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 الملخص

استيدفت الدراسة الحالية التعرف عمي أثر استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم التاريخ لتنمية 
( 15التفكير المتشعب والوعي التاريخي لدي تالميذ المرحمة االعدادية ، وتكونت مجموعة الدراسة من )

يناير  71ة ( تمميذة بمدرس72تمميذة، وقسمت الي مجموعتين، أحدىما مجموعة ضابطة عددىا)
"الخالفة االسالمية زمن االمويين والعباسيين ونماذج من الدول االعدادية بنات ودرست وحدة 

( تمميذة بمدرسة سعد زغمول 72بالطريقة المتبعة ، وأخري مجموعة تجريبية عددىا ) المستقمة "
دراسة في اختبار االعدادية بنات ودرست نفس الوحدة باستخدام الخرائط الذىنية ، وتمثمت أدوات ال

مقياس الوعي التاريخي ،التي طبقت قبميا عمي مجموعتي الدراسة ، وتم تطبيقيا و التفكير المتشعب ، 
وتوصمت نتائج الدراسة الي تأثير استخدام الخرائط الذىنية في تعميم  ،بعديا عمي مجموعتي الدراسة

الميذ المرحمة اإلعدادية ،وتوصي الدراسة وتعمم التاريخ لتنمية التفكير المتشعب والوعي التاريخي لدي ت
الحالية بضرورة استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية عامة والتاريخ خاصة في 
جميع المراحل التعميمية ، وضرورة تدريب المعممين عمي خطوات وشروط رسم الخرائط الذىنية وكيفية 

 لما تحققو من أىداف تربوية مرغوبة .استخداميا داخل الفصول الدراسية 
 

 . الوعي التاريخي –التفكير المتشعب  –الخرائط الذىنية :  الكممات المفتاحية
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 مقذمت:

يعد التقدم العممي والتكنولوجي واالنفجار المعرفي اليائل والتزايد المتسارع لتطبيقات المعرفة اإلنسانية      
أوضح شاىد عمى دور التفكير في رقي المجتمعات البشرية ،وأصبح إعداد العقول المفكرة التي تتالءم مع 

 ديثة.طبيعة العصر الحالي  يمثل أىمية كبرى بالنسبة لممجتمعات الح
كما يعد اكتساب ميارات التفكير في المجال التربوي غاية عمى قدر كبير من األىمية ؛ فاكتساب التمميذ    

ميارات التفكير يساعده في مواقف تعميمية متعددة منيا تقييم آراء اآلخرين والحكم عمييا ،والنظر إلى القضايا 
عمم واالستمتاع بيا، ورفع مستوى ثقة المتعمم بنفسو، من وجيات نظر متعددة ،باإلضافة إلي تعزيز عممية الت

  1(* 78: 2008.)سعادة، وتحرير عقمو من القيود في اإلجابة عن األسئمة
ميارت التفكير  إلي أن تنمية( 22: 2014( ؛ عبدالوىاب ،و محمد عمي )30: 2008عبدالوىاب) ويشير   

،حيث إن دراسة التاريخ بطريقة صحيحة تتيح لمتمميذ أحد أىداف الدراسات االجتماعية عامة والتاريخ خاصة 
 الفرصة لممشاركة في تعمم التاريخ بعقل تأممي ،واكتساب ميارات البحث واالستنتاج والتفكير بأنماطو المختمفة

 . 
ويعد التفكير المتشعب أحد أنماط التفكير التي يمكن من خالليا إعمال العقل ؛فيو يساعد عمى رفع كفاءة    

كة العصبية، بزيادة عدد الوصالت بين الخاليا ،فالتشعب في التفكير يدعم حدوث اتصاالت وتفرعات الشب
جديدة لم تكن موجودة من قبل بين الخاليا ،وىذا يسمح لتفكير التمميذ بأن يسير عبر مسارات جديدة، مما 

 (97: 2008)كمال،  يتيح لمعقل إمكانات وقدرات  تسيم في رفع كفاءتو
: 2016( وحميد )385: 2015( ، وعمار )34: 2012(، وزارع ) 188: 2008من شحاتو ) ويتفق كل

 ( عمى أن ميارات التفكير المتشعب تتمثل في :111
: وتعني القدرة عمى وضع العناصر واألجزاء وربطيا مًعا بطريقة تجعميا نمًطا معيًنا  التركيب والتأليف .5

 وبنية لم تكن موجودة في السابق.
 : وتتمثل في قدرة التمميذ عمى إيجاد عالقات بين األفكار واألحداث والقضايا .عالقات جديدةإدراك  .7
: وتعني قدرة التمميذ عمى إعادة تجميع وتصنيف األشياء التي ليا نفس الخصائص في  إعادة التصنيف .3

 مجموعة واحدة.
ف واالحداث والقضايا التي : وتعني قدرة التمميذ عمى تقديم رؤي جديدة حول المواقتقديم رؤى جديدة .2

 تواجيو.

ومن مظاىر االىتمام بالتفكير المتشعب وجود العديد من الدراسات والبحوث السابقة التي اىتمت بتنمية 
دراسات:  التفكير المتشعب لدي المتعممين في مراحل التعميم المختمفة من خالل مادة التاريخ،ومنيا

                                                 

 رقم الصفحة(,اسم عائلة املؤلف )السنة :   APA( يتبع الباحث نظام توثيق 1)*
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(2010) Huang,Yeh,Li &Chang ، (2013(، و الحنان)2012و زارع) ،(2016و حميد ،)
وتوصمت تمك الدراسات الي فاعمية االستراتيجيات والبرامج المقترحة   (2017(، و الشيخ )2016النجدي)

والمعالجات المستخدمة في تنمية ميارات التفكير المتشعب لدي ىؤالء التالميذ ، وأوصت بضرورة االىتمام 
المتشعب في تعميم وتعمم مادة التاريخ ،وذلك من خالل االىتمام باالنشطة التعميمية بتنمية ميارات التفكير 

التعممية المصاحبة وتنويعيا ،واستخدام االستراتيجيات التي تعتمد عمي التعمم المستند لمدماغ والنصفين 
 الكرويين ، والتي تجعل المتعمم محور العممية التعميمية .

لمعالجات المستخدمة والعينات التي طبقت عمييا الدراسة حيث اىتمت بتنمية واختمفت ىذه الدراسات في ا 
 Huang,Yeh,Liميارات التفكير المتشعب لدي تالميذ وطالب ماقبل التعميم الجامعي ، فدراسة  

&Chang(2010) ىدفت إلى تنمية التفكير المتشعب باستخدام لعبة إلكترونية قائمة عمى العصف الذىني:
ىدفت إلى تنمية ميارات التفكير (:2012زارع)صف الحادي عشر بالمرحمة الثانوية. ودراسة لدى طالب ال

المتشعب والتحصيل باستخدام برنامج تدريبي مقترح في تدريس الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف 
ة األمواج : ىدفت إلى تنمية التفكير المتشعب باستخدام إستراتيجي(2016حميد)الثاني اإلعدادي.ودراسة 

:ىدفت إلى تنمية التفكير المتشعب (2016النجدي)المتداخمة لدى تالميذ الصف الخامس األدبي.ودراسة 
الشيخ  ودراسة.والمفاىيم الجغرافية باستخدام إستراتيجية البيت الدائري لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

التعميمية اإللكترونية لدى تالميذ الصف ىدفت إلى تنمية التفكير المتشعب باستخدام األلعاب :(2017)
 في مادة التاريخ. الخامس االبتدائي

 :يتضح مما سبق عرضو من دراسات ما يأتي
 .ضرورة االىتمام بتنمية التفكير المتشعب من خالل تعميم مادة التاريخ وتعمميا في المراحل الدراسية المختمفة 
 ية مختمفة لتنمية التفكير المتشعب وتوفير بيئات لممارسة ضرورة استخدام إستراتيجيات تدريس ومداخل تدريس

 التفكير ،وتشجيع إسيامات التالميذ واحتراميا.
  ضرورة توفير العديد من المصادر لمتالميذ ، بحيث يتم تشجعييم عمى إنتاج المصادر الخاصة بيم ، والبحث

 يم.عن قدر أكبر من المعمومات والسماح ليم بالتفاعل والتعبير عن آرائ

وبما أن طبيعة مادة التاريخ مميئة باألحداث التاريخية والمواقف والقضايا والمعارك المتداخمة المتشابكة      
عناصرىا وأحداثيا مع بعضيا البعض ،وبيا من المشكالت والقضايا الخالفية التي لم تحسم بعد ،فإن ذلك 

يره بحرية، إلدراك عالقات جديدة بين تمك األحداث يتيح لمتمميذ الفرصة إلمعان عقمو وتفكيره واالنطالق بتفك
،مضيفا رؤى جديدة حوليا ،والتفكير في مسارات واتجاىات متعددة مضيفا قدرات جديدة لعقمو ،ومن ثم فإن 

 مادة التاريخ  تعتبر مجااًل لتنمية  التفكير المتشعب .
التاريخية والوعي بيا وبكل ما يحيط بنا من  كما أنو من األىداف األساسية لدراسة مادة التاريخ إدراك األحداث

 أحداث الماضي والحاضر والتنبؤ بأحداث المستقبل في ضوء ذلك.
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إن الوعي عبارة عن شحنة وجدانية قوية تكمن في كثير من مظاىر السموك لدى الفرد ،ويتم تكوينو من    
خالل مراحل التعميم المختمفة ،وكمما كان الوعي أكثر نضوًجا وثباًتا كان ذلك أكثر قابمية لدعم السموك الرشيد 

 (204: 2003.)المقاني،والجمل،وتوجييو في االتجاه المرغوب
كما يتضمن الوعي مكونا معرفيا،لكنو ليس معرفيا بحًتا، بل يقع في الجانب الوجداني ولكنو مشبع بالجانب     

المعرفي ،والوعي سموك اجتماعي يتسم باإلدراك العميق من جانب الفرد والجماعة،وترجمة ىذا اإلدراك إلى 
.) يترتب عمييا في المواقف المختمفةنمط من السموك الفعمي ،وتوفير البصيرة االجتماعية والتنبؤ بما قد 

   (61: 1970عبدالرحمن،
وبالتالي فالوعي التاريخي ىو حالة متقدمة في مجال المعرفة التاريخية تقوم عمي الفيم واإلدراك، وربط     

األسباب بمسبباتيا ،وربط الحوادث في إطار عالقتيا الزمنية والمكانية ،كما أنو حالة متقدمة عن الحس 
  (348: 1988)ابن منظور،يخي الذي يقف عند إحساس الفرد أو الجماعة أو األمة بقيمة الزمن. التار 

 (84: 2015بدير) ،و(146: 2009(،مازن)197: 2009( ، الديب )58: 2005نصار )ويتفق كل من 
 إلى أن الوعي التاريخي يتضمن ثالثة أبعاد ،ىي:

: ويقصد بو أن يكون التمميذ عمى وعي تام بما يحدث عمى مستوى دولتو ،ويتفاعل معو  البعد الوطني .5
،ويكون عمى وعي بكافة المؤسسات السياسية واالجتماعية واألثرية والتاريخية واالقتصادية المرتبطة بيذا 

القضايا التي المجتمع ،وكذلك الشخصيات البارزة في ىذا المجتمع ،ويكون لديو معرفة عن أىم االحداث و 
 ينشغل بيا المجتمع المحمي .

