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التحصيل الدراسي يف مادة الفقه  تنميةبعنوان فاعلية اخلرائط الذهنية يف  واملوسوم بحثال هذا تناوللقد 
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 تذكر،)الهي و  لومحسب تصنيف ب ؛لتحصيل الدراسيل رحماو  مخسى مت فرض فرضيات صفرية علو ،
توصلت الدراسة إىل أن تدريس الطالب ابستخدام اسرتاتيجية و  (والرتكيب، التحليلو  التطبيق،و  الفهم،و 

 التحليلو  التطبيقو  الفهمو  زايدة مستوى التذكرو ؛ اخلرائط الذهنية قد رفعت من مستوى التحصيل لديهم
   .لعينة الضابطةختبار التحصيلي على امما جعل العينة التجريبية تتفوق يف درجات اال ،والرتكيب
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Abstract  

The research is entitled " The Efficiency of Concept Maps in accelerating eleventh graders' 

academic understanding in Figh " . The research aims to identify the impact and efficiency of 

teaching via using concept maps in Alfigh subject for secondary students  . The empirical method 

was used . The sample was divided into an experimental sample taught via using concept maps , 

and a controlling sample conventionally  taught . Null hypotheses  were imposed upon the pillars 

of academic results in reference to Bloom Taxonomy " ( remembering , understanding , applying 

, analyzing, Synthesis ) .The research came to a conclusion that teaching students via concept maps 

had accelerated their understanding , and increased their levels of remembering , understanding , 

applying and analyzing . This has made  the experimental sample surpass the controlling one in 

connection to grades .  
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 :المقدمة

ناهج الشرعية تدريس امل ،اململكة العربية السعوديةإن مما أوىل به اهلل من نعمه على هذه البالد املباركة 
حنن إذ  و مراحلهم الدراسية ،و  سب مع أعمار الطالبار مقرراهتا مبا يتناياختو ؛ سن مبكرة يفللطالب 

تطور الكبري على املناهج الو ؛ عجلة التعليمهبا  ى علينا السرعة الكبرية اليت مترنذكر مثل هذه النعمة ال خيف
م أبناء اليت أصبحت ضرورة مهمة يف تعليو ، استخدام مهارات التعلم احلديثو  فضال عن طرق التدريس

حواسه و  تفكريه كة الطالبار مشو ، واكبة لعجلة التنمية املتسارعة عرب وسائل التعليم احلديثةم؛هذا اجليل 
من و ، طحتريك الدافعية التعليمية لديه مبا يسمى التعلم النشو ، حتليل املعلومة بنفسهو  يف اكتشاف

كري اإلبداعي ت التفمنو مهاراو ؛ التحصيل الدراسي تنميةيف  لموسةنتائجه املو  خالل جتارب التعليم
يلنا إدراكا جلو ؛ إكراماو  كان لزاما أن يوىل العلم الشرعي مبثل هذه الطرائق إجالالولذا   ،لدى الطالب 

لى العلوم عاحلاجة امللحة لتنشئة الشباب  تتأكدننا احلاضر يف زمو  ،فهما للعلوم الشرعيةو  عياو  القادم
ريقها إال اليت ال جتد طو ؛والبدع  حنرافواجهة هلجمات اإلمو ؛ الشرعية لتهيئتهم حلمل مسؤولية األمة

 بضعف العلم الشرعي لدى أبنائنا .
 

وضياء من  ا متثل منهجا للهداية واإلرشاد، فهي نورهنوختتلف مواد الرتبية اإلسالمية عن غريها من املواد کو 
نشغل به العقول، ست جمرد علم تمل، أو ترتك، أو ال تطبق، فهي ليهت، أو ى، فال جيوز أن تنس خللقه اهلل

 وة.، وأمرهم بأن يأخذوها بقاهي حجة اهلل على خلقه، ألزمهم هبأو معرفة تتمتع هبا األذهان ، بل 
ومدار الرتبية اإلسالمية وقاعدهتا وحمورها ومصدرها األساسي مها القرآن الكرمي والسنة املطهرة، ومن مث  

النجاح حليفها يف خضم التطور السريع والتمازج مع خمتلف كانت مكانتها مرموقة وعظيمة، ولذلك كان 
  (.م1222الثقافات املتعددة )باحارث، 

ضمن مفاهيم فقهية تت، واليت هي أحد فروع مواد الرتبية اإلسالمية املقررة  لثانويةومادة الفقه يف املرحلة ا
خصيته السوية وإحداث ري يف تكوين شوجمتمعه، كما ال خيفى دورها الكب طالبتتميز بتعلقها الكبري حبياة ال

 جيايب يف سلوكه. إتغيري 
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ومادة  من أهداف التدريس مواد الرتبية اإلسالمية بشكل عام التعليمويف سبيل الوصول إىل ما ترمسه وزارة 
 الفقه بشكل خاص، قامت بتطوير مناهجها تطويرا اقتضى إعادة النظر يف مجيع األبعاد اخلاصة بكل مادة.

ن أزت مادة الفقه باهتمامها بتعليم املفاهيم الشرعية اليت جيب أن يتعلمها كل فرد مسلم، حيث وقد متي
 تعلم تلك املفاهيم جيعله يعرف كل ما أمره اهلل بفعله وكل ما أمره اهلل برتكه.

ه عن ولی با أموال ميكن أن يتعلم املسلم تلك املفاهيم إال بإعمال عقله واالستفادة منه، فقد ميزه اهلل 
 سائر اخلالئق . 

اإلنسان هذه األرض واستعمرها مبا أودع اهلل فيه من عمليات معقدة كاإلدراك، والفهم،  ذا العقل بىهبو 
 .والتحليل، والرتكيب، والتفسري، والتنبؤ، والربط، والتخيل، والتأمل، والتخطيط، والتدبر، والتفكري

سبق هبا كل من ينظر ،طرائق يف تربية وتعليم أصحابه أساليب و صلى اهلل عليه وسلم ولقد استخدم النيب 
وينسب ذلك إىل علماء الرتبية الذين ترتدد أمساؤهم يف هذا امليدان كثريا كبياجيه وبوزان وغريمها، ومتيزت 

باط نفتارة يستخدم اإللقاء وتارة يستخدم احلوار واملناقشة وتارة حيثهم على االست؛تلك الطرائق بتنوعها 
خدامه تعقوهلم، وتارة يستخدم األساليب اليت تعتمد إعمال أذهاهنم كاس افهاماهتم ليحرك هبويثري است

 بسيط املفاهيم واملعاين اليت يتحدث عنها، ومن ذلك ما جاء يف احلديثتالرسم على األرض لتوضيح و 
ُعود   َعن   َهَذا  " : ا ، مُثَّ قَالَ ، قَاَل : َخطَّ لََنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلََّم يَ و ًما َخط   َعب ِد اللَِّه ب ِن َمس 

َها َشي طَان  َهِذِه سُ َسِبيُل اللَِّه " ، مُثَّ َخطَّ ُخطُوطًا َعن  مَيِيِنِه ، َوَعن  ِِشَالِِه ، مُثَّ قَاَل : "  ُبل  َعَلى ُكل  َسِبيل  ِمن  
ُعو إِلَي ِه ، مُثَّ  َق برُكْم َعْن َسبريلرهر ] تال:َيد  ُبَل َفَتَفرَّ برُعوُه َوََل َتتَّبرُعوا السُّ يًما َفاتَّ

اطري ُمْسَتقر َ
لرُكْم َوَأنَّ َهَذا ِصر ََ  

ُكْم َتتَُّقونَ  اُكْم برهر َلَعلَّ ومن هؤالء العلماء الذين  ه(1121،اإلمام أمحد)مسند  (131نعام: )األ ] َوصَّ

م ما ۱۷۹۱الذي ابتكر يف عام  Tony Buzanاهتموا بالقدرات الذهنية لإلنسان، العامل توين بوزان 
أو خرائط العقل، أو خرائط التفكري، أو اخلرائط الذهنية، وهي  Mind Mapsيعرف باخلريطة الذهنية 
ر خاليا تفكري وتعتمد على نفس الطريقة املتسلسلة للخاليا العصبية، حيث تنتشأداة تعني على التعلم وال

 (.۱۳۹م، ص ۹۰۰۷املخ وتتفرع عند اإلنسان يف شكل انتشار و تفرع اخلريطة الذهنية )املولد ، 

وما مييز اخلرائط الذهنية أهنا تعمل على استخدام القدرات الذهنية للدماغ بشكل كبري، حيث تسخر 
م( الذي يرى أن اخلريطة Buzan) ،۹۰۰۷انات الدماغ وأجزائه . ويؤكد ذلك توين بوزان مجيع إمك

الذهنية تعمل على ربط جانيب الدماغ األمين واأليسر، وذلك لوجود متايز بني اجلانبني األمين واأليسر 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079


 

 

 

- 3 - 

ج لنهما مييز اخلريطة الذهنية هو أهنا متثل ا ( أن111ص ) (م۹۰۰۹،هالل )(، ويضيف 2للدماغ )ص 
التفكريي لإلنسان؛ حيث تتوافق مع تكوين وأسلوب عمل املخ البشري وتتوافق مع النواميس الطبيعية يف 

 احلياة )األصل والفرع(.
 وقد اتسع استخدام اخلريطة الذهنية يف جمال الرتبية والتعليم ملا متيزت به من خصائص يف التعليم والتعلم،

يم من خالل عالقات متداخلة من جوانب شىت بني عناصر فهي تساعد املتعلمني على تعلم املفاه
املوضوع املراد عرضه، وبذلك تساعد يف حتسني عملية التعليم والتعلم وارتفاع نسبة التحصيل الدراسي. 

م( إىل أن كثريا من الدراسات أثبتت فعالية االسرتاتيجيات اليت تعتمد ۹۰۰۰،ماجدة ميقا )وقد أشارت 
 فاهيم، حيث إن تعلم املفاهيم يعد وسيلة الختزال املعرفة والتعلم املستمر . على العقل يف تعلم امل

 
 ومما سبق يتبني التأصيل الشرعي للطرق اإلبداعية يف تدريس الرتبية اإلسالمية اليت سنها وعمل هبا النيب

عال بل و  ، ومن خالهلا أخرج جيال عظيما حازوا غري مرة على الثناء من اهلل جل صلى اهلل عليه وسلم
َت الشَّ ]: ونالوا رضاه يف الدنيا واآلخرة كقوله تعاىل َْ ُيَبايرُعوَنَك ََتْ نرنَي إر َ اَّللَُّ َعنر اْْلُْؤمر

رََجَر ر َلَقْد َرِضر

يباا[ ا َقرر ْم َوَأَثاَِبُْم َفْتحا كرينََة َعَلْيهر رْم َفَأنَزَل السَّ ة اليت ، فالطرق التدريسي (۱۱:الفتح)َفَعلرَم َما ِفر ُقُلوِبر
وجد أهنا من للو مت البحث عن أصلها ،وتنوع أشكاهلا  هاتستخدم يف تدريس الرتبية اإلسالمية باختالف

لك الطرق وتربيته الصحابته الكرام، وال فضل ملن جاء من املتأخرين ليربز تصلى اهلل عليه وسلم هنج النيب 
لى إعمال لتدريسية، حىت اليت تعتمد ععلى أهنا نتيجة ألحباث ودراسات توصل من خالهلا هلذه الطرق ا

 .القدرات الذهنية اليت بدأ تفعيلها بشكل مالحظ يف طرق التدريس احلديثة
ظرا ألمهيته واألهداف ية يف التطوير نو باهتمام وأول حيظى التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية وألن

ات املتعلمني القدر املالئم من املعارف واملهار  املناطة به، إذ نصت أهداف التعليم الثانوي على إكساب
املفيدة مبا جيعلهم أفرادا نافعني وإجيابيني يف اجملتمع، وتنمية املهارات احلياتية ومهارات التفكري من خالل 
إتاحة الفرصة للتعلم يف مواقف حياتية واقعية يف اجملتمع املعاصر، وتطوير مهارات التعامل مع التقنية 

علومات، وتنمية شخصية املتعلم ِشوليًا وتنويع اخلربات التعليمية. وحتقيقا لتلك األهداف فقد ومصادر امل
كانت جتربة لدراسة مناذج يف تطوير التعليم الثانوي ف -وزارة التعليم حاليا– سعت وزارة الرتبية والتعليم
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ه  ، مث طبقت جتربة 1111ه  وحىت عام 1321التعليم الثانوي الشامل اليت امتدت عشر سنوات من عام 
عام  مت يفه  ، كما 1111ه  وحىت عام 1111التعليم الثانوي املطور اليت امتدت ست سنوات من عام 

بنظام  وهو ما يعرفم  جتريب منوذجا جديدا يف التعليم الثانوي 2111-2111ه  املوافق 1121-1121
عملياته وحتسني مدخالت التعليم و وذلك تلبية للمستجدات احلديثة وسعيا لتعديل املقررات املطور 

طالب أكفاء مزودين باملعارف العلمية واملهارات الفنية اليت تؤهلهم حلل مشكالهتم  جولضمان ختري
 ومشكالت جمتمعهم. 

 منها:و  عامويتصف النموذج اجلديد بعدد من الصفات اليت متيزه عن منهج التعليم الثانوي ال
طالب يف الفصل الواحد لتصبح حبد أقصى سبع مقررات تقليل عدد املقررات اليت يدرسها ال .1

دراسية، حيث يأخذ النموذج مبنحى التكامل الرأسي من خالل تقدمي مقررات يكافئ الواحد منها 
الثانوية  يفمقررين أو أكثر من املقررات اليت يدرسها الطالب حاليا حسب النظام املعمول به 

 .العامة

يرسب يف مادة أو أكثر أن خيتار غريها أو أن يعيد دراستها يف يتيح النظام اجلديد الفرصة ملن  .2
فصل الحق أو سنة الحقة دون أن يعيد سنة دراسية كاملة، وعند اجتياز املادة فإن درجة الرسوب 
تلغى وحيسب بدال منها يف املعدل الرتاكمي درجة االجتياز اليت حققها يف املرة الثانية؛ وذلك أمال 

 اجتماعية، ليها من مشكالت نفسية و سوب والفشل يف الدراسة وما يرتتب عيف ختفيف حاالت الر 

االهتمام باجلانب التطبيقي املهاري من خالل تقدمي مقررات مهارية متطلبة جلميع الطالب  .3
 والطالبات مثل: تربية صحية، تربية مهنية، مهارات حياتية وتربية أسرية، مهارات إدارية.

البات وقدراهتم واإلمكانات املتاحة من خالل إتاحة الفرصة ليختاروا رغبات الطالب والطلمراعاة  .1
املواد اليت يريدون دراستها يف ضوء حمددات وتعليمات واضحة مما ينمي كذلك القدرة على اختاذ 

 القرارات املتعلقة مبستقبلهم ويعمق ثقتهم يف أنفسهم ويزيد إقباهلم على املدرسة والتعليم.

إمكانية التخرج يف سنتني ونصف مع فصلني صيفيني كما ميكن معاجلة يتيح النظام للطالب  .1
 حاالت التعثر يف بعض املواد من خالل الفصل الصيفي.
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حص حد املتغريات اليت حاولت العديد من الدراسات فأن التحصيل الدراسي يعترب أهم إومن جهة ثانية ف
ل الدراسي هو املخرج النهائي جملموعة ذلك أن التحصيو  درجة ارتباطها مع عدد كبري من العوامل،

جراءات اإلو  بصياغة جمموعة حمددة من األهداف من مث تصاغ الطرق أتبداإلجراءات اليت و  العمليات
تقوم  حد أهم املخرجات اليتأقرب ما ميكن من حتقيق هلذه األهداف، فهو أاليت من شأهنا الوصول إىل 

 (.11ص  ،2111ار،)حيي نص على أساسها املؤسسات التعليمية
( بأنه مدى م2113،علي اجلمل و  أمحد اللقاين): يعرفه كالً من Achievementالتحصيل الدراسيو 

صل يقاس بالدرجة اليت حيو   ات دراسيةر استيعاب الطالب ملا قاموا به من خربات معينة من خالل مقر 
 عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية املعدة هلا.

 ، أشكاال مستخدمة مشوقة بأساليب مرئيو  اضحو  بشكل املعلومات لتنظيم تقنيةلذهنية وتعد اخلرائط ا
 األيسرو  األمين املخ شقي تشرك أهنا كما ، املعلومات بني العالقات توضح ، جداولو  ختطيطية رسوماً و 

 إيصال يف فيدت أهنا " بوازن " حبسب الذهنية ائطر اخل استخدام دواعي ومن (م2112 ، زنبوا توين(  معاً 

 يف يتمثلو  استيعابه يسهل تنظيم إىل املكتوبة املادة حتويل إىل باإلضافة الرتكيز، درجات أعلى إىل املتعلم
 يتفاعل هناو  ، صورو  رموزو  رسوم إىل اللفظية املادة حتويل على أيًضا ،وتعمل الذهنية اخلريطة تصميم

 املتعلم معلوماتو  أفكار ترتيبو  تنظيم على تساعد هيو  ، العلمية املادة مع كبرية بصورة ذهنًيا املتعلم

 للمتعلم تتيح بصريةو  فنية بصورة املعلوماتو  األفكارو  العلمية املادة فيه تنتظم ختطيطًيا منظًما تعترب ألهنا

 حيث ية،التعليم العملية يف بفاعلية املتعلمني إدماج على أيًضا تعملو  العلمية، املادة مع للتفاعل الفرصة

 يف جيدونو  ،اً كثري  يستمتعونو  ذهنًيا،و  ظاهريًا الذهنيةرائط اخل بناء عملية مع اً كثري  املتعلمون يندمج
 .(م2111 البلوشي، سعيد امبو، عبداهلل) االعتيادي للروتنيرياً تغي النشاط هذا
 يف الذهنيةرائط اخل استخدام فاعلية مدى استهدفت اليتراسات الدو  البحوث من جمموعة أجريت وقد

 ىعل نتائجها أكدت اليتو  (م1223  أكريمان و آخرين) دارسةراسات الد هذه منو  ، الرتبوي اجملال
 املتعلم ىلد الفهم و التطبيق زيادة ىعل التعلم و تساعد أثر بقاء من تزيد تقنية تعد الذهنيةرائط اخل أن

لدى  يم العلمية بعد استخدام اخلرائط الذهنية( واليت تؤكد حتسن حتصيل املفاهم2112املهلل ،)ودراسة 
( واليت أظهرت فاعلية م2111ومن الدراسات اليت خصت العلوم الشرعية دراسة )املطريي ، ،الطالبات 

اخلرائط  موضوعو  ،استخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم الفقهية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي 
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ات هامة البناء عليها، فهي أدو و  ات من األدوات الفاعلة يف متثيل املعرفةحنوها من املخططو  ذهنيةال
 يها مع أهميتأكد احلرص علو  نفسه أو لآلخرين طالبسواء لل ةمشاهدو  جلعل التعلم املخفي عادة مرئيا

  .هي علوم الشريعةو  أشرف العلوم أالو 
ة املقررة سالمية عامة ، وأحد مناهج الرتبية اإلسالميوالفقه هو أحد العلوم اإلسالمية املنبثقة من الشريعة اإل

( بأن الفقه هو العلم باألحكام اليت شرعها اهلل ۳۱م ، ص 1282،حممد )على الطالب ، حيث أشار 
تعاىل لتنظيم أفعال اإلنسان يف كل نواحي نشاطه ، واضطرابه فحددت له احلدود ، وأقامتها على أساس 

ستخرجه العلماء من أحكام شرعية مصاغة بألفاظ من  امة ، أو هو ما االستقامن العدالة ، والصالحية ، و 
كالمهم ، وهو من كالم البشر غري املعجز ، كما أنه ال يرقى إىل مستوى جوامع الكلم اليت وردت هبا 

 السنة املطهرة ، أو هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية .

قورة )كمنهج دراسي ، فإن تدريسه يهدف إىل حتقيق جمموعة من الغايات أشار إليها أما عن الفقه  
 ( ومن هذه الغايات :1۹۷م ، ص ۱۷۱۱،
وقوف املتعلم على التشريعات الدينية اليت تنظم عالقة اإلنسان بربه ، وعالقته بغريه من املخلوقات ،  -1

 مما يرضاه اهلل لعباده وال حيبهم أن ينحرفوا عنه .
ل سبيل إىل هي أفض اإلميان اخلالص بأن هذه األحكام والقوانني اليت شرعت من قبل العليم اخلبري -2 

صور ال شك خر يضعه البشر بعجز وقآهي األوىل باإلتباع من أي تشريع تقوى اهلل سبحانه وتعاىل ، و 
 فيه .

التزام جانب  وجل ، وتقوده إىل عزممارسة املتعلم للشعائر الدينية ممارسة سليمة ، يزينها اخلشوع هلل  -3
 اهلل يف السر والعلن ، وتفتح عليه باب التقوى ومكارم األخالق .

ونظرا ألمهية الفقه كعلم وكمنهج ، فقد حظي باهتمام القائمني على التعليم يف اململكة العربية السعودية ، 
ل صف ، بواقع كتاب لك ب (حيث وضعت له جمموعة من املناهج لطالب املرحلة الثانوية ) ثالثة كت

ذه املناهج جمموعة من األهداف التعليمية ، واحملتوى التعليمي ، وكذا جمموعة من هددت له حدراسي ، و 
األسئلة التقوميية ، كما حظي باالهتمام من قبل الباحثني ، حيث تناولت العديد من الدراسات تقومي  

ذه الدراسات خاصة ، ومن ه حصيل أو املفاهيم الفقهيةكتب الرتبية اإلسالمية عامة أو تناولت تنمية الت
م( ، واليت استهدفت تقومي منهج الرتبية اإلسالمية باململكة العربية السعودية ، ۱۷۱۹،وزان )دراسة 
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وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالتغريات اليت طرأت على اجملتمع السعودي ، واملشكالت اليت يعاين 
 حمتوي كتب الرتبية اإلسالمية وفقا ألهداف امليدان . منها ، مع ضرورة تنظيم

م( اليت استهدفت بناء معيار للشروط العلمية اليت ينبغي توافرها عند بناء ۱۷۷۹،أيب زهرة )ومنها دراسة 
منهاج الرتبية اإلسالمية ، وتوصلت الدراسة إىل افتقار كتب الرتبية اإلسالمية إىل االهتمام باخلصائص 

املرحلة الثانوية ، وأوصت الدراسة بضرورة االستعانة باألسلوب العلمي عند إعداد کتب  العامة لطالب
 الرتبية اإلسالمية .

دريس سرتاتيجية خريطة املفاهيم يف تااليت استهدفت التحقق من فاعلية م( ۹۰۰۱،البشر )ومنها دراسة 
 املفاهيم . ئطإسرتاتيجية خرا الفقه ، وأوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم حمتوي كتب الفقه يف ضوء

م( ، اليت استهدفت أثر استخدام إسرتاتيجية التفكري املزدوج يف التحصيل ۹۰۰۹،الزعيب )وكذلك دراسة 
املباشر واملؤجل لدى طالب الصف األول الثانوي يف وحدة الفقه ، مقارنة بالطريقة املعتادة ، وتوصلت 

 التحصيل يف وحدة الفقه مع االحتفاظ به . الدراسة إىل فاعلية اإلسرتاتيجية يف زيادة
هو و  عى،تساعد يف حتقيق التعلم ذي امل اإلبداعيو  سائل للتفكري الناقدو  عبارة عنهي  وبصورة أخرى 

ل هذه بعض البحوث أشارت إىل أن مثو  ،التعلم احلقيقي الذي نبتغيه منطا من أمناط التعلم املدرسي
ة اليت للتفكري املنظم الذي يتواءم مع طبيعة الدماغ. فهي حتاكي الطريق ترّسخ لدى املتعلم منهجا رائطاخل

تعلم حيث مع النظرية البنائية يف ال ذهنيةرائط الاخلتنسجم  أخرىمن ناحية و  يعمل هبا الدماغ البشري.
املعريف للفرد  ريبين املتعلم نسخته اخلاصة به من املعرفة، فاخلرائط الذهنية من الناحية النظرية تعبري عن اإلطا

ني هذه املكونات من ما بو  ، أي متثل وتعرب عن البنية املعرفية للفرد من حيث مكوناهتاتنظيماً و  حمتوىً 
بعض الدراسات على الذاكرة أشارت إىل أن تطوير صور ذهنية للمعلومات اللفظية يؤدي إىل و  عالقات.

  ن كمتعلمني بصريني.من الناس يصنفو  ٪ 11ن أو  مستويات أفضل للتذكر، السيما
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 :البحثمشكلة 
 

نظرا للطبيعة اخلاصة ملقرر الفقه والذي يتضمن العديد من املفاهيم واليت تتطلب اتباع أساليب وطرائق 
املهتمون بامليدان  هيبذلواسرتاتيجيات يف التدريس متكن الطالب من اكتساهبا وتطبيقها ،ويف ضوء ما 

ل وأحباث لتطوير العملية التعليمية، وخاصة يف جمال مستوى التحصيلتقدمي دراسات  جهودمن الرتبوي 
، وطرائق التدريس، ومع كل االهتمام املستحق الذي تلقاه مواد الرتبية اإلسالمية إال أن ما طالبلدى ال

يؤرق الباحث واملهتم بامليدان الرتبوي هو تدين مستوى التحصيل يف مواد الرتبية اإلسالمية عموما، ويف 
ة الفقه خصوصا، حيث أثبتت بعض الدراسات اخنفاض مستوى التحصيل يف مواد الرتبية اإلسالمية، ماد

املوسى، ) (، ودراسةم2111،اجلهيمي )(، وم1221ومادة الفقه خصوصا، مثل دراسة )البوسعيدي، 
كثري   ك(، ويعود ذلك لعدة أسباب منها طرائق التدريس غري املناسبة للموقف التعليمي، ويؤكد ذلم2112

من الدراسات اليت عزت أسباب الضعف يف التحصيل إىل استخدام الطرق التدريسية بشكل تقليدي أو 
(، م2112،السكران )عدم استخدام طرق التدريس مع ما يتوافق مع املوقف التعليمي، ويؤكد ذلك دراسة 

ها أن أكثر م(، حيث أظهرت نتائج۹۰۰۰،اجلالد )(، م1222،آل سليمان  ) (،م1221،أبامني  )
املعلمني يستخدمون الطرق التقليدية بشكل كبري أو ال جييدون اختيار الطريقة املناسبة للموقف التعليمي، 
حيث إن كثري من الطرق املستخدمة تعتمد على احلفظ واالستظهار للمفاهيم واملعلومات دون أن هتتم 

ث إهنا حتتاج إىل يف ذهن الطالب، حي ماتؤدي إىل عدم تثبيت هذه املعلو مبستويات الفهم والتطبيق مما ي
 االهتمام باملستويات األخرى، وليس فقط احلفظ واالستظهار.

لذلك حرص املهتمون واملسؤولون عن املناهج وطرق التدريس على إجياد حل هلذه املشكلة، وذلك من 
يتحقق اهلدف ل خالل البحث عن طرق تدريس هتتم جبعل الطالب عنصرا مهما وفاعال يف عملية التعلم،

املنشود بتحقيق الطالب مستوى مرتفعا من التحصيل يف مواد الرتبية اإلسالمية عموما، ومادة الفقه 
خصوصا، ومن هذه االسرتاتيجيات احلديثة اليت انتشر استخدامها وقد أثبتت بعض الدراسات جناحها يف 

يت أثبتت ة ، ومن تلك الدراسات التدريس مواد تعليمية خمتلفة ما يسمي باسرتاتيجية اخلرائط الذهني
 (.م2112،الفوري )م(، ۹۰۰۷،وقاد )م(، ۹۰۰۷،املولد)فاعليتها دراسة 
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ويأمل الباحث من خالل هذه الدراسة أن يسلط الضوء على استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف 
 املواد الشرعية ريستد يوجد قصور يف استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف حيثتدريس مادة الفقه، 

مجلت أن هناك ضعفاً أ م( واليت2111)اجلهيمي، م(،2111،املفدي)دراسةكما يف   خاصة مادة الفقهو 
ية وهو ما حباجة إىل خطط وبرامج كافو يف مستوى حتصيل التالميذ وأن التعليم يواجه مشكالت عديدة 

ي مستوى الطالب يف الفصل الدراس تدين الباحثالحظ  حيثة،منسجما مع نتائج الدراسة احلالي جاء
إشرافه على تدريس مادة الفقه وذلك مبدارس ناء ثذلك أو  م يف مادة الفقه2111/2111األول من العام 

 لبعض التدريسي األداءأن و م )على رأس العمل( 2112األقصى الثانوية األهلية مبدينة جدة منذ عام 

 دفاتر علىاطلع  أيضاً فقط كما أنه  التلقنيو  احلفظ على يعتمدمادة الفقه يف املرحلة الثانوية  معلمي

 املعلمون يقوم يثحب ،الفقه  موضوعات تدريسو  حتضري يف التقليدي األداء غلبة جدوُ  حيث حتضريهم

 ، العقلية العاداتاستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لتنشيط  إمهال مع روتينياً  حفظاً  الطالب بتحفيظ
 تيجيةاسرت ا باستخداممادة الفقه  تدريس فاعلية ىعل التعرف إيل احلاجة ىمد يتضح قسب ما ضوء يفو 

 التحصيل الدراسي . تنمية يف الذهنية ئطااخلر 
 
 ،د الدراسيةطالب يف سائر املواعدد غري قليل من اليعترب ضعف التحصيل الدراسي ظاهرة موجودة لدى  و

م( وأكد على أن 2111فية كما أشار بذلك )العناين،وله أسباب كثرية نفسية وصحية واجتماعية وثقا
م(وذكر 2118هناك أمناط سلوكية خمتلفة يف التفكري على املستوى الفردي واجلماعي )عابد،

ألقل بل يسعى من خالل تدريسه إىل رفع ا فحسب املعلم اليركز على الطالب املتميزم( أن 2118)علي،
لك أن طريقة التدريس املثالية هي تدريس املعلومات من أجل ذكاًء إىل مستوى الطالب املتميز ،ويرى كذ

لية استخدام اخلرائط فاعو  بالتايل فإن هذا البحث يستعرض أثرو  ،ال تكون الدراسة نظرية حبتةأالعمل هبا و 
حبكم و  حلة الثانويةر صف الثاين باملالتحصيل الدراسي لدى الطالب يف مادة الفقه بال تنمية الذهنية يف

لدى  دراسييف التحصيل ال جود ضعفو  مادة الفقه تبنيملعلمي شرف تربوي عمل الباحث كمطبيعة 
لك توجه إىل لذو من خالل االطالع على نتائجهم السابقة  الطالب نتيجة التدريس بالطرق التقليدية

 و ، هاستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية كطريقة بديلة حىت يثبت فاعليتها يف حتصيل الطالب من عدم
 :هوو  توجه الباحث إىل طرح السؤال الرئيسي للبحث
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الصف الثاين  بطال لدى الفقه مادة يف الدراسي التحصيل تنمية يففاعلية استخدام اخلرائط الذهنية  ما
  الثانوي ؟

 :األسئلة التاليةتفرع منه تالذي و 
 ما األسس اليت تقوم عليها اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية؟ -1
 س الفقه املقررة على طالب املرحلة الثانوية ىف ضوء اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية؟ما صورة درو  -2

قه لدى طالب املرحلة فما فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية ىف تنمية التحصيل ىف ال -3
 الثانوية؟

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب الصف الثاين الثانوي هل   -1
من  املستويات عند كل)عينة البحث( يف األداء القبلي و البعدي لالختبار التحصيلي املطور 

 ؟تصنيف بلوم لألهداف املعرفية بعد استخدام اخلرائط الذهنية لصاحل األداء البعدي 
 
 
 
 
 
 
 : البحثأهداف  

 يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية :
دى طالب التحصيل الدراسي يف مادة الفقه ل تنميةيف  ةاسرتاتيجية اخلرائط الذهني الكشف عن أثر -1

 . الصف الثاين الثانوي مبدارس األقصى األهلية الثانوية 
 اليت تقوم عليها اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لرفع مستوى التحصيل الدراسي . حتديد األسس -2
و البعدي لالختبار  يف األداء القبلييف تدريس مادة الفقه  فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية التعرف على -3

 .من تصنيف بلوم لألهداف املعرفية لصاحل األداء البعدي  عند كل املستوياتالتحصيلي 
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 :البحثأهمية 
اليت تؤكد  و املعمول عليها يف اململكة العربية السعوديةو  بناء على السياسات املتخذة يف تطوير التعليم

إن هذا تطبيق كافة الوسائل اليت من شأهنا االرتقاء باملستوى العلمي فو  باألخذ مبستجدات التقدم العلمي
 اليت تقسم إىل :و  البحث له أمهيته

 
 األهمية النظرية :

  نمية تتناول جماال حبثيا مهما يتمثل يف دراسة أثر استخدام اخلرائط الذهنية على بيهتم البحث
ل الدراسي ضعف التحصييف ظل ة الثانوية املرحللدى طالب  الفقه  مادةيف  الدراسي التحصيل

 .لدى الطالب
 ريقة ط شعور الباحث بأن الضعف يف مستوى التحصيل يف مادة الفقه قد يعود إىل قصور يف

 أسباب ضعف التحصيل إىل طرق التدريس اتاملستخدمة، حيث أرجعت بعض الدراسالتدريس 
 التقليدية املستخدمة.

