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 عنوان الرسالة :

فاعمية إستخدام الخرائط الذهنية فى تدريس الدراسات اإلجتماعية لتنمية "     
 واتجاهاتهم نحو الماده "مهارات التفكير التأممى لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 

 
 اسم الباحثة : أماني محمد أحمد الشربينى  
 

 لجنة اإلشراف 
 

 التوقيع الوظيفة اإلسم م
 أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بالكمية أ.د./ عبدالمؤمن محمد عبده   7

 )مشرف رئيسي (
 

  مدرس المناهج وطرق التدريس بالكمية د. / أماني عمي السيد رجب  
 

 
 ثل الكمية لمدراسات العميا والبحو وكي رئيس القسم

 
 عميد الكمية

 أ.د./ أسماء عبدالمنعم مصطفي أ.د./محمد حسنين عبده العجمى 
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إستخدام الخرائط الذهنية فى تدريس الدراسات اإلجتماعية لتنمية فاعمية "     

 مهارات التفكير التأممى لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية واتجاهاتهم نحو الماده "
 

 اسم الباحثة : أماني محمد أحمد الشربينى  
 

 لجنة اإلشراف 
 

 التوقيع الوظيفة اإلسم م
أ.د./ عبدالمؤمن محمد عبده   7

 )مشرف رئيسي ( 
  أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بالكمية 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الشكر والتقدير

 بيتد  وأل وصدحب  وأنصدار  آلد  وعمد  ومصدطاا  حبيبد  عمدى والسدهم والصده  هلل، الحمدد

 وبعد الدين، يوم إل  هدا  اتبع ومن الطاهرين، الطيبين
المهم ال عمم اإلما عممتنا إنك أنت العميم الحكيم ، المهم عممنا بما يناعندا واناعندا بمدا عممتندا 
وزدنددا عممدداا ، المهددم أرنددا الحددق حادداا وأرزأنددا إتباعدد  وأرنددا الباطددل باطددل وأرزأنددا  اجتنابدد  ، واح ددرنا 

 برحمتك ياربنا فى عبادك الصالحين . 
عطايا  ، وما غمرن  ب  من فيض وتوفيق ، ومدا أحمد  سبحان  عم  جزيل نعم  ، وفيض 

منحندددى مدددن صدددبر وملدددابرة ، إلددد  أن وفانددد  إلتمدددام هدددذا الجهدددد المتوا دددع ، أسدددال اهلل ان ينتادددع بددد  
 ويكون عوناا عم  طاعت  .

 " النـاَس  َيْشـكررر  ال َمـنْ  اهللَ  َيْشـكررر  ال "  وسدمم عميد  اهلل صدمى المصدطاى حديث من وانطهأاا 

 روا  أحمد .
 والنثر النظم في النطق بحر وأفنيت             بالغة كل أوتيت أنني ولو
 الشكر واجب عن بالعجز ومعترفاً  صًر         مق إال القول بعد كنت لما

/ عبدالمؤمن محمـد عبـده أتادم بكل ال كر والتادير والعرفان بالجميل إل  اإلستاذ الددكتور 
جامعدددة المنصدددورة  –. أسدددتاذ المنددداهج وطدددرق تددددريس الدراسدددات اإلجتماعيدددة بكميدددة التربيدددة  مغـــراوى

سددا  لد  مدن نصدو وتوجيد  ألتا م  بابول اإل راف عم  هذ  الرسالة، وعم  ما بذل  مدن جهدد ومدا 
 ومتع  اهلل بالصحة والعافي  . ن يطيل فى عمر ،أخراج هذا العمل بصورت  النهائية، أسال اهلل إل

مدرس المناهج وطرق  أماني عمي السيد رجبتادم بال كر الجزيل واإلمتنان لمدكتورة /أكما 
جامعدددة المنصدددورة التددد   دددجعتن  بنصدددائحها الطيبدددة،  –تددددريس الدراسدددات اإلجتماعيدددة كميدددة التربيدددة 

ر اداتها الايمة، وعم  دعمها المستمر فى كل مرحمة من مراحل البحث ، فاد أعطتنى الكلير من  وا 
أتها وعممها إلخراج هذا العمدل بصدورت  النهائيدة ، أسدال اهلل سدبحان  وتعدال  أن يسددد عمد  طريدق و 

وأن يمتعهدا اهلل بالصدح   ، العمم وأهم  سند، لتظل من مال تناالحق خطاها، وأن يحرسها بعين  الت  
 والعافية .

