنيا استراتيجية تعميمية يستخدميا المعمـ  وتعرؼ
لتوضيح االفكار مف خالؿ استخداـ االشكاؿ وتشكؿ فكرة مركزيو او صورة ويتـ بعد ذلؾ 

 ة.استكشاؼ ىذه الفكرة عف طريؽ الفروع التي تمثؿ االفكار الرئيسي
 عرفو :التحصيؿ

(: مدى استيعاب الطمبة لما تعمموه مف خبرات معينة في 6.31) الباوي وأحمد، -
موضوع معيف مقاسًا بالدرجات التي يحصموف عمييا في االختبار التحصيمي)الباوي واحمد، 

14:6.31) 
وتعرؼ الباحثة التحصيؿ اجرائيا: مقدار المعرفة التي ستكسبيا طالبات الصؼ -

المتوسط )عينة الدراسة( مف مادة المغة العربية والتي ستقاس باالختبار التحصيمي الذي الثاني 
 اعدتو الباحثة ليذا الغرض.

 رية.:ـة النظـالخمفي 
 خرائط العقل

المدخؿ الميـ مف مداخؿ  ;أف خرائط العقؿ تأسست عمى المدخؿ البصري       
التدريس الفعاؿ لما لو دور في فيـ مضاميف مواد التعمـ وتيسر الفيـ واإلدراؾ وتحسيف أداء 

لذلؾ درجت فمسفة خرائط العقؿ عمى اساس الدمج بيف (.126:ص6.32الطالب .)عطية ،
العقؿ تأتي المطموب تنميتيا، فضاًل عف ذلؾ اف فمسفة خرائط  محتوى التعميـ وميارات التفكير

متماشية مع العديد مف االطر النظرية الحديثة مثؿ النظرية البنائية في التعمـ إذ تؤكد عمى 
 (.63-.6، ص:1..6نشاط المتعمـ وتفعيؿ دوره في الموقؼ التعميمي. )فتح اهلل، 

( اف خرائط العقؿ وسيمة 2..6ولو اتجينا نحو نظريات الدماغ فقد اشار )محمود 
لتنظيـ االفكار وصياغتيا بشكؿ يسمح بتدفؽ االفكار ويفتح الطريؽ واسعا  يستخدميا الدماغ

اماـ التفكير االشعاعي، الذي يعني انتشار االفكار مف المركز الى كؿ االتجاىات حيف نفكر 
في موضوع ما فأننا نضع ىذا الموضوع في المركز ثـ نالحظ االشعاعات التي تظير 

دماغ اف يصدر اشعاعات مختمفة عف دماغ اخر  وتصدر عف ىذا الموضوع ويستطيع كؿ
 (6.3 ،ص:2..6)محمود، 
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بأنيا أدوات تعمـ شائعة في المغة وغيرىا مف المواد : (6.33نوفؿ، ويعرؼ )
التدريسية تمتمؾ رسوخًا في التصميـ ومرونة عالية في التعمـ وىي تستند في األصؿ الى 

اف خرائط العقؿ لغة تخطيطية متسقة  (. وترى الباحثة643:6.33عمميات التفكير )نوفؿ، 
بأشكاؿ عدة ومرنة وسيمة التعمـ والتدريب والممارسة ويمكف استعماليا ضمف العديد مف 
االستراتيجيات التدريسية حيث أنيا تساعد المتعمميف عمى تنظيـ المعمومات، والمفاىيـ وايجاد 

ىـ بواسطتيا، وتستند عمى الفيـ العالقات والروابط وذلؾ بمجرد النظر وابراز افكارىـ وتفكير 
العميؽ لممادة المتعممة. كما تيدؼ الى تشجيع التعمـ وتنمية التصورات الذىنية والعمميات 

 .العقمية لدى المتعمـ
 ل:ــــط العقـــواع خرائــــأن-
 الخريطة الدائرية:  -1

االفكار خريطة الدائرة تتكوف مف دائرتيف مركزيتيف تضع في وسط الدائرة الداخمية 
 (. Hyerle,2004,3الرئيسة وفي الكممات او االفكار ليست دائما مترابطة. )

 :. الخريطة الدعامة او المشبك2
وىي عبارة عف خريطة تشبو مشبؾ الورؽ ولذلؾ سميت بيذا االسـ، ولتطبيؽ الدرس 

ىذه الخريطة ينبغي عمى المدرس اف يكتب الموضوع او االسـ يسار المشبؾ  باستخداـ
وصؿ بو خطوط تتجو نحو اليميف تكتب عمييا مكونات الموضوع الرئيس. )عطية، وت

 (172 ص:،6.32
 خريطة الفقاعية:.ال3

وتكوف بشكؿ خريطة عنقودية مفتوحة النياية، اذ تتكوف خريطة الفقاعة مف دائرة 
المعمومات مركزية محاطة بعدد مف االذرع توصؿ بينيا وبيف دوائر اخرى تمثؿ المفاىيـ او 

 (.17 ص:،6.32)عطية،  الجزئية التي تتصؿ بالمفيـو العاـ.
 .الخريطة الفقاعية المزدوجة:4

ىذا النوع مف الخرائط مف دائرتيف مركزيتيف او  ويتألؼوىي امتداد لخريطة الفقاعة 
رئيسيتيف متجاورتيف يكتب في كؿ منيا مفيـو او مصطمح او حدث مف المفاىيـ او 
المصطمحات او االحداث التي يراد المقارنة بينيا ومعرفة ما بينيا مف تشابو او اختالؼ، 

 (.171 ص:،6.32)عطية، 
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 :.الخريطة الشجرية5
ندسي يكوف دائري او مستطيؿ او مربع يمثؿ الموضوع الرئيس ىي عبارة عف شكؿ ى