: وىو أن يكون التمميذ عمى معرفة بتاريخ امتو العربية ، وأىم متغيراتيا السياسية  البعد القومي   .7
واالقتصادية واالجتماعية عبر العصور التاريخية التي ليا تأثير عمى الحياة بمجتمعو ،متعدًيا بذلك وطنو 

 المحمي إلى امتو ككل.
: وفي ىذا البعد ينطمق وعي التمميذ من داخل دولتو إلى االتصال بالدول األخرى في العالم د العالميالبع .3

الخارجي سواء كانت عربية أْم أجنبية ،صديقة أْم غير ذلك، وأىم المتغيرات عبر التاريخ سواء السياسية أو 
،ويكون عمى دراية باألفكار المختمفة االقتصادية أو االجتماعية ،والتي يكون ليا تأثير عمى ىذه العالقات 

،ومدى اتفاقيا أو معارضتيا لفمسفة المجتمع وأىدافو ومعتقداتو ،كما أنو مطالب بمعرفة أىم المؤسسات 
السياسية واالجتماعية واألثرية التي يكون ليا تأثير في دولتو، بل وتعَرف أىم الشخصيات التاريخية التي ليا 

 ولي.دور ومكانة في المجتمع الد
 (95:  2015(،وبدير)54: 2009( ، عيد )140:  2009(، رشدان) 96:  2004بدوي)ويشير كل من 

 إلى أن لموعي التاريخي أىمية  تتمثل في أنو :
 يسيم في تنمية الشعور واالعتزاز باالنتماء القومي بما قدمو السابقون من مساىمة حضارية. -
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 نساني.يحافظ عمى آثار الماضي التي تشكل التراث اإل -
 ينمي قيمة الوفاء لآلخرين وتخميد كل من قدم أعمااًل عظيمة لإلنسانية . -
 يثير اليمم لمعمل في سبيل تحقيق االستمرار الحضاري واإلبداع اإلنساني. -
يجعل التمميذ قادرا عمى التجاوب مع مجتمعو من خالل تعميق قيم االنتماء، والمساىمة في حل مشكالت  -

 المجتمع.
 ذ بالتفكير النقدي واستقاللية الفكر،ويفتح أمامو آفاق المعرفة وسبل الحصول عمييا.يسمح لمتممي -
 يساعد التالميذ في فيم مسئولياتيم وحقوقيم والتصرف بناء عمييا .  -

ومن مظاىر االىتمام بتنمية الوعي التاريخي لدى المتعممين في المراحل التعميمية المختمفة،وجود العديد من 
 ، و(2004بدوي)،و Marchian(2002)،و (2002وث السابقة،ومنيا دراسات : القرشي)الدراسات والبح
Kim(2004) (2007،والصعيدي) و، Brenda(2008) ،و(2012والمغربي)،  (2009رشدان) و ،  

Yogev(2012) و(2013الحنان) ،و ، Subrt(2013) و(2015(،و بدير)2014أحمد)،و، 
Korber(2015)و، Yildirm(2017) وتوصمت تمك الدراسات الي فاعمية البرامج المقترحة والمصادر

والمعالجات المستخدمة في تنمية الوعي التاريخي في مادة التاريخ ، وأوصت بضرورة تنمية الوعي باالحداث 
التاريخية الوطنية والقومية والعالمية كمتطمب وىدف رئيس من اىداف تعميم وتعمم التاريخ ، وذلك من خالل 

 تمام باستخدام االنشطة التعميمية والمصادر االولية واالحصاءات التاريخية والروايات واالفالم التاريخية . االى
واختمفت تمك الدراسات في المعالجات المستخدمة في تنمية الوعي التاريخي ، وتنوعت العينات التي طبقت 

ىدفتا  (2012المغربي) (،و2002القرشي)عمييا الدراسة بين المراحل الدراسية المختمفة ، فدراسة كل من 
الي تنمية الوعي باألصول التاريخية لمبيئة المحمية ، وبالتاريخ المصري القديم لدي تالميذ الصف الخامس 
االبتدائي وطفل الروضة باستخدام برنامج نشاطي في الدراسات االجتماعية ،والقصص الديني  عمي الترتيب. 

 ،و Brenda(2008) ، و(2007الصعيدي) ،و(2004ي)بدو في حين نجد دراسات كل من 
ىدفت الي تنمية الوعي بالقضيةالفمسطينية ،الوعي  (2013الحنان) ،وYogev (2012)،و(2009رشدان)

االثري ، الوعي التاريخي واليوية الوطنية، والوعي  بتاريخ القدس لدي تالميذ المرحمة االعدادية باستخدام 
اإلحصاءات التاريخية، األنشطة المتحفية، تكوين جماعة نشاط لجمع المادة العممية، التاريخ الشفوي، برنامج 

عمي الترتيب . أما ، األنشطة التعميمية، وحدة مقترحة قائمة عمي إستراتيجيات التفكير المتشعبقائم عمى 
ىدفتا الي تنمية الفيم التاريخي والوعي بو لدي  Korber(2015) ،وMarchian(2002)دراسة كل من 

 لتربية الوطنية،طالب المرحمة الثانوية باستخدام مقرر عن المخاوف التاريخية واالجتماعية ضمن برنامج ا
 (،و2015بدير) ،و(2014أحمد)،و Kim(2004)والمصادر األولية ،عمي الترتيب. بينما ىدفت دراسات 

Yildirm(2017)  م، الوعي بتاريخ سيناء، 7155يناير  71الوعي التاريخي بالحروب الكورية، الوعي بثورة
رية، ممارسة المواطنة النشطة، برنامج أفالم الحروب الكو لدي طالب الجامعة باستخدام  والوعي التاريخي
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( ، عمي الترتيب.  أما دراسة The Giverرواية) مقترح قائم عمي نظرية ىيرمان لمسيطرة الدماغية،
Subrt(2013)  ىدفت  إلى معرفة وجية نظر معممي التاريخ حول تأثير عممية تعميم وتعمم التاريخ من :

 في تنمية الوعي التاريخي بجميورية تشيك. المرحمة االبتدائية إلى المرحمة الثانوية
 ويتضح من خالل ما تم عرضو من دراسات ما يأتي:

  ضرورة التركيز عمى تنمية الوعي التاريخي كمتطمب وىدف رئيس من أىداف تعميم وتعمم التاريخ في جميع
 المراحل والصفوف الدراسية.

 كبير في تنمية الوعي التاريخي لدى التالميذ ،  ضرورة تنويع الوسائل واألنشطة التعميمية لما ليا من أثر
ثراء العممية التعميمية .  وا 

ومما سبق يتضح أىمية الوعي التاريخي حيث يمثل قوة  دافعة لممساىمة في حل المشكالت المختمفة التي     
فيًما ألنفسيم يواجييا المجتمع ،وتغييره نحو األفضل ، فكمما ارتقى الوعي التاريخي لمتالميذ ، كانوا أكثر 

ومجتمعيم ، أما إذا انخفض الوعي لدييم فستظير كثير من المشكالت ،ويكون من السيل انقيادىم ألي 
 أفكار تقدم ليم لتسوقيم في أي اتجاه.