  ا اسرتاتيجية اخلرائط الذهنيةاألسس اليت تقوم عليهالتعرف على. 
   ع كفاءة فيعد استجابة ملا ينادي به الرتبويون من ضرورة استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة ،لر

 العملية التعليمية . 
 

 األهمية التطبيقية :
 مبادة الفقه تساعد الطالب يف زيادة حتصيلهم العلمي حديثة تدريس توفري طرق. 
 ا مم ألثر بعد استخدام طريقة اخلرائط الذهنية عن طرق التعليم التقليديةمالحظة او  معرفة الفروق

 .حب املادة و  يزيد يف اجتاهات الطالب اإلجيابية حنو فهم
 حديثة تدريس املواد اإلسالمية بطرق كافة  عادة صياغة تعليمفتح األفق إل . 
 يقها على تطبو  الذهنيةاملشرفني من خالل حفزهم الستخدام طريقة اخلرائط و  إفادة املعلمني

 م.اضحة هلو  مالحظة األثر الناتج عنها من خال تقدمي جتربةو  شرائح خمتلفة من الطالب
 خرى.دراسات لتطبيق اخلرائط على مواد أو  املهتمني إلجراء حبوثو  تسليط الضوء للباحثني 



 

 

 

- 12 - 

 منهج البحث:
 

للطريق  لة الدليل الذي يرش       ده ويوجههميثل املنهج الذي خيتاره الباحث للس       ري يف عملية دراس       ة املش       ك
الص     حيح، ويس     اعده يف الوص     ول إىل نتائجه املطلوبة. وهذا يتطلب من الباحث أن يهتم باختيار املنهج 
العلمي املالئم للدراسة حىت نتمكن من الوصول إىل النجاح يف دراسته، وقد وجد الباحث أن املنهج شبه 

 حتديدو ؛ هلا تص    ور وض    عو  البحث مش    كلة الباحث دراس    ة خالل ومن، التجرييب هو األنس    ب لدراس    ته
 ،قةالس      اب الدراس      اتو  النظرية البحث أدبيات على الباحث طالعا خالل منو ، أهدافهاو  أس      ئلتها

و  الفروض إثباتب التجربة على يعتمد الذي التجرييب املنهج هو لدراس   ته املالئم املنهج نأ الباحث جدو 
 النفس    يةو  لرتبويةا البحوث جمال يف املنهج هذا عديو  ، التجرييب العامل ريغ األخرى العوامل تأثري ض    بط

 الذي الوحيد املنهج بأنه( م2111، احلمداين) يص     فهو  موض     وعيةو  علميةو  دقة البحثية الطرق أكثر من
 يةالتارخي الوص    ية املناهج تطبق اليت البحوث بنتائج الثقة من أكرب مس    توى إىل بنتائجه الثقة درجة ترتفع

 ( . 321ص)
 على( التجرييب املتغري) الذهنية اخلرائطاس     رتاتيجية  فاعلية عن الكش     ف إىل يس     عى احلايل البحث وألن

 – حتليل – تطبيق – فهم – تذكر)  املعرفية املس    تويات عند(  التابع املتغري)  الفقه مادة يف التحص    يل
 ش   به ص   ميمالت الباحث اس   تخدم لذا الثانوي الثاين الص   ف طالب لدى بلوم تص   نيف حس   ب(  تركيب

 .ذي اجملموعة الواحدة ذات االختبار و القياس القبلي و البعدي تجرييبال
 

 حدود البحث :
 يلتزم الباحث باحلدود الزمانية واملكانية والبشرية واملوضوعية التالية :

 م.2111-2111بالفصل الدراسي األول لعام احلدود الزمانية: مت تطبيق هذا البحث  .1

 .التعليم زارةلو  التابعة جبدة الثانوية األقصى مبدارس دود املكانية: مت تطبيق هذا البحثاحل .2

 الثاين ثانوي  . احلدود البشرية: عينة من طالب الصف .3

 الفصل الرابع )البيوع( من مادة الفقه.احلدود املوضوعية: اقتصر البحث على  .1
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 :بحثعينة ال
 أ. العينة االستطالعية:

( من جمتمع الدراس        ة طالباً  11) طبيق االختبار التحص        يلي على عينة اس        تطالعية بلغتقام الباحث بت
 ختبار.الااألصلي، و قد طبق الباحث االختبار على هذه العينة هبدف التحقق من صدق و ثبات 

 
 ب. العينة الفعلية:

ته للتحكم يف عينة رغبالعينة اليت تعتمد على إرادة الباحث و وهي  مت اختيار عينة الدراس   ة بطريقة قص   دية
 .م قص              ودة ومض              ب وط       ة، بغي       ة اس              تجم       اع معلوم       ات ص              حيح       ة ودقيق       ة وموثق       ة علمي       ا

ياس فإن العينة املنتقاة طاليب باملدرس     ة مما ميكنين من قدارس األقص     ى الثانوية جبدة و من خالل عملي مب
تدريس ة، و مت ملدرس     من ا نيدراس     ي ني، ومت اختيار فص     ل األثر املباش     ر واس     تخراج النتائج بص     ورة دقيقة

 أحدهم وحدة الفقه بالطريقة التقليدية، وتدريس الفصل اآلخر باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية ،

 ( ، و اجلدول التايل يبني توزيع أفراد العينة تبًعا للمجموعة:طالباً  11وقد بلغ عدد أفراد العينة ) 
 
 (8-8)جدول رقم 

 لمجموعةيبين توزيع أفراد العينة تبًعا ل
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المجموعات

 21 21 مجموعة القياس القبلي
 21 21 مجموعة القياس البعدي

 11 11 الكلي
 

 :  البحث متغيرات
 
 .  التدريس يف الذهنية اخلرائط طريقة استخدام هوو :  املستقل املتغري. 1
 .الدراسي التحصيل هوو :  التابع املتغري.2



 

 

 

- 14 - 

 البحث : فروض
 :  التالية الفرضيات بناء ميكن البحث أهداف لتحقيق صيغت اليت األسئلة ضوء يف
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب الصف الثاين الثانوي  الفرضية األولى:
نيف بلوم صاملطور )عينة البحث( يف األداء القبلي و البعدي لالختبار التحصيلي عند املستوى األول من ت

 لألهداف املعرفية )مستوى التذكر( بعد استخدام اخلرائط الذهنية لصاحل األداء البعدي .
 

 الثانوي اينالث الص   ف طالب درجات متوس   طي بني إحص   ائية داللة ذات فروق توجد :الثانية الفرضـــية
 تص    نيف من لثاينا املس    توى عند التحص    يلي لالختبار البعديو  القبلي األداء يف( البحث عينة) املطور

 .يالبعد األداء لصاحل الذهنية اخلرائط استخدام بعد( الفهم مستوى) املعرفية لألهداف بلوم
 

 الثانوي اينالث الص   ف طالب درجات متوس   طي بني إحص   ائية داللة ذات فروق توجد :الثالثة الفرضـــية
 تص   نيف من لثالثا املس   توى عند التحص   يلي لالختبار البعديو  القبلي األداء يف( البحث عينة) املطور

 .عديالب األداء لصاحل الذهنية اخلرائط استخدام بعد( تطبيق مستوى) املعرفية لألهداف بلوم
 

 الثانوي اينالث الص   ف طالب درجات متوس   طي بني إحص   ائية داللة ذات فروق توجد :الرابعة الفرضـــية
 تص    نيف من لرابعا املس    توى عند حص    يليالت لالختبار البعديو  القبلي األداء يف( البحث عينة) املطور

 .لبعديا األداء لصاحل الذهنية اخلرائط استخدام بعد( التحليل مستوى)  املعرفية لألهداف بلوم
 

 الثانوي ينالثا الصف طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد :خامسةال الفرضـية

 تص   نيف من امساخل املس   توى عند التحص   يلي الختبارل والبعدي القبلي األداء يف( البحث عينة) املطور

 .لبعديا األداء لصاحل الذهنية اخلرائط استخدام بعد( الرتكيب مستوى)  املعرفية لألهداف بلوم
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 الثانوي اينالث الصف طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد الفرضية السادسة :
 اخلرائط داماس        تخ بعد ككل التحص        يلي لالختبار البعديو  ليالقب األداء يف(  البحث عينة) املطور

 .البعدي األداء لصاحل الذهنية
 

 

 
 :مصطلحات البحث

 
 : Effectivenessفاعلية 

كناية عن كل عمل متعد أو غري متعد   (ه 1312،ابن منظور)عن يف لسان العرب الفعل يف اللغة كما ورد 
 احلسن من اجلود والكرم وحنوه. فعل يفعل فعالً وفعاًل،والفعال اسم للفعل

(الفعالية على أهنا مدى األثر الذي ميكن م2113ويف معجم املصطلحات الرتبوية عرف )شحاتة والنجار ،
أن حتدثه املعاجلة التجريبية باعتبارها متغريا مستقال يف الأحد املتغريات التابعة،وبصيغة أخرى مدى أثر 

 مل أو بعض العوامل التابعة.عامل أو بعض العوامل املستقلة على عا
 م( الفاعلية بأهنا " مقدار التغيري الذي حتدثه معاجلة جتريبية ما باعتبارها متغري2112قاد، و  تعرف )هديلو 

 مستقل يف متغري تابع لدى جمموعة من التالميذ". 
 يف تنمية لذهنيةااسرتاتيجية اخلرائط حتدثه  ذي ممكن أنال األثرويعرف الباحث الفاعلية إجرائيًا بأهنا: 

 التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاين الثانوي يف مادة الفقه.
 
  

 : Achievementالتحصيل  

حصل: " :( كالتايل۱۰۳ص  ۱۱ه، ج۱۳۹۷ورد تعريف التحصيل يف لسان العرب البن منظور )
كما ،صيلةحلاحلاصل من كل شيء : ما بقي و ثبت وذهب ما سواه، والتحصيل : متييز ما حيصل واالسم ا

الولد من املواضيع املدرسية، وتقاس عادة  املعرفة واملهارة اليت يكتسبها "م ( بأنه ۹۰۰۳،حبار )يعرفه 
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، كما يعرفه (۹۹۷باالثنني معا " )ص  باالختبارات أو اليت يضعها املعلم أو طالببالعالمات اليت يناهلا ال
كنوا من حتقيقه من خربات معينة من خالل م ( بأنه "مدى استيعاب الطالب ملا مت۹۰۰۷،إبراهيم )

 دراستهم، ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية املعدة هلذا الغرض".
 نتيجة دراستهم يةلومات فقهمن مع طالب املرحلة الثانويةويعرفه الباحث إجرائياً بأنه: " مقدار ما يكتسبه 

 ."خالل االختبار التحصيلی املعد يف هذا البحث و يقاس من ادة الفقه املطورمل
 

 : Mind map  الخرائط الذهنية
هناك استخدامات كثرية ملفهوم اخلرائط بشكل عام ، ولذلك فإنه جيب على الباحث أن حيدد املفهوم 

طلح إىل معان فهمه هلذا املص لتتضح الصورة للقارئ وال ينصرفو اللغوي الذي يتسق مع مقاصد البحث؛
وسوف يعرف الباحث اخلرائط الذهنية تعريفا مفصال لكل طرف من هذا املفهوم، حيث سيتناول  ،ىأخر 

 التعريف اللغوي مث االصطالحي مث اإلجرائي.
 

  :اخلريطةف
 يف اللغة تعرف بأهنا: وعاء من جلد أو حنوه يشد على ما فيه. 

 ، زء منه ، واجلمع : خرائطويف اصطالح أهل العصر : ما يرسم عليه سطح الكرة األرضية ، أو ج
(. أما الذهن ففي اللغة معناه: " الذهن : الفهم والعقل. واجلمع ۹۹۹ه، ص 11۹1جممع اللغة العربية،)

 ويف االصطالح العلمي : ما به الشعور بالظواهر ،كي فطنذ . ويوصف به فيقال : فالن ذهن : : أذهان"
العربية،  ينه، أو جمرد االستعداد لإلدراك" )جممع اللغةالنفسية املختلفة، ويطلق أيضا على التفكري وقوان

سميد عبيدات وسهيلة أبو ال)أما التعريف االصطالحي للخرائط الذهنية، فيعرفها (.ص۳۱۹ه،11۹۰
م( بأهنا "تنظيم املعلومات يف أشكال أو رسومات، تبني ما بينها من عالقات، وتتخذ اخلرائط ۹۰۰۷،

 (.ص۱۷۷ن معلومات" )أشكاال خمتلفة حسب ما حتويه م
ويعرف الباحث اخلرائط الذهنية إجرائيا : بأهنا اسرتاتيجية تدريس، ميكن من خالهلا تقدمي املعلومات 
للطالب بشكل منظم و مرتب، حبيث تساعده على تنظيم بنائه املعريف، وتزيد من فهمه التفصيلي 

تتمركز  م يف ورقة واحدة، حبيثللمفاهيم، و يستفيد الطالب منها يف تلخيص املعلومات بشكل منظ
 الفكرة الرئيسة يف املنتصف وتتفرع منها األفكار الفرعية، وتستخدم فيها األلوان والصور والرموز.
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 نيالفصل الثا
 الدراسات السابقةو  ياألدب النظر 

 
لمية ائل العالرسو  الدورياتو  الرجوع إىل الكتبو  سوف نتناول يف هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة

لتعريفات اليت او  املفاهيم العلميةو  أيضًا النظرياتو  التحصيل الدراسيو  يف موضوع اخلرائط الذهنية
اليت تناولت  نسرد بعض الدراسات السابقةو  تقرب املعلومة للقارئ ليتسى له فهم ما هندف إليهو  توضح

 :كما سوف نتناول بعض العناوين التالية البحث  متغريي 
 

 :الثانوية لةالمرح لطالب الفقه مقرر تعليم فى ودورها الذهنية الخرائط تيجيةاسترا(8)

 مقدمة(8-8)
 النظرية البنائية(8-7)
  (فيجوتسكى و النظرية البنائية الثقافية االجتماعية:8-7-8)
 الخرائط الذهنية (مقدمة عن 8-4)
  المفاهيمية و الخرائط الذهنية : االختالف بين الخرائط(8-4-8)
 : بين الخرائط المفاهيمية والخرائط الذهنيةأوجه االختالف ( 8-4-7)
 تعريف الخريطة الذهنية : (8-4-4) 

  ( أهمية الخرائط الذهنية:8-4-3)
 الفوائد التربوية للخريطة الذهنية : (8-4-5) 

 صفات الصورة الذهنية :(8-4-2)

 خصائص أساسية تميز الخريطة الذهنية : (8-4-2)

 الذهنية : ات الخرائطداماستخ (8-4-1)
 الخرائط الذهنية اإللكترونية: (8-4-9)

 :رسم الخريطة الذهنية أو خريطة العقل( خطوات 8-4-81)
 أدوات يمكن االستعانة بها لتدوين المالحظات (8-4-88)
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 ستراتيجية الخريطة الذهنية في التدريس :كيفية استخدام ا (8-4-87)
 تصلة بالخرائط الذهنية : االعتقادات الخاطئة الم(8-4-84)

 مهارات مستخدمة في الخرائط الذهنية:(8-4-83)
 :أنواع الخرائط الذهنية( 8-4-85)

 
 :(التحصيل الدراسي7)
 تعريف التحصيل الدراسي: (7-8)
 : الدراسي مستويات التحصيل (7-7)
 :الدراسي التحصيل أنواع (7-4)

 : الدراسي التحصيل في المؤثرة العوامل (7-3) 
  :الدراسي التحصيل قياس(7-5)

 
 :مادة الفقه اإلسالمي(4)
 مقدمة (4-8)
 نشأة وتطور مفهوم الفقه :(4-7)
 تعريف الفقه :(4-7-8)
 تعلم الفقه :(4-7-7)
 أسس الفقه اإلسالمي:(4-7-4)
 مصادر الفقه اإلسالمي :(4-7-3)
 أقسام الفقه اإلسالمي :(4-7-5)
 المراحل التعليمية: أهداف تدريس المواد الشرعية في(4-4)
 األهداف العامة لتدريس مادة الفقه في المرحلة الثانوية(4-3)
 هبادئ عامة في تدريس مادة الفقم(4-5)

 



 

 

 

- 19 - 

 :المرحلة الثانوية(3)
 تعريف المرحلة الثانوية :(3-8)
 أهداف التعليم بالمرحلة الثانوية :(3-7)
 مظاهر النمو للمتعلم في المرحلة الثانوية :(3-4)
 المشكالت التي تواجه المتعلم في المرحلة الثانوية:(3-3)

 
 :(الدراسات السابقة5)
 :دراسات متعلقة بالتحصيل الدراسي في المواد الشرعية(5-8)
 دراسات متعلقة بالتحصيل الدراسي في مادة الفقه  (5-7)
 دراسات متعلقة بالخرائط الذهنية (5-4)
 ام طريقة الخرائط الذهنية  :الدراسات العربية المتعلقة باستخد (5-4-8)
الدراسات األجنبية المتعلقة باستخدام طريقة الخرائط الذهنية في التدريس وأثره على  (5-4-7)

 التحصيل الدراسي للطالب: 
 :تعليق عام على الدراسات السابقة (5-3)
 :أوجه اتفاق البحث الحالي مع الدراسات السابقة(5-3-8)
 :البحث الحالي و الدراسات السابقةأوجه االختالف بين  (5-3-7)
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة : (5-3-4)
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 مقدمة : (8-8)
إمكانات و  دراتقمبا ميتلكه من و ، جل به على اإلنسانو  إن العقل هو التكرمي الرباين الذي أنعم اهلل عز

و  تدبر و تفكريو  حتليلو  فهم و فهو يقوم بعدة عمليات معقدة من إدراك،ختتلف من إنسان آلخر 
ونَ ] : غريها من القدرات األخرى حيث قال تعاىلو ؛ ختيلو  ربط ُ

ُكْم َأَفََل ُتْبِصي  {21:الذاريات} [َوِفي َأْنُفسي

سوف يتناول و ، ، لذلك أصبحت تلك القدرات الذهنية حمل اهتمام الرتبويني لتنشيط عملية التحصيل
 .فس اجملالالدراسات السابقة يف ن بعضو ؛ التحصيل الدراسيو  الذهنية قة بني اخلرائطالهذا الفصل الع

زيادة  و تعقدها،و  للمعارف اإلنسانية اً منو و  تكنولوجية،و  يشهد العامل اليوم ثورة علميةحيث و  
تطبيقاهتا  و التقدم السريع يف كافة نواحي احلياة، إىل احلد الذي جعل املعرفةو  االكتشافات املتالحقة

، مما جعل الرتبية تسعى (م2113)البعلي ،  اجملتمعاتو  التكنولوجية تلعب دورًا حامسًا يف حياة األفراد
األخذ و  تعليمالو  جاهدة إىل البحث عن األساليب املناسبة اليت ميكن من خالهلا تيسري عملية التعلم

 م(.2112طني ، ب)با التكنولوجيا اليت تتيح للفرد مواكبة هذا التطورو  بأساليب العلم

 الباحثني؛ قبل من التعليمية العملية رؤية يف حتوالً رئيساً  املاضيني العقدين خالل الرتبوي البحث شهدو 

 املعلم متغريات: مثل التعلم يف تؤثر اليت اخلارجية العوامل عن التساؤل إثارة االهتمام من اجته إذ

و  اكتساهبا،و  املعرفة تكوين هبا يتم اليت كيفيةال التساؤل حول إثارة إىل تعابريه؛ وضوحو  ، كشخصيته
 علىو  املعلومات، معاجلةو  ، التذكر على قدرهتمو  ،ةالسابق معرفتهم مثل الطلبة عقل جيري بداخل ما

 تربط اليت العالقاتو  املعاين، تشكيل يف السابق الفهم دورو  ، عندهم للمفاهيم املعاين تشكيل كيفية

و ؛اخللقيو  ؛العقليو  ؛منوهم البدين يف الطلبة مساعدة حنو الهتمامل اجته مامعاً، ك هذه املفاهيم
 تنميتها،و  إظهارها حياولون، إبداعية طاقاتو  إمكانات الطلبة من لدى ما استكشافو  الوجداين،

 تعليمية بآفاق الطلبة متد يف التعلم، جديدة اسرتاتيجياتو  مناذج استخدام بضرورة القناعة كما ترسخت
و  لديهم، متكاملة مفاهيمية تكوينو  معلوماهتم إثراء على تساعد الطلبةو  متقدمة،و  متنوعةو  اسعةو 

 تعلمهم أمر تويل عن مسؤولني جتعلهمو  املركبةو  األساسية العلم عمليات مهارات لديهم تنمي

 ( . 1 صم ، 2111 ، زمالؤهو  بأنفسهم)اخلطيب
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 النظرية البنائية : (8-7)
هي النظرية التعليمية السائدة خالل العقد األخري من القرن ( Constructivism)نظرية البنائية تعد ال

هي مبثابة انقالب جذري على النظرة السلبية لدور املتعلم كمتلقي يف مقابل اهليمنة املطلقة ، و املاضي 
(، Karagiorgi, Y., & Symeou,  2005للمعلم و اليت سادت يف الطرق التقليدية للتدريس )

ي تنظر النظرية البنائية إىل التعلم على أنه عملية تتضمن إعادة بناء املتعلم ملعرفته من خالل تفاوض اجتماعو 
مع اآلخرين، مع التأكيد على دور املعرفة السابقة يف اكتساب و تعلم املعرفة اجلديدة املقدمة للمتعلم 

 ذلك بأن تعلم األفراد كمجموعة يفوق " تفسري  perkenzوحاول " بريكنزم(. 2111)العيسى ، 
بالطبع تعلم كل منهم علي حدة ، و أن تعاون األفراد جيعل األفراد تعلم كل منهم أفضل و أكثر فاعلية 

م( ، و قد جاء ذلك نتيجة 2111، حيث يشكل التفاعل بينهم عالقة تبادلية )السعدي و آخرون ، 
 عملية التعلم، يف فردية إلمهاهلا اجلانب االجتماعيبنائية اللالنتقادات اليت و جهها عدد من الباحثني لل

 – و العوامل اللغوية -حيث أوضحوا أن عملية التعلم تتضمن عوامل عدة مثل:  العوامل الثقافية 
التفاعل مع املعلم، لذلك طالبوا بضرورة أن تتضمن البنائية و ضع اجلانب  –التفاعالت مع اآلخرين 

مًا يف عملية التعلم، و أن يكون تعلم الفرد يف إطار الطبيعة االجتماعية ) أمحد االجتماعي موضعًا مه
 م(.2111جابر ، 

أن النظرية البنائية تتضمن إعادة بناء الفرد ملعرفته من خالل تفاوض اجتماعي مع اآلخرين، و يعترب  كما
اء تعلم ذي معى، لبنائي هبدف بنالتأكيد على دور املعرفة املسبقة أحد الدعائم اليت يرتكز عليها الفكر ا

فعملية التعلم ناجتة عن التفاعالت بني املفاهيم املوجودة و اخلربات اجلديدة، أي أنه إعادة بناء املعاين 
 .م(2113املوجودة لدى املتعلم بدالً من كونه اكتساب معلومات ) أمينة اجلندي ، 

لم ركنا أساسيا يف عملية التعليمية هي اليت جتعل املتعيالحظ الباحث أن االسرتاتيجيات األكثر تأثريا يف الو 
ه دور يف مش املتعلم لتجعله يتلقى املعلومة من املعلم بدون أن يكون لهتالعملية التعليمية ، وليست اليت 

ملتعلم هو العنصر اليت هتدف جلعل ا "لبياجية"ذلك، ولعل هذه االسرتاتيجيات تنطلق من النظرية البنائية 
 باحث يرى حبكم إال إن ال،الركن األساس يف عملية التعلم، ومع حفظ حق بياجيه يف هذه النظرية الفعال و 

 لى اهلل عليه وسلمصلرتبية اإلسالمية أن األساليب والطرق اليت استخدمها النيب مواد ا تدريسإشرافه على 
ندما غفلوا عن املسلمني ع املتعلم عنصرا أساسيا يف عملية التعلم ، إال إن لتعليم الصحابة كانت جتعل
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الستنساخ ،رى يف التعليم بدأوا يبحثون عن الرتبويني يف األمم األخصلى اهلل عليه وسلم الرجوع لنهج النيب 
 سريته من خالل ماورد يف ،عن الكنز العظيم الذي بني أيديهمغافلني ،ما قدموه من إنتاج علمي وحبثي 

رية بياجيه اليت وترتكز الفلسفة البنائية على نظعليهم أمجعني ، وأخباره مع أصحابه وأهل بيته رضوان اهلل
ترى أن التعلم املعريف يتم من خالل التكيف العقلي للطالب، أي حبدوث توازن يف الفهم للواقع والتأقلم 

بقصد ؛مع الظروف احمليطة به، ومن ذلك فإن التعلم البنائي يقوم على أساس تنظيم الرتاكيب الذاتية للفرد 
لى الفهم أو ع ساعدته للوصول إىل التكيف املطلوب، ومن هذا يؤكد البنائيون على أمهية التعلم القائمم

املعى، لذلك من املهم أن يشجع املتعلمون على بناء معارفهم وإعادة تنظيم وتركيب تلك املعارف بطريقة 
، كما يشري (۹۷۷، صم2111تسهل عليهم إدراك املوقف التعليمية وفهمها وتفسريها ) اهلويدي، 

حنو  إىل أن طبيعة بيئة التعلم البنائي تتم وتعزز التعلم أكثر من التعليم وحتفز التالميذ م(2111،الكيالين )
 اكتساب املعارف، وجتنب التعليم النظري أو املطلق الذي ليس له قرينة، وتركز يف اجلانب اآلخر على اخلربة

مصدرا  ة السابقة بالنسبة إىل بيئة التعلم البنائي تعدرب إن اخلمصدر من مصادر التعلم حيث امليدانية ك
 (.118مهما للنشاط التعليمي وتلعب دورا فعاال يف عملية التعلم )ص 

وقد وردت تعاريف عديدة للنظرية البنائية تصب مجيعها يف فكرة واحدة وهي جعل املتعلم يبين التعلم 
ف ذه التعاريف وأِشلها من وجهة نظر الباحث هو تعريبنفسه بناء على ما تعلمه سابقا، ومن أفضل ه

م( للنظرية البنائية بأهنا" نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم ال يتم عن طريق 2111،الوهر وأبو عجمية )
اته رب نفسه بناء على خمعى ما يتعلمه بالنقل اآليل للمعرفة من املعلم إىل املتعلم، وإمنا عن طريق بناء املتعلم 

وللتعلم البنائي خصائص ومميزات عديدة متيزه عن غريه من األمناط وخاصة  (.۱۰۷فته السابقة " )صومعر 
( ۱۱۷م، ص 2111،خطابية )أمناط التعلم التقليدية. وقد أشار إىل بعض هذه اخلصائص كل من 

 ( على النحو اآليت:۹۹م، ص ۹۰۰۹،عفانة ونائلة اخلزندار )و
ملناقش والباحث ا ع أشكاله بالنوعية واجلودة، حيث إن املتعلم يقوم بدور. ميتاز التعلم البنائي يف مجي1

ستفادة النجاح باالختبار بل من أجل اال واملكتشف املتفاعل فهو صاحب رغبة يف التعلم ليس من أجل
 مما يتعلمه يف حياته العلمية والعملية.

 . حيقق مهارات التعاون والتشارك بني املتعلمني واجملتمع .۹
 إثارة قدرات التفكري العليا عند املتعلم وتنمية ميوله وقدراته .. 3
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 . تنمية الشخصية املبتكرة القادرة على حل املشكالت عند املتعلم.1
 مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، حيث يقوم بتوفري فرص للتعليم تناسب ميول. 1

 املتعلمني وقدراهتم املختلفة.
 ية واألنشطة والتقنيات اليت تساعد على الفهم القائم على اخلربة .. يوفر الوسائل التعليم1
 .ملدرسيا . يزيد الصلة بني املدرسة واملتعلم من خالل إثارة النواحي الوجدانية حنو املدرسة والعمل۹
لشخصية ا . االهتمام بالتقومي من إعداد مناذج أسئلة على مستويات عليا من التفكري بغرض تكوين8

 املبتكرة .املفكرة و 
 . تعمل على تنمية اإلبداع يف التعلم .2

ويرى الباحث أن اخلرائط الذهنية تسري باتساق وانسجام مع فكرة النظرية البنائية ، وذلك ألن الطالب 
ري يقوم بتصميم اخلريطة الذهنية معتمدا على خمزونه املعريف وأفكاره السابقة املخزنة يف بنيته املعرفية، وتش

م( إىل أن حتصيل الطلبة الذين تعلموا باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط ۹۰۱۰،يكرات ومكاريكي هار )دراسة 
ين تعلموا بالطريقة ذالذهنية، يف بيئة تعليمية بنائية كان أعلى وبفروق ذات داللة إحصائية أكثر من الطلبة ال

 التقليدية. 
 