 او المفيوـ العاـ لمموضوع المراد تناولو ويتفرع منو اشكاؿ ىندسية متماثمة وتمثؿ ىذه االفكار
التي تمي الموضوع الرئيس بمعنى اف ىذا النوع مف الخرائط تناوؿ الموضوع بشكؿ ىرمي مف 

 (170 :، ص6.32)عطية،   العاـ الى الخاص.
 الخريــــطة التدفقــــيـة:-6

تتكوف ىذه الخريطة مف مستطيؿ خارجي يكتب في داخمو الحدث او الموضوع او 
العممية وتتبعو مجموعة مف مستطيالت اخرى تمثؿ خطوات الموضوع ويكوف ذلؾ في تتابع 

)شاكر  متسمسؿ وحسب الحدث مف البداية إلى النياية، وتحدد كذلؾ العالقات بيف المراحؿ.
 (612:، ص6.32ومنتيى، 
 المتعددة:الخريطة التدفقية .7

تتكوف الخريطة التدفقية المتعددة مف شكؿ ىندسي اذ يكوف مستطيال او مربعا في 
الوسط يكتب داخمو اسـ الحدث وعمى الجانب االيمف منو مستطيالت يكتب فييا االسباب 

 .(66 ص:،6.30، )نصار منو مستطيالت يكتب فييا النتائج. وعمى الجانب االيسر
 . الخريطة الجسرية )القنطرة(:8

وىي عبارة عف جسر يربط بيف طرفيف او مكانيف متباعديف يمثؿ كؿ طرؼ جزءا مف 
يستخدـ الجانب االيمف لمتعبير عف الموضوع او المفيوـ المراد تعممو، اما  الخارطة، وعادة ما

 .(126 ص:،6.32)عطية،  ى الطالب.الطرؼ االيسر يستعمؿ عف التشبييات المعروفة لد
 :خصائص خرائط العقؿ -
 اف تكوف متكاممة االجزاء التكامؿ:. 3
 اتساؽ مكونات الخريطة مع بعضيا البعض. االتساؽ:. 6
 قابميتيا لمتغير والتعديؿ تبعا لمتطمبات الموقؼ. المرونة:. 1
 والتفكير المتعمؽ. لمتأمؿاف تدعو  التأمؿ:. 4
 (Hyerle ،2004) ميتيا لمتطور والتحسيف.قاب النمائية:. 0
 العربية:اىمية خرائط العقؿ في تدريس مادة المغة -
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اف خرائط العقؿ ميمة في تدريس مادة المغة العربية وذلؾ ألنيا تؤدي  (.6.3اشار )التمباني، 
 -إلى:
 تعاونية.زيادة قدرة ونشاط الطمبة اثناء بناء ىذه الخرائط مف خالؿ العمؿ في مجموعات 3
 . تساعد في تبويب المعمومات وتسيؿ عممية استدعائيا.6
 .تساعد عمى نقؿ االفكار والتواصؿ بيف الطمبة.1
، وتدربيـ عمى تطبيؽ ميارات التفكير عند دراستيـ أنفسيـاعتمادا عمى  أكثر.تجعؿ الطمبة 4

 الموضوع.
 الطمبة. .تساعد في تيسر عممية تقويـ تفكير0
 العممية مف خالؿ البناء المعرفي لممفاىيـ.. تطور المفاىيـ 2
 ص:،.6.3)التمباني،  مف خالؿ التعمـ والتفكير. أنفسيـ.تدرب الطمبة عمى االعتماد عمى 7

4.). 
 درس في تدريس خرائط العقل:ـــدور الم-

عند التدريس بأستراتيجية خرائط العقؿ يركز المدرس عمى اف يكوف الطالب مركز 
عمميات التعمـ المشترؾ، وسيولة ربط افكارىـ والمشاركة الحرة مع التعمـ، وحريص عمى 

بعضيـ في الصؼ ونقؿ التعمـ تحت ارادتيـ الى اسموب تعمـ الميارات في ظروؼ تعمـ 
 (Hyerl,1994, 23اخرى. )
 عمى :اف استخداـ خرائط العقؿ تساعد المدرسيف والطمبة  (2..6شير )صادؽ، بو 
 الراجعةلتغذية . وضع االىداؼ والتزويد با3
 والتمخيص. عمؿ المالحظة 6
 واالختالؼ.تحديد اوجو التشابو 1
 . تفعيؿ المعرفة السابقة4
 المغوية.التصورات غير 0
 الفروض. توليد واختبار 2
 .المنزلية. الممارسة والواجبات 7
 .(3.1 ص:،2..6)صادؽ،  الجيد. تزويد المعرفة وتعزيز 2

 سابقة الدراسات ال



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)077 ) 
 

 ت
 اسـ الباحث

ف  والسنو
 وجنس الدراسة

 ىدؼ الدراسة
 المرحمة
 المادة
 العينة

 اداة البحث
الوسائؿ 

 االحصائية
 اىـ النتائج

3 

 باطيف
(6.36) 

 السعودية
 اناث

 
 

فاعمية استخداـ 
خرائط العقؿ 
في تنمية 
ميارات التفكير 

 االبداعي

 متوسطة
 
 
 
(332) 

مقياس 
ميارات 

التفكير فوؽ 
 المعرفي

 
االختبار 
 التحصيمي

االختبار 
 التائي

 
 (t-test) 
 
 
 

وجود فرؽ ذو 
في االختبار 

التحصيمي 
واختبار التفكير 

االبداعي 
لممجموعتيف 

التجريبية 
والضابطة 

لصالح المجموعة 
 التجريبية

6 

 الخطيب
(6.34) 

 السعودية
 ذكور

اثر 
استراتيجيتي 

الخرائط 
المفاىيمية 

وخرائط العقؿ 
في البنية 

المفاىيمية 
وميارات 
التفكير 

البصري في 
الرياضيات لدى 
طالب الصؼ 

 الثاني متوسط

 متوسطة
 

 رياضيات
 
(10) 