ومن المالحظ أن الطرق واالستراتيجيات التي تم استخداميا في تنمية التفكير المتشعب والوعي التاريخي   
يجابي والنشط لمتمميذ في الموقف التعميمي التعممي  ،و تتطمب رفع كفاءة العقل البشري تعتمد عمي الدور اال

ستراتيجيات فعالة في عمميات التعميم والتعمم، من شأنيا تدريب العقل عمى سرعة  مكاناتو، باستخدام طرق وا  وا 
الطرق واإلستراتيجيات إصدار استجابات فعالة ومناسبة لطبيعة المواقف التي يتفاعل معيا ، ومن بين تمك 

 التي لقيت اىتماًما في تنمية إمكانات العقل البشري الخرائط الذىنية.
وتستفيد الخرائط الذىنية من القدرات الكامنة في عقل التمميذ وتستثمر طاقاتو، وتستغل فصي المخ استغالاًل 

 (203:  2013طمبة ،كاماًل، مما يعمل عمى تطوير قدرات التالميذ ،وتنمية تفكيرىم.)
كما أن الخرائط الذىنية أصبحت واسعة االستخدام في المجال التربوي ،حيث إنيا تساعد المتعممين عمى    

 تعرف الشبكة الترابطية لعالقات متداخمة من جوانب شتى بين عناصر الموضوع المراد تعممو ، 
لمراد تعممو وتفسيره. فبواسطتيا يتضح البناء المعرفي والمياري لدى المتعمم في فيم الموضوع ا

 (14: 2008)عبدالرحمن،
وبما أن ىناك تمايًزا بين شقي المخ ،فيذا يتطمب البحث عن إستراتيجية تربط بين ىذين الشقين ،مما يضع 
الدماغ في قمة عطائو؛ لذا ابتكر بوزان الخريطة الذىنية التي تعتبر استراتيجية لتنظيم المعمومات بشكل 

وقة ، مستخدًما أشكااًل ورسوًما تخطيطية ،توضح العالقات بين المعمومات ،كما واضح ومرئي بأساليب مش
 ( (Pollard,2010:28(، 46: 2006)بوزان ،أنيا تعمل عمي تكامل شقي المخ األيمن واأليسر مًعا.
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(، 138: 2015(، وشحاتة )8: 2009(،وبوزان)473: 2009ويشير كل من أمبوسعيدي، والبموشي )
( إلى أن الخرائط 39: 2016( و عبدالرؤوف)327 -326:  2016والكمثم،والعناني ،والدسوقي )

 الذىنية ليا أىمية كبيرة  تتمثل في أنيا:
تساعد المتعمم عمى التعمم التعاوني اإليجابي والمستمر واالعتماد عمى النفس وتسيم في تنمية ميارات التفكير  -

 لدى المتعممين .
 عمى فيم أفكارىم وتوضيحيا بطريقة ممموسة ومن ثم تخفيف العبئ عمى الذاكرة.تساعد المتعممين  -
تساعد الفرد عمى استخدام فصي المخ األيمن واأليسر معا؛ بمعني استغالل قدراتو الذىنية ،مما يساعده عمى  -

 حل المشكالت واتخاذ القرارات.
 تنمية القدرة عمى تنظيم المعمومات واألفكار وتصنيفيا. -
 ميارة الفيم العميق  لمنص المقروء والتركيز عمى شيء محدد ليكون منطمقا لرسم الخريطة الذىنية.تنمية  -
 تراعي الفروق الفردية بين التالميذ . -
 تساعد المعمم عمى توصيل األفكار المعقدة وتساعد المتعمم عمى دمج المعارف الجديدة مع المعارف السابقة. -
والشعور بالطمأنينة والراحة النفسية لدى التالميذ وبالتالي تتدفق المعمومات تساعد عمى ترسيخ الثقة بالنفس  -

 بسيولة.

ومن مظاىر االىتمام باستخدام الخرائط الذىنية في تدريس التاريخ وجود العديد من الدراسات والبحوث 
 (،و2008عبدالرحمن )،و Polson(2004دراسات: ) السابقة، ومنيا

(2010) Lioyd,Boyd&Exter,K(2010)،و Seyihoglu & Kartalمقمد  ،و(2011الفقي ) ،و
 ،و(2014عبدالباسط) ،وBalim (2013)،و  (2013الدليمي ) ،و (2012سميم ) ،و(2011)

( وتوصمت 2016عقيبي )،و(2015يوسف ) (،2015( ،و ناصر)2015(،و سميمان)2015عبدالسميع)
ختمفة ،مثل :  قدرات التصور المكاني والتحصيل الي فاعمية الخرائط الذىنية في تنمية جوانب التعمم الم
 الفيم الجغرافي والتفكير الناقد،، التفكير االستداللي، الدراسي، القضايا الجغرافية،  وبعض الميارات التاريخية

ميارات معالجة المعمومات ،وأنماط التعمم ،وميارات التعمم االستقصائي ،التفكير اإلبداعي ،والمفاىيم التاريخية
التفكير المنظومي واتخاذ القرار ، وأوصت ىذه الدراسات ،والتفكير البصري ،وصويب التصورات البديمة وت

بأىمية استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم التاريخ ألنيا تراعي لمفروق الفردية بين التالميذ، تنمي 
التالميذ عمي طرح االفكار وتقديم ميارات التفكير المختمفة وتحفيز االبداع وتنشط شقي الدماغ، وتشجع 

 اآلراء الجديدة، وتدخل البيجة والسرور والمتعة اثناء تعمم التاريخ وبالتالي تزداد دافعيتيم لتعممو.
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وأشارت ىذه الدراسات الي أىميتيا في جعل التعبيرات المجردة ممموسة،وأنيا أسموب مسٍل ،يمكن تقديمو لجميع 
الفئات ،وتعمل عمى تحفيز التخيل وتشغيل نصفي الدماغ ،وتساعد في استمرارية المعرفة والعمل المنظم 

 التالميذ عمى استخداميا .  لمدماغ،وأكدت عمي تقبل التالميذ ليا ،وتحمس المعممين ليا وتشجيعيم
 ويتضح من خالل ما تم عرضو من دراسات ما يأتي:

  ضرورة تدريب التالميذ عمي تصميم خرائط الذىنية لموضوعات مادة التاريخ، ألنيا تنمي العديد من ميارات
دراك العالقات.  معالجة المعمومات مثل ميارتي التخميص وا 

 يم وتعمم التاريخ فى المراحل الدراسية المختمفة لما ليا من أىمية فى ضرورة استخدام الخرائط الذىنية فى تعم
تنمية ميارات التفكير المختمفة لدى التالميذ ، كما تساعد المعممين في التعرف عمى المفاىيم الخطأ التي قد 

 تتكون لدى التالميذ ومن ثم تساعدىم عمى تصويبيا ،وتقديم التغذية الراجعة الفورية.

ماسبق يتضح أن استخدام الخرائط الذىنية في المواقف التعميمية المختمفة يمكن أن يسيم في تييئة ومن خالل  
مناخ تعميمي مشوق ،األمر الذي يعمل عمى تنشيط الدماغ كامال وممارسة ميارات التفكير المختمفة بما في 

ذ توضح خالليا العالقات التي تربط ذلك التفكير المتشعب ،وتقدم الخرائط الذىنية أنشطة تعميمية مثيرة لمتالمي
بين الحوادث والقضايا التاريخية ومن ثم ربط األسباب بمسبباتيا ،وربط الحوادث في إطار عالقتيا الزمنية 

 والمكانية بما يؤدي إلى وعي التالميذ بماضي أجدادىم.
ة التفكير المتشعب والوعي وانطالقا مما سبق تستيدف الدراسة الحالية استخدام الخرائط الذىنية لتنمي     

 التاريخي لدي تالميذ الصف الثاني االعدادي.
 االحساس بالمشكمة:

يتضح من العرض السابق أنو بالرغم من أىمية التفكير المتشعب والوعي التاريخي واىتمام الباحثين بيما  فإن  
المتأمل في واقع عممية تدريس التاريخ في المرحمة اإلعدادية يجد أنيا تركز عمى حفظ المعارف والمعمومات 

لحياة اليومية ،مما ال يسيم في تنمية ميارات دون معرفة ما بينيا من عالقات أو كيفية االستفادة منيا في ا
 (،2013الحنان) التفكير عامة والتفكير المتشعب خاصة،والوعي التاريخي،وىذا ما أكدتو دراسات كل من

 . (2016(،و ابراىيم)2014مجاىد)
يخي بأبعاده إن مادة التاريخ  تيدف إلى إكساب التالميذ ميارات التفكير بأنماطو المختمفة وتنمية الوعي التار 

وتنمية قدرة التمميذ عمي فيم بيئتو من نواحييا المختمفة، وتقوية روابط األخوة بين األمتين العربية واإلسالمية 
.)قطاوي ،وكذلك تنمية الوعي بالقضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية المحمية والقومية والعالمية 

:2007 ،36-38) 
( ودراسة 2016) حميد، ودراسة (2016النجدي) ودراسة (،2012)زارع دراسة نتائج العديد من الدراسات مثل

وجود تدٍن في مستوى ميارات التفكير المتشعب لدى التالميذ ،وقد أرجعت ىذه الدراسات  (2017الشيخ )
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ىذا التدني إلى عدة أسباب من أىميا طرق التدريس المتبعة في المدارس ،والتي مازالت تيتم بالكم دون 
 ف ،وحفظ المعرفة دون االستفادة منيا  في الحياة اليومية . الكي

( ، 2013(، بني فارس)2012(، سميم)2011( مقمد)2011وما أوصى بو بعض الدراسات مثل:  الفقي)
عمى أىمية استخدام الخرائط الذىنية في تدريس التاريخ، لما ليا من فاعمية ( 2015ناصر)،  (2015عون)

 ر وأنماطو المختمفة ،و لما تضفيو من متعة وتشويق في أثناء التعمم.في تنمية ميارات التفكي
وانطالقا مما سبق تيدف الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف عمى أثر استخدام الخرائط الذىنية في تدريس 

 التاريخ  لتنمية التفكير المتشعب و الوعي التاريخي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 مشكمة الدراسة:

مثمت مشكمة الدراسة الحالية في وجود تدٍن في التفكير المتشعب والوعي التاريخي لدي تالميذ الصف ت
 ولمتصدي ليذه المشكمة تسعي الدراسة إلى االجابة عن األسئمة اآلتية:الثاني االعدادي.

ميذ  الصف ما أثر استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم التاريخ  لتنمية التفكير المتشعب لدى تال .5
 الثاني اإلعدادي ؟ 

لتنمية الوعي التاريخي لدى تالميذ الصف الثاني  التاريخ ما أثر استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم .2
 ؟ اإلعدادي

 أىداف الدراسة : 
 ىدفت الدراسة الحالية إلى:

التفكير المتشعب لدي تالميذ التعرف عمى أثر استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم التاريخ  لتنمية  .5
 الصف الثاني اإلعدادي .

التعرف عمى أثر استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم التاريخ  لتنمية الوعي التاريخي لدي تالميذ  .7
 الصف الثاني اإلعدادي.

 أىمية الدراسة:
 تمثمت أىمية الدراسة الحالية في:

يخ في كيفية تعميم وتعمم بعض الموضوعات باستخدام الخرائط تقديم دليل معمم قد يستفيد منو معممو التار  .5
 الذىنية ،وكذلك الباحثون في إعداد دليل معمم.

