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  ملخص البحث باللغة العربیة

طة دراستها والنتائج اليت تها وخيتناول هذا اجلزء ملخص البحث من حيث مشكلة البحث وأمهي
                         .مت التوصل إليها ومقترحات البحث
  :مشكلة البحث وخطة دراستھا

تنمية قدرة التالميذ علي التفكري بصفة عامة والتفكري االستداليل بصفة خاصة من النتاجات تعد  
 هذا النوع من التفكري يتفق  تحقيقها ، حيث أن   التعليمية املهمة اليت تسعي مادة الدراسات االجتماعية ل       

 أا علم أوالً وقبل كل شيء يقوم علي االستدالل وربط األسباب            وطبيعة الدراسات االجتماعية حيثُ   
  .بالنتائج  وإرجاع  الظواهر واألحداث  إيل أسباا احلقيقية

 واملطلع علي ممارسات معلمي الدراسات االجتماعية ي ية قدرة التالميذ علي التفكري  تنمالحظ أن
بصفة عامة والتفكري االستداليل بصفة خاصة قلما حيظي باالهتمام الكايف ، األمر الذي يتضح من طبيعة         

             الطرق املعتادة املتبعة يف تدريس مادة الدراسات االجتماعية ، ويف هذا الصدد جند أن عظم معلمـي    م
املواقف التعليمية اليت يشيع فيها تساؤالت وتشكك  فيمـا          الدراسات االجتماعية ال يوفقون يف يئة       

إيل  رنطالق بالفك قدم إيل املتعلمني من املادة العلمية، األمر الذي حيرمهم من فرص احلوار واجلدل واإل             ي 
  .آفاق اخلربات السابقة لديهم 

ومل  ة مهارات التفكري عاين من سيادة اللفظية والبعد عن تنميا كان تدريس الدراسات االجتماعية ي
 وتقنيات حديثة تتمحور حول املتعلم       تستخدام مداخل واستراتيجيا  لحة إل  احلاجة م  نإاالستداليل ، ف  

سهم يف تنمية هذا النمط من التفكري ورفع مستوي التحصيل املعريف، وحتقيق تعلماً ذي معينمما ي.  

عد التعلم االليكتروين أحد احللول التقنية اليت تد يف تدريس الدراسات االجتماعية وحتقيق ساعوي
  ايت مبا يشتمل عليه من إمكانيات     تيح للمتعلمني فرصاً عديدة للتعلم الذ     أهدافها، ألنه ي  تيح هلـم   ، كما ي

        ا يف الوقت الذي يناسبهم واإلحبار بداخلها وتصفحها حبرية تامة،      حرية انتقاء املوضوعات اليت يدرسو
  التعليمية  كالصور والرسوم املتحركة والثابتة والفيديو واإليقاع وغريهـا    العديد من الوسائط   وإضافة

  .يساعد علي تنمية مهارات التفكري لدي املتعلمني و حتسني العملية وحتقيق األهداف التربوية املنشودة

وملا كانت مشكلة البحث احلايل تتمثل يف تدين مستويات التحصيل املعريف  و مهارات الـتفكري      
داليل لدي تالميذ الصف الثاين اإلعدادي، لذا كانت احلاجة ماسة إلجراء دراسة تستهدف تقصي  االست

فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة علي التحصيل املعـريف وتنميـة الـتفكري               
  .االستداليل لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية
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  :أسئلة البحث
  :ة عن السؤالني التالينيحاول البحث احلايل اإلجاب

ما فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة ىف تدريس الدراسات االجتماعية على  -١
التـذكر،  ( اإلعـدادي يف مـستويات   الثاين الصف لميذاترفع مستوى التحصيل املعريف لدى ت  

  ؟)التطبيقوالفهم، و
 بالوسائط املتعددة يف تدريس الدراسات االجتماعيـة         ما فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية املعززة      -٢

 . اإلعدادي؟الثاين الصف لميذاتعلى تنمية مهارات التفكري االستداليل لدى ت

  :أھمیة البحث
فيد البحث احلايل يفقد ي:  

وطننا العريب مكان واحـد     "تقدمي برجمية لتنظيم حمتوي وحدة دراسية من كتاب الدراسات االجتماعية            -١
  خصائص اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط   باستخدام لتالميذ الصف األول اإلعدادي      "متنوعةوطبيعة  

املتعددة،ميكن أن يسترشد ا معلمي الدراسات االجتماعية يف تقدمي املعلومات واملفاهيم املتـضمنة يف              
  .اهيم والتعميماتدروس مادم مما يساعد املتعلمني علي إدراك العالقات بني املعلومات وتكوين املف