اختبار البنية 
 المفاىيمية

 
واختبار 
ميارات 
التفكير 
 البصري

 
اختبار توكي 

التبايف وتحميؿ 
 االحادي

(ANOVA) 
 

 وتحميؿ التبايف

تفوؽ طالب 
المجموعة 

التجريبية التي 
درست عمى وفؽ 
خرائط العقؿ 
عمى طالب 

المجموعة 
الضابطة التي 
درست عمى وفؽ 

الطريقة 
االعتيادية في 
اختبار البنية 

المفاىيمية 
واختبار التفكير 

 البصري
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1 

 الركابي
6.37 
 العراؽ

 
 ذكور

معرفة اثر 
استراتيجية 

خرائط العقؿ 
في التحصيؿ 
 والتفكير التأممي

 متوسطة
 

 عمـ احياء
 

 الثامف

اختبار 
 تحصيمي

 
 

اختبار التفكير 
 التأممي

االختبار 
 التائي

 
 (t-test) 

وجود اثر 
الستراتيجية 
قؿ في خرائط الع

التحصيؿ لمادة 
عمـ االحياء  
والتفكير التأممي 
لصالح المجموعة 

 التجريبية

 
 فــــــــادة مــــــن الدراســــــــــــات السابقـــــــــــةجوانــــــــب ال

 تعزيز مشكمة البحث وأىميتو.- .3
 بياف الحاجة إلى البحث .- .6
ختيار المنيجية الخاصة بالبحث وىو التصميـ التجريبي الذي يقـو عمى تصميـ ا- .1

 المجموعتيف )التجريبية والضابطة(.
 يؼ اإلجرائية لمصطمحات الدراسة.االطالع عمى التعار - .4
 معرفة عدد الكتب والمجالت والدوريات العممية والمراجع . .0
 . وجراءات البحث الحالي ونتائجار الوسائؿ االحصائية المناسبة الاختي- .2
 تساعد ىذه الدراسة الباحثة في تفسير النتائج اتي توصمت إلييا تفسير عممي دقيؽ - .7

 هواجراءاتــمنهجيــة البحـــث 
 أوًل : منهجيــة البحـــث :

ىو، أسموب يسير عمى نيجو الباحث ليحقؽ اليدؼ المنشود، فيي مجموعة  المنيجية
أسس وقواعد وخطوات منيجية يستعيف بيا الباحث في تنظيـ النشاط اإلنساني الذي يقوـ بو 

، 2..6، زنكنة)أنور و  .مف أجؿ التقصي عف الحقائؽ العممية أو الفحص الدقيؽ ليا
) المنيج  ةختارت الباحثاالبحثية ليا، لذا  ختالؼ العموـ اختمفت المناىج( وتبعًا ال30ص:

التجريبي ( الذي ييدؼ لدراسة اثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع، والمنيج التجريبي 
، 6.33"تغير معتمد ومضبوط الشروط المحددة لمظاىرة موضوع الدراسة" )عباس واخروف، 

 (.331ص
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 لمبحث: ثانيًا: التصميم التجريبي
التصميـ يقصد بو اعداد تخطيط عاـ لمتجربة لغرض توجيييا فيقدـ الباحث اطارًا 
 يحدد فيو الشروط المضبوطة لمحصوؿ عمى البيانات المستعممة في اختبار فروض البحث.

 (117ص:، .6.3)ابو حطب وفؤاد، 
 (مخطط التصميم التجريبي لمبحث1جدول )

 أداة البحث المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 استراتيجية خرائط العقل التجريبية
 اختبار التحصيل التحصيل

 الطريقة األعتيادية الضابطة

 ث.حــــد مجتمع البـــا: تحديـثالث
اإلفراد او األشخاص الذيف يكّونوا موضوع مشكمة البحث، جميع مجتمع البحث بيعني 

، 6.33يكوف المجتمع افرادًا او جماعات، ويتوقؼ عمى موضوع البحث.   )الجابري، وقد 
 (.640:ص

ليكوف مجتمع البحث  االختياروبذلؾ شخصت مشكمة البحث المرحمة المتوسطة ووقع 
في المدارس النيارية التابعة  ـ(6.31-6.32طالبات الصؼ الثاني متوسط لمعاـ الدراسي )

 ربية األنبارإلى المديرية العامة لت
 ثـــــة البحـعين رابعًا:

توجيت الباحثة بموجب كتاب تسييؿ الميمة  الصادر مف عمادة كمية التربية لمعمـو 
اإلنسانية والمعنوف إلى مديرية تربية ىيت، وىي إحدى المديريات التابعة لممديرية العامة لتربية 

لغرض تحديد عينو البحث المتكوف  االنبار، الى زيارة عدد مف المدارس الموجودة في القضاء
ـ( وقد اختارت الباحثة 6.31-6.32مف طالبات الصؼ الثاني متوسط لمعاـ الدراسي )

متوسطة أعالي الفرات بصورة قصديو، وقد اختارت الباحثة شعبة )أ( لتمثؿ المجموعة 
طة التي التجريبية التي درست باستعماؿ إستراتيجية خراط العقؿ وشعبة )ج( المجموعة الضاب

( 13( طالبة منيا )26وقد بمغ عدد الطالبات لكال المجموعتيف ) درست بالطريقة االعتيادية.
 .( طالبة في شعبة )ج( 13طالبة مف شعبة )أ( و)

 طــــراءات الضبـــخامسًا: إج
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تـ تكافؤ مجموعتي البحث احصائيا في بعض المتغيرات التي قبؿ الشروع بالتجربة 
تتوقع انيا تؤثر في سالمة التجربة والمتغيرات ىي )العمر الزمني ،التحصيؿ الدراسي السابؽ 