تقديم اوراق عمل التمميذ بما يتناسب مع استخدام الخرائط الذىنية ،والتي قد يستفيد منيا المتعممون في  .7
 تنمية  التفكير المتشعب لدييم عن طريق ما تتضمنو من أنشطة.

 يم اختبار التفكير المتشعب الذي قد يستفيد منو المعممون وكذلك الباحثون فيما بعد.تقد .3
 تقديم مقياس الوعي التاريخي الذي قد يستفيد منو المعممون والباحثون فيما بعد. .2
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توجيو أنظار مخططي المناىج ومطورييا إلى ضرورة تضمين الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم موضوعات  .1
 تمفة.التاريخ المخ

فتح المجال أمام الباحثين الستخدام إستراتيجيات تدريس مختمفة لتنمية  التفكير المتشعب  وكذلك الوعي  .6
 التاريخي من خالل موضوعات ومراحل دراسية أخرى.

 حدود الدراسة:
يناير االعدادية بنات   71مجموعة من تمميذات الصف الثاني اإلعدادي من مدرستي سعد زغمول و  .5

 ( تمميذة.15إلدارة بنيا التعميمية بمحافظة القميوبية قواميا ) التابعتين
وحدة )  الخالفة االسالمية زمن االمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقمة ( بكتاب الدراسات  .7

 م.7152/7152االجتماعية المقرر عمي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،الفصل الدراسي الثاني 
 ضوء االطار النظري والدراسات السابقة افترض الباحث الفروض االتية:عمي فروض الدراسة : 

( بين متوسطى درجات تمميذات المجموعتين α ≤ 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -5
ختبار التفكير المتشعب ككل وعند كل ميارة رئيسة من مياراتو التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى ال

 المجموعة التجريبية. لصالح تمميذات
( بين متوسطى درجات تمميذات المجموعتين α ≤ 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -7

ككل وعند كل بعد فرعي من أبعاده لصالح  التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس الوعي التاريخي 
 تمميذات المجموعة التجريبية.

( بين متوسطى درجات تمميذات المجموعة α ≤ 0.05ند مستوى )يوجد فرق ذو داللة إحصائية ع -3
ختبار التفكير المتشعب ككل وعند كل ميارة رئيسة من مياراتو التجريبية فى التطبيقين القبمى والبعدى ال

 لصالح التطبيق البعدى.
( بين متوسطى درجات تمميذات المجموعة α ≤ 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -2
ككل وعند كل بعد فرعي من أبعاده لصالح  تجريبية فى التطبيقين القبمى والبعدى لمقياس الوعي التاريخي ال

 التطبيق البعدى.

 إجراءات الدراسة.
 لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم اتباع الخطوات اآلتية :

إعداد دراسة نظرية عن الخرائط الذىنية ، والتفكير المتشعب ، والوعي التاريخي ، وذلك من خالل  أوال:
 مراجعة األدبيات والدراسات والبحوث السابقة في ىذا المجال.
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: إعداد قائمة بميارات التفكير المتشعب الالزمة لتالميذ الصف الثاني االعدادي ، وذلك من خالل ثانيا
 االطالع عمي :

 . البحوث والدراسات السابقة المتصمة بالتفكير المتشعب 
 .طبيعة مادة التاريخ 
 .حاجات تالميذ الصف الثاني االعدادي 
  جراء التعديالت الالزمة وتم وضعيا في صورتيا عرض القائمة عمي مجموعة من السادة المحكمين ،وا 

 النيائية.
لتالميذ الصف الثاني االعدادي ،وذلك من خالل االطالع : إعداد قائمة بأبعاد الوعي التاريخي الالزمة ثالثا

 عمي :
 .  البحوث والدراسات السابقة المتصمة بالوعي التاريخي 
 .طبيعة مادة التاريخ 
 .حاجات تالميذ الصف الثاني االعدادي 
  جراء التعديالت الالزمة وتم وضعيا في صورتيا عرض القائمة عمي مجموعة من السادة المحكمين ،وا 

 ائية.الني
من  الخالفة االسالمية زمن االمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقمة": إعداد موضوعات وحدة " رابعا

 كتاب الدراسات االجتماعية لمصف الثاني االعدادي ،وفقا لمخطوات التالية:
 بما  تقمة""الخالفة االسالمية زمن االمويين والعباسيين ونماذج من الدول المس صياغة موضوعات وحدة

 يتناسب مع استخدام الخرائط الذىنية ويتم ذلك من خالل:
 تحديد االىداف المتضمنة في موضوعات الوحدة المختارة. -
 معالجة المحتوي وفقا لخطوات وشروط الخرائط الذىنية. -
 تحديد الوسائل واالدوات والمواد المساعدة. -
 تحديد أساليب التقويم. -
 الوحدة المختارة باستخدام الخرائط الذىنية ، وعرضو عمى السادة المحكمين ،  إعداد دليل المعمم لتعميم وتعمم

 لضبطو ووضعو في صورتو النيائية.
  ، إعداد أوراق عمل التمميذ بما يتناسب مع استخدام الخرائط الذىنية ،وعرضيا عمي السادة المحكمين

 لضبطيا ووضعيا في صورتيا النيائية. 
 المتمثمة في : خامسا: إعداد أدوات الدراسة

 )اختبار التفكير المتشعب .                    )إعداد الباحث 
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 )مقياس الوعي التاريخي .                    )إعداد الباحث 
 .ثم عرض ىذه األدوات عمي مجموعة من السادة المحكمين ، لضبطيما ووضعيما في صورتييما النيائية 

 تنفيذىا وفقا لمخطوات اآلتية:سادسا: تنفيذ تجربة الدراسة، وقد تم 
  تحديد التصميم التجريبي لمدراسة ،وذلك عن طريق اختيار مجموعة من تمميذات الصف الثاني االعدادي من

 مدرستين مختمفتين بإدارة بنيا التعميمية ،وتقسيميا الي مجموعتين ضابطة وتجريبية.
  اس الوعي التاريخي( عمي مجموعتي الدراسة مقي -تطبيق أدوات الدراسة قبميا )اختبار التفكير المتشعب

 لمعرفة مدي تكافؤ مجموعتي الدراسة.
  تعميم وتعمم الوحدة المختارة باستخدام الخرائط الذىنية لتمميذات المجموعة التجريبية ، بينما درست المجموعة

 الضابطة نفس الوحدة بالطريقة المتبعة.
 مقياس الوعي التاريخي( عمي مجموعتي الدراسة . -متشعب تطبيق ادوات الدراسة بعديا)اختبار التفكير ال 

 رصد البيانات ومعالجتيا إحصائيا وتفسير النتائج ،وتقديم التوصيات والمقترحات. سابعا:
 مصطمحات الدراسة:

 Mind Mapsالخرائط الذىنية : 
تساعدىم عمى استخدام طاقة بأنيا تقنية رسومية قوية تزود المتعممين  بمفاتيح ( 70: 2006بوزان ) يعرفيا

،في كل مرة وأسموب  -إيقاع –ألوان  -منطق –عدد –صورة  -عقميم بتسخيرىم أغمب ميارات العقل بكممة
 قوي يعطييم الحرية المطمقة في استخدام طاقات عقوليم.

كر بأنيا طريقة لمتفكير وتنظيم المعمومات بشكل واضح مما يساعد عمى التذ( 66: 2009بوزان)ويعرفيا 
 وتوليد األفكار.

بأنيا مجموعة من الصور والرسوم التخطيطية المنظمة التي تمثل رؤية  (23: 2016يعرفيا عامر)كما  
التمميذ لممادة الدراسية والتي تعمل عمى تنظيم العالقات والترابطات المتضمنة في موضوعات الدرس وتفسيرىا 

 عادة تنظيم المادة كما يفيميا ويرسميا في عقمو.  وتمثيميا ،بحيث تعتمد عمى ميارات وجيد المتعمم إل
: بأنيا استراتيجية تعميمية تعممية فعالة تعتمد عمى مجموعة من المراحل و وتعرفيا الدراسة الحالية إجرائًيا

الخطوات المنظمة ،بحيث يقوم تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بربط المعمومات والحقائق المقروءة في الكتب 
ومات وكممات عمى شكل خريطة في ورقة واحدة ،بيدف تنمية  التفكير المتشعب لدييم ،وربط بواسطة رس

 اسباب الحوادث بمسبباتيا في إطار عالقاتيا الزمنية والمكانية بما ينمي وعييم التاريخي.
 Divergent Thinking التفكير المتشعب :

ويدعو الفرد إلى تغيير طريقتو كمما تطمب ىو التفكير المرن الذي ينطمق في اتجاىات متعددة خصبة، 
.) حسين الموضوع ىذا التغيير ،وىو يميل بالفرد إلى معالجة جميع االحتماالت الممكنة لمموضوع القائم

،2003 :83) 
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بأنو القدرة عمى ممارسة أكبر قدر ممكن من الربط بين األفكار والمفاىيم ( 9-8: 2005عمران) تعرفوو
المرتبطة بالموضوع مما يحدث اتصاالت جديدة بين الخاليا العصبية  في شبكة والمعمومات والحقائق 

وتتعمق بالكيفية التي يعمل بيا العقل عند معالجتو لممشكالت أو األفكار أو األحداث أو  األعصاب بالمخ
ء ما إعادة التصنيف في ضو  -إدراك عالقات جديدة -المواقف،وتتمثل تمك الميارات في : التركيب والتأليف

 تقديم رؤى جديدة. -تم إدراكو
وىو مجموعة الميارات الذىنية التي يقوم المتعمم من خالليا بإصدار االستجابات اإلبداعية لممشكالت أو  

ضافة رؤى  وتتمثل في،القضايا التي تواجيو عادة التصنيف،وا  دراك عالقات جديدة، وا  )التركيب والتأليف ،وا 
 (23: 2012)زارع، جديدة(.

