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 : مقدمة
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Lane,2009

Swarbrick, 2001
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 مشكلة البحث: 
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 حتديد مشكلة البحث :

 أسئلة البحث :
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 أهداف البحث :









 فروض البحث:
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 أهمية البحث : 









   منهج البحث :
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 عينة البحث :

 حمددات البحث : 

 احلد املوضوعي اقتصر على جانبني هما: : أواًل 





 د املكاني:ثانيًا احل

 ثالثًا احلد الزماني:
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 مصطلحات البحث : 

 ية: اخلرائط الذهن

  :أمناط التعلم والتفكري

 الفاعلية : 

 

 اخللفية النظرية للبحث

أواًل: اخلرائط الذهنية:

 نشأة اخلريطة الذهنية :
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Buzan, 2002

 تعريف اخلرائط الذهنية : 

Buzan, 2002

BiktimirovNilson 

2006
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 االختالف بني اخلرائط الذهنية واألنواع األخرى من اخلرائط : 

 خرائط التفكريThinking Maps:

Wikipedia, 2012

ط املفاهيم خرائConcept Maps

 خرائط احملاجةArgument Maps:

Davies, 2010

 اخلرائط الذهنيةMind Maps:
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Davies, 2010

 متطلبات رسم خرائط الذهنية :

 خطوات رسم اخلرائط الذهنية :

Velliaris, 2009



 م1024أبريل( 36ـــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

A4

A3

 مميزات استخدام اخلرائط الذهنية يف التدريس:

 االعتبارات األساسية الستخدام اخلرائط الذهنية يف التدريس : 
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 :الدراسات االجتماعية أنشطة استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس
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:التعلم والتفكري أمناط :ثانيًا

  تعريف أمناط التعلم والتفكري:  

 أنواع أمناط التعلم والتفكري :
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 عالقة املخ البشري بأمناط التعلم والتفكري: 

 إجراءات البحث  :

 :أواًل: استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس وحدة اخللفاء الراشدين 
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iMindMap 6.0ThinkBuzan

ThinkBuzan,2003
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 ًا: أداتا القياس: وهما كما يلي:ثالث

 : مقياس أمناط التعلم والتفكري 
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 :اختبار التحصيل املعريف 

 رابعًا: تنفيذ جتربة البحث: وذلك وفق اخلطوات التالية : 
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 (4)  

  

  

 

    

       







SPSS

ً إذا   متوسطا

 (.66:  2991( )منصور، 0.24(، ويكون كبيراً إذا كانت قيمته )0.06كانت قيمته )
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  نتائج البحث : 

 نتائج الفرض األول :  

  
   

      

        

        

 نتائج الفرض الثاني : 
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 نتائج الفرض الثالث : 
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 نتائج الفرض الرابع: 

 

   

      

  

 

     

 نتائج الفرض اخلامس: 
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 مناقشة وتفسري نتائج البحث :
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 االستنتاجات :
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 التوصيات: 

 استناداً إلى ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي، يمكن تقديم التوصيات اآلتية: 
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