لحساب   ( لعينتيف مستقمتيفt-test) في مادة المغة العربية ،الذكاء(.واستخدـ االختبار التائي 
لممجموعتيف واستخدـ اختبار رافف لمذكاء ، والجدوؿ ادناه  الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية

اما بالنسبة لتحصيؿ االباء واالميات فقد تـ  ة.يبيف تكافؤ المجموعتيف في المتغيرات المذكور 
( كوسيمة احصائية لمعرفة التكافؤ بيف المجموعتيف في ىذا المتغير 6استخداـ مربع كاي )كا 
(ودرجة  0...داللة إحصائية عند مستوى داللة) يوجد فرؽ ذو (واظيرت النتائج ال

 .(في المستوى التعميمي لألميات طالبات مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة(3حرية)
 

 ( تكافؤ المجموعتين2جدول)

المتغيرا
 ت

المجموع
 ة

عدد 
افراد 
العين

 ة

المتوسط   
 الحسابي

االنحرا
ؼ 

 المعياري
 التبايف

درجة 
الحر 
 ية

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائ
عند ية 
 مستوى

(.0.0) 

المحسو 
 بة

الجدول
 ية

العمر 
 الزمني

 13 التجريبية
326062

4 70.32 41066 
 غير دالة 6,.. 30062 .2

 13 الضابطة
320.6.

2 
20701 72076 

التحصي
ؿ 

 السابؽ

 .2101 1040 22010 13 التجريبية
 غير دالة ..60 0202. .2

 33063 22024 13 الضابطة
36002

2 

 الذكاء
 7.011 2011 10024 13 التجريبية

2. .0231 60.. 
 

 4.016 2010 14020 13 الضابطة غير دالة
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 :سادسًا: مستمزمات البحث
 تحديد المادة العممية:-3

تـ تحديد المادة العممية التي تدرس خالؿ مدة التجربة لمبحث الحالي فكانت الفصؿ 
األوؿ )رعاية اهلل ووعده( والفصؿ الثاني )اإلخاء( والفصؿ الثالث )الطموح وعمو اليمة ( مف 

 ـ( .6.32، 6المغة العربية المقرر تدريسو لمصؼ الثاني متوسط  )ط كتاب 
 صياغة األىداؼ السموكية وتحديد مستوياتيا:-6

تمت صياغة األىداؼ السموكية في صورة نتائج تعميمية نيائية محدده وواضحة وقد 
ية لمصؼ اشتقت ىذه األىداؼ مف محتوى المادة التعميمية في الكتاب المقرر لمادة المغة العرب

الثاني متوسط واعتمادًا عمى األىداؼ السموكية المحددة لتدريس المرحمة المتوسطة المعدة في 
وزارة التربية، تـ تحديد األىداؼ السموكية الخاصة بتدريس موضوعات البحث الحالي مف اجؿ 
ـ االعتماد عمييا في أعداد الخطط التدريسية، وفي بناء االختبار التحصيمي النيائي، وت

تدريس المغة العربية، عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف في مجاؿ التربية وطرائؽ 
ومالحظاتيـ ومقترحاتيـ في مدى وضوحيا ودقة صياغتيا ومدى شموليا  رائيـآ، وفي ضوء 

لألىداؼ الخاصة ومحتوى المادة التعميمية وتحديد المستوى الذي تقيسو كؿ فقرة، ووفقا 
أجراىا الخبراء والمختصيف أصبح عدد األىداؼ السموكية في صورتيا النيائية  لمتعديالت التي

 (ىدفًا سموكيًا  3.6)
 أعػػػػػػػػداد الخػػػػػػػطػط التدريسيػة–1

تـ أعداد الخطط التدريسية الالزمة لتدريس الموضوعات مف كتاب المغة العربية 
مجموعتي البحث)التجريبية (، ولكال 6.32، 6المقرر تدريسو لمصؼ الثاني متوسط  )ط

( خطة لكؿ مجموعة وقد تـ عرض 60والضابطة(، ومف ثـ اعدت الباحثة الخطط  وعددىا )
أ نموذج منيا عمى مجموعة مف المحكميف والمختصيف في طرائؽ تدريس المغة العربية، 
باإلضافة إلى مشرفي ومدرسي ومدرسات مادة المغة العربية في المدارس المتوسطة و 

وتوجيياتيـ ومقترحاتيـ وتعديالتيـ، فقد اعتمدت نسبة  رائيـآوية، وألجؿ االستفادة مف الثان
%( فما فوؽ، وفي ضوء ىذه النسبة أجريت التعديالت الالزمة في تمؾ .2االتفاؽ بينيـ بػ)

 الخطط التدريسية مف أجؿ الوصوؿ إلى صياغتيا النيائية،
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 سابعا: أداتــــــــا البحــــــــــث
 : الختبــــــــار التحصيميأول 

االختبار ىو اجراء منظـ لقياس سمو ما مف خالؿ عينة مف السموؾ )عمي 
 (.611،ص: 6.33،

أف مف أىداؼ البحث الحالي ىو قياس اثر إستراتيجية خرائط العقؿ في تحصيؿ 
مناسبًا  طالبات المرحمة المتوسطة في مادة المغة العربية، لذا تطمب إعداد اختبارًا تحصيمياً 

 ألغراض البحث، وتـ إتباع الخطوات اآلتية
 التحصيمي. االختبارتحديد ىدؼ  -3

لممقارنة بيف أداء الطالبات في طريقتيف تدريسيتيف األولى تدرج إستراتيجية خرائط 
العقؿ واألخرى الطريقة االعتيادية والحكـ عمى أي منيما أفضؿ في تحقيؽ األىداؼ 

 التدريسية.
 مي.يممية لالختبار التحصتحديد المادة الع -6

ويقصد بذلؾ تحميؿ محتوى المادة الدراسية وتحديد مواضيعيا ومفردات كؿ موضوع 
سيغطيو االختبار بحيث يكوف ىذا التحميؿ معتمدًا عمى تقسيمات مناسبة وذلؾ مف أجؿ تمثيؿ 

لمفردات محتوى المادة تمثياًل متوازف في تحقيؽ الشموؿ لالختبار والذي يعتبر  االختبارفقرات 
( لذا تطمب تفحص محتوى كتاب 610،ص: 0..6أىـ صفات االختبار الجيد )الجمبي، 

المغة العربية بعد أف تحددت بالوحدات )األولى والثانية والثالثة( لكتاب الثاني متوسط وفؽ 
 المنيج المحدد.