مجموعة الميارات الذىنية التي تساعد عقل تالميذ الصف الثاني الدراسة الحالية إجرائًيا بأنيا:  وتعرفو
اإلعدادي عمي االنطالق في اتجاىات متشعبة ،ويستدل عمييا عن طريق قدرة التالميذ عمى التركيب والتأليف 

ضافة رؤى جديدة لممشكالت والقض عادة التصنيف،وا  دراك عالقات جديدة، وا  ايا التاريخية في موضوعات ،وا 
 مقرر التاريخ،ويمكن قياسيا باختبار التفكير المتشعب الُمعد من قبل الباحث.

  Historical Consciousnessالوعي التاريخي:
عمي أنو تركيب مجموعة متنوعة من المعرفة التاريخية ،وما  Utenkov&Zakalin  (66 :2002)عرفو

 وجدانية ،وبالتالي ىو خاصية لمفرد واالوساط االجتماعية والمجتمع ككل.يقابميا من قناعات ليا صبغة 
عمي انو التفاعل بين ادراك الماضي وتكوين التوقعات المستقبمية ،ويعد  Ahonen (2005:699) وعرفو

 طريقة لرؤية العالم بناء عمي صور الماضي.
والمعارف والمعمومات التي تتعمق  بأنو مجموعة من المفاىيم (636: 2008)عبدالرحمن ،كما يعرفو    

قميميا ودوليا ،والتي توصل إلييا الفرد نتيجة لخبراتو وتفاعمو مع البيئة  االجتماعية  باألمور التاريخية محميا وا 
التي يعيش فييا ، ومن خاللو يصبح الفرد قادًرا عمى معرفة واقع مجتمعو الذي يعيش فيو ،وما يجري حولو 

 رفة حقوقو وواجباتو وفيميا. من أحداث ، ومن ثم مع
إدراك التالميذ لقضاياىم التاريخية فيًما وشعوًرا في ما يخص اسباب وتعرفو الدراسة الحالية إجرائًيا بأنو:  

االحداث والعالقات المتشابكة ليا عمي مختمف األبعاد في إطار عالقات زمنية ومكانية ،ويقاس إجرائيا 
 قبل الباحث. بمقياس الوعي التاريخي الُمعد من

 :نتائج الدراسة
 توصمت الدراسة الحالية الي ما يمي:

( بين متوسطي درجات تمميذات α ≤ 0.01وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة ) -
المجموعتين الضابطة والتجريبية في الميارات الرئيسة الختبار التفكير المتشعب )التركيب 

تقديم رؤي جديدة ( في التطبيق البعدي  –اعادة التصنيف  –ادراك عالقات جديدة  –والتأليف 
 ، ويىضحها الجدول التالي: لصالح تمميذات المجموعة التجريبية
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داللة الفروق بين متوسطى درجات تمميذات المجموعتين التجريبية  ( 1جدول ) 
ختبار التفكير المتشعب ككل وعند كل ميارة رئيسة والضابطة فى التطبيق البعدى ال

 "، وكذلك حجم التأثيرمن مياراتو 

 العدد المجموعة البعد
 )ن(

 المتوسط
 م

اإلنحراف 
 المعيارى

قيمة 
 المحسوبة)ت(

α 
Sig 

درجات 
 الحرية

قيمة 
حجم 
 األثر

التركيب 
 والتأليف

 49 619. 18.160 3.28341 26.5417 24 التجريبية

22. 
 3.15867 10.1481 22 الضابطة

إدراك 
عالقات 

 جديدة

 10.968 3.38769 24.2083 24 التجريبية

 

.033 49 

25. 
 22 الضابطة

 

11.3333 4.77977 

إعادة 
 التصنيف

 17.303 1.65940 16.1667 24 التجريبية

 

.528 49 

26. 
 1.52753 8.4444 22 الضابطة

تقديم 
رؤي 
 جديدة

 1.91107 14.0000 24 التجريبية

5.577 .001 

49 

 3.82338 9.1852 22 الضابطة .32

االختبار 
 ككل

  7.73426 80.9167 24 التجريبية

15.696 .017 

49 23. 
 10.81428 39.1111 22 الضابطة

 ويمكن تفسير تمك النتائج عمي النحو اآلتي:
يرجع تحسن ميارات التفكير المتشعب في الدراسة الحالية الي طبيعة المادة المعاد تقديميا في شكل خرائط 
ذىنية ،والتي ساىمت في ايجاد بيئة محفزة ومثيرة لالنتباه ومشوقو لمتالميذ ،وأتاحت الفرصة لمتمميذات 
لمتدريب عمي ميارات التفكير المتشعب المراد تنميتيا من خالل االنشطة المقدمة مما اسيم في تنميتيا 

 لدييم ، ويمكن توضيح ذلك في النقاط التالية:
  ( ، في   10.14والتأليف، حيث بمغ متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة   )تحسن ميارة التركيب

( ،وىذا يدل عمي وجود فروق ذات داللة 26.5حين بمغ متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )
احصائية لصالح تمميذات المجموعة التجريبية ، وىذا يرجع بصورة اساسية الي رسم التمميذات لخرائط 

لالنشطة المقدمة الييم، حيث قدمت الييم نصوص تاريخية وطمب منو اقتراح اكثر من عنوان ليذه  ذىنية
النصوص في شكل خريطة ذىنية ،وتقديم مشكمة ليقترح حموال ليا في شكل خريطة ذىنية ،والتنبؤ باحداث 

ذلك تحسنت تاريخية كان يمكن ان تحدث ،وتم تقديم نصوص تاريخية إلعادة صياغتيا باسموبيم ، وب
ميارة التركيب والتأليف لدي التمميذات حيث ساىمت طبيعة رسم الخرائط الذىنية في مساعدة التمميذات 
عمي تقديم كممات مفتاحية مختصرة وتجميع العناصر واالفكار واالحداث التاريخية الغير مرتبطة مع 
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ر المتشعب التي يتم من خالليا بعضيا ببعض في شكل جديد ،وايضا فالخرائط الذىنية أحد انشطة التفكي
استخدام االنظمة الرمزية المختمفة لمتعبير عن المحتوي حيث من خالليا تم تحويل المحتوي المجرد الي 
محتوي ممموس بو صور ورسومات والوان باالضافة الي كممات وارقام مما أدي الي تنمية قدرة التمميذات 

، جودة (2015عمار )، (2012زارع)مع دراسة كل من عمي التركيب والتأليف ،وتتفق ىذه النتائج 
واوصت ىذه الدراسات بضرورة استخدام معالجات (،2018( ، ىنداوي)2018(، عبداهلل )2018)

تدريسية متنوعة تعتمد عمي الدور االيجابي والنشط لممتعمم ،والتي توظف شقي الدماغ بما يجعل العقل في 
 .ذلك عمي تفكير التمميذ بما يفيدىم في حياتيم اليومية والدراسيةقمة عطائو ونشاطو الذىني حيث ينعكس 

 ( 11.3تحسن ميارة إدراك عالقات جديدة، حيث بمغ متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة  ) في
( ،وىذا يدل عمي وجود فرق ذا داللة 24.2حين بمغ متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )

المجموعة التجريبية ، وىذا يرجع بصورة اساسية الي استخدام الخرائط الذىنية  احصائية لصالح تمميذات
في تعميم وتعمم التالميذ وما تم تقديمو من أنشطة تعميمية تعممية تتطمب رسم خرائط ذىنية تعكس رؤية 

قب زماني التمميذ لمعالقات البينية لالحداث التاريخية وما بينيا من عالقات كل وجزء وعالقات سببية وتعا
ليذه االحداث وقيام التالميذ بعمميات تحميل وتجزئة لممادة العممية الي اجزاء محددة وتوضيح ذلك من 
خالل االفرع الرئيسة المتفرعة من مركز الخريطة الذىنية ،ثم االفرع الثانوية االولي المتفرعة من االفرع 

الثانوية االولي فارتباط ىذه االفرع جميعيا بعضيا  الرئيسة ،ثم االفرع الثانوية الثانية المتفرعة من االفرع
ببعض من ناحية وارتباطيا بمركز الخريطة الذىنية من ناحية اخري يعكس العالقات الجديدة التي ادركتيا 

 (،2015، عمار ) ,Kown(2006) Gilhooly(2007)  واتفق ذلك مع دراسة كل منالتمميذات،

التي استخدمت معالجات تدريسية متنوعة لتنمية ميارة ادراك    (2017جاد الحق ) ، (2112أحمذ )
عالقات جديدة ،وأوصت بضرورة استخدام معالجات تجريبية تعتمد عمي مبادئ تعمم الدماغ وتحفيز شقي 
الدماغ لتسيم في تنمية ىذه الميارة من خالل تقديم انشطة مثير ومحفزة لمتفكير وتجعل التالميذ يمارسون 

ادراك لمعالقات بين المفاىيم والحقائق واالفكار واالحداث والقضايا التاريخية قديما،وربطو ميارات تحميل و 
بما يحدث من احداث حاضرا ،بما يجعل تفكير التالميذ يسير في اتجاىات متعددة ومتشعبة ومسارات لم 

المخ ورفع يسمكيا من قبل تؤدي الي حدوث اتصاالت جديدة بين الخاليا العصبية في شبكة االعصاب ب
 كفاءة العقل ليكون في قمة عطائو.