  
 ة:فيجوتسكى و النظرية البنائية الثقافية االجتماعي(8-7-8) 
 Socioculture Constructivism Theory Vygotsky's 

( عامل نفسي روسي من م1231 – م1821)  Lev Semenovich Vygotskyوفيجوتسكى 
متعلم أبرز رواد اللغة و بناء الفكر ، قدم رؤيته لدور الثقافة و اجملتمع اليت تؤثر يف التنمية املعرفية الثقافية لل

 -ثقافة نظرية فيجوتسكى الثقافية االجتماعية للنمو املعريف يف اآليت : )دور ال، و تتمثل النقاط الرئيسة ل
حيز  -الدور املتبادل بني املفاهيم اليومية و  املفاهيم العلمية  -دور اللغة  -دور التفاعالت االجتماعية 

 م(2111النمو املمكن( )أميمة عفيفي ، 
الجتماعي و ة )البنائية الثقافية االجتماعية( على التفاعل اوتركز وجهات النظر املعرفية للثقافة االجتماعي

ي جهاً لوجه، فالنمو املعريف وفقاً للبنائية الثقافية االجتماعية اليعتمد على العمليات العقلية و البناء الشخص
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للمعرفة فحسب ، بل يعتمد أيضاً على الثقافة و الظروف االجتماعية ، أي يعتمد على اجلانبني الشخصي 
الت االجتماعية التفاعو  واالجتماعي للتعلم ، ونتيجة لذلك بدأ الباحثون يستقصون كيف تسهم اللغة

 Zone of Proximal)  والثقافة والتاريخ والسياقات يف تنمية األفراد داخل حيز النمو املمكن

Development . و هذا اخلط يف االستقصاء اسرتشد بنظرية فيجوتسكى ) 

 لتمثيل ث أهنا طريقةحيائط املفاهيمية من بني النماذج البنائية املستخدمة يف التدريس ويعد استخدام اخلر 

 ذلك يف مبا املفاهيم بني العالقات تبني عريضة خبطوط تنظيمها،( و Lanzing, 1997املعرفة )

)الدوائر(  االلتقاء نقاط متثل صل، إذو  خطوطو  التقاء نقاط إىل تقسيمها يتمو  ثنائية االجتاه، العالقات
 خطوط الكلمات لتصنيف تستخدمو  املفاهيم بني العالقات فتمثل الوصل خطوط أما متنوعة، مفاهيم

  .العالقات توضيحو  الوصل
ا م(1999ن،زيتو )واخلريطة الذهنية كما يقول   العالقات توضح األبعاد، ثنائية رسوم ختطيطية :بأهنَّ

 الفرع.  هلذا املفاهيمي البناء من مستمدةو  فروع املعرفة، من فرع مفاهيم بني املتسلسلة
 على تدل ختطيطية رسوم :بّأهنا م(2001 عليمات،و  أبوجاللة )؛ م(2004 الروسان،)عرفها  كما 

 أن حتاول هيو  ِشولية، األقل املفاهيم إىل ِشولية األكثر املفاهيم من حبيث تتدرج املفاهيم بني العالقة

 يتمو  أو أكثر، بعد ذات تكون أن ميكن الرسوم هذهو  املعرفة فروع نم لفرع املفاهيمي تعكس التنظيم

 .بينها اليت تربط الكلماتو  املفاهيم ألمساء متسلسلة هرمية كمنظمات عنها التعبري

 لدى لتسهيل التعلم التعلم اسرتاتيجيات من كاسرتاتيجية املفاهيمية اخلرائط استخدام أمهية وتظهر

 بني التمييز على كما تساعدهم عالقاته،و  للمعرفة البنائي اهليكل فهم ىعل مساعدهتمو  املتعلمني

  .مفاهيمه بني املعريف، و العالقات البناء منها يتكون اليت األساسية املفاهيم
 مما متسلسل، هرمي بشكل املفاهيم على تنظيم تعمل ألهنا املعنية املهمة إىل االنتباه زيادة يف تساهمو 

 Martin)  الدرس هدف متثل اليت الرئيسة األفكار إذ توضح ، السليب املتعلم ردو  تغيري إىل يؤدي

 درجة جتريدها، حبسب تصنيفهاو  املفاهيم، حتديد مبرحلة املفاهيمية اخلرائط إعداد عملية تبدأو  1991)
 التصميم مرحلة مث هناك الشمول،و  العموم حبسب هبا التدرجو  بينها فيما العالقة حسب تصنيفهاو 

 للتأكد التقوميو  املراجعة مرحلة بينها، و أخرياً  الربط أدواتو  املفاهيم، بني الوصل خطوط حتدد اليت

 أهم من احدةو  املفاهيمية اخلرائط اسرتاتيجية  (Wittrock,2004)ترك و  يرىو  تنظيمها، من
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 مؤكداً  للمتعلمني، غويالل األداء حتسني جماالت يف ميكن استخدامها أنهو  التوليدي التعلم اسرتاتيجيات

 م( .2004الروسان،. )اجملال هذا يف جوينو  نوفاك؛ توجيهات بذلك
 

 
 
 
 الخرائط الذهنية : مقدمة عن (8-4)

لة ملا تنتجه من أداة فعاو  س    يلةو  س   ائل التدريس بوص    فهاو  اخلرائط الذهنية من بني خمتلف لاس   تعمابرز 
( دراس    ة تبحث 131مبراجعة ) م1281زمالؤه عام و  حث لش    قي املخ فقد قام لوينو  حتفيزو  تنظيم

قد كش  فت و ، االحتفاظ باملعلومات مبس  اعدة األش  كال التنظيمية التحفيزية يف التعلمو  تأثري االكتس  اب
من ش   أنه  كما أن رس   م األفكار،نظيمية من أي نوع هلا تأثرياً إجيابياً دائما نتائج البحث أن األش   كال الت

 ا يعرفونه . تعميق فهم التالميذ مل
 و كما بني الباحثون ما هلذه اخلرائط من دور يف تدعيم تكامل أنش              طة املخ عن طريق ختطيط التدريس

أثر على تنمية  ما له منو  ظائف نص          في املخ البش          ريو  تأكيد أمهية التفاعل بنيو  اخلربات التعليمية
 .( م2111اإلبداع ) جينسن ، 

أولئك  و أكثر املعلمني فاعلية هم،عية أو بص      رية أو حس      ية جس      دية إن تعلم الفرد يكون إما بطريقة مس
بحوث أمهية و تظهر ال،الذين يكيفون أس             اليب تعليمهم و طرقهم مع أس             اليب تعلم طلبتهم املتنوعة 

( %81إذ تص     ل إىل )م(2118،س     تاينكما ذكر ذلك )حاس     ة البص     ر يف معاجلة التعلم و االحتفاظ به  
( %1و أما احلواس األخرى فأمهيتها حوايل )،( فقط %11لس        مع إىل )يف حني تص       ل أمهية حاس       ة ا،
و يؤكد ،كما أن اجلزء املسؤول عن الذكاء البصري يف املخ يفوق ذلك اجلزء املسؤول عن الذكاء اللفظي ،
يف أن وضع األفكار على هيئة صور إىل جانب الكلمات يعزز من مهارات التفكري  (م2111،مارجيولز)

صورها و من ليسهل ت؛و اخلرائط الذهنية أشبه بامللخصات املرسومة للمعلومات ،األداء و حيسن مستوى 
وقد ذكر ،رس              م خريطة أو ش              كل مياثل كيفية قراءة الذهن للمعلومة  علىمد تمث ت ذكرها و الطريقة تع

 أن العقل البشري يستطيع أن يتذكر ما يراه أسرع من تذكر ما يسمعه .  (م2111،هالل)
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كوين و حي  ث تتوافق مع ت،هل  ا نفس النهج التفكريي لإلنس               ان  ريط  ة ال  ذهني  ة يرجع إىل أنوة اخلإن ق
فحة كاملة بطريقة فالقراءة يف الواقع متيل ملسح ص،أسلوب البشر و تتوافق مع النواميس الطبيعية يف احلياة 

ث يكون املركز حي،واخلريطة الذهنية تعمد إىل رس   م ش   كل مياثل كيفية قراءة الذهن للمعلومة ،غري خطية 
هو الفكرة األس  اس و يتفرع من هذه الفكرة فروع على حس  ب االختص  اص أو التص  نيف أو التوايل و قد 
يتفرع فروع من الفروع على حس     ب تش     عب املوض     وع بينما يف الطريقة التقليدية تكون القراءة مس     ح من 

 .م(2111،هالل)ة الذهن للمعلومة اليسار إىل اليمني و من أعلى إىل أسفل و هذا ال مياثل كيفية قراء
إن االهتمام بتنمية اإلبداع لدى األفراد يف اجملتمع يقع بالدرجة األوىل على عاتق جهاز الرتبية إذ البد من 

ل حفظها فللمدرس          ة دور يف تنمية القدرات اإلبداعية من خالو  توليدها ال تلقيهاو  التحرك حنو املعرفة
اع كما تعليم كفؤ لتنمية هذه القدرات اإلبداعية لدى الطلبة فيمثل اإلبدتوفري و  تطوير اإلس             رتاتيجيات

 .( م2112الزيات ، ه أكثر النواتج الرتبوية أمهية )يشري طارق عامر بأن
ى )مي  دني  ك ( أن الرتكي  ب مع  ا فري و  يبني حتلي  ل العملي  ة اإلب  داعي  ة كيف أهن  ا تتطل  ب عملي  ات التحلي  لو 

و  م باحلداثةاألفكار اليت تتس      و  ض      ع ص      ياغات بني األفكار القدميةو  لىاإلبداع يتمثل يف قدرة الفرد ع
يتوقف ظهور و ، يكون التفكري يف أثن  اء اإلب  داع عملي  ة من التنبي  ه املتكرر للت  آلف بني العن  اص              ر العقلي  ة

جود ثورة من األفكار املكتسبة من خالل خربة يصوغها الفرد بصورة جديدة و  اإلبداع بصفته نشاطا على
بدون هذه العناص            ر األولية ال يس            تطيع الفرد أن يص            وغ عملياته و  يض            عها يف تراكيب جديدةأو ،

املوجودة  و بعبارة أخرى فإن اإلبداع هو إعادة صياغة للمعلومات أواخلربة اليت اكتسبها الفردو  ،اإلبداعية
يد عدد كبري من تولو ، تعترب اخلريطة الذهنية فرص    ة ملمارس     ة اإلبداعو ، لديه فعال يف منط أو ش    كل جديد

هنا تش        مل : أث حي،من فرص تنمية التفكري اإلبداعي و ؛األفكار اليت تس        اهم يف حتس        ني بناء اخلريطة
 ابتكار رسومو  نيفهاتص و  توزيعهاو  اليت تعترب منظومة لتنظيم املعلوماتو ؛ ابتكار الش كل العام للخريطة

 .( م2111 ترميزها كمعلومات اللفظية ) أمبوسيد ، البلوشي ،و 
وبناء على ذلك فإن ) ميدنيك ( يرى أن التدريب على املهارات اإلبداعية يقوم على تش      جيع الفرد على 

 .( م2111إثارة الدافع حنو الربط بني العناصر املتعارضة أو تلك اليت تبدو متعارضة ) أبوجادو ، 
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  -االختالف بين الخرائط المفاهيمية و الخرائط الذهنية :(8-4-8)
عبي   دات وأبوالس              مي   د )( الت   ايل االختالف بني خرائط املف   اهيم و خرائط ال   ذهن عن   د 2يف اجل   دول )

 م( . 2111،
 ( االختالف بين خرائط المفاهيم و خرائط الذهن عند عبيدات و أبو السميد8-7جدول )

 اخلريطة الذهنية اخلريطة املفاهيمية أو املعرفية
 ( رسم خمطط ملوضوع ما يقوم به الطالب عادة 1 ة لم عاد( رسم خمطط ملوضوع ما يقوم به املع1
ت  ذه  ب أبع  د من املعلوم  ات و حتوي عالق  ات  -2 ( تلتزم اخلريطة حبدود املعلومات يف الدرس 2

 جديدة يضعها الطالب بنفسه . 
( اخلريطة املعرفية أخذ مالحظات و تس              جيله  3

 كما و ردت 
 ت( اخلريط   ة ال   ذهني   ة هي خلق روابط و عالق   ا3

 جديدة . 
( هي إس      رتاتيجية تدرس يف األس      اس لتوض      يح 1

 املادة و تنظيمها 
( هي إس          رتاتيجية تعلم يبى فيها الطالب روابط 1

 و مهارات 
( هي خريطة ناقص       ة ميكن اس       تكماهلا بش       كل 1 ( هي خريطة مكتملة 1

 دائم 
( اخلرائط املعرفية متش    اهبة خاص    ة إذا و ض    عها 1

 املعلم 
يطة ذهنية خاص           ة به ال ميكن ( لكل طالب خر 1

 إجياد خريطتني متشاهبتني . 
( ميكن ألي ش              خص فهم اخلريط  ة و اإلف  ادة 1

 منها 
 ( ال ميكن استخدامها إال من قبل صاحبها . 1

م( الفرق بني خرائط الذاكرة ) خرائط العقل ( و اخلرائط املفاهيمية 2111،ش           يماء احلارون )وتوض           ح 
يث كوهنما رس   وما من ح؛اكرة أوخرائط العقل مع اخلرائط املفاهيمية يف الفكرة بقوهلا : تتش   ابه خرائط الذ

ولكن خيتلف ان يف كيفي ة التكوين حي ث تعتم د خرائط الذاكرة على التفرعات الش              جرية أو ما ،ختطيطي ة 
يس    مى برتكيب الش    جرة بينما تعتمد خرائط املفاهيم على العالقات بني املفاهيم و بعض    ها يف أحد فروع 

أما خرائط الذاكرة ،حبيث يص   ل بني هذه املفاهيم كلمات رابطة توض   ح العالقة بني هذه املفاهيم ،عرفة امل
ار ب  اس              تخ  دام ألفك  و هو ميث  ل تكثيف  ا ل ،ختلف  ة و ترابط  اهت  ا املعق  دةملهي عب  ارة عن ص              ور لألفك  ار اف
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بينما ،ه ذا معى وجعلهما يعمالن على حتس         ني عملييت التعليم و التعلم الكلمات املفتاحية، لكن كل من
تتميز خرائط التفكري يف اس       تخراج الطاقات الكامنة س       واء كانت معرفية أو حدس       ية أو مكانية أو حىت 

 ( . 111الصور البالغية اجملازية )ص
( االختالف بني اخلرائط ال   ذهني   ة و اخلرائط املعرفي   ة يف أن اخلرائط 311م، ص 2111،حممود )وذكر 

 ،ة تتم يف العقلفهي ترمج ة للع امل احمليط بنا و هذه الرتمج،ثي ل عقلي للفرد ملك ان م ا املعرفي ة تعين عملي ة مت
 و ميكن التعرف على ه    ذه اخلرائط من خالل التعبري،حبي    ث حي    دث نوع من التمثي    ل اإلدراكي للبيئ    ة 

لول أح  دمه  ا يتعلق ب  البح  ث عن ح:و على ذل  ك فهي ت  أخ  ذ تكوينني ،اللفظي أو الرس              وم التخطيطي  ة 
تفسري  و يتعلق اآلخر باإلطارات املرجعية لفهم و،شكالت املكانية هبدف توجيه أمناط السلوك املكاين امل

هي وس       يلة فط الذهنية أما اخلرائ؛و مبا أن اخلرائط املعرفية تعتمد على الروابط بني املفاهيم ،البيئة املكانية 
تح الطريق واس  عا ويف،تدفق األفكار يس  تخدمها الدماغ لتنظيم األفكار و ص  ياغتها بش  كل يس  مح تدفق ب

أمام التفكري اإلش      عاعي الذي يعين انتش      ار األفكار من املركز إىل كل االجتاهات و قد ص      ممت خرائط 
و هي أن العقل يتض           من اس           تيعاب األرقام و ؛الذهن يف ض           وء حقائق عن التعلم و العقل البش           ري 
األبعاد ، التخيالت ، الرموز ، الص    ور ومن خالل الكلمات و األوامر و اخلطوط باإلض    افة إىل األلوان ، 

 العرض السابق يلخص الباحث أوجه التشابه و االختالف بني اخلرائط املعرفية و اخلرائط الذهنية : 
 أوالً : أوجه الشبه : 

 كالمها أداة للتفكري و التعلم .   -1
 كالمها يعتمد على مبدأ نظرية أوزبل التعلم ذي معى .   -2
 ا منظمات ختطيطية بصرية . كالمه  -3
 كالمها تعتمد يف بنائها على املفاهيم العلمية .   -1
 كالمها أداة تساعد على سرعة التعلم .   -1
 تراعي الفروق الفردية .  -1
 تساعد بطيئ التعلم .  -1
 كالمها يساعد على التلخيص و تركيز املعلومات .   -8
  كالمها يساعد على رؤية املوضوع بشمول .  -2



 

 

 

- 29 - 

 أداة سهلة للمراجعة و تثبيت املعلومات .  -11
 
 : بين الخرائط المفاهيمية والخرائط الذهنيةأوجه االختالف ( 8-4-7)

( يبين أوجه االختالف بين الخرائط المفاهيمية والخرائط الذهنية من وجهة نظر 7-7جدول )
 الباحث .

 اخلرائط الذهنية اخلرائط املفاهيمية وجه االختالف
خرائط املفاهيم ، خرائط املعرفة ، خرائط  ية التسم

 شجرية 
خرائط التفكري ، خرائط العق      ل ، خرائط 

 الذاكرة ، خرائط الذهن . 
ه رم ي حب ي       ث امل ف هوم الع       ام يف أعلى  الشكل العام 

اخلريط   ة و تلي   ه املف   اهيم األق   ل عمومي   ة 
 فاألقل

ش   عاعي حبيث الفكرة العامة يف املنتص   ف و 
نتش              رة منه     ا يف ك     ل األفك     ار الفرعي     ة م

 االجتاهات . 
تعمد خرائط املفاهيم على العالقات بني  التكوين 

املفاهيم و بعض            ها يف أحد فروع املعرفة 
حبي ث يص              ل بني هذه املفاهيم كلمات 

 رابطة توضح العالقة بني هذه املفاهيم 

ت ع ت م       د خ رائ ط ال       ذه ن ع لى التفرع       ات 
 الشجرية أو ما يسمى برتكيب الشجرة . 

 تعتم  د على املف  اهيم و ترتيبه  ا و الروابط ماد االعت
 بني املفاهيم 

تعتم  د على البني  ة املعرفي  ة كك  ل من مف  اهيم 
و قواع    د و مب    ادئ و نظري    ات أي حتلي    ل 

 احملتوى ككل . 
إب راز امل ف       اهيم اجملردة اليت يف النص و  املفاهيم 

إظه     ار العالق     ات املوجودة بينه     ا فقط 
 ا فقط( به)تعتمد على املفاهيم و ترتي

إبراز املف  اهيم بتف  اص              يله  ا اليت يف النص و 
إظه      ار العالق      ات املوجودة بينه      ا و إبراز 
امت  داداهت  ا و حتوالهت  ا و حت  دي  د العملي  ات و 
ال ظ روف ال يت ت ؤدي إىل تل       ك التحوالت 
 )وتعتمد على التفس    ري و التحليل للجزئيات

 املكونة للموضوع ( 
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 اخلرائط الذهنية اخلرائط املفاهيمية وجه االختالف
، كلم    ات تتكون من : مف    اهيم علمي    ة  تتكون من 

 ربط ، روابط عرضية األمثلة . 
تتكون من : مف     اهيم علمي     ة ، روابط بني 
املفاهيم ، حقائق ، نظريات و نس    تخدم يف 
ذلك اخليال ، الصور ، الرموز ، األشكال ، 

 الرسوم التوضيحية ، األلوان . 
هي خريط   ة مكتمل   ة و هي أق   ل ِشولي   ة  الشمول 

من اخلريط      ة ال      ذهني      ة و تعتم      د على 
 كل اهلرمي فقط الش

ناقص   ة ميكن اس   تكماله بش   كل دائم و هي 
أِش ل من اخلريط ة املف اهيمية حيث ميكن أن 
تض   م أكثر من خريطة مفاهيمية أو ش   جرية 

 أو حتليل أو تدفق أو فقاعات أو دائرية 
اخلرائط املعرفية متش          اهبة خاص          ة إذا و  التشابه 

 ضعها املعلم . 
لك  ل ط  ال  ب خريط  ة ذهني  ة خ  اص               ة ب  ه ال 

 ميكن إجياد خريطتني متشاهبتني . 
ميكن ألي ش              خص فهم اخلريط       ة و  اإلفادة 

 اإلفادة منها 
 ال ميكن استخدامها إال من قبل صاحبها 

ال تس              هل فهم النص ألهنا تعتمد على  فهم النص 
 املفاهيم اجملردة فقط 

إن اخلرائط الذهنية إس      رتاتيجية تس      هل فهم 
 البشرية  ةالنص ألنه يبى على طبيعة الذاكر 

د مقيدة التفكري )تفكري حمدد( تلتزم حبدو  التفكري 
 الدرس 

غري مقي    دة التفكري ) تفكري متش              ع    ب ( 
 حتوي عالقات جديدة . 

   م(2007تايه، أبو)؛ م(2006البلوشي، و  سعيدي أمبو)و ؛ م(1996 زمالؤه،و  )اخلليلي ذكر وقد
 هي: و  العقلية الفرد بنية يف املفاهيم رئيسة لتنظيم خطوات ثالث حدد أوزبل أن
  :للبنية املعرفية اهلرمي التنظيم  -1

ِشولية، و  عمومية األقل إىل ِشوليةو  األكثر عمومية من املتعلم عقل يف املعلومات ترتب أن ينبغي أي
 بادئاملو  املفاهيم اهلرم و تليها قمة ِشوالً  األكثر املبادئو  املفاهيم حتتل حبيث بصورة هرمية ترتب أي

  .ِشوالً  فاألقل األقل
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 حبيث التطوير املستمرو  للتعديل قابلة الفرد ميتلكها اليت املفاهيم أن يعين و الذي :املتعاقب التميز -2

 املفاهيم فإن املعى ذي التعلم عملية يف استمر الفرد كلماو   ِشوليةو  عموميةو  اتساعاً  أكثر يصبح

 .ثباتاً و  ضوحاً  و تزداد البنية املعرفية يف املوجودة
 عملية بينهما حيدثو  حتوره بعد السابق املفهوم إىل اجلديد يضاف املفهوم أي أن  :التكاملي التوفيق -3

 عندماو  أحسن،و  أجود ذو املعى التعلم يصبح عليهو  جديد مفهوم تكوين إىل يؤدي مما ربط و تكامل

مرتابطة  أخرى جمموعةو  املفاهيم من مرتابطة ةجمموع بني أو تناقض تشابه عالقة هناك بأن الفرد يشعر
 .التكاملي بالتوفيق يعرف ما حيدث املفاهيم من
 اليت التعليمية األداة منها ،التدريس أساليبو طرائق  جمال يف أوزبل لنظرية عديدة تطبيقات ظهرت وقد

 أداة بني املعى ذات العالقات لفهم كطريقة م(،1211) عام بتطويرها (Gowin)جووين قام

 ما بني التفاعلو  العالقة رؤية على (Vee)الشكل هوو  األشياء،و  العملياتو  األحداث  للمساعدة

 من الشكل التسمية اشتقت قدو  .استقصاؤه أو حبثه مت قد كان معرفته حلدث ينبغي ماو  معروف هو

بصرية  وسيلةو  صورة عن عبارة وهو،باللغة العربية  1 رقم( أو الVee) أو احلرف األجنيب البياين األصلي
هبا  االحتفاظو  التعلم يف الرئيسة املفاهيم على دور ركزتباجلانب املفاهيمي و  املنهجي اجلانب ربطت

  .(537 ، ص م2007 )زيتون،
 مراجعةو  األفكار، من افرو  عدد إلدارة  االجتماعية الدراسات يف (Vee)الشكل خريطة وتستخدم

 بالتعلم الطلبة الفوري اخنراط يف تسهم ؛الدراسي الفصل يف عملية أداة روفكما ت املختلفة، النظر جهاتو 
 صغرية جمموعات يف أو الزمالء مع مستقل يعملون بشكل هم بينما ؛العملياتو  احملتوى مع ربطهمو 

 اإلندماج، كأدوات لعملية البيانية الرسوم هذه استخدام الطلبةو  للمعلمني ميكن كامله، كما الصف أو
 استخدام فإن الدراسات من لكثري على احلاسوب، و وفقاً  السبورة، أو أو الورق، على إنشائها نميكو 

 الطلبة متكنو  يف التحصيل، الطويلو  القصري املدى على فاعلية أكثرو  الدافعية، من األدوات يزيد هذه

 اآلخرين  مع علوماتامل تبادلو  الشخصي، املعى بناءو  تقدم التسهيالت،و  تعلمهم، مسؤولية حتمل من
 (Link, 2008). مجاعية  عروض تقدميو 
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تدريس  اخلرائط يفو  هذه الرسوم استخدام ميكن أنه Vacca & Vacca, 2001)وأشار) 
و  املسبقة، املعرفة لتقييم سيلةو  باعتبارها ميكن استخدامها األوىل :طرق بثالث االجتماعية الدراسات

  .الطلبة اهتمام األفكار، و حتفيز تبادلو  جديدة، موضوعات أو معاينة إدخال
 إحراز من التحققو  املعلومات، على املالحظات و اإلبقاء لتدوين سيلةو  لتوفري استخدامها ميكن  :ثانياً 

 .االهتمام إثارةو  املتعلمة، املعلومات تقييمو  املستخلصة نطاق املعلومات توسيعو  تقدم،

 .التقومي أداة مبثابة تكونو  املستقبلية و األنشطة للمشاريع األساس وضعو  التعلم تقييمو  للمراجعة :ثالثاً 

 اخلاطئة والعصف املفاهيم تبديدو  معروف هو ما لتنظيم الفرصة للمعلمني و الطلبة األداة هذه توفر كما

 يف النتائج رؤية بالتايلو  األفكار تبادلو  املعلومات معاجلةو  بالنتائج جديدة، و التنبؤ ملعلومات الذهين
 .(Keppell, 2001بسيطة و سهلة ) متثيالت
 معرفتهم بناء على يساعدهم بإطار الطالب مُيد الصفوف يف (Vee)الشكل خريطة استخدام كما أن

 على تشجيع يساعدهم كما املعرفة، تلك بناء يف يسلكونه الذي يعكس املسارو  ما، علمي مفهوم حول

 يقررون مث معينة أحداث كلمات، أو على حيتاجون لإلمجاع فهم بينهم، فيما التواصلو  املناقشةو  احلوار

 ؛ناحية من مع أقراهنم معرفتهم الطلبة يبين بذلكو  إليها، توصلوا اليت البيانات األنسب لتحليل الطريقة
 ص ، م2007 البلوشي،و  سعيدي )أمبو أخرى من ناحية بينهم فيما االجتماعية العالقات تنمو كما

 مساعدةو  العملية، نشطةاأل خالل من التعليم عملية تطوير إىل (Vee)الشكل خريطة هتدفما كو ( 5

املعرفة العلمية  إنتاج خالهلا من يتم اليت الطرقو  العلم عملياتو  بنية املعرفة، فهم على املعلمنيو  الطلبة
و  ميتلكها اليت سابقةال املعرفة من بدءاً  املتعلم يسلكه الذي املسار ، (Vee)الشكل  خريطة و تظهر
 :التالية األسئلة خالل من إليها يتوصل اجلديدة اليت املعرفة إىل وصوالً 

 املوضوع؟ عن نعرف أن نريد ماذا 1-

 املوضوع؟ عن حالياً  نعرفه الذي ما 2-

 أسئلتنا؟ عن اإلجابة لنجد عمله علينا جيب ماذا 3-

 نقيس؟ ماذاو  نالحظ ماذا 4-

 اتنا؟مالحظ تعنيه الذي ما 5-

 معاً؟ األفكار نربط كيف 6-
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 ممارسة خالل من املعرفة نتاجإ إىل يهدف استداللو  حبث مشروع أنه على العلم  (Vee)أشكال وتظهر

و  )نوفاك مكوناهتاصحة و  قائعهاو  حيث من ثابتة معرفية بنية بوصفه العلم مع ال يتعاملو  أنفسهم الطلبة
 .(389 ص ، م2004 الزعيب، (؛ 1995) جويني،

 
 

 تعريف الخريطة الذهنية : (8-4-4)
و  ،( ألول مرة توين بوزان يف هناية الس    تينياتmapping mindطرح مص    طلح اخلريطة الذهنية أو )

 و كما أهنا تقوم بتص              نيف؛أداة فكرية مثالية لتنظيم األفكار : ( بأهنا Buzan م،2111ق د عرفها )
تتش     عب  ؛تتكون من مفهوم حموري يف مركز اخلريطةو ؛ حيث تس    تخدم األلوان؛األفكار و  تنظيم احلقائق

ث تعكس حي؛يتم حتديدها إما بكلمات أو رموز أو ص     ور و  منه مفاهيم رئيس     ة مث مفاهيم فرعية أخرى
زويد إض   افة إىل ت؛األيس   ر و  اس   تثمار طاقات الدماغ كاملة بنص   فيه األمينو ؛ أس   لوب عمل دماغ اإلنس   ان

و  ادة الرتكيززيو  اس   تعماهلا لتحس   ني الذاكرةو ، تدعاء املعلوماتاس   و  الطالب بطرق جديدة ممتعة حلفظ
و  فكريكما أهنا أداة تس  اعد على التالس  تخدام موارد الطالب الذهنية،   فهي توفر أفض ل الس  بل ؛اإلبداع 

األفكار و  تس             مح بتنظيم احلقائقو ؛ اس             تخراجهاو  التعلم عن طريق ختزين املعلومات يف املخو  التذكر
 سيلة للتدوين أيضاً . و  هيو  يقة اليت يعمل هبا العقلبنفس الطر 

و  س        يلة يس        تخدمها الدماغ لتنظيم األفكارو  ( بأهنام2111،حممود )وتعد اخلريطة الذهنية كما أش        ار 
ين انتشار اسعاً أمام التفكري اإلشعاعي الذي يعو  يفتح الطريقو  ص ياغتها بش كل يس مح بتدفق األفكار

 كل االجتاهات .   األفكار من املركز إىل
 العقلو  ص         ممت أيض         ا يف ض         وء حقائق عن التعلم الذهنية رائطاخلأن ب( م2111،حممود )وأض         اف 

و ، اخلطوطو  األوامرو  الكلماتو  ن عمل العقل ال يتض       من فقط اس       تيعاب األرقامأهي و ، البش       ري
لكل  و طته الذهنيةلكل دماغ خريو ، الص       ورو  الرموزو  التخيالتو  األبعادو  لكن يتض       من أيض       ا األلوان

فإذا مسعنا كلمة أوش     اهدنا ص     ورة فإن كل ش     خص يقيم روابط  ؛دماغ نظام فريد من الروابط اليت يقيمها
 رمبا عشرات أو مئات أو ماليني الروابط اليت ال يشاركه فيها أحد . و ، خمتلفة

 املتعلم من و الطالب عدأس       لوب س       ريع يس       او  ( بأهنا منهج عقلي فعالم2111كما عرفها ) هالل ، 
دة لدى  إض          افة معارف جديو ، يف التنظيم اجليد للبناء املعريف املهاري ،املعلم من جانب آخرو  جانب
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و  اناتإض       افة بيو  هيئيرس       م خارطة لتوس       يع التفكري يف موض       وع الدراس       ة من خالل جتز و ، كل منهما
رض املس           تخدمة يف عاختص           ار الكلمات و يل ليعمل على تقو ، معلومات جديدة ملا هو موجود بالفعل

 الرس          وماتو  اخلطوطو  املعربةو  الكلمات القص          ريةو  حيث يس          تخدم املنطق،املوض          وع أو الدرس 
 الروابط بني الرسومات . و  األلوانو  الصورو  التوضيحية

 لبناءالتفكري او  التعلمو  س     يلة تس     اعد على التخطيطو  ( بأهنام2111وقد ذكر ) ش     واهني ، بدندي ، 
و  د على الرتكيزتساعو  احدة بطريقة مرتبةو  رقةو  كتابة كل ما يريده الفرد علىو   على رس مهي تعتمد و ،

التذكر حبيث جتمع فيها بني اجلانب الكتايب املختص           ر لكلمات معدودة مع اجلانب الرمسي مما يس           اعد 
 . الشيء املراد تذكرة برمسه معينة على ربط

مل على عمنهج تعليمي حديث ي ( منها أهنام2111، يفات أخرى ذكرها )هالل هناك عدة تعر  أنكما 
زئيات يرس    م ص    ور كلية جلو ، معلومات جديدة ملا هو موجود يف العقلو  إض    افة بياناتو  توس    يع الفهم

.  تعليمية األخرىالتعلم يف إجناز األهداف الو  يوظف التقنيات احلديثة يف التعليمو ، املوض  وع التفص  يلي
 و الدراس            ة الفعالة اليت تقوم على ربط املعلومات املقروءة يف الكتب س            ائلو  وس            يلة ناجحة منفهي 

كلمات على ش      كل خريطة تتحول الفكرة املقروءة فيها إىل خريطة حتوي و   املذكرات بواس      طة رس      ومات
 األلوان . و  أشكال خمتصرة ممزوجة باألشكال

من أمس  ائه  ا خرائط و  م(1211وظهر مص              طلح اخلريط  ة ال  ذهني  ة ألول مرة عن طريق توين بوزان ع  ام )
 اخلرائط الذهنية . و ؛ خرائط الذهن؛العقل 

دك على تزودك مبفاتيح تس     اع،اخلريطة الذهنية بأهنا تقنية رس     ومية قوية  (م2111،توين بوزان)وقد عرف 
بتس    خري أغلب مهارات العقل بكلمة ، ص    ورة ، عدد ، منطق ، ألوان ، إيقاع ، ؛اس    تخدام طاقة عقلك 

 أسلوب قوي يعطيك احلرية املطلقة يف استخدام طاقات عقلك . و  يف كل مرة
 س              رتاتيجي ة تعليمي ة فع الة تقوم بربط املعلوماتاخلريط ة ال ذهني ة ب أهن ا : ا( م2111)هالل ، وق د عرف 

كلمات على ش    كل خريطة حتول الفكرة املقروءة إىل و   املذكرات بواس    طة رس    وماتو  املقروءة يف الكتب
 ةاحدة حيث تعطي املتعلم مس     احو  رقةو  األش     كال يفو   خمتص     رة ممزوجة باأللوانخريطة حتوي أش     كاالً 

املعلومات و  ترس   يخ البياناتو  متنحه فرص  ة مراجعة معلوماته الس   ابقة عن املوض  وعو  اس  عة من التفكريو 
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كما للذهن   متثيلها على ش              كل أقربو  وهي طريقة لرتتيب املعلوماتديدة يف مناطق املعرفة الذهنية اجل 
 يشري توين بوزان صاحب هذه الفكرة . 