 مييالسموكية لالختبار التحص داؼاألىصياغة  -1
( ىدفًا سموكيًا معرفيًا موزعة عمى ثالث 3.6لتحقيؽ ىذه الخطوة تـ صياغة )

( 62( ىدفًا لمستوى التذكر و)16مستويات بحسب تصنيؼ بمـو لألىداؼ التربوية، بواقع )
 ( ىدفًا لمستوى التطبيؽ  .46ىدفا لمستوى الفيـ )

 مييالتحص إعداد جدوؿ المواصفات لالختبار -4
يعد جدوؿ المواصفات الوسيمة التي يمكف مف خاللو اف يضع المدرس أساسيات 
المادة التعميمية التي قاـ بتدريسيا ضمف خطة مجدولة يختار منيا االسئمة نوعًا وصياغةً  

 (.431، ص:.6.3)الزند وىاني، 
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لثالثة( مف الباحثة جدوؿ المواصفات لمحتوى الوحدات )األولى والثانية وا أعدتلذا 
كتاب المغة العربية لمصؼ الثاني المتوسط، ولألىداؼ السموكية المشتقة وفؽ مستويات بمـو 

 منيا في المستويات )تذكر، فيـ، تطبيؽ( .
 مي.ياختيار نوع الفقرات لالختبار التحص- 0

أعتمد في البحث الحالي االختبار مف نوع االختبارات الموضوعية مف نوع االختيار 
د، واستخدمت الباحثة ىذا النوع مف االختبار بسبب ما يتصؼ بو االختبار مف مزايا مف متعد

تتصؼ بالشمولية وكفاية التقييـ وقياسو ألغمب جوانب الموضوع الذي يتناولو وسيولة تسجيؿ 
الدرجات، اف ىذا االختبار يمكف استخدامو في تحديد فاعمية التدريس وتحديد صعوبات تعمـ 

-Shermis &Divesta,2011,163رتيـ عمى التذكر والفيـ والتطبيؽ.)الطمبة وقياس قد
( فقرة اختبارية وزعت عمى وحدات .1( وقد بمغ عدد فقرات االختبار بصيغتو األولية )162

ختبارية، داؼ السموكية في ضوء الخارطة االكتاب المغة العربية لمصؼ الثاني المتوسط واألى
األولى مف المجاؿ المعرفي )تذكر، فيـ، التطبيؽ( مف  ويغطي االختبار المستويات الثالثة

 مستويات بموـ، وقد اعتمدت ىذه المستويات ألنيا مالئمة لمطالبات في ىذه المرحمة الدراسية.
 صالحية فقرات االختبار التحصيمي النيائي. -2

 ( فقرة ذات االربع بدائؿ.1لتحديد مدى صالحية فقرات االختبار التحصيمي والبالغة )
التي تقيس المستويات الثالثة االولى مف المجاؿ المعرفي )تذكر، فيـ، التطبيؽ( .وميزات 
االسئمة الموضوعية ىي سبب اختيارىا ، فيي شاممة تختصر الجيد والوقت ، وتغطي اكبر 

 قدر ممكف مف المادة.
 -مؤشرات صدؽ االختبار التحصيمي النيائي:-7

 يعد صادقا عندما يقيس ما افترض إف يقيسو".( إلى إف :"االختبار (Guilford يشير
470) ،1982 ،(Guilford وألجؿ التحقؽ مف صدؽ االختبار التحصيمي النيائي، تـ

 -اعتماد الخطوات اآلتية:
 مي:يالصدؽ الظاىري لالختبار التحص -أ

أو  لالختبارويقصد بالصدؽ الظاىري "البحث عما يقيسو االختبار، اي المظير العاـ 
الصورة الخارجية لو مف حيث نوع الفقرات وكيفية صياغتيا ومدى وضوحيا. )كاي واخروف، 

( ولمتأكد مف الصدؽ الظاىري لالختبار تـ عرض فقرات االختبار 601، ص:6.36
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التحصيمي مع األىداؼ السموكية ومحتوى المادة الدراسية عمى مجموعة مف ذوي الخبرة 
ية وطرائؽ تدريسيا والقياس والتقويـ، إلبداء آرائيـ ومالحظاتيـ والتخصص في مادة المغة العرب
% وبيذا .2وحصمت عمى نسبة اتفاؽ فيما بينيـ عمى  بآرائيـبشأف صالحية الفقرات األخذ 

 عد االختبار بشكؿ جيد.
 مييصدؽ المحتوى لالختبار التحص-ب

بحيث  ختبار ما وضع مف اجمو،ختبار:" أف يقيس االاليقصد بصدؽ المحتوى ل
، .6.3يعطي صورة كاممة وواضحة لقدرة الطالب عمى الخاصية المراد قياسيا.)العبسي، 

 (..63ص:
ختبارية حيث لبحث الحالي مف أعداد الخارطة االوفي ضوء اإلجراءات المتبعة في ا

ختبارية تعد دلياًل مف دالئؿ صدؽ محتوى االختبار وأيضًا مف خالؿ عرض إف الخارطة اال
 ختيارية واألىداؼ السموكية ومحتوى المادة الدراسية عمى عينة الخبراء والمحكميفالفقرات اال