  تحسن ميارة إعادة التصنيف ، حيث تشير النتائج الي أن متوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة
، وىذا يدل عمي وجود  16.16)( ، في حين بمغ متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية )8.4يساوي)

فرق ذا داللة احصائية لصالح لتمميذات المجموعة التجريبية ، وىذا يرجع الي ان استخدام الخرائط الذىنية 
في عممية التعميم والتعمم أتاح لمتمميذات فرصة إعادة تصنيف اعمال الشخصيات التاريخية في مجاالت 

ب انييار وسقوط الدول وفقا ألكثرىا تاثيرا ،ولمشخصيات متعددة ، وكذلك القيام بعممية إعادة ترتيب السبا
التاريخية وفقا ألىم اعماليم وتأثيرىا وطنيا وقوميا وعالميا ، وتحديد اوجو الشبو واالختالف بين المعارك 
واالحداث والقضايا والمشكالت التاريخية ، كل ذلك اسيم في تنمية ىذه الميارة ، ويتفق ذلك مع دراسة 
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                           Kamp,Admiraal,Drie,&Rijlaarsdam(2015) (،2013سيفين) ،(2012)زارعكل من 
، التي استخدمت معالجات تجريبية متعددة ساىمت في تنمية ميارة  (2018(، ىنداوي)2018جودة )،

لقدرات اعادة التصنيف لدي التالميذ من خالل ما قدمتو الييم من أنشطة تعتمد عمي التناظر لتنشيط ا
الذىنية والبحث عن التشابو بين العناصر واالحداث التي تبدو مختمفة مما يدفع العقل لمقيام بإعادة 

 تصنيف ليذه العناصر واالحداث في ضوء سمات مشتركة بينيا .
  تحسن ميارة تقديم رؤي جديدة بشكل بسيط ، حيث تشير النتائج الي أن متوسد درجات المجموعة

( ، أي أن متوسط 52(، ومتوسط المجموعة التجريبية في نفس الميارة يساوي )2. 52)الضابطة يساوي  
المجموعة التجريبية أعمي من متوسط المجموعة الضابطة بشكل بسيط مقارنة بباقي الميارات ،وال يمثل 

ة في فارقا كبيرا في التطبيق البعدي ،وىذا يدل عمي أن الفرق بين درجات المجموعتين الضابطة والتجريبي
ميارة تقديم رؤي جديدة بسيط ، ويرجع تحسنيا البسيط ربما الي عدم رغبة التالميذ في تقديم آرائيم حول 
القضايا المطروحة عمييم وتقديم حمول جديدة ليذه القضايا والمشكالت ،او قد تكون االنشطة غير كافية 

لمتالميذ ، وىذا أدي بطبيعة الحال لتنمية ىذه الميارة او بيا صعوبة او غموض مما سبب ازمة بالنسبة 
 الي عدم تنمية تمك الميارة بالشكل الكافي .

 

بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة الضابطة  (α ≤ 0.01مستوى )وجود فرق دال احصائيا عند  -
 –ودرجات تمميذات المجموعة التجريبية في االبعاد الرئيسة لمقياس الوعي التاريخي : ) البعد الوطني 

، ، ويىضحها الجدول البعد العالمي( في التطبيق البعدي لصالح تمميذات المجموعة التجريبية –البعد القومي 

 التالي:

داللة الفروق بين متوسطى درجات تمميذات المجموعتين التجريبية  ( 2جدول ) 
ككل وعند كل بعد رئيس من  والضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس الوعي التاريخي

 "، وكذلك حجم التأثيرهأبعاد

 العدد المجموعة البعد
 )ن(

 المتوسط
 م

اإلنحراف 
 المعيارى

قيمة 
 المحسوبة)ت(

α 
Sig 

درجات 
 الحرية

قيمة 
حجم 
 األثر

 49 140. 5.061 1.71893 20.5417 24 التجريبية الوطني
32. 

 3.09995 16.9259 22 الضابطة

 القومي
 49 477. 6.086 2.41223 21.5833 24 التجريبية

23. 
 22 الضابطة

 
17.6667 2.18386 

 العالمي
 49 635. 8.266 1.79169 15.4167 24 التجريبية

12. 
 1.97058 11.0370 22 الضابطة
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 العدد المجموعة البعد
 )ن(

 المتوسط
 م

اإلنحراف 
 المعيارى

قيمة 
 المحسوبة)ت(

α 
Sig 

درجات 
 الحرية

قيمة 
حجم 
 األثر

المقياس 
 ككل

 8.000 5.03016 57.5417 24 التجريبية
.909 

49 12. 
 5.54109 45.6296 22 الضابطة

 
 عمي النحو اآلتي :ويمكن تفسير تمك النتائج 

  طبيعة رسم وتنفيذ الخرائط الذىنية جعمت التمميذات ايجابيات ونشيطات مما أضفي جوا من المتعة
 والتشويق اثناء التعمم فأنعكس ذلك عمى نمو وعييم التاريخي .

  جديدة بيئة التعمم المشوقة والثرية التي سادت اثناء استخدام الخرائط الذىنية ساىمت في فتح مسارات
لمتفكير وتفعيل شقي الدماغ وتوظيف امكاناتو بأكبر قدر ممكن لدي التمميذات مما ساىم في تحقيق افضل 

 النتائج ونمو وعيين .

  االنشطة التعميمية التي صاحبت الخرائط الذىنية والتي قامت التمميذات بتنفيذىا ساعدتين عمي تسجيل
ار عالقتيا الزمانية ،وادراك العالقات بين االحداث التاريخية االفكار وربط اسباب الحوادث بمسبباتيا في اط

وفيم المواقف التاريخية المتنوعة ،وطرح البدائل والحمول المناسبة لممشكالت التاريخية ،كل ىذه االنشطة 
 ساىمت في نمو وعيين التاريخي.

  في نمو وعي استخدام المصادر االولية التاريخية كالنصوص التاريخية داخل اوراق عمل التمميذ ساىم
التي توصمت الي فاعمية استخدام المصادر  Korber(2015)التمميذات التاريخي ، واتفق ذلك مع دراسة 

 .األولية في تدريس تاريخ الماضي في تنمية الوعي التاريخي لدى طالب المرحمة الثانوية
  دور المعمم كموجو و مخطط وميسرا لمتعمم بحيث يخطط المواقف واالنشطة التعميمية التعممية ساىم في

 تنمية الوعي التاريخي لدي التمميذات.
 ساىم في نمو وعي التمميذات، حيث لقدر مناسب من الثقافة العامة والمعرفة التاريخية  امتالك المعمم

التي اجريت عمي معممي التاريخ  Zanazanian(2009)دراسة  وىذا ما أكدتو فاقد الشئ ال يعطيو،
الوطني الفرنكوفونيين )الناطقين بالفرنسية( ومدي وعييم التاريخي عن المعممين االنجموفونيين )الناطقين 

 باالنجميزية(، واكدت عمي اىمية تنمية المعممين لوعييم وثقافتيم التاريخية واالجتماعية.
   بداء آرائين حول القضايا والمشكالت التاريخية وعدم التحيز إتاحة المعمم الفرصة لمتمميذات لممناقشة وا 

التي أثبتت فاعمية  (2012عمي )، ويؤكد ذلك دراسة ، ساىم في نمو وعيينلرأي محدد دون اآلراء االخري
ب المرحمة مدخل الدراما االبداعية في تدريس التاريخ لتنمية الوعي السياسي بالقضايا المعاصرة لدي طال

مناقشة والحوار حول ىذه الب والسماح لمتالميذالثانوية ، واكدت عمي اىمية ادراك المعمم لمقضايا المعاصرة 
 تنمية وعييم ومعرفتيم بيا.لالقضايا 
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 التمميذات ساىم في تنمية الوعي لديين،  نمية الوعي التاريخي لدياحساس المعمم بالمسئولية اتجاه ت
التي اشارت الي ان العديد من معممي المرحمة المتوسطة ال تتوافر  Tambyah(2017)يؤكد ذلك دراسة و 

لدييم المعرفة التاريخية المطموبة من اجل تنمية الوعي التاريخي لدي تالميذىم ،واكدت عمي ان الوعي 
 التاريخي في أيدي معممي التاريخ ،أي تعتمد تنميتو عمييم.

بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة  (α ≤ 0.01توى )عند مسوجود فرق ذو داللة احصائية  -
التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي في الميارات الرئيسة الختبار التفكير المتشعب ،لصالح التطبيق 

 ويوضحيا الجدول التالي :، البعدي

التطبيقين القبمى داللة الفروق بين متوسطى درجات تمميذات المجموعة التجريبية فى  ( 3جدول ) 
 "، وكذلك حجم التأثير ختبار التفكير المتشعب ككل وعند كل ميارة رئيسة من مياراتووالبعدى ال

اإلنحراف  المتوسط العدد التطبيق البعد
 المعيارى

قيمة 
 )ت(

α 
Sig 

درجات 
 الحرية

حجم قيمة
 األثر

التركيب 
 والتأليف

 القبمى

24 

8.2083 2.65361 
22.116 .000 23 96. 

 3.28341 26.5417 البعدى

إدراك 
عالقات 

 جديدة

 2.60121 10.3750 القبمى

15.47 .000 
23 

91. 
 البعدى

24.2083 3.38769 

إعادة 
 التصنيف

 1.86063 8.6250 القبمى

16.89 .000 

23 

 

 

 

 

93. 
 البعدى

16.1667 1.65940 

تقديم 
رؤي 
 جديدة

 2.40018 7.7500 القبمى

10.370 .000 
23 

82. 
 البعدى

14.0000 1.91107 

االختبار 
 ككل

 22.861 6.07546 34.9583 24 القبمى
.000 

23 

 

 

96. 
 7.73426 80.9167 البعدى

 ويمكن تفسير النتائج عمي النحو التالي:
 ، حيث قامت  ركزت الخرائط الذىنية عمي نشاط وايجابية التمميذات في الموقف التعميمي التعممي

 التمميذات برسم الخرائط الذىنية بأيدييم وفقا لخطوات وشروط رسم الخرائط الذىنية.
  ىيأت الخرائط الذىنية المناخ والبيئة التعميمية المثيرة والمشوقة ، مما ساىم في ايصال المعمومات

وادراك مابينيا من عالقات وتقديم حمول لمقضايا  لمتمميذات في صورة محسوسة يسيل تعمميا وفيميا
،باالضافة الي ما قدمتو الخرائط الذىنية من انشطة ساعدت عمي تنمية ميارات والمشكالت التاريخية

 ، polson(2004)، Jones et an(2012)التفكير المتشعب لديين ، واتفق ىذا مع دراسة كل من 
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Polat; Yavuz;&Tunc(2017)اىمية انشطة رسم الخرائط الذىنية في تنمية  التي اكدت عمي
بضرورة تنويع انشطة رسم الخرائط الذهنية،والسماح للطالب  ميارات التفكير لدي التالميذ، واوصت

 باختيار االنشطة وفقا السلوب تعلمهم.