وطننا العريب مكـان    "تقدمي منوذجاً لكيفية إعداد وحدة دراسية من كتاب الدراسات االجتماعية            -٢
عدة وفـق   اإلعدادي مصاغة يف شكل برجمية تعليمية مالثاين لتالميذ الصف   "واحد وطبيعة متنوعة  

       الدراسات االجتماعيـة يف  فيد معلمي خصائص اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة،مما قد ي 
      ذه التقنية مما ي ثري املواقف التعليمية ويزيد من مشاركة املتعلمني الفعالة        إعداد وعرض دروسهم

 .يف العملية التعليمية
عدة وفق خصائص يوضح كيفية إعداد واستخدام الربجمية املقترحة املُ) دليل إرشادي للمعلم  (تقدمي   -٣

ساعد علـى   سائط املتعددة ىف تدريس الدراسات االجتماعية، مما قد ي        اخلرائط الذهنية املعززة بالو   
        من أمهها رفـع مـستوى       حتقيق األهداف اليت تسعى مادة الدراسات االجتماعية لتحقيقها ولعل 

  . وتنمية التفكري االستداليل املعريفالتحصيل
 ،)التطبيقوالفهم،  ور،  التذك( عند مستويات   املعريف تقدمي أدوات تقومي تتمثل يف اختبار التحصيل       -٤

  .واختبار التفكري االستداليل
  :أھداف البحث

  :هدف البحث احلايل إىل
الفهـم،  والتـذكر،   (يف مادة الدراسات االجتماعية عند مستويات     املعريف  رفع مستوى التحصيل     -١

  . اإلعداديالثاين الصف ميذاتلدى تل )التطبيقو
 اإلعدادي وذلك من خالل استخدام الثاينلصف اميذات تنمية مهارات التفكري االستداليل لدى تل      -٢

وطننا العريب مكان واحـد وطبيعـة       "اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة يف تدريس وحدة         
 . اإلعداديالثاين من كتاب الدراسات االجتماعية لتالميذ الصف "متنوعة

  :فرضا البحث
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  :سعي البحث احلايل اختبار صحة الفرضني التاليني
بني متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية ) ٠,٠٥(وجد فرق دال إحصائياً عند مستوى   ي ال -١

ودرجـات  )  اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعـددة      باستخدامالىت تدرس الوحدة املختارة     (
تبار خىف التطبيق البعدى لإل) اليت تدرس الوحدة نفسها بالطريقة املعتادة   (تالميذ اموعة الضابطة    

  ).التطبيقوالفهم،والتذكر،( عند مستويات التحصيلي
بني متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية ) ٠,٠٥(يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى    ال -٢

ودرجـات  )  اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعـددة      باستخدامالىت تدرس الوحدة املختارة     (
ختبار يف التطبيق البعدى إل   ) س الوحدة نفسها بالطريقة املعتادة    اليت تدر (تالميذ اموعة الضابطة    

  .التفكري االستداليل
  :حدود البحث

  :اقتصر البحث احلايل على احلدود التالية
من كتاب الدراسات االجتماعية لتلميذات الصف "وطننا العريب مكان واحد وطبيعة متنوعة"وحدة  -١

 .م٢٠١٠/٢٠١١الثاين اإلعدادي للعام الدراسي
  . برجمية تعليمية للوحدة املختارة معدة وفقاً خلصائص اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة -٢
،مركز  جمموعة من تلميذات الصف الثاين اإلعدادي  مبدرسة الشيخ سالم اإلعدادية،قرية الصوامعة -٣

 .م٢٠١٠/٢٠١١طهطا،حمافظة سوهاج، للعام الدراسي
 .وفقاً لتصنيف بلوم للمجال  املعريف)التذكر، الفهم، التطبيق(اتقياس التحصيل املعريف عند مستوي -٤
  .قياس التفكري االستداليل -٥

  :مواد وأدوات البحث
  :يف ضوء طبيعة البحث وأهدافه قامت الباحثة بإعداد مواد وأدوات البحث التالية

معدة وفقاً خلصائص اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة تقتصر على الوحدة          : برجمية مقترحة  -١
 .املختارة

يوضح كيفية استخدام الربجمية املقترحة املعدة وفقاً خلصائص اخلرائط الذهنية : دليل إرشادي للمعلم -٢
 . الوحدة املختارةدريساملعززة بالوسائط املتعددة لت