%( فما فوؽ تـ التحقؽ مف صدؽ المحتوى .2والحصوؿ عمى نسبة أتفاؽ فيما بينيـ )
 .لالختبار

 صياغة تعميمات االختبار التحصيمي النيائي. -2
ؿ اإلجابة عف فقرات تـ وضع بعض التعميمات التي مف شأنيا مساعدة الطالبات خال

وكيفية اإلجابة عف طريؽ  –االختبار التحصيمي النيائي، وقد شممت: تحديد زمف اإلجابة 
وعدـ اختيار أكثر مف  –وعدـ ترؾ أي فقرة دوف إجابة  –وضع مثاؿ محموؿ يوضح ذلؾ 

 إجابة لمفقرة الواحدة.
 (.تصحيح االختبار التحصيمي النيائي )مفتاح اإلجابة النموذجية -1

تـ إعداد إجابة نموذجية لجميع فقرات االختبار التحصيمي النيائي، حيث أعطيت 
درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفرًا لإلجابة الخاطئة، أما الفقرات المتروكة بدوف إجابة 
فأنيا تعامؿ معاممة الفقرات الخاطئة وبذلؾ تكوف درجة الطالبة مساوية لعدد فقرات االختبار 

ع إجاباتيا صحيحة حيث تحصؿ الطالبة المجيبة إجابات صحيحة عف كؿ أذا كانت جمي
( درجة، أما الطالبات التي إجاباتيا خاطئة عف جميع فقرات االختبار .1فقرات االختبار عمى)

 فأنيا تحصؿ عمى درجة )الصفر.(
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 مييثبات االختبار التحصيمي النيائي لالختبار التحص-.3
ار لممقدار الحقيقي لمسمة التي ييدؼ لقياسيا، يقصد بالثبات مدى قياس االختب

وألجؿ حساب ثبات  (363 ص:،0..6فالثبات يعني االتساؽ أو الدقة في القياس )الجمبي 
"مقياس لمتوافؽ الداخمي أو  : ألنيا تعد:.6ريتشارد سوف –االختبار تـ استخداـ معادلة كودر 

( اف ىذه المعادلة تتناسب .01ص:، 3113التجانس أو التناسؽ لمادة االختبار". )جورج، 
 ص:،6..6مع نوع االختبار مف متعدد والذي تحصؿ فقراتو عمى واحد أو صفر )عالـ، 

، ظير إف معامؿ الثبات .6ريتشارد سوف  –( وبعد حساب الثبات بوساطة معادلة كودر326
بدرجة عالية (، وىذا يدؿ عمى إف االختبار يحظى 013.المحسوب بيذه الطريقة مساويا إلى )

 .مف الثبات. وبيذا أصبح االختبار جاىزًا لمتطبيؽ
 جــــــرض النتائــــــــع

 :ج المتعمقة بالفرضية ػػػػػػالنتائ
( بيف متوسط درجات  0...يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) ال

ؿ  وبيف درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسف باستخداـ استراتيجية خرائط العق
 طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسف بالطريقة االعتيادية  في االختبار التحصيمي.

 (1جدوؿ )

 المجموعة ت
عدد 

 الطالبات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 التبايف
درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 3.0411 1061 660.17 13 التجريبية 3

2. 1001. 60.. 

دالة 
عند 

مستوى 
داللة 

(.0.0) 
 70212 6023 310161 13 الضابطة 6

 
( المحسوبة t(، لعينتيف مستقمتيف إف قيمة )t.testأظيرت نتائج االختبار التائي )

(، ودرجة حرية 0.0.( الجدولية عند مستوى داللة )t(، وىي أعمى مف قيمة ).1001تساوي )
(، ولصالح 0.0.(، وىذا يعني إف ىناؾ فرقًا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ).2)
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طالبات المجموعة التجريبية، وبيذا ترفض ىذه الفرضية وىذا يدؿ عمى تفوؽ طالبات 
المجموعة التجريبية المواتي درسف باستخداـ إستراتيجيات خرائط العقؿ عمى طالبات المجموعة 

 .درسف باستخداـ )الطريقة االعتيادية( في االختبار التحصيمي النيائيالضابطة المواتي 
 .جــــــــر النتائـــــــتفسي

في ضوء نتائج البحث ومف خالؿ مالحظة نتائج طالبات المجموعة التجريبية 
وطالبات المجموعة الضابطة في التحصيؿ ظير تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية المواتي 
ُدرسفَّ باستخداـ استراتيجيات خرائط العقؿ عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي ُدرسفَّ 

ية في التحصيؿ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف باستعماؿ الطريقة االعتياد
(  لذلؾ تجد الباحثة إف تفوؽ 6.37(و)الركابي، 6.34( و)الخطيب، 6.36،  )باطيف

طالبات المجموعة التجريبية المواتي درسف باستخداـ استراتيجيات خرائط العقؿ في التحصيؿ، 
 -يعزى إلى واحد أو أكثر مف األسباب اآلتية:

استخداـ إستراتيجيات خرائط العقؿ أدى إلى إف يتسـ الموقؼ التعميمي أف  -3
بالجدية والنشاط والحيوية والتفاعؿ المتبادؿ بيف المدرسة والطالبات مف جية وبيف الطالبات 
مع بعضيف مف جية أخرى وىذا يتناسب مع المرحمة المتوسطة، حيث إف ىذا التفاعؿ أدى 

التعميمية أي انو نقؿ مركز التعميـ مف المدرسة إلى  إلى جعؿ الطالبات محور العممية
 الطالبات الالتي أصبحف نشطًا فعااًل.