  العالقات ساعدت الخرائط الذىنية في تنظيم محتوي المعرفة غير المييكل والمنظم مما أدي الي ادراك
عادة تصنيفيا وتقديم الحمول الممكنة لمقضايا والمشكالت  المختمفة بين عناصر واجزاء المعرفة التاريخية وا 

 .Rajapriya&Kumar(2017)دراسة ، وىذا ما اكدتو التاريخية

  ولتعمم ندافعيتي تادعة اثناء تعمم التاريخ وبالتالي ز البيجة والسرور والمتالخرائط الذهنية أَضفت جىا من. 
   )الخريطة  تعكس الطريقة التي تعمل بياث ،حيوظفت الخرائط الذىنية شقي الدماغ )االيمن وااليسر

الذىنية الطريقة الطبيعية لعمل الدماغ مما يجعل الدماغ في قمة نشاطو ومن ثم رفع كفاءة العقل ونمو 
أوصت بضرورة التي  (2015عبدالسميع)ويؤكد ذلك دراسة  ،القدرة عمي التصنيف ومعالجة المعمومات

إعادة صياغة محتوي مناىج الدراسات االجتماعية في ضوء ميارات معالجة المعمومات باستخدام الخرائط 
 الذىنية .

  ساىمت الخرائط الذىنية في العصف الذىني الفكار التمميذات حول القضايا والمشكالت والمواقف
البدائل والحمول االبداعية الي حد ما ليذه المشكالت ، ويؤكد ذلك  التاريخية المطروحة عميين، ومن تقديم

الخرائط الذىنية الرقمية في تنمية ميارات حل المشكالت  استخدمتالتي  (2013عبدالعال)دراسة 
 االبداعي لدي طالبات الصف االول الثانوي.

 ، ومن ثم تنفيذ االنشطة المقدمة  أتاحت الخرائط الذىنية لمتمميذات التعرف عمي االىداف المرجو تحقيقيا
 لتحقيق ىذه االىداف ،وىي تنمية التفكير المتشعب والوعي التاريخي لديين.

بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة  (α ≤ 0.01عند مستوى )وجود فرق ذو داللة احصائية  -
التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي في االبعاد الرئيسة لمقياس الوعي التاريخي ،لصالح التطبيق 

 ويوضحيا الجدول التالي:، البعدي

داللة الفروق بين متوسطى درجات تمميذات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبمى والبعدى  ( 4جدول ) 
 "، وكذلك حجم التأثير. ككل وعند كل بعد رئيس من أبعاده لمقياس الوعي التاريخي

 العدد تطبيقال البعد
 )ن(

 المتوسط
 م

اإلنحراف 
 المعيارى

قيمة 
 المحسوبة)ت(

α 
Sig 

درجات 
 الحرية

قيمة 
حجم 
 األثر

 الوطني
 القبمى

24 

12.7083 1.85283 13.899 .000 23 
89. 

 1.71893 20.5417 البعدى

 القومي
 23 000. 8.461 1.82376 16.2500 القبمى

76. 
 2.41223 21.5833 البعدى
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 العدد تطبيقال البعد
 )ن(

 المتوسط
 م

اإلنحراف 
 المعيارى

قيمة 
 المحسوبة)ت(

α 
Sig 

درجات 
 الحرية

قيمة 
حجم 
 األثر

 العالمي
 23 000. 10.254 1.71735 10.0833 القبمى

82. 
 1.79169 15.4167 البعدى

المقياس 
 ككل

 13.999 4.18568 39.0417 القبمى
.000 

23 89. 
 5.03016 57.5417 البعدى

 ويمكن تفسير النتائج عمي النحو التالي:
  استخدام الخرائط الذىنية واالنشطة المستخدمة معيا كانت ليا أثر كبير في تنمية الوعي التاريخي لدي

تمميذات الصف الثاني االعدادي ، وىذا يتضح من ارتفاع متوسط درجاتين حيث انو قبميا يساوي 
( ، النيا أتاحت الفرصة لمتمميذات لتنظيم المحتوي وفقا لرؤيتيم  57.54( ، وبعديا يساوي ) 39.04)

وقد اكد عمي اىمية  الخاصة وادراك ما بينو من عالقات وربط اسباب االحداث التاريخية بمسبباتيا ،
عبدالفتاح ، (2001العمرجي )دراسة كل من  استخدام االنشطة التعميمية في تنمية الوعي التاريخي

ابراىيم ،و ( 2013الشاذلي )،(2007الصعيدي)،(2003اسماعيل )،(2002القرشي )،(2001)
(2016). 
 ميذات مما ساىم في نمو الوعي يمية اكثر ارتباطا بحياة التمالخبرات التعم استخدام الخرائط الذىنية جعمت

 التاريخي لديين.
  ركزت الخرائط الذىنية عمي دور التمميذات االيجابي والنشط في العممية التعميمية ، مما أدي الي زيادة

وتكوين مجموعة من االفكار والرؤي والتصورات والمشاعر التي تعكس  رؤيتيمن دافعيتين لمتعمم ، 
  .وتقييمين لمماضي

  ميذات لمتم وسمحت، واضحة ومبسطة وشيقةخية بصورة لقضايا واالحداث التاريقدمت الخرائط الذىنية ا
 .نالوعي لديي نمونتج عنو ،مما بإجراء المناقشات حول اسبابيا ونتائجيا الماضية والحالية 

   استخدام الخرائط الذىنية وتوظيفيا لشقي الدماغ )االيمن وااليسر ( ساىم في استغالل قدرات الدماغ
وما بينيا من واالحداث والقضايا والمشكالت السياسية والتاريخية  وضوح المفاىيمكاممة ،مما أدي الي 

 .لدي التمميذاتالوعي التاريخي ارتباطات وعالقات ،فساعد ذلك عمي نمو 
 توصيات الدراسة:

 سفرت عنو النتائج توصي الدراسة الحالية بما يمي:في ضوء ما أ
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بشكل خاص لميارات التفكير المتشعب ضرورة تضمين المناىج الدراسية بشكل عام ومادة التاريخ  -5
وابعاد الوعي التاريخي  من خالل اىتمام القائمين عمي وضع المناىج بتضمين بعض االنشطة التي 

 تتالئم مع محتوي المادة الدراسية في المرحمة العمرية .
التعميمية ضرورة االىتمام بتنمية ميارات التفكير المتشعب والوعي التاريخي لدي التالميذ بالمراحل  -7

 المختمفة باستخدام الخرائط الذىنية وايضا المداخل واالستراتيجيات والطرق التدريسية االخري.
ضرورة نشر ثقافة استخدام الخرائط الذىنية لدي معممي وتالميذ المراحل التعميمية المختمفة ،واستخداميا  -3

 وزيادة لدافعية التالميذ نحو التعمم.عمي نطاق في المناىج الدراسية لما تحققو من متعة واثارة وتشويق 
 بناء وحدات تعميمية باستخدام الخرائط الذىنية لمختمف المواد والمراحل الدراسية . -2
إعداد ورش عمل لمعممي التاريخ في كيفية استخدام الخرائط الذىنية في التعميم والتعمم لما ظير ليا من  -1

 أثر فعال ومباشر عمي التالميذ .
يبية حول استخدام الخرائط الذىنية ،وكيفية إعدادىا ، لطالب الجامعات وخاصة طالب إعداد برامج تدر  -6

 كميات التربية .
 ضرورة ان يتضمن التقويم قياس مدي نمو ميارات التفكير المتشعب والوعي التاريخي لدي التالميذ . -2
 ضرورة توجيو المعممين لتالميذىم الي استخدام الخرائط الذىنية اثناء التعمم. -2
اثراء المحتوي باالنشطة التعميمية التي تساعد عمي تنمية ميارات التفكير المتشعب والوعي التاريخي  -2

 لدي التالميذ في مختمف المراحل الدراسية.
 مقترحات الدراسة:

 في ضوء النتائج تقترح الدراسة الحالية اآلتي:
اجراء بحوث أخري تيدف الي معرفة اثر استخدام الخرائط الذىنية في تنمية جوانب تعمم اخري في مادة  -5

 –بقاء اثر التعمم  –التفكير االستداللي  –تصويب التصورات البديمة  –التاريخ مثل ) المفاىيم التاريخية 
 التفكير الجانبي (. –مفيوم الذات 

فة أثر استخدام الخرائط الذىنية في تنمية التفكير المتشعب اجراء دراسات مشابية تيدف الي معر  -7
 والوعي التاريخي في مراحل تعميمية اخري.

استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم الدراسات االجتماعية لتنمية التفكير المستقبمي والدافعية  -3
 لالنحاز لدي تالميذ المرحمة االعدادية.

دريب معممي التاريخ أثناء الخدمة  عمي التعميم والتعمم باستخدام الخرائط فاعمية برنامج تدريبي مقترح لت -2
 الذىنية لطالب المرحمة الثانوية الفنية .
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بطيئ  -فاعمية استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم التاريخ لمفئات الخاصة ) المتاخرين دراسيا -1
 التاريخية والمشاعراالكاديمية.ذوي صعوبات التعمم ( لتنمية المفاىيم  –التوحد  -التعمم

فاعمية برنامج مقترح قائم عمي الخرائط الذىنية لتنمية ابعاد اليوية الوطنية والكفاءة الذاتية لدي الطالب  -6
 المعممين بكميات التربية تخصص عموم.