ة يف أغلب ميكن تطبيق اخلرائط الذهنيو  التفكري أمراً ممتعاً و  العملو  إن اخلارطة الذهنية جتعل الدراس           ة
 .( م2111مواقف احلياة اليت تتضمن أي تعلم أو تفكري ) مارجيلوس، 

حل  ،ل ش  اريع ، االتص  ال ، التنظيم ، حتليفمثال يطبقها الفرد من خالل : التخطيط ، عمل القوائم ، امل
من خالل : التذكر ، أخذ املالحظة ، ص        نع املالحظة ، التقارير ، املقاالت ، املتعلم يطبقها و املش        كلة 

تخطيط ، الع  ام ل  احملرتف من خالل : ال ويطبقه  ا العروض التق دميي  ة ، االمتح  ان ات ، التفكري ، الرتكيز ،
ظيم ، النظرة العامة ، االجتماعات ، التدريب ، التفاوض ، املقابلة ، التقييمات االتصال ، املشاريع ، التن

 ، التفتح الذهين . 
 
 

 فوائدهاو  ( مجاالت الخرائط الذهنية4-7جدول )
 الفائدة اجملاالت

 و تش         عر باالرتياح خالل الدراس         ة املراجعةو  ختفض األطنان من العمل التعلم 
 قدراتك يف التعلم  اثقا منو  تكنو  االمتحانات

 سهولة التذكر ، شاهد املعلومات بعيون عقلك  احلفظ 
و  رقة و الوضعيات من البداية للنهاية على قطعةو  ص مم مجيع التفاص يل التخطيط 

 احدة
كن مس  يطراً على مجيع التفاص  يل باملش  اريع باحلفالت ، اإلجازات أو أي  التنظيم 

 موضوع آخر . 
 بيان العالقات و  طريقة لتحليل األفكار تكون لديك التفكري 

 واضحة ميكنك أن تكون يف أفضل حاالتك و  مسرتخيةو  اخلطابات حية العرض التقدميي  
 إجياز و  ضوحو  بكلو  جبميع األشكال االتصال 
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 الفائدة اجملاالت
الرتكيز على املهمة ألفض   ل النتائج اس   تخدم مجيع مهارات قش   رتك املخية  الرتكيز 

 .  ملا يسرتعي انتباهك
من التخطيط إىل ج   دول األعم   ال على الرتؤس إىل التنفي   ذ األعم   ال تتم  االجتماعات 

 كفاءة و   بسرعة
و  جهة نظر عامة فهم العالقاتو  املش              ه د ك ام ل أمامك بنفس الوقت النظرة العامة 

 الروابط 
  سهولةو  من التحضري إىل التقدمي إهنا جتعل العمل أكثر سرعة التدريب 
 احدة و  قابليتك للمناورة يف صفحةو  كل املسائل موقعك التفاوض 

م بش            كل تقييو  إهنا العاص            فة العقلية اجلديدة حيث تتولد أفكار أكثر التفتح الفكري 
 مالئم 

 ،عبارة عن تقنية نستخدمها كلنا بصورة تلقائية mind mappingفاخلارطة الذهنية أو ما يسمى ب        
ة يص   بح من الص   عب متابعة التش   عبات فتقوم اخلارطة الذهنيو  تداخلتو  خاص  ة عندما تتش   عب األفكار

اة رائعة يف تنظيم هي أدو ، ة الذهنية ترس  م ص  ورة مرئية لألفكارقنية اخلارط،إن تاخليارات و  بتتبع األفكار
ة عمل العقل ذهب الكثري إىل دراس   ة كيفي،وقد تعترب تقنية تس   اعد على اس   تخدام طاقة العقل و ، التفكري

ت س    يلة لرفع إمكانات عقولنا يف ش    ىت اجملاالو  عنو  ،اس    تغالل طاقاتهو  إمكانات االس    تفادةو  ش    ريالب
حيث أن ،)التخطيط الذهين املبدع ، التحص        يل ...( فالقدرات الذهنية حمل اهتمام العديد من الرتبويني 

وين بوزان اخلريطة ر تفابتك،يس تغلها بأفض  ل الطرق و ؛ هناك قدرة خارقة ميتلكها اإلنس ان جيب أن يوظفها
اخلريطة فالفئات ، و  أداة تعمل على تنظيم املعلومات من خالل التس             لس             الت اهلرمية هيو  الذهنية

الذهنية تعتمد نفس الطريقة املتس    لس    لة حيث تبدأ من نقطة مركزية حمددة مث تس    مح لألفكار بالتدفق إن 
 ،ايا املظلمةإلقاء الكثري من الض          وء على الزو و ؛ قةحيفزه لفتح األبواب املغل،مما منح عقلك احلرية املطلقة 

و  متاس   كو  بتنظيم؛اليت قد تبدو غري منطقية بالنس  بة لك ففي اخلريطة الذهنية تدفق حر خارج من املركز 
 ة أو الفئات املرتبطة باملوضوع الرئيس . ييتم فيها التقاط املوضوعات الرئيس



 

 

 

- 37 - 

 يسيطر النصف األيسر من الدماغ على حركة اجلانب، يقوم كل من نص في الدماغ بوظائف خمتلفةحيث 
ركة األمين من الدماغ فيس   يطر على ح التحليل ،أما النص   فو  إض   افة إىل ض   بط اللغة؛األمين من اجلس   م 

و   بط اإليقاعض   و  إض   افة إىل تنظيم الوظائف غري اللفظية مثل متييز األمناط؛اجلانب األيس   ر من اجلس   م 
ن الدماغ عاجلات النص ف األيسر مليم يف املدارس التقليدية عادة يركز على مالتعو  كذلك معاجلة الص ور

 .( م2111) السلطي ، 
 طلبة مسعيافعندما تعرض املعلومات على ال،إن التعليم يكون أكثر فاعلية عندما يستثار نصفا الدماغ معا 

لبة أكثر مما جيعل الط فإن كال من نص        في الدماغ يقوم مبعاجلة تلك املعلومات بش        كل متزامن؛بص        ريا و 
حيث يش   رتك يف هذا ،يفكر بفعالية و  يعملو  جيعله يش   اركو  ينش   ط املتعلمو ، إنتاجاً للمفاهيمو  ختيال

 – اإلدراك املكاين –أحالم اليقظة  –املوس            يقى  –من مهامه ) األلوان  والذي املخ األمين التنظيم فص
 –لتحدث من مهامه ) ا الذيو  األيسرو  لص ورة الكلية (كل املهام اليت تتطلب رؤية او   األبعاد –التخيل 
الذاكرة  و التحليل ( أي أهنا تعتمد على الذاكرة اللفظية –القوائم  –التس           لس           ل  –األعداد  –املنطق 

معاجلة الش             ق األمين من املخ و  مبعاجلة الش             ق األيس             ر من املخ للمعلومات اللفظيةو  البص             رية معا
تشغل  يس تطيع الطالب أن يقوي ذاكرته باستخدامه ألنشطةو ، كفاءة التعلم  للمعلومات البص رية ترفع من

 اجلمع بني عناصر شقي املخ يزيد من القدرة العامة لألداء . ففصي الدماغ 
يعمل و ، ليس خطيو ، متش             ابكو  املخ معقدو  ،اخلاليا العقلية للدماغ تعمل يف خطوط متداخلةإن 

ربط املعاين و  ،معانيها بصورةو  ربط الكلمات:الل اخلريطة الذهنية يتم يف التعلم من خو  ،بصورة الخطية
يس       تخدمها املخ  ،س       يلة للتفكري اإلش       عاعيو  تعترب اخلريطة الذهنيةو ، املختلفة ببعض       ها البعض بالفروع

 االنتشار من املركز إىل كل االجتاهات . و  السماح هلا بالتدفقو  صياغتهاو  لتنظيم األفكار
  

 
 
 الخريطة الذهنية : أهمية(8-4-3)

يف ظ  ل الع  دي  د من ال  دراس               ات واألحب  اث اليت ق  ام هب  ا بوزان وآخرون إلثب  ات ف  اعلي  ة اخلرائط ال  ذهني  ة و 
 :( م2111واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية ) بوزان ،  ؛التنقيب عن أبرز مزاياها و فوائدها
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عاونا و جتعله أكثر ت وبالتايل،تعم ل بش              ك ل فوري على ب ث روح التش              ويق ل دى الطالب  -1
 استعداد لتلقي املعرفة بالفصل .

 جتعل الدروس و العروض أكثر تلقائية و إبداعاً و إمتاعاً سواء بالنسبة للمعلم أو الطالب. -2

تزام ب  دال من االل ،تض              في اخلريط  ة على م  ذكرات املعلم ق  دراً من املرون  ة و إمك  اني  ة التكيف -3
ر ي هذا الزمن الذي يتس م بالتغري املستمر و التطو فف،بالقوالب الص ارمة على مدى الس نوات 

السريع يكون املدرس حباجة ألن يكون قادرا على التغري و إضافة املزيد من املذكرات التعليمية 
 على حنو سريع و سهل .

هنا متثل فرص   ة أكرب للطالب يف احلص   ول على درجات أفض   ل يف االختبارات حيث تس   مح أ  -1
 كار الكتاب أو احملاضرة أو العرض .بتواصل وربط أفكاره مع أف

ق وإمن   ا تبني العالق   ات بني احلق   ائ،أن خريط   ة العق   ل ال تقتص              ر فقط على إظه   ار احلق   ائق  -1
 بعكس النصوص اخلطية و بالتايل متنح الطالب فهما أعمق للموضوع .؛

س       احة أقل  حيث حتتل م،تقلل كمية احملاض       رات اخلطية اليت يدوهنا الطالب على حنو هائل   -1
 ثرياً من املذكرات العادية يف صفحة واحدة خلريطة عقل كبرية . ك

وخاص  ة  ؛متثل خريطة العقل أمهية خاص  ة بالنس  بة للطالب الذين يعانون من ص  عوبات التعلم -1
فمن خالل حترير الطف ل من س              طوة علم دالل  ة ،من جي دون ص              عوب ة يف القراءة و الكت اب ة 

فإن خريطة العقل متنح الطفل ،من الص              عوبة  ب امل ائ ة 21ال ذي ميث ل م ا يقرب من ؛األلف اظ 
 قدرة أكثر تلقائية و تكامال وسرعة يف التعبري عن الذات .

متكن ك من جتميع ص              ورة املعرف ة الك امل ة يف كل األوقات مما متنح فهما أكثر توازنا وتكامال  -8
 للمادة ككل .

اخلاص              ة بأي  ع املعرفةوبني ة ميكن أن تتكامل بداخلها ش              ىت أنوا ؛رتكيز لمتنح العق ل حموراً ل -2
 موضوع و تزيد من تعطش العقل إىل املعرفة . 

 تتسم بدرجة فاعلية مرتفعة جداً تفوق الطرق األخرى املستخدمة يف أغراض املراجعة . -11

تش     حذ القدرات على تذكر و فهم الكتب و احملاض     رات و العروض مما ميكنك من النبوغ يف  -11
 أي جمال من جماالت التعلم . 
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 يف حتقيق التايل : م(2111)هالل ،اخلريطة الذهنية املتعلم و املعلم  تساعدكما 
 . تنظيم البناء املعريف و املهاري لدى كل منهما 

   رصة فالفضاء الفسيح الذي ترمسه اخلريطة الذهنية للمتعلم متنحه ف؛املراجعة للمعلومات الس ابقة
تعرجاهتا  ملعلومات اجلديدة يف مناطقفرتسخ البيانات و ا؛مراجعة معلوماته السابقة عن املوضوع 

 الذهنية .

   املراجعة املتكررة للموض        وع إذ أهنا توس        ع الفهم و إض        افة بيانات و معلومات جديدة ملا هو
فبعض املتعلمني قد جيدون ص      عوبة يف رس      م خريطة ذهنية للدرس أثناء عرض      ه و لكن ؛موجود 

 يسهل عليهم ذلك عند مراجعته .

 موض          وعات من قبل املتعلمني عندما ال جيدون متس          عا من الوقت ملراجعة املراجعة الس          ريعة لل
 تفصيلية .

   يرسم صورة خاصة للموضوع بعد مشاهدة ؛منهم  إذ أن كالً ؛مراعاة الفروق الفردية عند الطلبة
 خريطة الشكل الذي توضحه حسب قدراته و مهاراته .

  ة و د حص   لوا عليها من خالل اخلريطتطوير املتعلمني ألس   ئلة جديدة عن بيانات و معلومات ق
 اليت تطور أيضا العمق املعريف و املهاري للمتعلم يف موضوع ما .

 . إعداد االختبار املدرسي و ذلك من خالل وضوح اجلزئيات التفصيلية للموضوعات 

  . تلخيص املوضوع عند عرضه امللخص السبوري 

  توثيق البيانات و املعلومات من مصادر حبثية خمتلفة . 

  كر األش     كال املرتس     مة يفس     هولة تذكر البيانات و املعلومات الواردة يف املوض     وع من خالل تذ 
 أذهاهنم.

 . رسم صورة كلية جلزئيات املوضوع التفصيلي 

 . تنمي مهارات املتعلمني يف اإلبداع الفين لتوضيح البيانات و املعلومات املكونة للموضوع 

  رائح و التعلم كاحلاس   وب و جهاز العرض فوق الرأس و الش   توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم
 و التسجيالت األخرى وغريها . 
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  رفع القيد عن تفكري الطالب أو املس        تهدف و حتريك الذهن و تقوية الذاكرة و الرتكيز بش        كل
 أكرب .

 . استخدام املعلومات بشكل كفء ويف الوقت املطلوب 

 كلة .تنشيط الطاقة وإجياد حلول إهلامية لكل مش 

  . إتاحة التعليم من خالل اللعب واملرح 

   كلمات ( بصورة فاعلة دون االحتياج إىل محل قصاصات   –خطب  –تقدمي العروض )تدريس
 أوراق للتذكر . 

  . تلخيص الكتب املنهجية و املراجع بصورة خالقة وخمتصرة كتاب كامل يف صفحة واحدة 

  وتذكرها بطريقة فعالةتدوين حملاضرات واملالحظات والنقاط املهمة. 

  تقلل من الكلمات املس تخدمة يف عرض الدرس فتس اعد يف شدة الرتكيز و تسهل فهمه بوضوح
 من قبل املتعلمني . 

 . تعطي نظرة عامة للمواضيع الواسعة وجتمع وحتلل كميات كبرية من البيانات 

 املناسبة له متكن الفرد املعلم واملتعلم من التخطيط وحتديد املسارات واالختيارات . 

 . تشجع حل املشكلة بأن تعرض طرقا إبداعية جديدة 

 . متكن الفرد املعلم و املتعلم من التفكري بفعالية ألبعد احلدود 

 . ممتعة للمشاهدة و تشجع الفرد على قراءهتا و التأمل فيها و تذكرها 

 . تعطي الفرصة لألفراد لرؤية الصورة و التفاصيل كاملة و يف نفس الوقت 

 ديد األهداف اليت تود حتقيقها . حت 

 توفري املزيد من الوقت. 

ومه  ارات ؛مه ارات البح ث،و س              اع  د على تطوير مه  ارات التفكري يف جتهيز املعلوم  اتخرائط العق ل تإن 
 املهارات التقوميية .و التفكري اإلبداعي 

س     خر مجيع املهارات ت فهي ؛لمراجعةاس     رتاتيجية لو لتعلم الفعال مهمة لس     رتاتيجية اتعترب خرائط الذهن و 
ريد يف فو  حيدو  وعي مكاين ، يف أس       لوب ؛ عدد ، منطق ، إيقاع ، لون؛ص       ورة  ؛املرتبطة بالدماغ كلمة

 هي بذلك متنح الفرد احلرية لسري االمتدادات الالهنائية من الدماغ . و ؛ قوته
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 الفوائد التربوية للخريطة الذهنية : (8-4-5)

 

عليم صحابته تاخلريطة الذهنية يف املريب األول أسلوب عليه وسلم  قد وظف الرسول صلى اهللل     -1
مث  هذا سبيُل اهلِل مستقيًما، وخطَّ خطوطًا عن مييِنه وِشالِه، قالعندما رسم هلم خطا مستقيما و الكرام 

اطري)قال : هذه السبُل ليس منها سبيل  إال عليه شيطان  يدعو إليه، مث قرأ :  َ
يًما ُمْس  َوَأنَّ َهَذا ِصر

َتقر

َق بركم َعْن َسبريلرهر  ُبَل َفَتَفرَّ برُعوُه َوََل َتتَّبرُعوا السُّ فكان أول من أسس مثل هذه  113األنعام:( َفاتَّ
( أن هناك العديد من الفوائد الرتبوية للخرائط Goldberge، م2111ويوضح ) الطريقة بالتعليم  ،

تزيد و فكري املتعلم، ترفع القيد عن تو هاري لدى املتعلم، الذهنية تتمثل يف أهنا: تنظم البناء املعريف وامل
جتعل املتعلم و  تنشط الذهن وتقوي الذاكرة،و من ثقة املتعلم بنفسه، وجتعله قادرة على اإلنتاج واإلبداع، 

قادر على استخدام املعلومات بشكل أفضل ويف الوقت املطلوب، كما تقدم املادة العلمية بطريقة شيقة 
( فوائد تربوية أخرى للخرائط الذهنية تتمثل يف أهنا تساعد يف م2111،الرفاعي )يف ويض وممتعة .

مراعاة الفروق الفردية بني الطالب ، توظيف التقنيات احلديثة يف عرض الدروس، تلخيص املوضوع 
( م2111بوزان، )( وم2113يشري كل من ) حبيب، و عند عرضه و تصنيف املعلومات بطرق سهلة . 

لبناء املعريف واملهاري مة اأء املعرفة اإلنسانية، من خالل تو حد اسرتاتيجيات التدريس املناسبة لبناإىل أهنا أ
لدى الطالب، عن طريق تنمية التفكري البصري لدى الطالب، ومتكينهم من الرؤية الشاملة ملوضوع 

ة ومناذج إبداعية يالدرس، وصياغة األفكار الرئيسة على هيئة أشكال أو صور مرتابطة متثل حمتوی بصر 
 أن (إىل م2112 ، عيدس ةهال)شريوت،لتنظيم معلومات احملتوى وترتبط مباشرة مبهارات التفكري العليا 

 حتقيق و لعلميةا املعرفة استنباط و استنتاج على الطالب تساعد أهنا من تنبع الذهنية اخلرائط أمهية
 . الالزمة اضاتاالفرت  ووضع ، الالحقة و السابقة املعارف بني الرتابط
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 صفات الصورة الذهنية : (8-4-2)
أوبغرض ،بغرض الوص     ول إىل حل للمش     كلة ؛إن التعلم الفعال يعتمد على تفعيل ش    بكة عقلية أو أكثر 

 و الناس عادة ما يس    تخدمون الش    بكات العقلية اليت يتم تفعيلها أوالً مع أدمغتهمو ، تفس    ري ظاهرة معينة
أكثر سالسة يف  و التفعيل يف الدماغو  الذهنية أسهل يف عملية االستدعاء يف معظم األحيان فإن الصور

ذلك ألن الصور الذهنية تتصف بثالث خصائص و ؛ التعامل مع عناص ر الذاكرة األخرى كالكلمات مثال
 أساسية : 

       يتعامل مع الص       ور بش       كل أس       هل من تعامله معو  خيزنو  اقتص       ادية : إن الدماغ البش       ري يعاج -1
ينما الوصف ب ،تتكامل فيه كل املعلومات الواردة ؛احدو  فالدماغ يتعامل مع الصور كقالب ؛صف لغويو 

من هنا ،اللغوي حيتوي على قطع منفص              ل ة من الكلم ات حيت اج ال دم اغ إىل جهد أكرب يف الربط بينهما 
أن و  ةة بص      ورة دقيقإمنا هي جمموعة من املعلومات املنظم؛الص      ورة الذهنية ليس      ت معلومة مفردة أن جند 

 و هذا التنظيم جيعل الدماغ يتعامل بس         هولة مع الص         ورة الذهنية أثناء عمليات التخزين أو االس         تدعاء
 التفعيل . 

ذي يزيد من ال األمر؛نظمة فهي تقاوم التغيرياملامل و عمن المق اوم ة التغيري : مب ا أن الص              ور الذهنية  -2
فال تسقط ،تدعائها كما لو كانت صورة أصلية بتفاصيلها الغنية يقوم الناس باسو  ؛فرص بقائها يف الذاكرة

اء كان النص سو ؛املعلومات منها بالس رعة اليت تس اقط هبا الكلمات من النص اللغوي املسموع أو املقروء 
بينما جند أن الص       ور تتمتع خباص       ية مقاومة فقد املعلومات اليت ؛حماض      رة أو قص       يدة أو قص      ة أو مقاال 

 من النص اللغوي .  متتلكها أكثر
متع هبا أن العناص    ر احملس    وس    ة اليت تتو  أقل جتريدا : تتص    ف الص    ور بكوهنا أقل جتريداً من الكلمات -3

تعامل مع يس       هل الو  االس      تخدام يف عمليات حل املش      كالتو  الص      ور جتعلها أكثر مرونة يف التفعيل
و   اتس  ونو  هلذه الص  ور كما كان احلال لدى مقارنة باملرتادفات اللغوية؛الض  وء و  الش  جرو  الص  ور مثل املاء

ية  غريهم من العلماء الذين تعاملوا مع العناص ر اليت حتتويها صورهم الذهنو  ؛تيس الو  أينش اتنيو  كيكويل
  .(م2111البلوشي ، و  مبوسعيدأحقيقية )  اكما لو كانت أجسام

  
 



 

 

 

- 43 - 

 خصائص أساسية تميز الخريطة الذهنية : (8-4-2)
 النتباه ) الفكرة احملورية ( يف شكل صورة مركزية . تبلور مادة ا -1
 املوضوعات األساسية للمادة تشع من مركز الصورة يف شكل أشعة أو فروع .  -2
تش مل الفروع ص ورة أو كلمة رئيسية مطبوعة على خط مرتبطة هبا أما املوضوعات األقل أمهية تتمثل  -3

 ى . أيضاً يف شكل فروع متصلة بفروع ذات مستوى أعل
 ( . م2118باري ، و  متربعما من الوصالت ) توين ان الفروع مع بعضها بناءتكوِ  -1

 مزايا اخلرائط الذهنية بأهنا : باري و  ولقد حدد توين بوزان
تس              مح للعق ل ب أن يس              توع ب على الفور نط اق اً كاماًل للمعلومات املعقدة ذات الروابط الداخلية  -1

عمل ل ا أهنا متنح العقل إطار عمل مس    بقوء على كل القض    ايا كممما يلقي الض    ،اخلاص    ة باملعلومات 
 التداعيات مع ضمان أخذ كل العناصر ذات الصلة يف االعتبار . 

 ة مما يؤدي إىل التوصل لقرارات كاملة التمحيص . طاق الكامل ملهارات القشرة املخيتستخدم الن -2
تض         في اإلبداع الالزم على خطوات اختاذ  األبعاد لكيو  األلوانو  خرائط العقل تس         تخدم الص         ور -3

  القرار . 
اط تس   اعد على إلقاء الض   وء على النقو  تس   تخدم الص   ور إلض   فاء االس   تجابات احليوية على القرار -1

 األساسية للمقارنة . 
 قد تتوصل اخلريطة الذهنية ذاهتا إىل احللول أو تقود إىل اختاذ القرار .  -1
و ؛ متفوق أي طريق ة قائمة على إعداد القوائ؛داً كبرياً من املفردات احمل ددة تول د اخلرائط ال ذهني ة ع د -1

 . ة بني األعدادطبيق طريقة املوازنخاصة عند تو  بالتايل فهي تضمن التوصل إىل قرار هنائي أكثر دقة
درات القو  بالتايل حترر احلدثو  تس              تخدم اخلرائط الذهنية نطاقاً من املهارات املخية يفوق املألوف -1

 املنطقية الفائقة . 
 ( بعض املميزات للخرائط الذهنية منها : م2111،احلارون )كما أضافت 

 قت قصري . و  متنح الثقة بالنفس أثناء عرض املعلومات يف -1
 تسهل املعلومات املركبة . و  تبسط -2
 حتسن القدرة على تذكر املعلومات .  -3
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 مجاعية . و  حتقق إبداعات فردية -1
 م األفكار بوضوح يف اتصال حمكم . تنظ -1
 تولد أفكار جديدة باالندماج يف التخيل .  -1
 تنشط قدرات التفكري .  -1
 األداء . و  متنح املتعة يف العمل -8

 :  العقلية فنيارائط اخلبتكار ال( مزايا م2118،باري بوزان و  توين بوزان)وقد ذكر 
 . الثقة بالذاتو  التفكري اإلبداعيو  ا يدعم بدوره الذاكرةمم؛التصور البصري و  تنمية املهارات الفنية -1
 اكتشاف الذات . و  االسرتخاءو  احلد من الضغوط -2
 املتعة .  -3
 تقدمي قدوة جيدة أو منوذج حيتذى به لكل معدي اخلرائط .  -1
 حتقيق قدر أعلى من الفهم ألعمال كبار الفنانني .  -1
 
  -ة :استخدامات الخرائط الذهني (8-4-1)

خلص الب اح ث إىل أن اخلريط ة الذهنية متعددة االس              تخدامات س              واء يف جمال التعليم أو يف اجملاالت 
 :األخرى و من استخداماهتا اآليت 

 تقييم املعرفة السابقة لدى الطالب عن موضوع ما . -1

 تقومي مدى تعرف وتفهم الطلبة للمفاهيم اجلديدة .   -2

 ختطيط ملادة الدرس . -3

 درس .تدريس مادة ال -1

 تلخيص مادة الدرس . -1

 ختطيط للمنهج . -1

و ال تقتص ر على املنهج الدراس ي ولكن تستخدم أيضا يف العمل ، التسوق ، قضاء رحلة ، يف التخطيط 
 ألي عمل ما وغريها . 

 ( من تطبيقات اخلريطة الذهنية : 111م، ص 2111،جنيب الرفاعي )وأضاف 
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  تلخيص أهم أفكار احملاضرة. 

  البحوث .استخدامها يف 

 . حفظ القوانني 

 . اإلعداد لالمتحانات 

 . إلقاء ورقة حبث 

 

 

 ة :االلكتروني الخرائط الذهنية(8-4-9)
ا تس     هل عملية ذلك كوهنو ؛ املؤس     س     ات التعليميةو  برزت اخلرائط الذهنية كأداة جيدة للتعلم بني األفراد

خرائط ه مبجرد ظهور برامج خاص    ة للإال أن،توض    ح عملية التفكري و  ؛حتس    ني املخرجاتو  إدارة املعلومات
إلض  افية املزايا او  ذلك بس  بب اإلمكاناتو  ملس  تخدمي اخلرائط الذهنيةكبري كان عامل جذب    ؛الذهنية

( م2111) توري م . ،  و  هي كما حيددها كل من )بوزان ، مرجع سابق (و  اليت تتمتع هبا هذه الربامج
 Freeاليت تعتمد يف تص           ميمها على برامج حاس           ب مثل :  اخلرائط الذهنية االلكرتونية وومن أمثلة 

Mind9)) ،(Mind View3)  ،(Mind Map)  ،Mind) (Manager8  وال تتطلب ،
 ألنه يقوم بش          كل تلقائي بتخليق خرائط مع ؛تلك الربامج أن يكون املس          تخدم لديه مهارات رس          ومية

 .مكتبة الصورلقاء الصور من وإانسيابية للفروع ، كما تتيح سحب منحنيات 
ظهرت يف الفرتة األخرية العديد من الربامج املتخص      ص      ة برس      م اخلرائط الذهنية، وازداد التنافس بني كما 

الش        ركات من أجل تطويرها لتخدم قطاعات خمتلفة من اجملتمع، فقد كانت نتائج دراس        ة أجريت مؤخرا 
ج اخلرائط الذهنية يف العروض ( من العينة تس             تخدم برام٪۹۳( مدير، أن )111على عينة مكونة من )

 التقدميية وتدوين املالحظات، كما اتفقوا على أبرز مميزات هذه الربامج يف كوهنا تساهم يف حتسني التفكري
ولق    د تطورت برامج  ((Armstrong & Massad, 2009توإدارة الكم اهل    ائ    ل من املعلوم    ا

(، FreeMindين ومفتوحة املص    در مثل )اخلرائط الذهنية بص    ورة س    ريعة، ومن تلك الربامج ما هو جما
(، MindGenius(، و )Xmindو ) (MindMapاري م        ث        ل )وم        ن        ه        ا م        ا ه        و جت        
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(، كم    ا أن هن    اك برامج خرائط DropMind(، و)NovaMind(، و)MindManagerو)
، و  us )  ،( Midodo (Bubblذه  ن  ي       ة ق       ائ  م       ة ع  ل  ى ش               ب  ك       ة اإلن  رتن       ت م  ث       ل : ) 

(MindMeister( و ،)Mind42) إلض   افة إىل برامج اخلرائط الذهنية املخص   ص   ة للهواتف هذا با
 (. Falcner MindBerry(، و)nstaviz(، و )Thoughtsاحملمولة، ومن تلك الربامج: )

وعلى الرغم من أن معظم هذه الربامج هلا خصائص مشرتكة فيما بينها إال أن هناك مثة مسات متيز بعضها 
( اإلصدار الرابع؛ وذلك خلصائصه  MindMapبرنامج ) ويف هذه الدراسة اختار الباحثعن اآلخر، 

برز مساته اليت أ اليت متيزه عن باقي الربامج، باإلض              افة إىل مالءمته لفئة املتعلمني يف املرحلة الثانوية، ومن
 :ما يلي (۳۹ - ۳۱ص، م۹۰۱۱)العويف، ، Buzan's imindnap)،(2010 :حيددها كل من 

   كل األفكار اإلبداعية التلقائية اليت تتولد أثناءأداء عايل السرعة تسمح بتسجيل 
 عمليات العصف الذهين خالل الدروس.