يوضح كيفية استخدام الربجمية املقترحة املعدة وفقاً خلصائص اخلـرائط الذهنيـة            :ذهكتيب التلمي  -٣
  . الوحدة املختارةعلمتاملعززة بالوسائط املتعددة ِل

الفهـم،  والتذكر،  (يف الوحدة املختارة يف الثالثة مستويات األوىل للمجال املعريف        : اختبار حتصيلي  -٤
 ). التطبيقو

  .اختبار التفكري االستدالىل -٥
  :منھج البحث
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 اقتضت طبيعة ومتطلبات البحث احلايل استخدام املنهج التجـرييب التربـوي ذو امـوعتني              
وطننا العريب مكان واحد وطبيعـة  "، حيث تدرس اموعة التجريبية وحدة     ) ضابطة -جتريبية(املتكافئتني

عـدادي للعـام   من كتاب الدراسات االجتماعية املقرر علي تلميـذات الـصف الثـاين اال      " متنوعة
،بينمـا  ) متغري مستقل ( اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة     باستخدامم  ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي

 الباحثة طريقة القياس القبلـي      تستخدماتدرس اموعة الضابطة الوحدة نفسها بالطريقة املعتادة، و       
  ).التفكري االستداليلالتحصيل املعريف،و(ملتغريان البحث التابعان) Pre-post test(والبعدى

  خطوات البحث
  : صحة فرضيه اتبعت الباحثة اخلطوات التاليةوالختبار عن أسئلة البحث احلايل، لإلجابة 

  
اإلطالع علي األدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبجـال           :ويتضمن  

  .  اإلطار النظري ، وإعداد مواد وأدوات البحث احلايلالبحث احلايل، دف اإلفادة منها يف إعداد
  :إعداد إطار نظري حول -١

 اخلرائط الذهنية وتعليم الدراسات االجتماعية.  
 الوسائط املتعددة وتعليم الدراسات االجتماعية. 
 التفكري االستداليل وتعليم الدراسات االجتماعية. 

ويتضمن: 
وفـق  " وطننا العريب مكان واحد وطبيعـة متنوعـة      " تعليمية  تتضمن دروس وحدة     صميم برجمية ت -١

خصائص  اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة وعرضها علي السادة املختصني يف املنـاهج              
 .وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم للتأكد من صالحيتها

 . الربجمية املقترحةباستخداملتدريس الوحدة املختارة : إعداد دليل إرشادى للمعلم -٢
  . الربجمية املقترحةباستخدامإعداد كتيب إرشادي للتلميذة لتعلم  الوحدة املختارة  -٣
، وعرضه على جمموعة من )التذكر، الفهم، التطبيق(إعداد اختبار التحصيل املعريف،  عند مستويات  -٤

 .احملكمني
، وعرضه علـى جمموعـة مـن    ) ستقرائي االستنباطي،اال( اختبار التفكري االستداليل بشقيه  إعداد -٥

 .احملكمني

 
  .جتربة الربجمية املقترحة -١
 ).االختبار التحصيلى واختبار التفكري االستداليل(التأكد من صدق وثبات أدوات البحث  -٢
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م، بقرية الـصوامعة،   مبدرسة الشهيد سالياإلعداداختيار عينة البحث من تلميذات الصف الثاين   -١
  .مركز طهطا، حمافظة سوهاج، وتقسيمهن إيل جمموعتني األويل جتريبية والثانية ضابطة

 .التطبيق القبلى ألدوات البحث -٢
 . الربجمية املقترحةباستخدامتدريس الوحدة املختارة لتلميذات اموعة التجريبية  -٣
٤- موعة الضابطة بالطريقة املعتادةتدريس الوحدة املختار  لتلميذات ا. 
 .التطبيق البعدى ألدوات البحث -٥
 .رصد النتائج ومعاجلتها إحصائياً، وحتليلها، وتفسريها -٦
 .تقدمي التوصيات واملقترحات املناسبة ىف ضوء نتائج الدراسة -٧

  :نتائج البحث
  : النتائج التاليةإيلتوصل البحث احلايل 
 

  موعة التجريبية      ) ٠,٠٥( دال إحصائيا عند مستوي      يوجد فرقبني متوسطي درجات تلميذات ا
وتلميذات اموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل تلميـذات اموعـة             

  .التجريبية
        موعة التجريبية      ) ٠,٠٥(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستويبني متوسطي درجات تلميذات ا

االسـتنباطي،  ( يذات اموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التفكري االستداليل بشقيه         وتلم
 .لصاحل تلميذات اموعة التجريبية) واالستقرائي