أف استخداـ استراتيجيات خرائط العقؿ مف قبؿ طالبات المجموعة التجريبية قد  -6
جعمت مف الطالبات قادرات عمى تحسيف أداءىف وتقويتو في المغة العربية فقد ساعدت تمؾ 

خطي الصعوبات التي تواجييف في الموضوعات المتنوعة وبذلؾ تمكنت االستراتيجيات عمى ت
 طالبات المجموعة التجريبية مف مادة المغة العربية وتخطي حاجز الخوؼ منيا.

أف تدريب طالبات المجموعة التجريبية عمى استخداـ استراتيجيات خرائط  -1
ي زيادة التركيز خالؿ عممية العقؿ أدى إلى تقوية ميارة البصر الف رؤية األشكاؿ  لو أىمية ف

التدريس وكذلؾ ترسيخ تحميؿ المعمومة وتقوية سرعة البديية وميارات التخيؿ لدييف وىذه أدى 
 إلى زيادة التحصيؿ في مادة المغة العربية.

إف التعميـ وفقًا الستراتيجيات خرائط العقؿ قد ساعد طالبات المجموعة  -4
لبات المجموعة الضابطة، مف خالؿ تأكيد ىذه التجريبية عمى التعميـ بشكؿ أفضؿ مف طا
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اإلستراتيجية عمى عرض المادة التعميمية بصورة متسمسمة ومترابط، فأسموب العرض بأشكاؿ 
الخرائط ساعد عمى زيادة دافعية المتعممات في البحث عف المعمومات واكتشاؼ العالقات التي 

 الحاجة إليياتربط فيما بينيا ودمج ىذه المعمومات واستعماليا عند 
إف التعميـ وفقًا الستراتيجيات خرائط العقؿ والمستعمؿ في تدريس المجموعة  -0

التجريبية والذي يؤكد عمى العمميات العقمية مف تحميؿ وتركيب واستنتاج في ضوء عمميات 
التوضيح المقدمة لمطالبات مما أتاح الفرصة ليمف في الكشؼ عف المعرفة والحقائؽ بأنفسيف 

مما ساعد في توظيؼ قدراتيف في مواقؼ جديدة أكثر صعوبة وتعقيدا  ةف المدرسوبتوجيو م
 وىذا ما ال يتوفر بالطريقة االعتيادية.

عرضت مادة المغة العربية وفقًا الستراتيجيات خرائط العقؿ بطريقة تراكمية،  -2
أداء كؿ متسمسمة فكؿ خطوة تؤدي إلى الخطوة التي تمييا بحيث أصبح الطالبات قادرات عمى 

األنشطة المتعمقة بمفيـو معيف، بسبب ممارستيـ وتطبيقيـ لمقوانيف، مما أدى إلى تفوؽ 
المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي عمى المجموعة الضابطة التي لـ يتوفر ليا ىذه 

 األنشطة وال ىذا التسمسؿ المنطقي لممحتوى.
البالغيف اعتمادًا أساسيا في إف الخرائط العقؿ ىي أفضؿ الحواس يعتمد عمييا  -7

اغمب أنشطتيـ اليومية مف خالؿ تكويف صورة في العقؿ بعد تشكيميا بواسطة الذاكرة بفضؿ 
سعي العقؿ الدؤوب والطبيعي لمبحث عف المعاني والعالقات، فالخرائط التي نبصرىا تمكننا 

 مف فيـ الذي نبصره.
 .اتـــــــــتاجـالستن-

 صمت إلييا الباحثة توصي بما يأتي :في ضوء النتائج التي تو 
والطريقة  بيف إستراتيجية خرائط العقؿ) ذا قيمة عالية( وجود اثر ايجابي داؿ  -3

التقميدية لصالح إستراتيجية خرائط العقؿ  في  اختبار تحصيؿ  لمادة المغة العربية لدى 
 .ةلمتوسطاطالبات مرحمة  

بحجـ المجموعة التجريبية  نجحت إستراتيجية خرائط العقؿ  في التأثير عمى -6
 في اختبار تحصيؿ  مادة المغة العربية لدى طالبات مرحمة المتوسطة. اثر كبير وقوي

يمكف تدريس مادة المغة العربية باستعماؿ إستراتيجية خرائط العقؿ لطالبات  -1
 مرحمة الثاني المتوسط.
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إستراتيجية إف قدرة الطالبات العقمية في مرحمة الثاني المتوسط تواكبت مع  -4
خرائط العقؿ وىذا ما انعكس باإليجاب نحو المجموعة التجريبية وتفوقيف عف المجموعة 

 الضابطة باختبار التحصيؿ.
 .اتـــــــــالتوصي-

 في ضوء نتائج البحث التي توصمت إلييا الباحثة توصي بما يأتي :
وتحفز  استعماؿ استراتيجية خرائط العقؿ في التعميـ كونيا تنمي المعمومات -1

 الذىف بدال مف حفظ المعمومات واستذكارىا.
عمى استعماؿ االستراتيجات تنظيـ دورات تدريبية لمدرسي مادة المغة العربية -6

 ومنيا استراتيجية خرائط العقؿ لضماف تحسيف  األداء. ةالحديث
التاكيد عمى ضرورة استعماؿ استراتيجية خرائط العقؿ في المدارس في المراحؿ -1

 سية كافو ومتابعة ذلؾ مف قبؿ المشرفيف االختصاص.الدرا
اعداد كراس يضـ االستراتيجيات الحديثة في التدريس وتوزيعو عمى المدرسيف في -4

 مختمؼ المواد لضرورة استعماليا واطالع المدرسيف والمدرسات عمى األدب التربوي 
إدخاؿ إستراتيجية الخرائط العقؿ ضمف مناىج طرائؽ التدريس في أقساـ المغة -0

العربية وكميات التربية في جامعات القطر، وذلؾ لتعميـ الطمبة عمى كيفية تطبيقيا بعد 
 تخرجيـ ومزاولتيـ مينة التدريس. 