 ( لغة من بينها اللغة العربية،11يسمح مبزيد من التواصل وذلك ألنه متوفر بأكثر من ) 
 ومتوافقة متاما مع كثري من أنظمة التشغيل مثل: ويندوز، وماكنتوش.

 ( تتوفر فيه خاصيةOpalاليت جتعل )ه مواكبا للتقنية احلديثة حيث تسمح باسترياد 
 وتصدير هذا النوع من امللفات .

 ة ش   املة مكتب وذلك من خالل ما يوفره من ،ميكن من خالله تغيري الص   ورة املركزية أو أي ص   ورة
تش   مل خمتلف القص   اص   ات الفنية والص   ور واأليقونات املتميزة، وهذه ميزة أس   اس   ية جلذب انتباه 

 ته على اإلهلام والتفكري.املتعلم ومساعد

 األعم   ال  ( ق  ال   ب ترتاوح بني۹۱حي   ث حيتوي على ) ،نظ  ام القوال   ب اجل  دي   دة داخ  ل الربن  امج
التجارية والتعليم والتنمية الش           خص           ية، وبالتايل لن حيتاج املتعلم إىل إنش           اء خريطة ذهنية من 

 .الصفر، بل ميكنه االستعانة بقوالب جاهزة إلجناز خريطته بسرعة وإتقان

  رض ع تطور منط العرض بش   كل يس   هم يف جذب انتباه الطالب ويش   جعهم على التفاعل أثناء
وذلك من خالل ربط اخلريطة مبختلف التطبيقات واملس             تندات وص             فحات الويب،  ؛اخلريطة

الطالب،  ىهذا بدوره خياطب أكثر من حاس  ة لدوبتش  غيل املالحظات الص  وتية أثناء العرض، و 
 تعلم لديه فرتة طويلة .وبالتايل يبقي أثر ال
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 وجود ميزة املالحظات الص             وتية، وهي مهمة للمتعلمني حبيث متكنهم من تس             جيل ص             ويت 
دوره ب   أو الفكرة املراد ت  دوينه  ا كت  ابي  ة وترتيبه  ا وتص              حيحه  ا يف وق  ت الحق، وه  ذا؛للمعلوم  ة 

 وقت املتعلم. يساهم يف توظيف
 
  

 

 
  -العقل : خطوات رسم الخريطة الذهنية أو خريطة(8-4-81)

 : ( يف سبع خطوات11-11، ص م2118بوزان )خريطة العقل  محددها توين بوزان يف كتابه كيف ترس
البدء يف منتصفها ألن ذلك نعطي احلرية لذهننا ليتحرك يف و  من مجيع جوانبها A4رقة بيضاء و  ثين -1

 التلقائية . و  يعرب عن نفسه مبزيد من احلريةو  مجيع االجتاهات
ألف   ل منن الفكرة املركزية ؛ألن الص    ورة أفض    خدام أحد األش    كال أو إحدى الص    ور للتعبري عاس    ت -2

مواص    لة  حتافظ علىو  الص    ورة املركزية تش    كل إثارة أكربو  كلمة كما إهنا تس    اعد على اس    تخدام اخليال
 الرتكيز . و  االنتباه

مل على إثارة الذهن مثل الص      ورة كما ألن األلوان تع؛اس      تخدام األلوان أثناء رس      م اخلرائط الذهنية  -3
د استخدام متنح التفكري اإلبداعي طاقة هائلة باإلضافة إىل املتعة عنو  احلياة على اخلرائطو  إهنا تضفي القوة

 األلوان . 
ذا ألن الذهن هكو ، الثاينو  وص     ل فروع املس     تويني األولو  ص     ل الفروع الرئيس     ية بالش     كل املركزيو  -1

تتذكرها و  إذا قمت بالتوص         يل بني الفروع فس         وف تفهم الكثري من األمورو  لذهينيعمل بطريقة الربط ا
 بسهولة أكرب . 

 ة بدال من اخلطوط املس  تقيمة ألن االقتص  ار على الفروع املس  تقيمينجعل الفروع تتخذ الش  كل املنح -1
و  اذبية للعنيكثر جاملرتابطة مثل فروع األش    جار هي أو  أما الفروع املنحنية،حدها يص   يب الذهن بامللل و 

 أكثر إثارة النتباهها . 
يث ينتج املرونة حو  ألن الكلمة املفردة متنح العقل القوة،احدة يف كل س  طر و  اس  تخدام كلمة رئيس  ية -1

 عنها جمموعة من الروابط الذهنية . 
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 استخدام الصور أثناء رسم اخلريطة الذهنية ألن كل صورة أفضل من ألف كلمة .  -1
 
  -ات يمكن االستعانة بها لتدوين المالحظات :أدو  (8-4-88)

كن لألس  هم أن هلذا ميو  تس  تخدم لتوض  يح كيفية ظهور املفاهيم يف خمتلف أجزاء اخلريطةو  األســهم : -
 ذلك إلظهار طبيعة االجتاهات . و  تكون فردية الرأس أو مزدوجة

ات اإلش              ارة األخرى إىل مجيع أدو و  عالمات االس              تفهامو  عالم ات التعجبو  ك النجوم  الرموز : -
 الرتابط فيما بينها أبعاد أخرى . و  جانب الكلمات لتوضيح العالقات

الدوائر لإلش     ارة للمس     احات ميكن اس     تخدامها و  املس     تطيالتو  كاملربعات  األشــــكال الهندســــية : -
 لتحديد مساحة الكلمات أو ما يشاهبها يف الطبيعة . 

 ،ةغريها ميكن أن تعرب عن رؤيو  ال اهلندس      ية الس      ابق ذكرهاكل األش      ك  األشـــــكال ثالثية األبعاد : -
أخذ فإن تلك األفكار ت كت اب ة بعض األفك ار داخلة عندئذ  و   فمثال عن د أخ ذ املربع يف ش              ك ل مكع ب

 درجة التلميحات دون أن يكون هلا أي عالقة بتسلسل املفاهيم . 
قوم األس              هم تو  أداة مس              اعدة إبداعية فهيو  تكمن ف ائدة األلوان يف كوهنا مثري للذاكرة األلوان : -

بتوض         يح كيفية تواص         ل األفكار املتناثرة بأجزاء خمتلفة من ش         كل ما كما ميكن االس         تعانة هبا لتحديد 
 الفواصل بني املساحات الرئيسية يف تصميم ما . 

 يأيت اإلبداع نتيجة لإلستعانة باألبعاد الثالثية .  أشكال إبداعية : -
 للطالب عن كيفية رس       م اخلرائط اإرش       ادي دليالً  البحث ذلك أثناء عملو  مما س       بقواس       تفاد الباحث 

 ريطة.ها يف اخلو ستخدمياألدوات اليت ميكن أن و  الذهنية
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 ستراتيجية الخريطة الذهنية في التدريس : كيفية استخدام ا (8-4-87)
( 118م، ص 2111،ء احلارون ش        يما)س        رتاتيجية يف التدريس يراعي ما ذكرته عند اس        تخدام هذه اال

 نقال عن تغريد عمران كاآليت : 
كتابة الكلمات بوض وح مع توض يح املفهوم الرئيس ي بلون خمالف أو إض افة ص ورة صغرية جبواره متاثله   -1

 أو حتديده بدائرة أو مثلث . 
أخر تبع  اً  طاألفك  ار أو املعلوم  ات املتن  اول  ة يف اخلريط  ة يتم كت  ابته  ا على خطوط ك  ل خط يرتبط خب -2

 لدرجة قرب املعلومات أو بعدها عن بعضها البعض مكونة بذلك بنية للمعلومات .
 ؛هان تكون كل معلومة هلا خط ميثلأ ؛يراعي عند كتابة املعلومات على ش        كل خطوط على اخلريطة -3

ذا هو ، ص   الت خطية بني املعلوماتو  مع عدم كتابة أكثر من معلومة على نفس اخلط حىت يس   هل إجراء
 مرونة التفكري . و  يساعد على حرية

تنشيط  و ذلك ملا تقوم به من حتسني يف الذاكرة من إثارةو  اس تخدام األلوان بقدر اإلمكان -1
  .ملا متنحه من هبجة مثرية للعنيعمليات النصف األمين من القشرة املخية هذا باإلضافة 

 يع املعلم  ات املتواج  دة يفترك احلري  ة الك  افي  ة للعق  ل بق  در اإلمك  ان من أج  ل اس              ت  دع  اء مج -1
نه يف بعض األحيان قد يكون س       رعة توارد األفكار أس       رع من القدرة على  أو  العقل خاص       ة

فنتيجة لطبيعة اخلريطة املفتوحة فإهنا تس        مح للعقل بعمل مزيد من اإلض        افات يف ،كتابتها 
د على س              اعهذا يو  ،من مث تص              بح ك ل خريط ة خمتلف ة عن اخلريطة األخرىو  بنيت ه املعرفي ة

 (. 12م ، ص2111عمليات التذكر )مارجيولز،

 

 : يف التدريس فيلزم التايل الذهنية اخلريطة استخدام خطواتأما عن 
 ، العلمية تاجملال ، الكتب)  التعلم مصادر من الذهنية باخلريطة رمسها املراد الفكرة عن البحث  .1

 وثيقت ميكن حىت ذلك و(  دراملصا من غريها و السمعيات ، االنرتنت ، الوثائقية األفالم
 اهلل رمحه يالطنطاو  على للشيخ مبقولة يذكرنا ذلك و سليم و علمي بشكل تدوينها و املعلومات

 لالعق يف بعيداً  رحلت، االهتمام منك وجدت ما ملا و حلظة يف ملعت األفكار من كم إن" 
 حىت أو بالصوت جلتس أو ترسم أو تكتب أو الفكرة تدون مل إن سيحدث ما هذا و"  الباطن
 . لآلخرين الفرد هبا حيدث
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 ، االستيعاب ، الرتكيز ، السريعة القراءة: )  هي اخلطوة هذه أثناء املستخدمة املهارات  .2
 ( . التلخيص

 يف االنتشار يف احلرية املخ تعطي املنتصف من البداية ألن البيضاء الصفحة منتصف من البدء  .3
 تبدأ عندما متاما يةالعصب اخللية به تقوم ما وهو ،طبيعي كلبش نفسه عن التعبري و اجلهات مجيع
 بشكل الروابط وصنع باالنتشار أتبد إهنا حيث، جديدة معلومات كل مع جديدة روابط بصنع

 راسةد جاردنر هوارد األنثروبولوجي العامل أقام وقد، جديدة معلومة رابط كل على وتضع، حر
 نسبةب األخرى األخماخ من أعرض إينشتاين مخ أن اسةالدر  هذه وأظهرت، الفائقة العقول حول
 .  املخط يف العصبية النهاية لتشابك أكرب مساحة يعطي مما 11%

 تدوين ، التلخيص ، التحليل ، املفاهيم تنمية: )  هي اخلطوة هذه أثناء املستخدمة املهارات .1
 ( .  املالحظات

 لشوارعا اختناق عن الفكرة كانت لو مثالً  املركزية الفكرة عن تعرب صورة أو شكال ماستخد  .1
:  املفتاحية بالكلمات ابتداء فقرة لكل عنوان يكتب للموظفني التأخري يسبب الذي و صباحاً 
 و كلمة لكل املشرتكة الروابط عن البحث مث هكذا و شارع ، دوام ، موظف ، مرور ، اختناق
 على دتساع و، الصيين ملثلا يف قيل كما كلمة ألف عن تغين والصورة، باألخرى عالقتها

 بنظرية) يمس ما بكندا نتوور ت جامعة من نفس عامل وهو (بايفيو أالن) قدم قد و اخليال استخدام
 ريجي املعلومات أن إىل النظرية هذه خالل من وأشار (للمعلومات املزدوج أو الثنائي الرتميز
 التفكري ظامن ومها، متاماً  ابطانمرت  لكنهما منفصلني نظامني أو نسقني خالل من بالذاكرة متثلها

 و املوضوعاتب املتعلق الصور نظام على تقوم النظرية ن،حيث أ اللفظي النظام و العقلية بالصور
 مع بالتعامل لقفيتع اللفظي النظام أما املتصورة أو املكانية( امللموسة احملسوسة) العينية الوقائع

 النظامني ذينهل الذاكرة إىل املدخلة املعلومة متثيل اديزد وعندما اجملردة اللغوية والبى الوحدات
 يف هب نقوم ما فعال وهذا، مناسبة بطريقة العقل داخل وجودها يزداد ،(اللفظي و الصوري)

 .(م2111 ، جنسني) الصورة مقابلها و الكلمة نضع عندما الذهنية اخلرائط
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 : االعتقادات الخاطئة المتصلة بالخرائط الذهنية (8-4-84)
  طة الذهنية ال تناسب إال الرسام :الخري -8

 من األس     باب أيض     ا أنه قد يرىو  التوهم أنه ص     عبو  من األس     باب اليت تعيق الرس     م اخلوف من الرس     م
هي أهنا ليس  ت   و فيفاجأ بالنتيجة احملبطة –هو ال جييد الرس  م و  –ش  خص عمالً حمرتفا فيحاول تقليده 

يعلم أن ص   احب العمل أص   بح حمرتفاً بعد س   نوات طوال من املمارس   ة كما ينبغي فيرتك الرس   م مع أنه ال 
 ( . م2118اجلادة فال ميكن تعلمه يف يوم أو أسبوع أو بدون تدريب ) الراشد ، 

 الخريطة الذهنية ما هي إال لعبة : -7
لدكتورة الفانو ااألدلة املتزايدة من جانب الباحثني مثل و  املعاص           رة للوالدينو  رغم تزايد املعرفة التقليدية

فسروا لعب األطفال  و فإهنم صنفوا اللعب يف اجلانب السليب لقد أمهلوا القيمة الكاملة يف اللعب اإلجيايب
فوا اللعب بأنه صو  قدو  عدم التصديقو  فتور احلماسةو  التفاهةو  يف غري صاحل الطفل كمرادف للعبث

 العامل م درس              ي ة عديدة يف ن نظم اً  اخل اطئ ف إكنتيج ة هل ذا التفكريو   أن ه نقص ب اجل دي ةو  نقيض العم ل
اعتماداً على  ؛قت اللعب أو منعته متام من املنهج الدراس    يو  اجنلرتا خفض    تو  املتقدم خاص    ة يف أمريكا

من  جب إقص         اؤهو  لذا ،ال يتوافق مع جو التعلمو ، أن اللعب ش         يء عبثيو  ن املدرس         ة مكان للتعلمأ
اعي حيتوي التفكري التحليلي اإلس        رتاتيجي اإلبد؛اللعب الذهين ن أجدت دراس        ات عدة و  بينما ؛املنهج

 تمر . هي أفضل الطرق لتعليم جيد مسو ، االعتماد على الذات االعتماد املتبادل االستقالليةو  الشمويل
 ( جناحاً مبهراً مع األطفال الذين يعانون من مرض التوحدم1221وقد جنح د.جلني دومان يف فيالدلفيا )

عب قد اس     تمتع الكثري من املعلمني ممن أدركوا أمهية اللو  باس     تخدام العالج بتجميع احلواس تلف املخو 
  .(م2111اإلنتاجي يف مناهجهم الدراسية بالنتائج اإلجيابية ) جينسن ، 

 
 

 الترميز ، الرسم ، الخيال( . )في الخرائط الذهنية مهارات مستخدمة (8-4-83)
 : استخدام األلوان أثناء الرسم 

جؤون إىل الذين يل و إن هناك مش     كلة باتت خطرية يف ض     عف االس     تيعاب لبعض الطالب يف املدارس 
ق كما أهنا تتعل  ،الص        ورو  أو التعامل مع كتاب منهجي خال من األلوان ،اس        تنس        اخ الكتاب املنهجي



 

 

 

- 52 - 

األساسية استخدام ق من بديهيات طرق التش ويو ، ثيقاً باحلافز حنو التعلمو  مبس ألة التش ويق املرتبطة ارتباطا
هنا أيث قدراً كبرياً من احلياة على اخلريطة حو ، تض              يف ط اقة هائلة إىل اخليالو  ألهن ا تثري املخ؛األلوان 

  ظائف اجلزء األمين للمخ .و  حتفزو  تزيد من كفاءة الذاكرة
حتويل املادة  وباإلض   افة إىل س   عيه حن؛يص   ل املتعلم عند بناءه للخارطة الذهنية إىل أعلى درجات الرتكيز و 

يل املادة املتمثل يف تص          ميم اخلارطة الذهنية فإنه يعمل على حتو و  ،املكتوبة إىل تنظيم يس          هل اس          تيعابه
كما أن و   بص  ورة كبرية مع املادة العلمية ،هنا يتفاعل املتعلم ذهنيا و  ص  ورو  رموز ،و  اللفظية إىل رس  وم ،

مما ،و التص      ميمو  الرس      م و نية حيث يس      تمتعون بالتلويناملتعلمني جيدون متعة بالغة يف بناء اخلرائط الذه
و  س     عيد يقبل على معاجلة املعلومات بص     ورة مالئمة )أمبوو  الش     ك فيه أنه باملتعة يتفتح الذهن للتعلم

 .( م2111البلوشي ، 
 
 
 :أنواع الخرائط الذهنية(8-4-85)

ـــد و  اســــــــــتخـــدامو  ( يبين نوع3-7جـــدول ) ـــاء عيســــــــــتصــــــــــميم كـــل خريطـــة عن مهـــا و  ى)علي
 .م(7112،الخميسي

 تصميمها استخدامهاو  نوع اخلريطة /
  إيضاح فكرةو  اخلريطة الدائرية / تستخدم لتعريف -1
  األشياء .و  خريطة الفقاعات/ تستخدم لوصف النوعيات -2
  خريطة الفقاعات املزدوجة / تستخدم يف املقارنات بني موضوعني.  -3
  لتصنيف من األكثر عمومية إىل األكثر خصوصية . تستخدم لو  خريطة الشجرة / -1
تركيب  و اجلزء أي حتليلو  خريطة التحليل / تس             تخدم يف فهم العالقة بني الكل -1

 موضوع ما . 
 

  خريطة التدفق / تستخدم يف توضيح التتابع أو خطوات علمية .  -1
  . املوقفيل حتلو  النتيجةو  خريطة التدفق املتعدد / توضح العالقة بني السبب -1
  العالقات . و  خريطة القنطرة / تستخدم لتوضيح املتشاهبات -8
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بني و  ومن خالل عرض األمن اط الس              ابق ة يتبني أن هن اك تب اين بني اخلرائط املفاهيمية أو اخلرائط املعرفية
الختالف بني افيما يلي توض         يح أوجه و ، أوض         ح تلك االختالفات كثري من الرتبوينيو  ،اخلرائط الذهنية

 اخلرائط الذهنية . و  اخلرائط املفاهيمية
 
 
 : Academic Achievementالتحصيل الدراسي (7) 

 القدرةو  التحليل تامهار  من متكينهو  التعليمية، العملية حمور هوو  للرتبية، األساسية الغاية هو املتعلم

 غاية سريعةو  سهلة منطقية علمية ريقهبط لألفكار التخطيط أساليب من االستفادةو  العالقات إجياد علي
  .املعريف االنفجارو  بالسرعة يتميز عصر يف مطلبو 
 ما يرتتب علىو ، مهيته يف حياة الفردالدراس              ي اهتماماً كبرياً نظراً أليويل املعنيون ب التعليم التحص              يل و 

اس كمية املعلومات قيىل إس    يلة منظمة هتدف و  فاالختبارات التحص    يليةنتائجه من قرارت تربوية حامسة، 
 و تطبيقها، أمها ىل قدرته على فهإويتذكرها يف حقل من حقول املعرفة،  كما تشري ؛أاليت حيفظها الطالب 

د االنتفاع هبا يف مواقف احلياة املختلفة، لذا هتتم املؤس        س        ات الرتبوية بالتحص        يل لكونه يعو  حتليلهاو 
، ف التحص              ي ل يعكس نتاجات التعليم اليت تس              عى ه داف الرتبوي ةمؤش              راً على م دى تق دمه ا حنو األ

س      توى ن ميق مس      توى عال  من التحص      يل، ذلك ألهنا حترص على حتقأليها، فض      الً عن إاملؤس      س      ات 
رجة غري قليلة ىل دإحيدد التحص  يل و  هدافها.أقدرهتا على بلوغ و  ة املؤس  س  اتءالتحص  يل يدل على كفا

وظيفي الطموح الو  ؤش        ر من مؤش         رات القيمة االجتماعيةاالقتص        ادية للفرد، فهي مو  القيمة االجتماعية
 .(11م، ص1222آخرون، و  )الظاهر دىل بلوغه الفر إالذي يطمح 

 
 تعريف التحصيل الدراسي :(7-8)

 ما نذكر التعريفات هذه بني منو  تعددها،و  النظر جهاتو  باختالف الدراسي التحصيل تعريفات ختتلف

  :يلي
 

لتحصيل هو ما يكتسبه التلميذ من معلومات نتيجة دراسته حملتوى و بأن ا  م(2111يعرفه)عقيلي ، 
 درجة بأنه الدراسي م( التحصيل2111)عالم ،  الباحث يعرف حني يف  ،حدات املقرر الدراسي و 
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 أو جمال دراسية مادة يف التلميذ إليه يصل أو حيرزه الذي النجاح مستوى أو الفرد، اليت حيققها االكتساب

مدى استيعاب الطالب ملا فعلوا من خربات معينة من  م( بأنه2113اجلمل ،ه )اللقاين و عرفتعليمي، و 
و  ،خالل مقررات دراسية ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية املعدة هلا 

قرر امل جمموعة الدرجات اليت حيصل عليها التالميذ يف وحدات م( بأنه2112عرفته )فاطمة الزايدي ،
ات التحصيل هو مقدار ما حيصل عليه الطالب من معلوم و،الدراسي يف اختبار حتصيلي معد هلذا الغرض

ميكن معه قياس املستويات أو معارف أو مهارات، معربًا عنها بدرجات يف االختبار املعد بشكل 
نه مقدار ( التحصيل الدراسي بأ81،صم2111،محدان )وعرف م( 2113)شحاته وآخرون ، احملددة

 حتصيل الطالب و نوعيته يف موضوع أو أكثر.
 

مقدار مايكتسبه طالب املرحلة الثانوية للمعلومات الفقهية   :إجرائًيا الدراسي التحصيلويعرف الباحث 
 اليت تضمنتها مادة الفقه ويقاس من خالل االختبار التحصيلي املعد يف هذا البحث.

 
 
 

 هي:و  للمدرسة تطويرهاربعة جوانب للتحصيل ينبغي أوهناك 
 
ىل إلية تُعى بنوع التحصيل الذي تسعى االختبارات التحصيو  استعمال احلقائق:و  . القدرة على التذكر1

 قياسه عند الطلبة.
 املهارات البحثية. و تُعى بالقدرة على تطبيق املعرفة مع الرتكيز على حل املشكلةو  . املهارات العملية:2
و  ن،التواص     ل مع اآلخريو  تُعى بقدرة الطالب على االتص     الو  االجتماعية:و  . املهارات الش     خص     ية3

 غريها.و  االستعداد القياديو  االعتماد على النفسو  احلقائق الشخصية كاملبادرة
ملية التعليمية اجليدة ن للعأاحلقيقة و ،  قدراتهو  تُعى بتص             ور الطالب لذاتهو  الثقة بالنفس:و  . الدافعية1

على و  اد،العمل اجلو  الطاقةو  و احلماس            ة لدى الفرد لبذل اجلهدأينة، من بينها توافر الدافع ش            روطاً مع
يع اجلهد التعض      يد نابعاً من ذاته، كذلك توز و  ن يربز يف نفس      ه هذا الدافع ، إذ يلقى التش      جيعأالطالب 
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عملي   ة  يف جن   احس                اس              ي   ًا أيؤدي اجله   د ال   ذايت ال   ذي يب   ذل   ه املتعلم دورًا و  املطلوب ب   داًل من تركيزه
 (.212-218 م،ص2111، )العيسويالتعليم

 
 مستويات التحصيل الدراسي :(7-7)
 إىل : ميكن تقسيم مستويات التحصيل 
و  ماملفاهيو  تذكر للحقائق العلميةو  حفظ يتضمن هذا املستوى Knowledgeمستوي التذكر:  -أ

 .  م(2111)عايش زيتون ،  النظرياتو  القواننيو  املبادئو  التعميماتو  التصنيفاتو  االصطالحات
ري تفسو  يقيس هذا املستوى قدرة التلميذ على شرح   Comprehensionمستوى الفهم:  -ب

استنتاج بعض األسباب أو العالقات يف مواقف من املتوقع أن يكون التلميذ قد مر هبا يف و  بعض الظواهر
 .  م(2111)إمساعيل ، حياته

ويقصد به متكن التلميذ من استخدام معارفه يف مواجهة موقف   Applicationمستوى التطبيق:  -ج
 املقرر الدراسي . شكل مل مير به خالل دراسته حملتوىم

 
 :الدراسي التحصيل أنواع(7-4)

 

 اجليد الدراس   ي التحص   يلف املتوقع عن مرتفعة حتص   يليه مس   تويات حتقيق ميكنه دراس   ًيا املتفوق لفردإن ا

  (.188م ، ص 1221،  )مدحت املتوقع للمستوى الفرد أداء جتاوز نع يعرب سلوك عن عبارة

 

 شكلني على الدراسي التّخلف أو الدراسي التحصيل ضعف يكون :الضعيف الدراسـي التحصـيل-8

 اخلاص أما الدراس     ية، املواد كل يف التلميذ عند يظهر الذي العام فالتّخلف اخلاص،و  العام رئيس     ني،

 ،(131م ، ص 1218)نعيم الرفاعي ،  الدراسية املوضوعات من قليل عدد يف ملحوظ تقصري فهو
 عدم أخرى بعبارة أو نقص، أو ضعف حالة هو الضعيف الدراسي التحصيل أن إىل) زهران) يشري كما

 أو درجة تنخفض حبيث اجتماعية أو جس    مية عقلية، عديدة، عوامل نتيجة التحص    يلي النمو اكتمال

 و  فيليب هيعرف الدراس    ي التأخرو ،( 112م ، ص 1221)زهران ،  عاديال املس    توى عن الذكاء نس    بة
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 من حتدهم العراقيل هذهو  الدراس    ي، التحص    يل عملية يف التالميذ يتلقاها اليت الص    عوبات بأنه: ش    وميب
 .(Philippe Chempée,1999)الدراسي مشوارهم مواصلة

 يظهر الذي الدراسية، الدرجات تدين خالل من يظهر الضعيف الدراسي التحصيلويتضح للباحث أن 

  .الدراسي التأخر خالل من

 
 من جتعل الرتبية،و  النفس علماء إليها توص    ل أص    وله،و  قوانينه للتّعلم: الجيد الدراســـي التحصـــيل-7

 :يلي ما اجليد الدراسي بالتحصيل اخلاصة املبادئو  الشروط أهم من ولصاحبه، إفادة التعليم

 ذلك تكرار دون ش   يء أي حفظ يس   تطيع فال املمارس   ة، أو التكرار من البد التعلم حلدوث :التكرار 

 .إتقانهو  التعلم إعادة يتم حىت مرات عدة

 الطاقةو  اجلهد بذل حنو دافع هناك يكون أن هوو  اجليد، التعلم حدوث ش  روط من ش  رط :الدافعية 

 . املشكالت حل أو اجلديدة املواقف لتعلم

 ككل دراسته املراد املوضوع عن عامة فكرة أوال تّعلمامل يأخذ أن :الكلية الطريقة 

      .(11) السهلي ، د. ت ، ص  مكوناتهو  جزيئاته إىل حتليله يف يبدأ ذلك بعد مث

 
 :  الدراسي التحصيل في المؤثرة العوامل(7-3)

 :ذكرن العوامل بني هذه منو  الدراسي، التحصيل على تؤثر ، بينها فيما متداخلة عدة عوامل هناك

 :جند أمهها من العقلية، املرتبطة بالقدرات العوامل كل هبا ويقصد: العقلية العوامل -8

و  بينهما، رتباطية قويةا عالقة لوجود ذلكو  التحصيل، يف املؤثرة العقلية العوامل أهم من هو :أ( الذكاء
 اليت األساليب أقوى من الذكاء نقص يعتربو  اجملال هذا يف أجريت اليت الدراسات عليه أكدت ما هذا

 فإن عالًيا الذكاء كان يقول القاضي: إذاو  عالجه، يستعصي الدراسي الذي التأخر حاالت يف تبدو

 القاضي)التأخر إىل أدت اليت األسباب عوجلت إذا بزمالئه االلتحاق على التلميذ قدرة يف كبريًا األمل يكون
 . م(1281آخرون ، و 

 هي الدراسي،و يف التحصيل تأثري هلا اليت العوامل أهم من تعترب العقلية السمات أن سبق مما ونستنتج

 .املواقف الدراسية مواجهة يف بكفاءات للعمل القابلة الكامنة الطاقة مبثابة
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و  الدراسي التحصيل بني العالقة طبيعة البحوثو  الدراسات معظم كشفت لقدو  :اخلاصة ب( القدرات
 اللغوية، املتغريات الدقيق ملعاينو  الصحيح الفهم إىل تؤدي اليت اللغوية قدرةال بينها منو  اخلاصة، القدرات

  .(م1213آخرون ، و  )سالمةالعام االستدالل على القدرة كذلكو  

 قدرة من دفإهنا حت اخللقية، العاهاتو  للتلميذ العامة اجلسمية للعوامل بالنسبة :الجسمية العوامل -7

 مدارسنا ضعف يف املنتشرة العاهات أكثر منو  املدرسة، يف زمالئه ايرةمسو  اجلهد بذل التلميذ على

و  التلميذ صحة إن القول ميكن هلذاو  ، )ولد خليفة ،د.ت(النطق عيوب كذاو  البصرو  السمع حاسيت
 .اجليد التحصيل على يساعده نوعها كان اجلسمية أيًا العاهات من خلوهو  حواسه سالمة

 يف جممل تتمثلو  تربوية عوامل توجد اجلسمية، العواملو  العقلية العوامل إىل ةإضاف :التربوية العوامل -4

 .املدرسة داخل التلميذ يعيشها اليت املدرسية الظروف

 حتصيله،و  التالميذ مستوى يف مباشرو  أساسي   دور   للمعلم: الدراسي التحصيل يف مؤثر كعامل أ( املعلم

 للفروق مراعاته مدىو  التدريس أساليب يف التنويع على قدرته خالل من ذلكو  إجيابًا أو سلًبا إما

 تعميم االختبارات على قدرته مدىو  الشخصية، منطو  العامة، املزاجية حالتهو  التالميذ، الفردية بني

 يستحقه ماو  يتناسب ال العالمات مبا توزيع يف التساهل عدمو  موضوعية،و  جيدة بطريقة التحصيلية

 . م(2111)ناصر ، التالميذ
 التالميذ، على تؤثر اليت اهلامة العوامل من املدرسي االجتماعي اجلو يعترب :املدرسي االجتماعي ب( اجلو

و  التلميذ بنيو التالميذ، و  األستاذ بني املدرسي، اجملتمع أفراد بني اإلجيايب بالتفاعل يتسم القسم فإذا كان
 إذا أما لديهم، الدراسي مستوى التحصيل ارتفاع إىل دييؤ  ذلك فإن اإلدارية، اهليئةو  التلميذو  زمالئه

 عن عاجزًا يصبح فالتلميذ سوية،الغري  األساليب انتشرتو  املدرسي اجملتمع أفراد بني العالقات اضطربت