 تطوير منيج التاريخ بالمرحمة االعدادية لتنمية بعض القيم االجتماعية واالخالقية . -2
لمنيج التاريخ بالمراحل التعميمية المختمفة بمدارس الثانوية العامة في ضوء أبعاد الوعي تصور مقتح  -2

 التاريخي .
أثر استخدام الخرائط الذىنية في تعميم وتعمم التاريخ لتنمية اليوية الوطنية لدي التالميذ ذوي االعاقة  -2

 السمعية بمدارس التربية الفكرية.

 أوال: المراجع العربية:
بعاد الثقافة السياسية ى أفي الدراسات االجتماعية قائم عم برنامج مقترح(. 7156انجي صالح الدين) براىيم،إ

. رسالة دكتوراه)غيرمنشورة( ، عداديةتالميذ المرحمة اإل ىلدتنمية الوعي والممارسة السياسية  ىثره عموأ
 كمية التربية : جامعة عين شمس.

مريكي لمعراق المعمم في مصر بعد الغزو األ ىالسياسي لد الوعي(. 7111حمد محمود)أيم، مجدي براىإ 
 .32-55(، االسكندرية. 32)55.وتداعياتو . مجمة مستقبل التربية العربية

. القاىرة: التفكير لتطوير االبداع وتنمية الذكاء،سيناريوىات تربوية مقترحة(. 7112ابراىيم، مجدي عزيز)
 عالم الكتب.

 . القاىرة: عالم الكتب.تنمية تفكير التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة(. 7152ابراىيم، مجدي عزيز)
برنامج مقترح في التاريخ واثره في تنمية ابعاد الذات الثقافية والوعي (. 7112ابراىيم، ىناء حسني عمي)

 اسيوط.. رسالة دكتوراه )غير منشورة(. كمية التربية. جامعة بحقوق المرأة لدي طالب المرحمة الثانوية
 حياء التراث العربي.إدار  . بيروت:51. لسان العرب(. 5222ابن منظور)
 .بيروت: دار احياء التراث العربي لمطباعة والنشر. 2، 2.ج7.طلسان العرب(.5222ابن منظور)

فاعمية القصص الرقمية التشاركية في تدريس الدراسات االجتماعية في (. 7153أبومغنم،كرامي بدوي)
 -23(. 21)52.ديسمبر.مية القيم االجتماعية لدي تالميذ المرحمة االعدادية. الثقافة والتنميةالتحصيل وتن

 . مصر.521

اثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في تدريس الجغرافيا لتنمية المفاىيم (. 7156احمد، اسامو احمد السيد)
 .512-572(. 2)37.اكتوبر.باسيوطالجغرافية والتفكير المتشعب .المجمة العممية لكمية التربية 
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لدي طالب جامعة  7155يناير 71ةالوعي التاريخي بثور (. 7152حمد،ىبة صابر شاكر عالم)أ 
.رسالة دكتوراه )غير منشورة(. كمية ثنوغرافيةأنة النشطة:دراسة سكندرية،وعالقتو بممارساتيم المواطاإل

 سكندرية.جامعة اإل التربية:

 .دار الكتاب الحديث . تدريس التاريخ ،أحدث مناىج وطرق تدريس التاريخ(. 7152بدوي ،عاطف محمد)
دة عن تطور القضية حصاءات التاريخية في تدريس وحثر استخدام اإلأ(. 7112بدوي، عاطف محمد)

عدادي. الجمعية المصرية لممناىج تالميذ الصف الثالث اإل ىتنمية الوعي التاريخي لد ىالفمسطينية عم
 .511-25(. 22يونيو )  .وطرق التدريس

نظرية ىيرمان لمسيطرة الدماغية في  ىفعالية برنامج مقترح قائم عم (.7151حمد )أبدير، نانسي محمود 
طالب  شعبة التاريخ  بكمية التربية   ىالتاريخي والوعي بتاريخ سيناء لدتنمية بعض ميارات البحث 

 . رسالة دكتوراه)غير منشورة(. كمية التربية بالعريش :جامعة قناة السويس. بالعريش
تاريخية وتنمية ميارات ثر استخدام خرائط العقل في اكتساب المفاىيم الأ (.7153فارس،محمود جمعة) يبن

ات سالمية لمدراسإلاالمدينة المنورة.مجمة الجامعة  طالب المرحمة المتوسطة في ىبداعي لدإلالتفكير ا
 سالمية.غزة. فمسطين.الجامعة اإل .22-12(.2) 75. اكتوبر، التربوية والنفسية

 مكتبة جرير. :لرياض.االكتاب األمثل لخرائط العقل(. 7112بوزان، توني )
 مكتبة جرير.: . الرياض استخدام خرائط العقل في العمل(. 7116بوزان، توني)

اعمال نصفي المخ باستخدام الخرائط الذىنية في تنمية ميارات التفكير (. 7157تمة، أزىارعبدالمنعم محمد)
.رسالة ماجستير)غير منشورة(. تربية العريش التاريخي واالتجاه نحو المادة لتالميذ المرحمة االعدادية 

 .جامعة قناة السويس.
تعميم والتعمم الشامل في المناىج وطرائق ال(. 7156تمام،شادية عبدالحميم؛صالح،صالح احمد فؤاد)

 .عمان: مركز ديبونو لمتعميم والتفكير.الحديثة
.ترجمة واعداد منطقة أبو ظبي التعميمية  صندوق ادوات التفكير(. 7116ثرونبرك،باميميا؛ ثرونبرك،ديفيد)
 .االمارات العربية المتحدة.

دليل إثرائي مقترح قائم أثر استخدام (. 7156جميل،عبداهلل عبدالخالق عبداليادي؛السنيدي،سامي فيد راشد)
عمي الخرائط الذىنية في تدريس االجتماعيات عمي تنمية بعض ميارات التفكير العميا والقيم االسالمية 

 .571-53(. 12.)52.ابريل.سلدي طالب المرحمة الثانوية بمنطقة القصيم .عالم التربية
رياضيات المتقطعة في تنمية استخدام الفصل المقموب في تدريس ال(. 7152جودة،سامية حسين محمد)

بعض ميارات التفكير المتشعب ومستويات تجييز المعمومات لدي طالبات قسم الرياضيات بجامعة تبوك. 
 . 331-722(. 572)37.يونيو.المجمة التربوية

فاعمية استراتيجيتي الخريطة الذىنية والتساؤل الذاتي في (. 7151جودت، عبدالسالم ؛ ىالل، ميس عريبي )
يل طالبات الصف الخامس االدبي في مادة تاريخ اوروبا وامريكا الحديث والمعاصر.مجمة كمية تحص

 .252-213(.52.جامعة بابل. شباط.)التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية
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 .القاىرة: الروابط العالمية لمنشر والتوزيع.أنواع التفكير(. 7112الحارثي،ابراىيم بن احمد مسمم)
 . القاىرة: الروابط العالمية لمنشر.2.طتعميم التفكير(. 7112ثي،ابراىيم بن احمد)الحار 

استخدام الخرائط الذىنية الرقمية في تدريس الجغرافيا لتنمية الوعي (. 7151حسن،حنان عبدالسالم عمر)
دائية.مجمة بالقضايا البيئية وميارات التفكير البصري لدي تالميذ ذوي االعاقة السمعية بالمرحمة االبت

 .732-525(. 22.نوفمبر.)الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
 دار الفكر لمطباعة. :. عمان. االدرن تربويات المخ البشري(. 7113محمد عبداليادي) حسين، 

طالب الصف  ىخمة في تنمية التفكير المتشعب لدمواج المتداثر استراتيجية األأ (.7156حميد، سممي مجيد)
 .576-22. جامعة ديالي . العراق.  نسانيةكمية التربية لمعموم اإل دبي في مادة التاريخ .الخامس األ

وحدة مقترحة لتدريس التاريخ باستخدام استراتيجيات التفكير (. 7153الحنان، طاىر محمود محمد محمد )
تالميذ الصف الثاني  ىخ القدس لدوالوعي التاريخي بتاريالمتشعب في تنمية ميارات اتخاذ القرار 

 .21-53( . 22. يناير ،)عدادي. مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةاإل
 نشر والتوزيع.دار السحاب لم: . القاىرة استراتيجيات التفكير المتشعب. (7156سامة محمود)أالحنان،

نمية الشفوي في تدريس التاريخ عمي تفاعمية استخدام التاريخ (. 7112رشدان،سحر رجب محمد حسين)
مجمة الجمعية التربوية .  ساسييذ الحمقة الثانية من التعميم األتالم ىالوعي التاريخي والتحصيل لد

 .561-571(. 77. اغسطس، )لمدراسات االجتماعية
. الكويت: ميارات لالستشارات 3.طالخريطة الذىنية ،خطوة خطوة. (7153الرفاعي،نجيب عبداهلل)

 والتدريب.
كساب معممي الدراسات االجتماعية ميارات استخدام في إبرنامج مقترح  (.7157حمد)أحمد زارع أزارع، 
تالميذىم .مجمة  ىتنمية ميارات التفكير المتشعب لدثره عمي التحصيل و أتراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا و اس

 . 11-5(. 7)72. ابريل، كمية التربية باسيوط

.عمان: دار الموىبة  استراتيجيات التدريس المعاصرة مع االمثمة التطبيقية(. 7152مد )سعادة، جودت اح
 لمنشر والتوزيع .

تأثير استخدام األلعاب التعميمية اإللكترونية في تدريس التاريخ (. 7152الشيخ،إبراىيم خضاري عمي عوض )
. رسالة ماجستير )غير المرحمة االبتدائيةلتنمية ميارات التفكير المتشعب والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ 

 منشورة(. كمية البنات:جامعة عين شمس.
دار المياجر لمطباعة  :سكندرية.اإل والمكفوفين سرار الخرائط الذىنية لممبصرينأ(. 7112الشيشني، السيد)

 والتوزيع.
المجموعة العربية لمنشر . القاىرة: 7.طالخرائط الذىنية وميارات التعمم(.7156عامر،طارق عبدالرؤوف )

 والتدريب.
 ثانيا: المراجع االجنبية:
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