 .اتــــــــرحــــــــــالمقت-
 :ياآلتاستكمااًل لمبحث الحالي تقترح الباحثة 

 .اجراء دراسات مماثمة لدى طمبة المراحؿ الدراسية األخرى ومقارنتيا بالدراسة الحالية3
اجراء دراسات مقارنو بيف استراتيجية خرائط العقؿ واستراتيجيات حديثو اخرى لمعرفة اييما -6

 اكثر فاعميو 
 الذكور واالناثاجراء دراسة مماثمو لمدراسة الحالية وفؽ متغير الجنس /-1

 المصادر:مة قائ
(، فمسفة التفكير ونظريات في التعمـ والتعميـ، عماف، دار 6.33االشقر، فارس ) .3

 زىراف لمنشر والتوزيع.
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(: طرائؽ تدريس 1..6أمبو سعيدي عبداهلل بف خميس، سميماف بف محمد البموشي، ) .6
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. ، عماف:3العمـو مفاىيـ وتطبيقات عممية، ط

انور حسيف عبد الرحمف وعدناف حقي شياب زنكنة، االنماط المنيجية وتطبيقاتيا في  .1
 (.7..6العمـو االنسانية والتطبيقية، مطابع شركة الوفاؽ لمطباعة، بغداد)

(، اساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتر 0..6الجمبي، سوسف شاكر ) .4
 توزيع، دمشؽ.، مؤسسة عالء الديف لمطباعة وال3بوية، ط

المناىج التعميمية تصميميا  ،(.6.3الزند وليد خضر وىاني، حتمؿ عبيدات، ) .0
  .، عالـ الكتب الحديث، اربد، عماف3تنفيذىا تقويميا تطويرىا، ط

، ط7..6زيتوف، عايش محمود ) .2 ، 3(، النظرية البائية واستراتيجيات تدريس العمـو
 دار الشروؽ، عماف.

(، اثر برنامج لتعميـ التفكير في حؿ المشكالت 6.36سف، )السعدوف، زينو عبد المح .7
والتحصيؿ الدراسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة 

 بغداد، كمية التربية، ابف الييثـ، بغداد.
(، اثر استراتيجيتي خرائط التفكير 6.32شاكر، ىدى محمود ومنتيى فيد بريسـ، ) .2

فكار في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص مجمة وحدائؽ اال
 (.60كمية التربية االساسية لمعموـ التربوية واالنسانية، جامعة بابؿ، العدد )

(، "التفاعؿ بيف خرائط التفكير والنمو العقمي في 2..6) ،صادؽ، منير موسى .1
لتالميذ الصؼ الثالث اعدادي "، مجمة التربية تحصيؿ العموـ والتفكير االبتكاري واتخاذ القرار 

 . (، المجمد الحادي عشر6العممية، العدد)
،القاىرة 3(،القياس والتقويـ التربوي والنفسي ،ط6..6عرفة ،محمود صالح الديف،) ..3

 ،دارالفكر.
(،تفكير بال حدود،رؤى تربوية في تعميـ التفكير 2..6عرفة ،محمود صالح الديف،) .33

 تب ،القاىرة.وتعممو، عالـ الك
دار المسيرة لمنشر  3(، االلعاب والتفكير في الرياضيات، ط6.36العبسي، محمد، ) .36

 االردف –والتوزيع، عماف 
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، دار 3التدريس، ط (، استراتيجيات وطرائؽ معاصرة في6.32عطية، محسف عمي ).33
 الرضواف، عماف

، دار 3ط(، المناىج الحديثة في التدريس الفعاؿ، 1..6عطية، محسف عمي، ) .31
 الصفاء لمنشر والتوزيع، عماف االردف

، ط1..6عمي، محمد السيد،) .34 ، دار المسيرة، 1(، التربية العممية وتدريس العمـو
 عماف، االردف.

(،موسوعة المصطمحات التربوية،دار المسيرة لمنشر والتوزيع 6.33عمي محمد السيد،) .30
 االردف .–والطباعة ،عماف 

 (،استراتيجيات وطرائؽ معاصرة في التدريس 6.32عوض،فائزة السيد محمد،) .32
(، اثر استراتيجية خرائط التفكير القائمة عمى 1..6فتح اهلل، مندور عبد السالـ ) .37

الدمج في تنمية التحصيؿ في مادة العموـ والتفكير الناقد واالتجاه نحو العمؿ التعاوني لدى 
، 333لمممكة العربية السعودية، مجمة رسالة الخميج، العدد تالميذ المرحمة المتوسطة في ا

 الرياض.
(، انموذج شوارتز وتعميـ التفكير، دار المسيرة 6.31قطامي، يوسؼ ونايفة قطامي ) .32

 لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، االردف.
(، تدريس الرياضيات 6.34الكبيسي،عبد الواحد حميد، وحسوف ، أفاقو حجيؿ ، ) .31

تيجية النظرية البنائية )المعرفية وما فوؽ المعرفية (،عماف األردف ،دار األعصار وفؽ استرا
 العممي لمنشر والتوزيع ، ومكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

(، تدريس الرياضيات 6.34الكبيسي،عبد الواحد حميد، وحسوف ، أفاقو حجيؿ ، ) ..6
وؽ المعرفية (،عماف األردف ،دار األعصار وفؽ استراتيجية النظرية البنائية )المعرفية وما ف

 العممي لمنشر والتوزيع ، ومكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.
(، دمج ميارات التفكير في المحتوى 6.33نوفؿ، محمد بكر، ومحمد قاسـ سعيفاف ) .63

 .، دار المسيرة، عماف3الدراسي، ط
المناىج، االسس، المكونات، (، 4..6يونس، فتحي، والناقو، محمود، المفتي محمد) .66

 ، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف، االردف.3التنظيمات، ط
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