 .الدراسي حتصيله على سلًبا مما يؤثر اجملتمع، هذا مع التكيف
 املرحلة التلميذ يف منو طبيعة فيها تراعى ثحبي سليمة، أسس على مبين الربنامج كان إذا :ج( املناهج

 جيًدا، حتصيله يكونو  النفسي للتلميذو  الفيزيولوجي النمو مع متكيفة تكون حيث أجلها، من أعد اليت
 . م(1281)حممد حسن ، ناقًصا حتصيله يكون العكس حصل إذاو 

 أداء يف إجيابًا أو سلًبا يؤثر أن سةاملدر  يف السائد اإلداري للنظام ميكن :الدراسي التحصيلو  د( اإلدارة

 أما .إجيابًا ذلك أّثر جيدة، معلمنيو  إدارة من العمل فريق بني العالقة كانت فإذا مستواهم،و  التالميذ
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 دكتاتوريًا كان اإلدارة إذا منط أن كما التالميذ، على سلبًيا تؤثر فإهنا جيدة، غري العالقة هذه كانت إذا

 من االمتحانات لنظامو  ،حتصيل التالميذ مستوى اخنفاضو  تراجع يف مباشر ثر  أ له يكون متسيًبا، أو

 الدراسي التحصيل يف دورًا تؤدي املالئمة الظروفو  املوضوعيةو  كالتقومي األساسية االعتبارات حيث

 على سلًبا تؤثر التلميذبحتيط  اليت املدرسية فالظروف إًذا ،م(2111) ناصر ، خفضه أو رفعه حيث من

 .الدراسي حتصيله

و  اجلسميةو  النفسية احلالة يف تؤثر اليت العوامل أهم من األسرية األوضاع تعترب :األسرية العوامل -3
 :يلي فيما األوضاع هذه تتحددو  التلميذ، لدى العقلية

من  له ملا ذلك للوالدين، التعليمي املستوى لألسرة، الثقايف باملستوى يقصد :لألسرة الثقايف أ( املستوى
 نشاطاته مراقبة خمتلفو  دروسه، مراجعة على مساعدته حيث من التلميذ، حتصيل على كبري تأثري

 .للدراسة الكافية العناية يتلقى بذلك هوو  املدرسية،

 فإذا التلميذ، حتصيل على بالغ تأثري األسرة داخل السائد األسري للجو :األسرة داخل السائد ب( اجلو

 بذلك التحصيلو  بالدراسة، له يسمح ذلك فإن الراحةو  االستقرار يسوده مكان يف يعيش كان التلميذ

 م(1281)حممد حسن ، اجليد

 

 : الدراسي التحصيل قياس(7-5) 
و  التلميذ درسها ليتا املواد التحصيلية اقعو  من بإعدادها املدرس هبا يقوم ليتا االختبارات من صور وهي

 اختبارات إما هىو  التعليمية، األهداف حتقيق قياس مدى إىل ليةتحصيال  املدرسية االختبارات هتدف

حي ، ز )الرا دراسية مرحلة كل هناية يف الوزارة تعدها عامة أو اختبارات املعلمني بواسطة دتع  عادية
 .م(2111
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 :لفقه اإلسالميا(4)
 
 :مقدمة (4-8)

رد مية، وأمهيته عظيمة يف حياة الفمكانة الفقه يف اإلسالم عظيمة؛ وذلك ألنه من أعظم العلوم اإلسال
واجملتمع، حيث حيتاج املسلم إليه يف أمور حياته كلها، فهو األصل الذي يقيس به عمله ويستطيع من 
خالله معرفة ما أحل له وما حرم عليه، فهو عبارة عن أحكام شرعية حتكم وتنظم أفعال العباد وأقواهلم 

 فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال. وهذا جعل للفقه ارتباطا وهو مرجع لكل مكلف ملعرفة احلكم الشرعي
من  هوثيقا باإلميان باهلل تعاىل، ملا فيه من الزجر الباطين للمسلم، ومافيه كذلك من النبع اإلمياين الذي مينع

 (.11، صم1221)الزرقا، االحتيال على قانون الشريعة
 
 
 نشأة وتطور مفهوم الفقه :(4-7) 

األصوليني مرت مبراحل قل أن تستخدم مبعناها الدارج يف هذه اآلونة، حيث مل تعرف  كلمة الفقه عند 
كلمة الفقه يف اجلاهلية باملعى املستخدم اليوم وهو مبعى العلم املخصوص، أي أن كلمة )فقيه( و)عامل( 

فقه كان ه ( حيث قال: " لفظ ال1311، يبالثعال)مل تستخدما إال يف العصر اإلسالمي . وقد ذكر ذلك 
(، ويدل علی 1ص/۱موجودا يف لغة العرب، لكن مبعى الفهم كما سبق ال مبعنی العلم املخصوص" )ج 

هذا ما ورد عن سلمان الفارسی رضي اهلل عنه نقال عن ابن األثري: أنه نزل على نبطية بالعراق فقال هلا: 
: فهمت  : فقهت. أيهل هاهنا مکان نظيف أصلي فيه ؟ فقالت: طهر قلبك وصل حيث شئت، فقال

 (.1۹ه  ، ص 1121الذي أرادت )اخلن،  وفطنت للحق واملعى

فاللغة العربية كانت قبل اإلسالم متيل يف تعبرياهتا إىل احملسوسات قبل النقلة اليت شهدهتا يف عصر  -2
 اإلسالم وما أحدث فيها القرآن الكرمي من تطور بديع . فلم يعرف يف اجلاهلية استخدام كلمة )فاسق(

خرجت  احملسوسة كقوهلم: فسقت الرطبة أيبل كانوا يستخدموها يف األشياء  مثال يف وصف اإلنسان،
(. ويف 121، ص م1288عن قشرها، "ومل تسمع كلمة فاسق يف كالم اجلاهلية وال شعرهم" )بن بيه، 

الم، سنفس املساق فإن كلمة )الفقه( من هذه األلفاظ اليت تطورت بشكل ملحوظ منذ بزوغ نور اإل
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، م1288بيه،  )بنحيث استخدمت كلمة الفقه يف الصدر األول يف نصوص الشريعة ملعنيني ذکرمها 
ومها: الفهم الذي يوصف به اإلنسان. والثاين: نصوص الشريعة، والدليل على املعى األول  (121ص 

َّا َتُقوُل وَ ]قول اهلل تعاىل: 
يًفا َوَلْوََل َرْهُطَك َلرَ َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكثيرًيا ِمي ينَا َضعي

ا َلنََراَك في نَاَك إينَّ مََجْ

يز   ْن ُكلِّ ]، وقوله تعاىل:  {21}هود:[ َوَما َأْنَت َعَلْينَا بيَعزي ًة َفَلْوََل َنَفَر مي ُروا َكافَّ نُوَن ليَينْفي
َوَما َكاَن املُْؤمي

ي ُهوا ِفي الدِّ َيَتَفقَّ
نُْهْم َطائيَفٌة لي

ُهْم ََيَْذُرونَ فيْرَقة  مي ْم َلَعلَّ ُروا َقْوَمُهْم إيَذا َرَجُعوا إيَلْيهي
،  {122}التوبة: [ني َوليُينْذي

ْن ََتْتي َأْرُجليُكْم َأْو ]وأيضا قوله تعاىل: 
ْن َفْوقيُكْم َأْو مي ُقْل ُهَو الَقاديُر َعََل َأْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا مي

يَق  َيًعا َوُيذي ُهْم َيْفَقُهونَ َيْلبيَسُكْم شي ُف اآلََياتي َلَعلَّ ، ومن {11ام:}األنع[ َبْعَضُكْم َبْأَس َبْعض  اْنُظْر َكْيَف ُنَِصِّ
ينِ ال يف فق ههُ  اللَّهمَّ )السنة قول النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما دعا البن عباس:  )البخاري،  (د 

دليله املعى الثاين وهو نصوص الشريعة فوأما  ،(، وهذا حيتمل املعنيني األول والثاين11، ص م 2113
ه  ليس بَفِقيه  ، ُربَّ حاِمِل ِفق  ) من السنة قول النيب صلى اهلل عليه وسلم : ه  إىل َمن هو ُربَّ حاِمِل ِفق 

 (ودواسُ بل أن تَ هوا قَ قَّ تفَ )وکذلك قول عمر رضي اهلل عنه : ،(12م ، ص 1211)الغزايل، (أَف  َقُه منه
ن  أويرى الباحث أن هذا ملحوظ وحنن نتعايش معه، حيث ،(11ص /۹، ج م1221)ابن مفلح، 

من األلفاظ مل تكن تستخدم سابقا كما هو احلال اآلن فمثال كلمة "التقومي" كانت تستخدم يف  اً كثري 
 السابق مبعناها اللغوي وهو التعديل وإصالح االعوجاج، أما اآلن فإنه يتبادر للذهن عند ذكرها أهنا

ن خطوات واسرتاتيجيات والعديد من اإلجراءات، وغري هذا املثال كثري كلفظ اإلدارة عملية تتضم
 وها.حنياسة و والس

دات والعبا تشمل مجيع علوم الدين من األحكاموهكذا يتبني أن كلمة )الفقه( كانت عند إطالقها 
صوصية عند قه خواملعامالت والعقائد وحنوها، ومع ذلك فقد وردت بعض اآلثار اليت تعطي لکلمة الف

بعض الصحابة، ومنها قول ابن عباس رضي اهلل عنهما لعلي األزدي عندما أتاه يريد اجلهاد فقال له ابن 
عباس رضي اهلل عنهما: " أال أدلك على ما هو خري، تأيت مسجدا فتقرأ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه" 

 (. ۹۷2ص /  ۱، ج م 2112)القرطي،
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 تعريف الفقه :(4-7-8)
عرب السنني  –كما ذكرنا آنفا   –هوم الفقه معان متعددة ذكرت يف املعاجم اللغوية، حيث تطور مفهومه ملف

ريعية، إىل كل ما يتعلق باألحكام التشأصبح ينصرف الذهن إذا ما أطلقت كلمة )الفقه( ،فمن معناه العام 
دور حول املعنی السابق  ة للفقه توهلذا سيتم تعريفه تعريفا دقيقا من هذه الناحية. وقد وردت تعاريف کثري 

( الفقه بأنه: "العلم بأحكام التكليف، وهو العلم بوجوب العمل عند قيام م 1221کتعريف )اجلويين، 
ُهوا ِفي )(، ومن الفقه قوهلم: فقيه العرب أي عامل العرب، ومنه قوله تعاىل: 81/ص 1الظنون") ج  يََتَفقَّ

لي

ين ، ويرى )احلميدي، (۱۰۷ص  ۱م، ج  ۱۷۷۹علی علم به )األنباري،  ، أي ليکونوا{122}التوبة:( الدِّ
م( بأن العلم بالشيء يسمى فقها، حيث يقال فقهته أفقهه أي علمته، فكل علم بشيء هو فقه، 1221

م( بأنه "العلم الذي يعى 1221فقيها ، ويعرفه )إمساعيل،  قهبه علم الشريعة فقيل لكل عامل فمث اختص 
، الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فيبني احلالل منها واحلرام، واملفروض واملسنون باستنباط األحكام

واملستحب واملكروه، ويبني الشروط اليت جيب توفرها يف صحة العبادات واملعامالت، واألمور اليت تؤدي 
عن فهم غرض  ( " أن الفقه يف اللغة: عبارةم1222(، وذكر )اجلرجاين، 11إىل إفسادها وغري ذلك" )ص

املتكلم من كالمه، ويف االصطالح: هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية" 
( أن " املقصود بعلم الفقه هو العلم بالشيء والفهم له، م 2118أبادي،  (، وذکر )الفريوز111)ص

ُكُكُم املَ ، قال تعاىل: "والفطنة به ْبُهْم َحَسنٌَة يَ ]َأْينَََم َتُكوُنوا ُيْدري
 ُبُروج  ُمَشيََّدة  َوإيْن ُتصي

ُقوُلوا ْوُت َوَلْو ُكنُْتْم ِفي

نْدي اهللي َفََملي َهؤُ  ْن عي َك ُقْل ُكلٌّ مي نْدي
ْن عي هي مي ْبُهْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوا َهذي

نْدي اهللي َوإيْن ُتصي
ْن عي هي مي ََلءي الَقْومي ََل َيَكاُدوَن َهذي

يثً  وبعد هذا السرد لتعريفات مصطلح الفقه يری الباحث أن تعريف  {21}النساء:ا[ َيْفَقُهوَن َحدي
 . م(1222جاين،)اجلر أِشل التعاريف ملصطلح الفقه وهو متضمن لتعريف الفقه عند  من م(۱۷۷۹)إمساعيل،

 
 تعلم الفقه :(4-7-7)
يها، وال سالمي والتفقه فمما ال يسع املسلم جهله أن يعلم أن اهلل قد أوجب التمسك بأحكام الدين اإل 

َوَما ] يعذر من جهل شيئا من دينه من أن يسأل أهل العلم الذين مساهم اهلل أهل الذكر يف قوله تعاىل:

ْكري إيْن ُكنُْتْم ََل َتْعَلُمونَ  ْم َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ ي إيَلْيهي
َجاًَل ُنوحي ْن َقْبليَك إيَلَّ ري ة ،والقيم{13}النحل:[ َأْرَسْلنَا مي
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للمسلمني إذا تركوا التمسك بدينهم وعضوا عليه بالنواجذ ألنه السبيل الوحيد للنجاة يف الدنيا واآلخرة، 
َل ]وجوب التمسك بأحکام الدين ، ومنها قول اهلل تعاىل:  علیوقد ورد يف القرآن أدلة كثرية  بيُعوا َما ُأْنزي اتَّ

ْن  ُكْم َوََل َتتَّبيُعوا مي ْن َربِّ
ُرونَ إيَلْيُكْم مي َفََل َوَربَِّك ََل ]، وقال سبحانه:  {3}األعراف:[ ُدونيهي َأْوليَياَء َقلييًَل َما َتَذكَّ

َّا َقَضْيَت َوُيَسلِّ 
ْم َحَرًجا ِمي هي يََم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ ََل ََييُدوا ِفي َأْنُفسي

ُموَك في نُوَن َحتَّى َُيَكِّ
 [لييًَم ُموا َتْس ُيْؤمي

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوااىل:تع وقال{11}النساء: ]َوَأنَّ وقال سبحانه : {1}احلشر:]]َوَما َآَتاُكُم الرَّ

اُكْم بي  َق بيُكْم َعْن َسبييليهي َذليُكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ بيُعوُه َوََل َتتَّبيُعوا السُّ يًَم َفاتَّ
اطيي ُمْسَتقي َ

ُكْم َتتَّقُ َهَذا ِصي  َلَعلَّ
 وَن[هي

هذه النصوص تدل علی وجوب االتباع ملا أنزله اهلل علی رسوله صلى اهلل عليه وسلم  فكل،{ 113}األنعام:
ن يف ومما سبق يعلم أنه من الوجوب أن يكو ، هلل عليه وسلم يف کل أمور الدينووجوب حتکيمه صلى ا

هلل علی رسوله م مبا أنزل ااألمة فقهاء لكي يتم حتكيمهم فيما يستشکل علی الناس حکمه ؛ ليحکموا هل
ُهوا ِفي صلى اهلل عليه وسلم من القرآن والسنة قال تعاىل:  نُْهْم َطائيَفٌة ليَيَتَفقَّ

ْن ُكلِّ فيْرَقة  مي يني  )َفَلْوََل َنَفَر مي الدِّ

ْم َلعَ  ُروا َقْوَمُهْم إيَذا َرَجُعوا إيَلْيهي ُهْم ََيَْذُروَن(َوليُينْذي تعلم الفقه يندرج حتت حكم تعلم  وحكم ، {122}التوبة: لَّ

العلم الشرعي، حيث إن حكمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار يف حق اآلخرين سنة، وقد يكون 
فعلها أو  دطلب العلم واجبا على اإلنسان عينا أي فرض عني، وضابطه أن يتوقف عليه معرفة عبادة يري

ذه العبادة، وكيف يقوم هبحلال أن يعرف كيف يتعبد هلل ا، فإنه جيب عليه يف هذه امعاملة يريد القيام هب
هبذه املعاملة، وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية، وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض  

 (. ۹۳، صم 1221كفاية حال طلبه، ليحصل له ثواب فاعل الغرض مع التحصيل العلمي )العثيمني، 

ه من من الكتاب والسنة، من يتعلمه ميلك به املنظار الذي يبصر به ما تشاب والفقه بالشريعة علم مستنبط
أحکام جهلها کثري من الناس، وإذا ما ترك تعلمه فإن ذلك إيذان بتمكن الفن والشبهات، اليت ال يثبت 

يشري و  يفتوا بغري علم فَيضلوا وُيضلوا.عندها كثري من الناس، حىت يتخذوا رؤوسا جهاال ف
( إىل اضطراب أفكار بعض الكتاب الذين فرقوا بني الفقه والشريعة ؛ حىت فهم من  م1223،)القرضاوي

اضح، إذ أن الفقه علم و  أيعة إهلية والفقه وضعي، وهذا خطكتابتاهم التباين املطلق بينهما؛ مبعى أن الشر 
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حكام ليس مطلقاً األشرعي بال ريب، ألنه من العلوم املبنية على الوحي اإلهلي، وعمل العقل يف استنباط 
(، ويؤيد ذلك ما ذكره )القطان ، 22من كل قيد، بل هو مقيد باألصول الشرعية يف االستدالل )ص 

 ( .182،ص 1واإلمجاع والقياس )ج  م( من أن الفقه مستمد من الکتاب والسنة2111
الفقه يف الدين ب وقد وضع اإلسالم قواعد عظيمة يسري على نسقها ومن خالهلا كل املسلمني فيما يتعلق

 على النحو اآليت : ( ۱۱ص  ۱،ج م 1282وتطبيقه يف احلياة العامة، ذكرها ) سابق، 

 رد املسائل املتنازع فيها إىل الكتاب والسنة .  .1
 ب كثرة السؤال وعضل املسائل . نجت  .2
  يقع من احلوادث حىت يقع . ملالنهي عن البحث فيما  .3

 .  رق يف الدينفتالف والتخالبعد عن اال .1

وعلى ضوء هذه القواعد، سار الصحابة ومن بعدهم من القرون املشهود هلا باخلري ، ومل يقع بينهم 
اختالف، إال يف مسائل معدودة ، كان مرجعها للتفاوت يف فهم النصوص، وأن بعضهم کان يعلم 

ا مؤصلة من همنها ما خفي علی البعض اآلخر. وهذه القواعد اليت انتهجها العلماء يف دراسة الفقه كل
الكتاب والسنة، لتحفظ األمة مما اعرتى األمم السابقة من التشرذم واالختالف الذي أدى هبا إىل 

 سبل اهلالك. 

 

 أسس الفقه اإلسالمي:(4-7-4)

لناس يف كل املستدمية ل سس والقواعد اليت تثبت صالحيتهاقامت الشريعة اإلسالمية على مجلة من األ 
هي نفس األسس اليت يعتمد عليها الفقه اإلسالمي، لكونه العلم الذي تفهم  زمان ومكان، وهذه األسس

 ( هذه األسس على النحو التايل:21، ص م 1282به الشريعة اإلسالمية، وقد ذكر )الشرنباصي ،
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 األساس األول : التدرج في التشريع : 

من األحكام  ل عام يشرع نوعمن حکمة اهلل أن التشريع مل ينزل مجلة واحدة، بل جاء علی فرتات، ففي ک
ين ملناسبات شرعية خمتلفة، واستمر يف النزول شيئا فشيئا حىت أكمل اهلل الدين، وأمت التشريع يف ثالث وعشر 

عاما، حيث كان ينزل القرآن ألسباب تقتضي نزوله، فيكون أوقع يف النفس، وأقرب إىل االنقياد، ومن 
 لتدرج يف فرض الصالة، واجلهاد...إخل.أمثلة ذلك: حترمي احلمر، وفرض احلجاب، وا

 األساس الثاني : التيسير على المكلفين : 

ويتم ذلك برفع احلرج واملشقة عنهم وإزالة الضرر حىت أصبحت املشقة جتلب التيسري، ومن هنا كانت 
تبارك  االتكاليف الشرعية من أوامر ونواه قليلة ،ال يشق على املكلف فعلها، ففي القرآن الكرمي يقول ربن

َف َعنُْكْم َوُخليَق ]ويقول سبحانه : {281}البقرة: [ ََل ُيَكلُِّف اهللُ َنْفًسا إيَلَّ ُوْسَعَها]وتعاىل:  يُد اهللُ َأْن ُُيَفِّ ُيري

يًفا ْنَساُن َضعي  .{28}النساء:[ اإلي

 األساس الثالث : قلة التكاليف :

 العلم هبا واالمتثال نفسه ملال ؛ ألهنا يفيف  تورث وذلك أن تكاليف الشريعة قليلة ال تلحق بالعبد تعبا وال
بعملها ال حتتاج إىل زمن طويل، وال إىل صعوبة يف فهمها، ولو نظرت إىل الواجبات املطلوبة يف كتاب اهلل 
لوجدهتا قليلة، ميكن فهمها والعمل هبا يف زمن بسيط. ومن أمثلة التخفيف اليت وردت يف السنة املطهرة 

( حيث قال النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما فرض احلج 112،صم2118رواه )مسلم، احلديث الذي 
، حىت قاهلا فسکت   !اهلل يا رسولَ  عام   لَّ كُ فقال رجل : أَ  وا"ج  فحُ  م احلجَّ عليكُ  اهللُ  رضَ س قد فَ اها النَّ :" أي  
وين رُ م" مث قال:" ذَ طعتُ ت، وملا اس  ت  بَ جَ ؛ لوَ  عم  : نَ  لتُ اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لو قُ  رسولُ  ، فقالَ  ثالثاً 
وا تُ أ  فَ  شيء  بِ  م  كُ تُ ر  مَ هم، فإذا أَ يائِ بهم على أن  تالفِ م واخ  اهلِ ؤَ سُ  كثرةِ بِ  م  کُ لَ ب   ق َ  انَ کَ   ن  مَ  كَ لَ هَ  ا، فإمنَّ م  کُ تُ ک  ما تَر 

ت للدين اإلسالمي ذه األسس رمسوه " ، ويرى الباحث أن هعُ دَ فَ  ء  يشَ  ن  عَ  م  كُ تُ ي  ا هنَ ذَ م، وإِ تُ ع  طَ تَ ا اس  مَ  هُ ن  مِ 
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ذلك هو  نأن يدخل يف هذا الدين العظيم، إذ صورة ناصعة يف التيسري والتسامح لكل من دخل أو أراد أ
مقتضى تشريعه على الناس كافة، لينتشر العدل، ويرفع الظلم، ويراعي مصاحل الناس وأحواهلم، ويرفع احلرج 

يُد بيُكُم الُعْْسَ ]: عنهم، وال يكلفهم فوق طاقتهم، قال تعاىل يُد اهللُ بيُكُم الُيْْسَ َوََل ُيري  .{181}البقرة: [ُيري

 

 مصادر الفقه اإلسالمي :(4-7-3)
للفقه مصادر عديدة اختلف الفقهاء يف حتديد عددها، فمنهم من جعلها أربعة، ومنهم من جعلها عشرة، 

اع، املهمة وهي : الکتاب ، والسنة، واإلمجوآخرون جاوزوا العشرة، ولکن الباحث اقتصر هنا على املصادر 
،  م1282والقياس، واملصاحل املرسلة، واالستحسان، والعرف، وهذه املصادر قام بشرحها )الشرنباصي،

 علی النحو اآليت:( ۱2۷، ص م 2112( و)موسی ،۱11ص

 .القرآن الکريم:8

تاب اإلسالم سلم ، فجعله اهلل كوهو كالم اهلل تعاىل الذي نزل على رسوله املصطفى صلى اهلل عليه و  
 .ب اهلل السابقة تاز هبا عن كتالذي رضيه اهلل دينا لنا وللعاملني مجيعا، وهذا الكتاب له خصائصه اليت ام

 . السنة:7 

ول أو ومعى التقرير أن يق ،وهي ما صدر عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 
 هذا ضر الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيسكت عنه أو يستحسنه، فيعتربيفعل بعض الصحابة شيئا مبح

وقد يبلغ الرسول صلى اهلل عليه وسلم ذلك عني صحايب غائب عن جملسه،  ،أو ذاك موافقة له عليه
تشريع وال نزاع يف أن السنة حجة يف ال ،فيقره عليه، فيکون هذا موافقة له أيضا على ما قال أو فعل

َوَما ]كرمي، ويستدل على هذا بآيات كثرية من القرآن الكرمي، منها قوله تبارك وتعاىل: جبانب القرآن ال

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا  .{1}احلشر:]َآَتاُكُم الرَّ
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 . اإلجماع:4

كم ح وهو عبارة عن اتفاق مجلة اجملتهدين من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم يف عصر من العصور على
 على إمكان حتقق اإلمجاع، بل وقوعه فعال، وهلم يف واقعة من الوقائع. ويرى اجلمهور من العلماء الفقهاء

 ذلك ما يستدلون به ردا علی خصومهم، املنکرين لذلك كله.

 .القياس :3

 يف اللغة مصدر للفعل قاس وله معنيان: أحدمها مبعى التقدير، يقال: قست الثوب أي قدرت . والثاين
مبعى املساواة، يقال فالن يقاس بفالن أي يساويه وفالن ال يقاس بفالن أي ال يساويه. وعند علماء 

شرتاكهما يف علة ه الاألصول: إحلاق ما ال نص فيه مبا فيه نص يف احلكم الشرعي الثابت للمنصوص علي
 هذا احلكم. 

 .االستحسان :5

افعية، وقد غري دليل. وهذا املعى هو املعترب عند الشيقصد باالستحسان ما يستحسنه اجملتهد بعقله عن 
قال ،خالفهم فيه األحناف، واملالكية، واحلنابلة، وذلك ألهنم يعتربونه دليال من أدلة األحكام الفقهية

الكرخي من علماء األحناف: " االستحسان هو العدول يف مسألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها إىل 
(، وقريب منه أن يقال بأنه العدول عن قياس  1/ 212م، ص1211اآلمدي،  ) "خالفه لوجه هو أقوى

 ظاهر جلي إىل قياس خفيت علته.

 . المصالح المرسلة:2

يراد هبا كل مصلحة غري مقيدة بنص من الشارع يدعو إىل اعتبارها أو عدم اعتبارها، ويف اعتبارها مع هذا 
صل يت يرجع معناها إىل اعتبار أمر مناسب ال يشهد له أوقد يقال: إمنا املصاحل ال ،جلب نفع أو دفع ضرر

 معني من الشارع. 
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 .العرف :2

يف اللغة هو ما تعارفه الناس من اخلري واطمأنوا إليه، وعند األصوليني والفقهاء هو ما استقر يف النفوس من 
ن العبث واإلفساد، اس موخيرج من ذلك ما اعتاده فريق من الن ،جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

 فهذا ليس من العرف يف شيء .

ويرى الباحث بعد هذه االستفاضة يف احلديث عن مصادر الفقه، أن املصادر األساسية هي الكتاب 
ويأيت بعدمها اإلمجاع والقياس ومها مستندان على املصدرين األولني ، أما ما سواها من املصادر  ،والسنة 

عة هي منبثقة من املصادر األرب حل املرسلة وغريها مما ُعد من املصادر إمناكالعرف واالستحسان واملصا
 يست خارجة عنها يف مجيع األحوال.األوىل، ول

 أقسام الفقه اإلسالمي :(4-7-5)
ن هذا االختالف أ وال على ترتيب معني ألقسامه، بيد ؛مل يتفق العلماء على تقسيم واحد للفقه اإلسالمي

أنه ال يؤثر يف اهلدف والغاية، كما ال يؤثر يف لب قضايا الفقه وموضوعاته، لكن هذا يعد شكلًيا، مبعنی 
االختالف بني الفقهاء يف تقسيم موضوعات الفقه يعزى لنظرهم إىل مقاصد وغايات التشريع، فقد رأى 
 بعضهم أن املقصود من التشريع هو حتقيق مصلحة دنيوية أو أخروية، ومنهم من رأى تقسيم املصاحل

( 111، ص م 2112الدنيوية حبسب غاياهتا وأهدافها. ولعل من أشهر التصنيفات ما أورده )موسی ،
 اآليت: وهو علی النحو

 أوال : أحكام العبادات :

 وهي ما كان الغرض األساسي منها التقرب إىل اهلل وحده كالصالة، والصيام والزكاة واحلج. 
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 ثانيا : أحكام المعامالت :

تنظيم عالقات األفراد أو اجلماعات، أو لتحقيق مصلحة دنيوية، وهذه تتعلق جبميع أعمال وهي ما كانت ل
اإلنسان وتصرفاته فيما وراء قسم العبادات. فالفقهاء جممعون على أن الفقه ينقسم إىل هذين القسمني 

هلل وشكره ا الكبريين، وذلك للفرق الكبري بينهما؛ حيث إن الغاية الكربى من العبادات هي التقرب إىل
 لنيل ثوابه يف اآلخرة، وأما الغاية يف املعامالت فهي قضاء مصاحل الناس املختلفة اليت ال تتحقق إال هبا. 

، العبادات مل خيرج عن مضمون هذين القسمني: والحظ الباحث أن أكثر من قام بتقسيم الفقه
 مصنفاهتم. واملعامالت، وهو التقسيم األشهر الذي سار عليه كبار الفقهاء يف 

 

 أهداف تدريس المواد الشرعية في المراحل التعليمية:(4-4)
متثل األهداف التعليمية احملور الرئيس يف دفع العجلة التعليمية؛ حيث إمنا تقوم برتمجة األهداف العامة  

هم ومن امل ،إىل واقع ملموس، وتقوم كذلك بدور املوجه يف مرحلة التصميم والتنفيذ للعملية التعليمية
يف عملية التعليم أن تكون األهداف العامة واخلاصة للمادة واضحة للمعلم، وخباصة معلم العلوم 
الشرعية؛ ذلك ألن أهداف هذه املواد تتصل بتكوين اإلنسان من اجلوانب العقدية واخللقية والسلوكية، 

ما  التدريس وإذا كانت األهداف واضحة وحمددة فإن املعلم يستطيع أن خيتار من أساليب وطرق
 ق هذه األهداف.يساعده على حتقي

 :األهداف العامة لتدريس مادة الفقه في المرحلة الثانوية(4-3)
 باستعراض منهج مادة الفقه يف املرحلة الثانوية جنده يدور حول على األهداف التالية :  

ز  وجل عن طريق ع  تثبيت العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب وتوثيق الصلة بينهم وبني اهلل  1
 املمارسة العملية للعبادات .
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  تبصري الطالب بأمهية اجلانب العملي من الدين ممثاًل يف العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم  2
 للعقيدة. 

  تعريف الطالب بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل هبا مما جيعل العبد متفقهًا يف دينه  3
 حكامه .واعياً له مدركاً أل

  تدريب الطالب على ممارسة الع بادات وتعويدهم عليها حبيث تصبح جزء من سلوكهم وواجباً  1
   يشعرون بضرورة أدائه كلما حان وقته .

  اكتساب الطالب كثرياً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن  املظهر ومسو النفس  1
 .وحتمل املشاق والعطف على اآلخرين 

  تعريف الطالب ببعض املعامالت اليت متر هبم يف حياهتم اليومية وأحكامها و شروطها وآداهبا وبيان  1
 بعض املسائل عنها .