  :توصیات البحث
ملا كانت نتائج البحث احلايل قد أظهرت تفوقاً لتلميذات اموعة التجريبية اآليت درسن وحدة              

من خالل برجمية تعليمية معدة وفقاً خلصائص اخلرائط الذهنية " احد وطبيعة متنوعةوطننا العريب مكان و"
املعززة بالوسائط املتعددة يف اختبار التحصيل املعريف واختبار التفكري االستداليل ، لذا توصي الباحثة مبا           

  :يلي
        شي مـع خـصائص   االهتمام  بتطوير مناهج الدراسات االجتماعية ، وإعادة تنظيم حمتواها مبا يتم

  .اخلرائط الذهنية
 ميكن بواسطته والذي اجلغرافيا جمال يف العصرية التربوية املستحدثات كأحد الذايت بالتعلم االهتمام 

 .التكنولوجية والثورة املعريف االنفجار مواجهة
 تضمني التعليم داخل غرفة الصف عروضاً اليكترونية متعددة الوسائط. 
 الدراسات االجتماعيـة،  تدريس جمال يف التحصيل املعريف لتنمية ثةاحلدي التدريس طرق استخدام 

 واملعلومات املعارف تنظيم على وقدرا املعلوماتية، الثورة ومواجهة املادة ألمهيتها  يف  بناء وذلك

 .يسهل تعلمها بصورة
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 خلصائص وفقاً  الكمبيوتر بواسطة دروسهم حتضري على التربية بكلية اجلغرافيا شعبة طالب تدريب
 باملدارس العملي والتربية التدريس، طرق مقرر خالل اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط  املتعددة من

 املعلومـات،  سرد على يعتمد الدراسات االجتماعية والذي تدريس يف املعتاد األسلوب عن البعد

 . املتعلمني بني الفردية الفروق مراعاة دون واحلفظ واالستظهار
 تدريس الدراسات االجتماعيـة   جمال يف االستداليل التفكري لتنمية احلديثة التدريس قطر استخدام

 .تدريس هذه املادة يف حتقيقها ينبغي اليت الرئيسة األهداف باعتباره أحد
 تدريب املعلمني واملتعلمني علي خطوات بناء اخلرائط الذهنية.  
 الربجميات يف تعلـيم  استخدام بطرق زويدهات بضرورة املعلم أدلة إعداد على القائمني توجيه ينبغي 

 . املتعددة الوسائط برجميات وخاصة الدراسات االجتماعية
 وخاصـة   وبرجمياتـه  للكمبيوتر التعليمي االستخدام على لتدريبهم للمعلمني تدريبية برامج إعداد

 .برجميات الوسائط املتعددة
 للمتعلم الذايت التقومي على التركيز . 
 املختلفة بأنواعه التفكري على املتعلمني قدرة اسقي على التركيز .  

  :بحوث مقترحة
 حبوث أخري يف هذا اال مما يزيده تأصيالً وعمقاً وثراًء        إجراءيف ضوء نتائج البحث احلالية إيل       

  :ومن هذه البحوث والدراسات
لبحـث اجلغـرايف    فعالية استخدام اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة  يف تنمية مهارات ا            -١

  .  والوعي بتكنولوجيا املعلومات لدى طالب املرحلة الثانوية
فعالية اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا علي تنمية املفاهيم اجلغرافيـة        -٢

  .والتفكري البصري  لدى تالميذ احللقة اإلعدادية املعاقني مسعياً
لي اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة يف تطوير مستويات أداء          فعالية برنامج مقترح قائم ع     -٣

  .معلمي الدراسات االجتماعية باحللقة اإلعدادية الستخدام مهارات التفكري املستقبلي
فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة يف تدريس اجلغرافيا علـي التحـصيل               -٤

  .التفكري اجلغرايف لدي طالب املرحلة الثانويةاملعريف وتنمية مهارات 
فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط املتعددة يف تدريس التاريخ علي تنمية املفـاهيم               -٥

  .وبعض مهارات التفكري التارخيي لدي طالب املرحلة الثانوية
علي التحصيل املعريف وتنمية أثر توقيت استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس الدراسات االجتماعية  -٦

  . التفكري اإلبداعي  لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية 
 اخلرائط الذهنية املعززة بالوسائط باستخدامفاعلية تدريس مادة طرق تدريس الدراسات االجتماعية  - ٧

الفائقة علي التحصيل املعريف وتنمية بعض الكفايات التدريسية لدي طالب شعبة اجلغرافيا بكليـة           
  .لتربيةا