، الســيد إســماعيلعاصــم كمددا تتادددم الباحلددة بخددالص ال ددكر واإلمتنددان لرسددتاذ الدددكتور / 
جامعددة المنصددورة ، عمدد  دعمدد   –أسددتاذ المندداهج وطددرق تدددريس الدراسددات اإلجتماعيددة كميددة التربيددة 

، ومتعد  رل ، وعم  تا ل سيادت  بابول مناأ دة هدذ  الرسدالة فمد  مند  كدل ال دكر واإلحتدرام والتاددي
 اهلل بالصحة والعافية .



فـوزى عبدالسـالم التادير إل  اإلستاذ الددكتور/ كما تتادم الباحلة بال كر الجزيل واإلمتنان و 
أسددتاذ المندداهج وطددرق تدددريس الدراسددات اإلجتماعيددة كميددة التربيددة ي جامعددة دميدداط عمدد   الشــربيني

 سم  بها، ف كراا لسيادت  .إأتران إتا ل سيادت  بمناأ ة هذ  الرسالة، فاد زادت أيمة ب
مددددرس المنددداهج وطدددرق تددددريس  زقمحمـــد الســـيد عبـــدالراكمدددا ت دددكر الباحلدددة الددددكتور / 

 جامعة المنصورة .–الدراسات اإلجتماعية كمية التربية 
ل  كدل زمهئد ،  ،كما أتادم بال كر إل  السادة المحكمين ألدوات البحث وأساتذتى الكرام، وا 

ل  جميع أصدأائ  .  وا 
ذا وت كر الباحلدة كدل مدن أددم إليهدا كممدة طيبدة وأسددر إليهدا رأر عممد  مدن أجدل صدالو هد

 البحث ،إلخراج هذا العمل إل  أرض الواأع .
كمدا أهددر هدذا العمدل إلد  مدن أحمدل اسدم  بكدل فخدر عمد  مدر الزمدان ، الدذر دعمند  فدى 

إلددد  والددددر كددل خطدددوات حيددات  وكدددان السدددبي األول فددى ت دددجيع  عمدد  تكميدددل دراسدددتى الجامعيددة ،
   عن  خير الجزاء .أسال اهلل العم  الادير أن يطيل اهلل فى عمر  ، ويجزي العزيز،

كما أتادم بال كر إل  والدت  الغالية وصديات  الصدوأة التى طالمدا سدهرت بجدانب  وتعبدت 
أسددال اهلل العمدد  الادددير أن يطيددل  ن تكددون الجندة تحددت أأدددامها،أوكمدت مددن أجددل سددعادت  فاسددتحات 

 اهلل فى عمرها ويجازيها عنى خير الجزاء .
حترام إل   من وأف بجدانب  وأاسدمنى عنداء البحدث طيمدة تادم بكل الحي والتادير واإلأكما 

م دددوارر العممددد  ، ودعمنددد  وسددداعدن  كليدددر فدددى البحدددث عدددن مراجدددع الدراسدددة إلددد  زوجددد  حبيبددد  
األسدتاذ) أحمددد كمددال عبدالحميدد(، أسددال اهلل االعمدد  الاددير أن يجازيدد  عندد  خيدر الجددزاء، وأن يوفانددا 

 فى حياتنا ويهدنا إل  الطريق الاويم .
خدد  أوال ياددوتن  أن أتادددم بخددالص  ددكرر وتاددديرر إلدد  جميددع أفددراد أسددرت  وأخددص بالددذكر 
ل  أزواجهم وأبنائهم .  الغال  أحمد ، وأخواتى العزيزات : أمل ، أحهم ، أسماء ، أ جان ، وا 

يعتريها  وأد ، إجادة فيها تكون أد ، إنسان  عمل أي  أن  أنها الدراسة، هذ  فإن ، وأخيراا 
 الم رفين عمى األفا ل ألساتذت  لم ، وتوفيا  سبحان  هلل فالا ل إجادة فيها كان فإن ،رالاصو 

 مكن  ما اجتهدت وهذا أنن  فحسب  ، أصور أو تاصير فيها كان اذاو   ، السديدة وتوجيهاتهم ، الدراسة

 وما الب ر، عمى جممة تستول  سمة الناص وجعل ، بالكمال لناس  تارد الذي هلل والحمد ، رب  في 