وتعترب جمموعة األهداف اليت أوردها منهج املرحلة الثانوية العامة للرتبية اإلسالمية أهداف تتسم 
البدين  الختيار مل يراعي مرحلة منو الطالب وتغريهبالعمومية وعدم مراعاهتا لسكيولوجية املتعلم ألن ا

واالنفعايل والنفسي ، ولكنها تعترب غايات وموجهات ميكن أن يشتق منها قائمة من املعايري الالزمة 
 لتدريس العلوم الشرعية .

أهداف  يأما األهداف اخلاصة ملواد العلوم الشرعية يف املرحلة الثانوية فلم يورد منهج املرحلة الثانوية أ
خاصة لتلك الفروع كما أنه مل يتم إيراد أهداف يف مقدمة مقررات العلوم الشرعية ماعدا مقرر احلديث 
والثقافة اإلسالمية فقد أورد مثان توجيهات عامة مثل " أن حيرص  املعلم على ربط طالبه بواقعهم وما 

دركوا صل يف حميطهم لكي ييدور حوهلم يف جمتمعهم ، ويضرب هلم األمثال وذلك بشيء مما هو حا
أن مبادئ اإلسالم حية وأهنا صاحلة لكل زمان ومكان "، ويعترب عدم إيراد األهداف اخلاصة ملقررات 
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العلوم الشرعية يف املرحلة الثانوية من أهم املشكالت اليت تواجه تدريس العلوم الشرعية ،كما يأمل 
لية هداف بالشكل األمثل وذلك من خالل حتالباحث بأن تسهم اخلرائط الذهنية يف حتقيق هذه األ

املعاين اجلميلة هلذه األهداف وصنع روابط قوية بينها، وذلك أدعى لرتسيخها يف أذهان الطالب مما 
 جيعلها أسهل عند تطبيقها يف الواقع امللموس الذي يعّد أمسى ما يقوم به اإلنسان املسلم.

 

 :هبادئ عامة في تدريس مادة الفقم(4-5)
ن يراعي ما سواها، ولذلك فإن معلم العلوم الشرعية البد أم الشرعية خصوصيتها اليت تتميز هبا عللعلو 

، و)اخلوالدة (۳۹۱م، ص  2111ويشري )اجلالد ، ثانوية،مبادى عامة لتدريس مادة الفقه يف املرحلة ال
 :اط التاليةنقميكن تلخيصها يف ال إىل جمموعة من هذه املبادئ املهمة اليت( ۱۷۷م، ص 2113وعيد،

تأصيل مفهوم العبادة الشامل لكل عمل يعمله املسلم، مبتغيا بذلك وجه اهلل تعثة راجيا ثوابه  .1
 .همن احلياة تشمل نشاط اإلنسان كلوخائفا من عقابه؛ وذلك مما يسبغ على درس الفقه روحا 

 شفافية يف ىلاالهتمام بالناحية الرتبوية يف تدريس موضوعات الفقه ، وذلك حلاجة الطالب إ  .2
النفس ورقة يف الوجدان، وهذا مما يرتك آثارا إجيابية يف أخالقهم وسلوكهم، كما يشعرهم ذلك 

 بقيمة ما تعلموه يف حياهتم وجمتمعاهتم، وتلك هي غاية عظيمة من تدريس الفقه.
ة، ثاستخدام طرق التدريس الرتبوية احلديثة، واالستعانة بالوسائل التعليمية والتقنيات احلدي  .3

 وتوظيفها توظيفا مناسبا يف تدريس مادة الفقه.

ربط املعرفة النظرية باألداء العملي؛ وذلك ألن األحكام الفقهية عملية تتعلق بأفعال املكلفني   .1
 .ن تعلمها يتحقق اهلدف النهائي مالذين يتوجب عليهم االلتزام مبها، والعمل مبقتضاها، حىت

ياة املتعلمني وواقعهم وحاجتهم، فكلما ارتبط الفقه حب الربط بني املوضوعات الفقهية وحياة .1
 املتعلم کلما زاد ميله واهتمامه بتعلمه وتفهمه، وهذا مما يربز األمهية البالغة يف عرض موضوعات
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الفقه، وقضاياه املتصلة حباضر املتعلمني ومستقبلهم، بأسلوب ميسر ولغة سهلة، وألفاظ مفهومة 
 الطالب ما يدرسونه ويقبلون على تعلمه.وتعبريات مألوفة، حىت يدرك 

ومن خالل عمل الباحث يف امليدان الرتبوي، فإنه قد الحظ أن بعض معلمي العلوم الشرعية ال يراعون 
بعض هذه املبادئ کاستخدام الطرق احلديثة يف التدريس، وعدم االهتمام باجلانب التطبيقي، مما يولد 

اجلانب التطبيقي بشكل رئيس، كتعلم الوضوء والصالة.  هشاشة يف تعلم املوضوعات املعتمدة على
لديين يف نمي الوازع ابطهم باهلل تعاىل، والذي بدوره يوكذلك عدم االهتمام باجلانب الروحي الذي ير 

ت قنفوس املتعلمني، فتجد كثريا من مظاهر الالمباالة والفوضى من قبل بعض املتعلمني عندما حيني و 
وحيث أن العلم الشرعي والذي يتخلله الوازع الديين ومعرفة اإلنسان ،  درسيالصالة أثناء الدوام امل

ه مبا يسري عليه يف وتبصرت؛وتعلم أحكام دينه ؛من خالل تطبيق شرعه ،حبقيقته و حقيقة عبوديته هلل 
ة واإلجاب ؛كانت العلوم الشرعية مبافيها من مناهج الوازع األول الذي ينبغي زرعه فيه ؛دنياه وآخرته 

علوم بطريقة فكان واجبا أن تقدم له هذه ال؛وإنارة طريقه ؛واملورد الرئيسي العتزازه ؛الشافية عن تساؤالته 
ى بالتعامالت يف وألن مادة الفقه تع،ويزداد من حتصيله إياها وتثبت وترسخ يف ذاكرته ،يزيد شغفه هبا 

فهمها هبا وتسهل عليه استحضارها و  ارتباطهحياته اليومية كان من األحرى أن يدرسها بطريقة تزيد 
لمشاكل اليت يعانيها ل والحل تسهم كثريا وتقدم اسرتتيجية اخلرائط الذهنية مث إن، وزيادة حتصيله فيها 

الطالب من ضعف يف مستوى التحصيل، وضعف االحتفاظ باملعلومات، وامللل الذي تفرزه األساليب 
 . التقليدية للمعلمني أثناء التدريس

فإن تكوين املفاهيم اإلسالمية لدى املتعلمني يتطلب أسلوب تدريسيا مناسبا يضمن سالمة ولذلك 
تكوين املفاهيم اإلسالمية وبقائها واالحتفاظ هبا، من خالل تفعيل دور املتعلم يف عملية تعلمه وجعله 

مد املتعلم على تحمور العملية التعليمية، إذ أصبح من الصعوبة يف ظل التضخم املعلومايت املعريف أن يع
أن  -ملراحل يف مجيع ا -احلفظ واالستظهار يف عملية تعلمه، لذا ينبغي على معلم العلوم الشرعية 

 يتخلى عن طرائق التدريس القائمة على احلفظ واالستظهار.

العامة، فإن  ةإن املرحلة ) الثانوية( هلا أمهيتها يف إعداد املتعلم ملواصلة املرحلة التعليمية اليت تليها أو للحيا
 .م، واملفاهيم الفقهية بشكل خاصمن الالزم على املتعلمني استيعاب املفاهيم الشرعية بشكل عا
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وأمهية استيعاب املتعلمني املفاهيم الفقهية تتطلب األخذ بالنظريات الرتبوية القائمة على تنظيم هذه 
أهنا تركز على  يم بعضها ببعض ذلكاملفاهيم يف شكل هرمي ) خريطة املفاهيم( تتضح فيه عالقة املفاه

 نظرية نفسية رئيسة يف الرتبية العلمية، وأهنا مصممة لتساعد الطالب على تعلم كيف تتعلم؟(.
وقد دلت العديد من الدراسات على اخنفاض مستوى إدراك الطالب للمفاهيم يف عدد من املقررات 

لمفاهيم دية اليت مل تؤد إىل اكتساب الطالب لولعل من أهم أسباهبا الطريقة التدريسية املعتادة التقلي
كبريا يف مستوى فهم طلبة الصف  ( اليت أظهرت اخنفاضاه1111، مسية)دراسة ذلك  ومنالعلمية ، 

م( اليت كشفت عن أن ۱۷۱۹،اخلوالدة والطيطي )فاهيم الرتبية اإلسالمية، ودراسة ملادي الثالث اإلعد
م األساسية م من امتالك املفاهيالمية ليس اكتسابا كبريا ميكنهاكتساب التالميذ مفاهيم الرتبية اإلس

 رجة عالية .دب
إن هذه الدراسات تظهر احلاجة املاسة إىل رفع مستوى املتعلمني يف حتصيل املفاهيم يف املقررات بشكل 

 عام، ويف مقرر الفقه بشكل خاص، ذلك ألن اكتساب املتعلم للمفاهيم واحلقائق العلمية يعد من أهم
 خلرائط الذهنية،اسرتاتيجيات ها، وقد يكون عالج ذلك باستخدام األهداف اليت تسعى الرتبية إىل حتقيق

يرى الباحث أن اخلرائط الذهنية تتيح للطالب فرصا أكثر لالبتكار واإلبداع، حيث إهنا غري حيث 
علم أكثر تشويقا عل التجامدة بل ترتك له احلرية يف صنع روابط وعالقات بني املفاهيم واملعارف، مما جي

 .وأعلى حيوية ونشاطا
 
 

 :المرحلة الثانوية(3)
 
 تعريف المرحلة الثانوية :(3-8)

بنية من بنيات النظام الرتبوي تقع بني مرحلة  "( التعليم الثانوي بأنهم1221عرف )الفاريب وزمالؤه ،
بق )املرحلة اليت تسأهنا احث الب يعرفهوكتعريف إجرائي  "التعليم األساسي ومرحلة التعليم اجلامعي 

املرحلة اجلامعية وتستمر الدراسة فيها ملدة ثالث سنوات وينقسم فيها الطالب إىل ثالثة أقسام: أديب 
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وهلا طبيعتها اخلاصة من  سنة 18 – 11وعلمي وإداري ويكون أعمار الطالب يف هذه املرحلة مابني 
 .(لواناً من التوجيه واإلعداد اخلاص هباحيث سن الطالب وخصائص منوهم فيها ، وهي تستدعي أ

 

 أهداف التعليم بالمرحلة الثانوية :(3-7)
 11تغطي املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية ثالث سنوات يف السّلم التعليمي هي السنوات من 

لسنوات ، ا، كما أهنا تغطي ثالث سنوات من عمر املتعلم من أحرج  يف حياة الطالب التعليمية 12 إىل
، ومعلوم أن املتعلم مير يف أثناء هذه السنوات الثالث بتغريات  18 إىل 11وهي سنوات املراهقة من سن 

 نفسية وبدنية وعاطفية كبرية ، ولذلك فهذه املرحلة حتتاج إىل رعاية خاصة واهتمام كبري من قبل املربني .

ربية السعودية العامة للرتبية والتعليم باململكة الع وهذه املرحلة تشارك غريها من املراحل يف حتقيق األهداف
باإلضافة إىل ما حتققه من أهدافها اخلاصة اليت هي )وثيقة سياسة التعليم باململكة العربية السعودية، 

 :وهيوما بعدها(  21املادة  -ه  1111

انبها   على و متابعة حتقيق الوالء هلل وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة   يف كافة ج .1
 شرعه . 

دعم العقيدة اإلسالمية اليت تستقيم هبا نظرة الطالب إىل الكون واإلنسان واحلياة يف الدنيا  .2
واآلخرة ، وتزويده باملفاهيم األساسية والثقافة اإلسالمية اليت جتعله معتزًا باإلسالم قادرًا على 

 الدعوة إليه والدفاع عنه .

 سالم احلاملة لراية التوحيد . متكني االنتماء احلي ألمة اإل .3

حتقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن اخلاص )اململكة العربية السعودية ( مبا يوافق هذه  .1
 السن من تسام يف األفق وتطلع إىل العلياء وقوة يف اجلسم . 
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ناسبه ي تعهد قدرات الطالب ، واستعداداته املختلفة اليت تظهر يف هذه الفرتة وتوجيهها وفق ما .1
 وما حيقق أهداف الرتبية اإلسالمية يف مفهومها العام .

تنمية التفكري العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع املنهجي واستخدام  .1
 املراجع والتعود على طرق الدراسة السليمة .

ة   يف املعاهد املختلف إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين وإعدادهم ملواصلة الدراسة   مبستوياهتا .1
 العليا والكليات اجلامعية يف خمتلف التخصصات . 

 هتيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة مبستوى الئق . .8

خترج عدد من املؤهلني مسلكيًا وفنيًا لسد حاجة البالد يف املرحلة األوىل من التعليم والقيام   .2
 ة وجتارية وصناعية ( وغريها . باملهام الدينية واألعمال الفنية ) من زراعي

 حتقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة . .11

 إعداد الطالب للجهاد يف سبيل اهلل روحياً وبدنياً .  .11

رعاية الشباب على أساس اإلسالم ، وعالج مشكالهتم الفكرية واالنفعالية ، ومساعدهتم  .12
 . على اجتياز هذه الفرتة احلرجة من حياهتم بنجاح وسالم

إكساهبم فضيلة املطالعة النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل واستغالل  .13
 أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال اجملتمع . 

 تكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه به الطالب األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة . .11
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 نمو للمتعلم في المرحلة الثانوية :مظاهر ال(3-4)
مبرحلة املراهقة ، وقسمت  22وتنتهي عند سن  12أطلق علماء النفس على  املرحلة العمرية اليت تبدأ ب سن 

راسية دإىل ثالثة أقسام ، مبكرة  ، وسطى ، متأخرة  و الوسطى هي الفرتة العمرية اليت تقابل املرحلة ال
وتعترب  من أهم املراحل العمرية  إذ يعتربها علماء النفس ، م(1221ان،)زهر  18-11الثانوية أي من سن 

 بدء  ميالد جديد، وهي بني البلوغ اجلنسي والرشد.

 وفيما يلي ذِكر  ملظاهر منو املتعلم  يف هذه املرحلة : 

وزن وتنمو لحيث يزداد الطول وااجلسم يف هذه املرحلة ب النمو السريع ،  ويتميز :النمو  اجلسمي   -أ     
العضالت واألطراف ، وال يتخذ النمو معدال واحدا يف السرعة يف مجيع جوانب اجلسم ، ويرجع االختالف 
يف املدى الزمين والفروق الفردية الواضحة بني املراهقني يف النمو اجلسمي إىل عدد من العوامل كما أشار 

وع اجلنس،ممارسة الرياضة ،نوع الغذاء وتوازنه وهي :اختالف العوامل الوراثية ،نم( 2112إليها )العيسوي،
،الصحة العامة ، البيئة اجلغرافية وخصائصها، ويزداد النمو العظمي والوزن لدى اجلنسني،وتؤدي التغريات 

 اجلسمية املصاحبة للبلوغ إىل تغيريات أخرى تؤدي إىل االستقاللية للمراهق والصراع مع األسرة.

يف هذه املرحلة تصبح للمراهق صورة ثانية خمتلفة ،فيكون له صورة أقوى من االجتماعي : النمو  -ب    
لتصرف للنيل من استقالله ،وعدم ترك حرية اذي قبل ،وحياول االستقالل بذاته ، ويشكو من تدخل اآلباء 

رون خله ، ومن مسات هذه املرحلة أهنا مرحلة االهتمام باملظهر وبشكل اجلسم ،الذي يريد أن يراه عليه اآل
،ويبدأ يظهر عليه نوع من أنواع النرجسية اخلفيفة يف حب الذات ،فيبدأ يف تغيري أصحاب املرحلة املتوسطة 
،ليصبح لديه أصدقاء جدد،ويبدأ لديه حب الظهور فيكون له جمموعة من األصدقاء ويتمى املراهق أن 

 م( .2111تكون له قدرة على السيطرة )ياسر نصر،

يكتمل يف هذه املرحلة التكوين العقلي للفرد كما تظهر فيها القدرات :  واملعريف يالنمو العقل -ج    
  11 من الفرتة يف اكتماله إىل الوصول من وتقرتب الذكاء، سرعة دأهتاخلاصة ،فينمو الذكاء منوا مطردا مث 
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 ،هتاستويام باعدلت اإلدراكية، والسرعة اللفظية، القدرات وخاصة العقلية، القدرات منو ويزداد" سنة 18
 العقلي النمو ويتجه( م 1221 زهران،) نشاطها مظاهر واختالف ولتباين، العقلية، املراهق حياة وتنوع

 على قادرًا دالفر  يكون حيث عشر، السادسة سن يف الغالبية عند ذروته يصل الذي النضج اكتمال إىل
املرحلة الوظائف العقلية وتكتمل يف هذه  ،(211 ص ه، 1112 زيدان،) جديدة خربات اكتساب

العليا وتأخذ شكال مييزها عن املراحل السابقة حيث يزداد التخيل والتفكري يف املستقبل ، واإلغراق يف 
ليد يف اعتناق يف املعنويات اجملردة ،وعدم التقأحالم اليقظة واالبتعاد عن الواقع ، ويظهر امليل إىل التفكري 

ادلة والنواهي ، ويأخذ التفكري الديين اهتماما بالغا يؤدي إىل املناقشة واجملاملبادئ والرتدد يف قبول األوامر 
 .م(2113وامليل إىل القراءة احلرة واالطالع الواسع )احلميدي ،

يتميز النمو االنفعايل للمراهق بالتمركز حول الذات ،حيث تزداد حساسيته النمو  االنفعايل :   -د    
 السلطة رمصاد حنو والتمرد والثورة، الغضب، مشاعر ازدياد املراهق على يالحظو  لفكرة اآلخرين عنه ،

 ويعترب السلطة، نع لالستقالل تطلعه وبني بينه، حتول اليت تلك خاصة ،جملتمعوا واملدرسة، األسرة، يف
 وإساءة والظلم، باحلرمان، الشعور الغضب مثريات أهم ومن. االنفعالية احلساسية أعراض أهم الغضب
 يعتربها اليت لوكهس مراقبة عند هلا يتعرض اليت املضايقات االجتماعية،وكثرة الضغوط وقسوة له،استغال
 .(م 1221 زهران،) وشعوره لكرامته جرًحا

 

 المشكالت التي تواجه المتعلم في المرحلة الثانوية:(3-3)
ملراهقة اوهي مرحلة وبناء على ما تقدم من حديث عن مظاهر النمو لدى املتعلم يف املرحلة الثانوية 

 يف هذه املرحلة يواجه جمموعة منالبحوث والدراسات وجدت أن الشاب فإن الوسطى واحلرجة ، 
أشارت و حلها بسبب  انشغال املدرسة بالعملية التعليمية البحتة عن العملية الرتبوية ، ُأمهل   املشكالت اليت

 املشكالت :( على أن هناك مصدرين من مصادر ه1131،اجلغيماندراسة  )
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 .داخل املدرسة تتمثل يف املعلم وسلوك الطالب واإلدارة املدرسية ،واملادة الدراسية. 1

 .. خارج املدرسة تتمثل يف اجملتمع واإلعالم واألسرة2

م( بأن تعاطي املخدرات من املشكالت 2111م( و )العيسى ،2111كما أشارت دراسة )الغنيمي ،
و وحتصيل أثرها الكبري على منتعدد أسباب املشكالت ومصادرها و م من بالرغو الرئيسية يف هذه املرحلة 

 :  بالتايلهذه املشكالت  ميكن إمجالإال أنه املتعلم 

ات  بهية ،و التعب واضطرامشكالت الصحة  والنمو ، كقلة  الرعاية الصحية ،و نقص الش .1
 .النمو 

تغراق يف شعور بالنقص ، االساملشكالت  االنفعالية ، الشعور بتأنيب الضمري ، القلق ، ال .2
 أحالم اليقظة .

 املشكالت األسرية :  اخلالفات األسرية ، الطالق ، اإلفراط يف العقاب ، الفقر  .3

مشكالت مدرسية: صعوبة االندماج،  صعوبة   الرتكيز، التأخر الدراسي، ضعف العالقات  .1
 مع املدرسني.

لشعائر الدينية ، التندر بالقيم املشكالت األخالقية : الشذوذ اجلنسي ، عدم إقامة ا .1
 والعادات .

 
رحلة املراهقة وطور بلوغ السعي الشباب، كما أشار القرآن ولكون هذه املرحلة احلساسة واليت تسمى مب

 أبرز ماتتميز به هذه املرحلة يتمثل يف استيقاظ إحساس فإنالكرمي إىل هذا الطور من النمو اإلنساين،
ة يف التوجيه مور القدرات اخلاصة اليت يستدل منها على امليول املستخدالفرد بذاته وكيانه، ويف ظه

لقمة نضوجه اجلسدي، فيبدو املراهق كرجل تام النضوج، ويكتمل  ،كما أنه يصل التعليمي واملهين
 .النضوج اجلنسي، وتكون الصحة العامة للطالب جيدة يف هذه املرحلة
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إىل اكتماله، ويزداد منو القدرات العقلية، وخاصًة القدرات  هتدأ سرعة منو الذكاء ويقرب هنا من الوصولو 
اللفظية وامليكانيكية والسرعة اإلدراكية، ويظهر االبتكار خاصًة يف حالة املراهقني األكثر استقالالً وذكاًء 

 التخصص يف هذه املرحلة طريقه حنووأصالة يف التفكري واألعلى يف مستوى الطموح، ويأخذ التعليم 
 ردجملللمهنة والعمل، ويستمر التذكر املعنوي يف منوه طوال هذه املرحلة، وينمو التفكري ا املناسب

يصل  ويستطيع املراهق وضع احلقائق مع بعضها بعضا، حبيث ،واالبتكاري وتتسع املدارك وتنمو املعارف
يل وعلى تحصإىل فهم أكثر من جمرد احلقائق نفسها بل يذهب إىل ماوراء ذلك، وتزداد القدرة على ال

يغلب على طالب هذه املرحلة طابع االعتزاز بالذات وتأكيدها، وتشتد و ، نقد مايقرأ من معلومات
الصراعات بني قيم الكبار وقيم مجاعة الرفاق، ويظهر االهتمام باجلنس اآلخر واضحاً يف هذه املرحلة، 

ظ ىل مساعدة اآلخرين ويالحويظهر يف هذه املرحلة أيضا الشعور باملسؤولية االجتماعية، وامليل إ
االهتمام باختيار األصدقاء وامليل إىل اإلنضمام إىل مجاعات خمتلفة ، وتنمو االجتاهات، وتتفتح امليول، 
ومييل املراهق إىل تقييم التقاليد السائدة يف ضوء املشاعر واخلربات الشخصية، ويزداد الوعي االجتماعي 

 (.م1223 ،ميسرة طاهر وآخرون  ( وامليل إىل النقد والرغبة يف اإلصالح
يرى الباحث أن املرحلة الثانوية من أهم املراحل اليت حتتاج إىل مراعاة يف خصائص كل طالب ، وينبغي و 

يرى الباحث كما ،مير هبا طالب املرحلة الثانوية لكل معلم معرفة كيفية التعامل مع هذه الفئة العمرية اليت
للطرق  توجيههم وهي،مراعاهتا عند التعامل مع طالب املرحلة الثانوية بعض النقاط اليت جيب على املعلم 
هل عليه ليس طالبالشجعهم على ذلك ، و فهم طبيعة تفكري تالصحيحة للبحث عن املعلومات و 

اول التقرب منهم ويوجههم لألفضل ، ويبتعد عن حين صديقا جيدا لطالبه و و كيهبم ، و  االتصال
فية هم املرحلة اليت ميرون هبا ، و يستثمر املناقشة الصو العقاب لطالبه وفية أو النقد أأساليب السخر 

وكذلك  ،مويعمل على تطويرها وزرع الثقة فيه ،طالبه وخرباهتم السابقة للتعرف على مستوى تفكري
 حيرص على مراعاة الفروق الفردية بينهم .
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 استخالص ما يلي : حثللباميكن طالب املرحلة الثانوية نمو من خالل اخلصائص السابقة لو 
 

توفر اخلرائط الذهنية املناخ املناسب إليصال األحكام الفقهية بطريقة مبسطة مما ينمي فهم   -1
 الطالب بصورة أكرب.

تساعد اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية على إضافة مسحة خاصة للطالب من خالل القيام برسم  -2
 ثقة الطالب بنفسه .اخلريطة الذهنية حسب طريقته اخلاصة مما يزيد من 

 توضيح التكاليف الشرعية املكلف هبا الطالب و توضيح مقاصد الشريعة يف أمور احلياة. -3

خالل تقوية  مناحلياتية واملعامالت ببعض املستجدات  األحكام الشرعية املرتبطة استحضار -1
 .ذاكرة الطالب ومراجعة املعلومات بكل سهولة ويسر 

 ميكن من واليت وية على الفهم أكثر من احلفظ والرتديد اآليل الثان منو قدرة طالب املرحلة  -1
  .خالل اسرتتيجية اخلرائط الذهنية إيصال الرسالة هبا

الكتاب والسنة من خالل الربط بالدليل املباشرة عرب التفريعات والتشجريات  مرجعية  ترسيخ  -1
 .الوجودة باخلرائط 

وسيلة بداعية لدى الفرد كما أهنا تعد مبثابة النمية العمليات اإلتط الذهنية تعمل على ائاخلر  -1
القوية الدرجة ، واليت تساعده على التعلم أو التخطيط ، و بالتايل التفكري السليم ، و بناء 

 . املعى

 النمو هلدي يزداد الذي الطالب ذلك لقدرات مواكبة تأيت الذهنية اخلرائط اسرتاتيجية إن -8
 واالستفادة ذاكرتهب وترسيخها املعلومة غرس يف اجملرد ريالتفك لديه وينمو العقلية بالقدرات

 كدراسة الدراسات من العديد لذلك أشارت كما الدراسي حتصيله سائر يف منها
 (.م2111العنزي،) ودراسة( م2112وقاد،)
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 :(الدراسات السابقة5)
 
 :دراسات متعلقة بالتحصيل الدراسي في المواد الشرعية(5-8) 

 
 (م8995)  دراسة البورسعيدي:  

مدى اكتساب طالب املرحلة اإلعدادية يف حمافظة مسقط املفاهيم األساسية يف كتب الرتبية  (وعنواهنا 
هدفت الدراسة إىل حتديد املفاهيم األساسية املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة و  ) اإلسالمية

د قة مسقط هذه املفاهيم . و يف حمافظاإلعدادية ، ومعرفة مدى اكتساب طالب هذه املرحلة 
استخدمت الباحثة اختبارًا حتصيلًيا أداة هلذه الدراسة ، كما استخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف 

اإلطار النظري و املنهج التجرييب يف تطبيق أداة الدراسة .وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج  
تضمنة الثالثة يف اكتساب املفاهيم األساسية امل ضعف مستوى طالب املرحلة اإلعدادية بصفوفها أمهها

 يف كتب الرتبية اإلسالمية.

 
 ( ۰۲۲۲دراسة الطائي: )م 

وقد هدفت  (مدی اکتساب طلبة املرحلة اإلعدادية املفاهيم األساسية يف كتب الرتبية اإلسالمية)نوانبع 
ب الرتبية ساسية يف كتاهيم األهذه الدراسة إىل التعرف على مدى اكتساب طلبة املرحلة اإلعدادية املف

وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وصممت اختبارا حتصيلًيا أداة هلذه الدراسة. وتكون ، اإلسالمية
جمتمع الدراسة من طالب وطالبات املرحلة اإلعدادية بصفوفها الثالثة يف حمافظة الكرخ ببغداد، وتكونت 

ذه الدراسة وأظهرت أهم النتائج هل ،د اختريت بالطريقة العشوائية، وق( طالبا وطالبة111عينة الدراسة من )
ضمنتها كتب الرتبية  تكتساب املفاهيم اليتا فها الثالثة يف توسط مستوى طلبة املرحلة اإلعدادية بصفو 

وأوضحت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اإلناث والذكور ملصلحة  ،اإلسالمية
ار على حنو عام، ويف اجملاالت الفرعية )العقيدة، والسرية النبوية، والفقه، واألخالق(، عدا اإلناث يف االختب

جمال )القرآن الکرمي ، والسنة النبوية(، فال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات الذکور 
  واإلناث. 
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 ( م7114دراسة السهلي) : 
وقد  (نوي )شرعي( مبدينة الرياض مفاهيم مصطلح احلديثحتصيل طالب الصف الثالث الثا)و عنواهنا  

نة الرياض يهدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى حتصيل الطالب يف الصف الثالث الثانوي )شرعي( مبد
و قد قام الباحث باستخدام اختبار  حتصيلي م ن اختيار من متعدد أداة للدراسة  ،مفاهيم مصطلح احلديث 

بلغ متوسط حتصيل  : هج التجرييب، و توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمههاو استخدم الباحث املن
 .( و هي نسبة تشري إىل أن حتصيلهم الدراسي مقبول تربويا%12،12الطالب يف االختبار التحصيلي )

 
   ( 7181دراسة الشريف)م:  

ة ومدى اكتساب الطلبة لمرحلة الثانوياملفاهيم الوقائية املتضمنة يف حمتوى منهاج الرتبية اإلسالمية ل)بعنوان 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى تضمن حمتوى مناهج الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية ( ،و هلا

تلك  اجلنس مبدى اکتساب للمفاهيم الوقائية، وقياس مدى اكتساب الطلبة هلا، ومعرفة عالقة عامل
راسة بة الصف الثاين عشر يف حمافظات غزة، وتكونت عينة الدوقد متثل جمتمع الدراسة يف طل ،املفاهيم

العينة العشوائية  واسطةمت اختيارها ب،( طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاين عشر األديب والعلمي 381من )
وقد أظهرت  ،االختبار التحصيلي أداة لدراسته واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وحدد،البسيطة

الدراسة تدين مستوى التحصيل للمفاهيم الوقائية )النفسية واألمنية( لدرجة أقل من املستوى  أهم نتائج
 ذات (. کما أظهرت الدراسة وجود فروق%11املطلوب وهو مستوى اإلتقان الذي حدده الباحث )

 واإلناث، حيث كانت الفروق لصاحل اإلناث. لة إحصائية فی مستوی التحصيل بني الذکورالد
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  :دراسات متعلقة بالتحصيل الدراسي في مادة الفقه (5-7)
 

 ( م 8993دراسة سمية): 

تقومي بعض املفاهيم الفقهية املكتسبة لدى تلميذات الصف الثالث اإلعدادي من كتاب  )وعنواهنا  
ا  ههدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل املفاهيم الفقهية اليت يتضمن،و ) الرتبية اإلسالمية بدولة البحرين

كتاب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث اإلعدادي بدولة البحرين، ومدى متكن تلميذات الصف الثالث 
ار حتصيلي و قد قامت الباحثة بتطبيق اختب، قهية يف مادة الرتبية اإلسالميةاإلعدادي من املفاهيم الف

الدراسة و  ارهن هلذهموضوعي من نوع اختيار من متعدد على جمموعة من التلميذات اللوايت مت اختي
مت استخدام املنهج التجرييب ، و أظهرت نتائج الدراسة اخنفاضا كبريا يف مستوى فهم تلميذات الصف 

 . الثالث اإلعدادي للمفاهيم الفقهية املقررة عليهن

 
 ( 7118دراسة عودة: )م 

 مديرية عمان العاشر يف فاألخطاء املفهومية الفقهية يف مادة الرتبية اإلسالمية لدى طلبة الص)بعنوان  
هدفت هذه الدراسة إىل تشخيص األخطاء املفاهيمية الفقهية لدى طلبة الصف العاشر ( ،و  األوىل

 واختار الباحث جمتمع الدراسة طلبة الصف العاشر يف ،دة الرتبية اإلسالمية يف األردن األساسي يف ما
بة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية، وقد استخدم ( طالبا وطال118مديرية عمان األوىل، وتكونت العينة من )

ه الدراسة وقد أشارت أهم نتائج هذ ،االختبار التحصيلي أداة لدراسته الباحث املنهج الوصفي واستخدم
إىل وجود أخطاء مفاهيمية فقهية يقع فيها طلبة الصف العاشر األساسي يف مادة الرتبية اإلسالمية كمفهوم 

فة، ات، واخلراج، والقطيقهية، والنشوز، والقصاص، والغصب، واملزارعة، والسنداجململ، والقواعد الف
وأوضحت الدراسة كذلك وجود أثر ملستوى التحصيل يف وقوع الطلبة يف األخطاء املفاهيمية  ،واخلميصة

كذلك و  ،ألعلىوكان الفرق لصاحل املستوى االفقهية وملعرفة الفروق مت استخدام اختبار املقارنات البعدية 
أظهرت وجود أخطاء مفاهيمية يقع مبا طلبة الصف العاشر األساسي يف مادة الرتبية اإلسالمية من وجهة 

 نظر معلميهم.
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 ( م 7118دراسة الجهيمي) : 
 ،(مدى اكتساب طالب الصف الثاين الثانوي )شرعي( مبدينة الرياض املفاهيم الفقهية املقررة) بعنوان 
 كتساب طالب الصف الثاين الثانوي )شرعي( مبدينة الرياضا رف على مدى هذه الدراسة إىل التعهدفت و 

 واعتمد وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي )املسحي(، ،ة املقررة الواردة يف كتاب الفقهاملفاهيم الفقهي
نة ومتثل جمتمع الدراسة يف طالب الصف الثاين الثانوي )شرعي( مبدي ،االختبار التحصيلي أداة لدراسته

اءت وقد ج ،ارها بالطريقة العشوائية الطبقية( طالبا مت اختي121لرياض، وتكونت عينة الدراسة من )ا
نتائج الدراسة على النحو اآليت: أظهرت الدراسة أن اكتساب طالب الصف الثاين الثانوي )شرعي( مبدينة 

سبة دون املستوی هی ن ( و%11،12الرياض املفاهيم الفقهية املقررة عليهم متدن ومنخفض بنسبة )
ظهرت کذلك أن نسبة املتوسط احلسايب لدرجات أفراد العينة يف اختبار أو  ،( %11ويا )باملقبول تر 

 غفيما يتعلق مستوی )الفهم( بلو ،( %12،31مستوى ) التذكر( أعلى املستويات املعرفية حيث بلع )
 .(%12( و مستوی )التطبيق( بلغ )32،11%)

 
 ( م7117دراسة الموسى : )  
درجة اكتساب طلبة الصفوف )السابع، والثامن، والتاسع( األساسية للمفاهيم الواردة يف مادة )بعنوان 

هدفت هذه ،و (الفقه اإلسالمي يف املدارس الشرعية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية
اهيم الواردة سع األساسية للمفالدراسة إىل التعرف علی مدی اکتساب طلبة الصف السابع، والثامن، والتا

ة الغربية فيف مادة الفقه اإلسالمي يف املدارس الشرعية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية يف الض
واختار  ،االختبار التحصيلي أداة لدراسته وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي واستخدم ،الفلسطينية

املدارس  م طلبة الصفوف )السابع، والثامن، والتاسع( األساسية يفجمتمع الدراسة کامال لتطبيق التجربة، وه
( طالبا. 211الشرعية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون الدينية يف الضفة الغربية الفلسطينية البالغ عددهم )

وقد أظهرت الدراسة أهم النتائج على النحو اآليت: ارتفاع مستوى طلبة الصف السابع األساسي ملفاهيم 
( بناء على رأي %11 (لفقه اإلسالمي بشكل جيد وأعلى من املستوى املقبول تربويا والذي حدد با

(، وتوصلت النتائج كذلك إىل أن مستوی اکتساب طلبة الصف الثامن %11،11احملكمني حيث بلغ )
(، كما أظهرت ارتفاع مستوى اكتساب طلبة الصف %18،11دون املستوی املقبول تربويا حيث بلغ )
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(، ودلت كذلك النتائج على وجود %13،31لتاسع بقيمة أعلى من املستوى املقبول تربوياً حيث بلغ )ا
( بني مستوی اکتساب طلبة الصف السابع و 1،11فروق ذات داللة إحصائية عند مستوی الداللة )

ات ذ الصفني ) الثامن، والتاسع( لصاحل الصف السابع األساسي، وتوصلت أيضًا إىل عدم وجود فروق
 داللة إحصائية بني املتوسط واملستوى املقبول تربويا لدى الصفني الثامن والتاسع واجملموع الكلي.