  أنيي .  الي و   توكمت عمي  باهلل إال توفيا 
 الباحثة                                                              

 أماني محمد احمد الشربينى 
 



 مستخمص
 : أمان  محمد أحمد ال ربينى . اسم الطالبة

الدراسدات اإلجتماعيدة لتنميدة مددهارات  فاعميدة إسدتخدام الخدرائط الذهنيدة فدى تددريس:  عنوان الرسالة
 تجاهاتهم نحو المادةاالتأممى لدر تهميذ المرحمة اإلعدادية و ر التاكي

واتجاهداتهم نحدو  تنمية مهارات التاكير التأمم  لدر تهميذ المرحمة اإلعدادية، هدف هذا البحث إلي
 مادة الدراسات اإلجتماعية من خهل استخدام الخرائط الذهنية .

سدددتمزم ذلدددك دراسدددة نظريدددة لمبحدددوث والدراسدددات واألدبيدددات ذات االصدددم  بمو دددوع البحدددث وا
 والخددرائط الذهنيددة، الحددال  ، وذلددك بهدددف التوصددل إلدد  األسددس الامسدداية التددى ياددوم عميهددا البحددث،

 واألدوات المستخدم ، وتملمت إجراءات البحث فيما يم  :

 ت اإلجتماعيدددة لتنميدددة مهدددارات التاكيدددر اسدددتخدام الخدددرائط الذهنيدددة فدددى تددددريس مدددادة الدراسدددا
 التأمم  لدر تهميذ المرحمة اإلعدادية واتجاهاتهم نحو المادة .

  إعدددداد دليدددل المعمدددم باسدددتخدام الخدددرائط الذهنيدددة فدددى تددددريس الدراسدددات اإلجتماعيدددة لتهميدددذ
 الصف اللانى اإلعدادر .

 هددارات التاكيددر التددأمم  لدددر إعددداد كراسددة ن دداط الطالددي باسددتخدام الخددرائط الذهنيددة لتنميددة م
 تهميذ الصف اللان  اإلعدادر .

 مهارات التاكير التأمم  لتهميذ الصف االلان  اإلعدادر . إعداد اختبار 

 ،إحدداهما  اختيار عين  البحث من تهميذ الصف اللان  اإلعدادر وتاسيمها إل  مجمدوعتين
 تجريبية واألخرر  ابطة .

  التأمم  عم  المجموعتين التجريبية وال ابطة تطبياا أبمياا تطبيق اختبار مهارات التاكير.  

 . التدريس باستخدام الخرائط الذهنية لممجموعة التجريبية 

 . تطبيق اختبار مهارات التاكير التأمم  عم  المجموعتين التجريبية وال ابطة بعديا 

  : إجراء المعالجة اإلحصائية لمدرجات والتوصل إل  عدد من النتائج من أهمها 

( بدددددددين متوسددددددطات درجدددددددات           0,0,وجددددددود فددددددروق دالدددددددة إحصددددددائياا عندددددددد مسددددددتور داللددددددة )  -1
طدددهي المجمدددوعتين : ال دددابطة والتجريبيدددة فدددى التطبيدددق البعددددر الختبدددار مهدددارات التاكيدددر 

يددة (، ماعدددا بعددد مهددارة إعطدداء تاسدديرات مانعددة فهددو دال عنددد التدأمم  ) األبعدداد والدرجددة الكم
 ( لصالو طهي المجموعة التجريبية .0,0,مستور ) 



ارتااع مستور طهي المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدر الختبار مهارات التاكير   -2
لمجموعة التأمم  ) األبعاد والدرجة الكمية ( ارتااعاا ممحوظاا إذا ما أورن بمستور طهي ا

 ختبار مهارات التاكير التأمم  )األبعاد والدرجة الكمية( .ال ابطة فى التطبيق البعدر إل

( بين متوسطات درجات طهي 0,0,وجود فروق دالة إحصائياا عند مستور داللة ) -3
المجموعة التجريبية فى التطبياين : الابم  والبعدر الختبار مهارات التاكير التأمم  

 جة الكمية ( لصالو التطبيق البعدر .)األبعاد والدر 

ارتااع مستور طهي المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدىت الختبار مهارات التاكير   -4
التأمم  ) األبعاد والدرجة الكمية ( ارتااعا ا ممحوظاا إذا ما أورن بمستواهم فى التطبيق 

 الكمية (  .الابم  الختبار مهارات التاكير التأمم  ) األبعاد والدرجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