 
 

 ( م 7112دراسة البلوي):  
هدفت هذه  (مدى اكتساب طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة جدة للمفاهيم الفقهية املقررة)بعنوان 

ة مدى شتمل عليها مقرر الفقه للفصل الدراسي الثاين، ومعرفالدراسة إىل معرفة املفاهيم الفقهية اليت ا
اكتساب طالبات الصف الثاين املتوسط مبدينة جدة، وكذلك معرفة مدی متکن طالبات الصف الثاين 

طالبات  وقد اختارت الباحثة أن يكون جمتمع الدراسة ،الفقه املتوسط من اکتساب املفاهيم املقررة من مقرر
( طالبة. 111سط ملدارس البنات مبدينة جدة، وتكونت العينة املختارة عشوائيا من )الصف الثاين املتو 

وقد أوضحت ،مت اختبارا حتصيليا أداة للدراسةوقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي لدراستها، واستخد
(، %18،1نتائج الدراسة بلوغ متوسط اكتساب الطالبات للمفاهيم الفقهية يف االختبار التحصيلي )

( الذي ميثل احلد للنجاح )النهاية الصغرى للدرجة وفق ما %11وهي نسبة دون املستوى املقبول تربويا ) 
ايب لدرجات كما أوضحت أن نسبة املتوسط احلس،ليم باململكة العربية السعودية(حددته وزارة الرتبية والتع

 عينة يفاحلسايب لدرجات ال وكذلك أوضحت أن نسبة املتوسط،(%1111يف اختبار جمال التذكر ) العينة
وأن نسبة املتوسط احلسايب لدرجات العينة يف اختبار جمال التطبيق  ،(%11اختيار جمال الفهم )

(31،1%.) 
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 ( م7119دراسة المطرودي)  : 
هدفت ،و (مدی اکتساب تالميذ الصف السادس االبتدائی مبدينة الرياض للمفاهيم الفقهية املقررة)بعنوان 

ىل قياس مدى اكتساب طالب الصف السادس االبتدائي للمفاهيم التی يتضمنها کتاب الفقه الدراسة إ
د حدد الباحث جمتمع وق ،ثة ) التذكر، والفهم، والتطبيق(املقرر عليهم، بالنظر للمستويات املعرفية الثال

سة بالطريقة االدراسة، حيث متثل يف طالب الصف السادس االبتدائي مبدينة الرياض، واختار عينة الدر 
االختبار  ( طالبا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وحدد1111العشوائية الطبقية حيث بلغت )

وقد أظهرت أهم النتائج هلذه الدراسة ارتفاع متوسط اکتساب التالميذ و مستوی  ،التحصيلي أداة لدراسته
وبلغ متوسط (  % 1۱1۹۱التذکر والفهم عن املستوی املقبول، حيث بلغ متوسط مستوی التذکر )

(، بينما بينت النتائج اخنفاض متوسط مستوى التطبيق عن املستوى املقبول %82111مستوى الفهم )
ستة ( ٪1۰(، وبلغت عدد املفاهيم اليت قلت نسبة اکتساب التالميذ هلا عن )%13،1تربوياً حيث بلغ )

 ثالثون مفهوما.عشر مفهوماً، من جمموع مفاهيم االختبار البالغ عددها واحدا و 
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 :دراسات متعلقة بالخرائط الذهنية (5-4)
 

 الدراسات العربية المتعلقة باستخدام طريقة الخرائط الذهنية  : (5-4-8)
 
 ( م7113دراسة آل رحمة): 

أجرت آل رمحة دراستها ملعرفة أثر التكامل بني خرائط املفاهيم ودورة التعلم يف التحصيل الدراسي اآلين  
يف مادة العلوم لدى طالبات الصف األول اإلعدادي مبملكة  "احلركة والقوة والضغط "جل حملتوى وحدة واملؤ 

طالبة(  21البحرين ؛ وقد تكونت عينة الدراسة من أربع جمموعات، حيث درست اجملموعة األوىل )
طالبة( بطريقة خرائط  22)طالبة( بطريقة دورة التعلم، والثالثة  28بالطريقة التقليدية، واجملموعة الثانية )

طالبة( بأسلوب الدمج بني خرائط املفاهيم ودورة التعلم، وخضع أفراد العينة الختبار  22املفاهيم، والرابعة )
حتصيلي يف الوحدة املذكورة قبل املعاجلة، وبعد االنتهاء منها، وبعد أسبوعني من ذلك ؛ وقد أبرز حتليل 

فاهيم حصائية  يف متوسط حتصيل الطالبات لصاحل الدمج بني خرائط املالتباين الثنائي فروقا ذات داللة إ
 ودورة التعلم.
 ( 7115دراسة أبو سعيدي وعوض)م:  

طالبات  واالحتفاظ بالتعلم لدى ت التخطيطية على التحصيل الدراسيأثر استخدام املنظما)بعنوان  
اسة إىل معرفة مقدار أثر استخدام هدفت هذه الدر (،و الصف الثامن من التعليم العام يف مادة العلوم

املنظمات التخطيطية على مستوی التحصيل الدراسی، والتعرف کذلك علی مقدار االحتفاظ بالتعلم لدی 
الصف  وقد حدد الباحثان جمتمع الدراسة بطالبات ،ن التعليم العام يف مادة العلوم طالبات الصف الثامن م

( طالبة، وقسمت العينة إىل 111ونت عينة الدراسة من )الثامن يف مدينة مسقط بسلطنة عمان، وتك
واستخدم الباحثان املنهج  ،( طالبة11تكونت كل جمموعة من )  جمموعتني: ضابطة وجتريبية ؛ حيث

تائج الدراسة إىل وقد أشارت ن ،ر حتصيلي )قبلي وبعدي وبعدي آجل(التجرييب، ومتثلت األداة يف اختبا
 ية اليت درست باستخدام املنظمات التخطيطية على اجملموعة الضابطة، اليتتفوق أداء اجملموعة التجريب

 درست بالطريقة السائدة يف التحصيل الدراسي املباشر يف مستويات الفهم والتطبيق، يف حني مل تشر نتائج
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شر، ويف االدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعتني يف مستوى التذكر، بالنسبة إىل االختبار املب
 االحتفاظ بالتعلم يف االختبار ككل، ويف مستوياته الثالثة )التذكر، والفهم، والتطبيق(.

 
 ( م7119دراسة المولد) : 

 ةأثر استخدام اخلرائط الذهنية على التحصيل لدى طالبات الصف الثالث الثانوي يف مدين) و عنواهنا 
( طالبة، و قسمت الطالبات إىل جمموعتني 13سة من )وتكونت عينة الدرا (مكة املكرمة يف مادة اجلغرافيا

استخدمت الباحثة املنهج شبه  ،( طالبة28وعة جتريبية تتكون من )( طالبة، و جمم21ضابطة تتكون من )
الصناعية  امت بتطبيق جتربتها على الوحدة الرابعة يف مادة اجلغرافيا وهي بعنوان " الثروة املعدنية وقالتجرييب و 

قامت الباحثة بتدريس اجملموعة التجريبية وفق طريقة اخلرائط الذهنية وذلك من  حيث" لعريبيف الوطن ا
خالل شرح الدرس بالتزامن مع إلقاء أو طرح ومناقشة املعلومات و رسم اخلريطة الذهنية على السبورة أمام 

صة هبا لكل وحدة ارسم خريطة ذهنية خالطالبات كي تتعرف على طريقة تنفيذها، و من مث تقوم بإعداد و 
بعدي( لقياس حتصيل طالبات – كذلك قامت الباحثة بتصميم اختبار حتصيلي موضوعي )قبليدراسية.،

و   ،الصف الثالث الثانوي، و قد مت بناء فقرات االختبار من منط االختيار من متعدد و أسئلته نعم و ال
بني متوسط  α=0.05وى الداللة نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستأكانت نتيجة الدراسة 

درجات طالبات اجملموعة التجريبية اللوايت مت تدريسهن باستخدام طريقة اخلرائط الذهنية، و بني متوسط 
 درجات طالبات اجملموعة الضابطة اللوايت مت تدريسهن بالطريقة التقليدية بعد ضبط التحصيل القبلي.

 
 (۰۲۲۲دراسة وقاد)م:  

 
دام اخلرائط الذهنية علی حتصيل بعض موضوعات مقرر األحياء لطالبات الصف فاعلية استخ) بعنوان

وقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى فاعلية استخدام ( ،نوي الكبريات مبدينة مكة املكرمةاألول ثا
اخلرائط الذهنية على حتصيل بعض موضوعات مقرر األحياء ، عند مستويات )التذكر، والفهم، والتطبيق، 

حليل، والرتكيب(، لطالبات الصف األول الثانوي )كبريات( مبدينة مكة املكرمة. وقد استخدمت والت
ومت حتديد جمتمع الدراسة  ،ة يف اختبار حتصيلي )قبلي وبعدي(الباحثة املنهج التجرييب، ومتثلت أداة الدراس

(  11اسة من) عينة الدر  جبميع الطالبات الكبريات بالصف األول الثانوي مبدينة مكة املكرمة ، وتكونت
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 ،وضابطة( ا إىل جمموعتني )جتريبيةطالبة من الطالبات الكبريات بالصف األول الثانوي ، مت تقسيمه
( بني  1،11وتوصلت أهم نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ات اجملموعة رست باستخدام اخلرائط الذهنية وطالبمتوسط درجات اختبار طالبات اجملموعة التجريبية اليت د
ا الضابطة اليت درست بالطريقة التقليدية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل عند مستوی التذکر، بينم

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بينهما يف التطبيق البعدي، عند مستوى )الفهم، والتطبيق، والتحليل، 
 ة  التجريبية بعد ضبط التطبيق القبلي.والرتكيب( لصاحل اجملموع

 
 ( م7119دراسة مفتاح) : 

حتسني القدرة الكتابية لطالب الصف العاشر يف مدرسة علياء يف أندونيسيا عن طريق اخلرائط )و عنواهنا  
ومن أهم العوامل اليت دفع الباحث و هو معلم يف مدرسة علياء إىل إجراء هذه الدراسة هو  (، الذهنية
( 1111) ان معدل عالمات الطالبكو ،اإلجنليزيةالعاشر يف مادة اللغة قدرة الكتابية لطالب الصف تدين ال

و ، ( للنجاح حسب معايري املدرسة11و هذه النتيجة متدنية جدا، فعلى األقل جيب أن يكون املعدل )
اسة يف السؤال ر متثلت مشكلة الدراسة يف توليد و تنظيم األفكار لكتابة موضوع، و قد صيغت مشكلة الد

اآليت: كيف ميكن إلسرتاتيجية اخلرائط الذهنية حتسني القدرة الكتابية لطالب الصف العاشر يف مادة اللغة 
وكانت أدوات م،2118( طالب / وطبقت الدراسة يف الفصل الثاين 38االجنليزية على صف يتكون من )

طريق خطوات حمددة كان من ضمنها  طبقت الدراسة عن، الدراسة عبارة عن استبانات و مهام كتابية
طالب و عرض عدة صور عليهم و الطلب منهم مالحظتها  1تقسيم الطالب إىل جمموعات تتكون من 

ها حتسني والطلب منهم رسم خرائط ذهنية ملواضيع معينة هدف،و تدريبهم على اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية 
 ب كانوا نشيطني أثناء نشاطات الكتابة، و حتسنتوأشارت نتائج الدراسة بأن الطال،قدرهتم الكتابية

قدرهتم الكتابية بعد تطبيق االسرتاتيجية، ومت مالحظة التحسن عن طريق زيادة النسبة املئوية لتحصيل 
 و مت استخدام املنهج التجرييب. ،الطالب يف كتابة النصوص
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 ( م7119دراسة الفوري) : 

ف لذهنية يف حتصيل مادة الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصفاعلية اسرتاتيجية اخلريطة ا) بعنوان 
دام اخلرائط فاعلية استخ هدفت الدراسة إىل التعرف علی ( ،يف سلطنة عمان واجتاهاهتن حنوها التاسع
يف تدريس الدراسات االجتماعية علی رفع مستوی التحصيل املعريف لدی طالبات الصف التاسع  الذهنية

تخدمت الباحثة وقد اس ،كذلك التعرف على اجتاهاهتن حنوهار، والفهم ، والتطبيق(، و و مستويات ) التذك
د املنهج شبه التجرييب لتطبيق الدراسة، ومتثلت أداة الدراسة يف اختبار حتصيلي، ومقياس لالحتاد، ومت حتدي

اليت ة الدراسة نجمتمع الدراسة بطالبات الصف التاسع بوالية السيب الواقعة يف مدينة مسقط، وتكونت عي
 ( طالبات من الصف التاسع مبدرسة زينب الثقافية للتعليم األساسي.11) اختريت بالطريقة القصدية من

بني متوسطي درجات ( 0,0,وأظهرت أهم نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوی الداللة )
التطبيق(، كما أظهرت وی)التذكر، والفهم، و اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلی عند مست

 النتائج وجود اجتاهات إجيابية حنو استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس مادة الدراسات االجتماعية.
 

 (م7119دراسة العنزي): 
سط يف مادة صف الثاين املتو أثر استخدام خرائط املفاهيم على التحصيل الدراسي لطالب ال)بعنوان 

هذه الدراسة إىل التعرف على أثر خرائط املفاهيم على حتصيل طالب الصف الثاين  هدفت( ،و الفقه
جرييب، وقد استخدم الباحث املنهج الت،ومعرفة مدى احتفاظهم باملعلومات املتوسط يف مادة الفقه،

متثل جمتمع و  امه قبليا، وبعديا، وبعديا آجالوحدد االختبار التحصيلي أداة للدراسة، حيث مت استخد
لدراسة يف طالب الصف الثاين املتوسط يف املدارس احلكومية مبدينة عرعر، وتكونت عينة الدراسة من ا
)جتريبية  م على جمموعتني( طالبا، مت اختيارها بالطريقة القصدية، مث قام الباحث بتقسيمه12)

حصائية إ وقد أوضحت نتائج االختبار البعدي العاجل واآلجل عدم وجود فروق ذات داللة، وضابطة(
بني متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة يف االختبارين 
البعديني العاجل واآلجل عند مستويات التذكر، والفهم، والتطبيق،والتحليل، رغم وجود فارق بسيط 

 لصاحل اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي العاجل .
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 (م7184) ةجمع محمود دراسة: 
 املفاهيم التارخيية، وتنمية اكتساب يف العقل خرائط سرتاتيجيةا استخدام أثر استقصاء إىل  الدراسة و هدفت

  على جتريبية شبه أجريت دراسة هدفها و لتحقيق، املتوسطة املرحلة طالب لدى اإلبداعي التفكري مهارات

 جتريبية جمموعة جمموعتني، يف  توزيعهم،مت.املنورة دينةامل مبنطقة املتوسط األول الصف طالب من طالباً ( ( 65

 البيانات وجلمع ،االعتيادي باألسلوب درست العقل، و جمموعة ضابطة خرائط سرتاتيجيةا باستخدام درست

 ذي فرق على وجود النتائج اإلبداعي، ودلت التفكري التارخيية، وآخر ملهارات للمفاهيم اختبار اعتماد مت

 اجملموعة طالب التجريبية ودرجات اجملموعة طالب درجات متوسطي الداللة بني مستوى عند إحصائية داللة

(α  ≤ اإلبداعي و  التفكري التارخيية، ومهارات املفاهيم اختبار من لكل البعدي القياس يف الضابطة (0,05 
االهتمام  عيةاالجتما الدراسات كتب تأليف على القائمني الدراسة وأوصت،التجريبية لصاحل اجملموعة

 العقل سرتاتيجية خرائطا استخدام على للتدرب التاريخ ملعلمي عمل العقل، و عقد ورش خرائط سرتاتيجيةاب

 .التدريس يف
 

  (م7185) حجيليدراسة ال: 
 

ي سرتاتيجية اخلرائط الذهنية اإللكرتونية على التحصيل الدراسافاعلية  ىمد)هدفت الدراسة إىل معرفة 
اه حنو مادة ) التذكر، الفهم، التطبيق (، واالجت (ا حسب تصنيف بلوم لألهداف املعرفيةللمستويات الدني

ية ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بتصميم خرائط ذهن اجلغرافيا لدى طالبات الصف الثاين ثانوي
رامج بإلكرتونية لوحدة )النظام الصخري ( من مقرر مادة اجلغرافيا للصف الثاين ثانوي عن طريق أحد 

ولقياس فاعلية اسرتاتيجية اخلرائط  ،(Edraw Mind Mapتصميم اخلرائط الذهنية اإللكرتونية وهو برنامج )
ني ، الذهنية اإللكرتونية اتبعت الباحثة املنهج التجرييب بتصميم شبه جترييب ، و القائم على تصميم جمموعت

( طالبة و ۹۱نية اإللكرتونية (، و تكونت من )األوىل جتريبية ) درست باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذه
د مت تطبيق أداتني للبحث ( طالية، وق۹۳األخرى ضابطة )درست بالطريقة التقليدية ( وتكونت من )

ومت استخالص ،(جمموعيت الدراسة قبلية و بعدي ختبار حتصيلي، ومقياس اجتاه حنو مادة اجلغرافيا علىا ومها:
، وإجياد معامل الصادق Spssوبرنامج  ، T- Testختبار )ت( ااستخدام تائج بالطرق االحصائية بالن

والثبات، وإجياد معامل التمييز و الصعوبة. وذلك لغرض التعرف على فاعلية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية 
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ة صائيوقد أظهرت نتائج الدراسية وجود فروق ذات داللة إح، لى التحصيل و االجتاه حنو املادةاإللكرتونية ع
<@( بني متوسط درجات اجملموعتني الضابطة و التجريبية يف التطبيق  11.  1عند مستوى الداللة ) 

وعة التجريبية كما أظهرت تفوق طالبات اجملم،و ذلك لصاحل اجملموعة التجريبية البعادي الختبار التحصيل
ية اخلرائط الذهنية اعلية اسرتاتيجعلى طالبات اجملموعة الضابطة يف اجتاهاتن حنو مادة اجلغرافيا مما يؤكد ف

 مت تقدمي عدد من التوصيات منها ضرورة تشجيع املعلمات على،ويف ضوء نتائج الدراسة ، نيةاإللكرتو 
استخدام اسرتاتيجيات التعلم وربطها مبستجدات التقنية احلديثة حىت تالمس اهتمامات الطالبات، وعمل 

إدخال ستخدام برامج اخلرائط الذهنية اإللكرتونية يف دروسهن، و دورات املعلمات اجلغرافيا لتدريبهن على ا
مثل هذه االسرتاتيجيات ضمن برامج إعداد املعلمني قبل اخلدمة و أثناء اخلدمة ملا هلا من أثر يف زيادة 

رائط وضرورة معاجلة حمتوى مادة اجلغرافيا باستخدام اخل ،ات و تغيري النحاهان حنو املادة حتصيل الطالب
هنية اإللكرتونية. كما اقرتحت الدراسة إجراء دراسات مستقبلية هتدف إىل القيام مبزيد من الدراسات الذ

 ،إلبداعي لدى الطالبات التفكري ا التجريبية لتوضيح فاعلية اخلرائط الذهنية اإللكرتونية يف تنمية مهارات
كما مت اقرتاح ،ري البصرييف تنمية التفك كرتونيةو دراسات جتريبية أيضا لتوضيح فاعلية اخلرائط الذهنية اإلل

إجراء املزيد من الدراسات التجريبية لتوضيح فاعلية اخلرائط الذهنية اإللكرتونية لرفع التحصيل الدراسي 
 لدى ذي االحتياجات اخلاصة. وإجراء دراسة مماثلة على مراحل تعليمية أخرى.

 
 

 
 

 (م7185دراسة القرني): 
لصف األول ا خلرائط الذهنية يف تدريس مقرر الفقه على التحصيل لدى طالبأثر استخدام ا )وعنواهنا 

وقد هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى ( املتوسط مبدينة جدة
اخلرائط الذهنية يف تدريس مقرر الفقه على التحصيل  لطالب الصف األول املتوسط ، وقد استخدم 

هج التجرييب بعد حتديد جمتمع الدراسة و هو طالب الصف األول املتوسط واشتملت عينة الباحث املن
( طالب مقسمة على جمموعتني ضابطة و جتريبية ولإلجابة عن سؤال الدراسة قام 11الدراسة على )

( سؤاال على 11الباحث بتحليل حمتوى املادة مث أعد أداة الدراسة وهي اختبار حتصيلي مكون من )
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تويات الثالث األوىل من تصنيف بلوم و أعد كذلك دليال للطالب ودليال للمعلم وقد استغرقت التجربة املس
أسابيع و قام الباحث بتطبيق التجربة بنفسه وأجرى مجيع االختبارات الالزمة وهي االختبار القبلي و  1

يسيت ومعامل نباخ و معادلة هولالبعدي و البعدي اآلجل مث قام مبعاجلة البيانات باستخدام معامل ألفا كرو 
السهولة و التميز والنسب املئوية والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار)ت( 
للمجموعات املستقلة وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

عدي و موعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف التطبيق الب( بني متوسط درجات اختبار طالب اجمل1،11)
البعدي اآلجل الختبار التحصيل عند مستوى )التذكر و الفهم و التطبيق( جمتمعة و منفردة بعد ضبط 

 التحصيل القبلي لصاحل طالب اجملموعة التجريبية .

 
أثره  ية في التدريس والدراسات األجنبية المتعلقة باستخدام طريقة الخرائط الذهن (5-4-7)

 على التحصيل الدراسي للطالب: 
 

  ( م7114دراسة هولند و هولند و دافيس): 
  
عينة الدراسة من  وقد تكونت(،معرفة تأثري اخلرائط الذهنية على حتسني دراسة و ختطيط املهارات)وعنواهنا 

( 12نية من الدراسة، ومن)( طالب وطالبة من طالب مدرسة الفن والتصميم الذين هم يف السنة الثا11)
شاهد و ،طالب وطالبة من طالب مدرسة احملاسبة وتكنولوجيا املعلومات الذين هم يف السنة الدراسية األوىل

ا الطالب يف كال اجملموعتني كيف تستخدم اخلرائط الذهنية يف ختطيط أنواع خمتلفة من األعمال اليت حيتاجوهن
اء الطلبة حول ستبانات ملعرفة أر مت تصميم او ام برامج اخلرائط يف دراستهم، كما مت تدريبهم على استخد

 رائط الذهنية و كانت يف حمورين: اخل
 .األول حول تقنية اخلرائط الذهنية، و الثاين حول تطبيقات برامج اخلرائط الذهنية

 :وبينت الدراسة نتائجها من خالل أسئلتها
 ما مدى استيعابك ملفهوم اخلرائط الذهنية؟ -
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هوم اخلرائط مف ت نتيجة هذا السؤال أن طلبة مدرسة الفن والتصميم كانوا أكثر ثقة يف استيعابوكان
 .الذهنية من طلبة احملاسبة و تكنولوجيا املعلومات

 هل ساعدتك اخلرائط الذهنية يف تنظيم مقالتك بشكل أفضل؟ -
 .تقنية مفيدةكانت ردود الطلبة حول هذا السؤال اجيابية، و أفاد معظم الطالب بأهنا 

 هل من املمكن أن تكون اخلرائط الذهنية مفيدة يف تطبيقات أخرى؟ -
أفاد عدد قليل من طلبة مدرسة احملاسبة و تكنولوجيا املعلومات بعدم فائدة اخلرائط الذهنية يف تطبيقات 

مجعوا على أأخرى، لكن العدد األكرب أقّر بفائدهتا يف تطبيقات أخرى، أما طلبة مدرسة الفن و التصميم 
 .فائدهتا يف تطبيقات أخرى

 هل ستستمر يف استخدامك للخرائط الذهنية؟ -
كان اهلدف من هذا معرفة فيما إذا فهم الطالب تطبيقات اخلرائط الذهنية يف جماالت متعددة، و كانت 

خدام تنتيجة هذا السؤال مشاهبه للسؤال السابق، حيث أمجع طلبة الفن و التصميم على استمرارهم يف اس
 .اخلرائط الذهنية، بينما عدد قليل من طلبة احملاسبة و تكنولوجيا املعلومات مل يوافقوا على هذا

هل برامج اخلرائط الذهنية سهلة التعليم و االستخدام؟ و مت تطبيق املنهج التجرييب على العينة املختارة و  -
عليم و ّن برامج اخلرائط الذهنية سهلة التأجاب طلبة احملاسبة و تكنولوجيا املعلومات عن هذا السؤال بأ

االستخدام بينما طالب و احد فقط أفاد بصعوبتها، أما طلبة الفن و التصميم و جدوها صعبة بعض 
 الشيء.

 
  دراسة تريفينوTrevino (7115)م:  

 

الدراسة هدفت ،و  (أثر اسرتاتيجييت اخلرائط الذهنية والتلخيص على الطالب يف مادة علم احلياة) بعنوان 
إىل التعرف على أثر اخلرائط الذهنية والتلخيص يف مادة علم احلياة، ومعرفة اجتاهات الطلبة حنو اخلرائط 

بع يف وقد متثل جمتمع الدراسة فی طالب الصف السا ،نة بني اخلرائط الذهنية والتلخيصالذهنية واملقار 
 اختيارها بالطريقة العشوائية، كما مت طالبا وطالبة مت (182مدينة نيو مکسيکو، و تکونت العينة من )

تقسيمهم إىل ثالث جمموعات بالطريقة العشوائية؛حيث تدرس جمموعة بالطريقة التقليدية وجمموعة باخلرائط 
،و متثلت واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب للسري يف إجراء دراسته، الذهنية وجمموعة بطريقة التلخيص
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سرتاتيجيات بة حنو االالطل ومقياس لالحتاد ملعرفة اجتاهاتتبار حتصيلي أداة دراسته يف استخدام اخ
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جمموعة التلخيص حققت نتائج أعلی من جمموعة اخلرائط  ،املستخدمة 

الذهنية واجملموعة الضابطة وفق متوسط درجاهتم يف االختبار التحصيلي، کما أظهرت وجود فروق دالة 
 ،ليدية لصاحل األولبالطريقة التق  اجملموعة اليت درست باخلرائط الذهنية واجملموعة اليت درستإحصائيا بني

أما بالنسبة لالجتاهات فقد حققت اجملموعة اليت درست باستخدام اخلرائط الذهنية درجات عالية وذات 
 داللة إحصائية فيما اختص ببند االستمتاع وتطبيق االسرتاتيجية.

 
  (م7112و بينتوزب )دراسة انطوني:  

 
معرفة تأثري اخلرائط الذهنية على قدرة الطلبة على حتسني تكامل املعرفة اليت يدرسوهنا و ذلك )و عنواهنا 

 Neuro)( طالب ممن يدرسون مقرر11تكونت عينة الدراسة من )(، و يف ختصص عالج العمود الفقري

rehabilitation) ات اليت يدرسوهنا، ومت تزويدهم باملادة وقد طلب منهم عمل خرائط ذهنية للموضوع
وهدفت هذه الدراسة ،(Power point)الالزمة، وشرح عن طريقة رسم اخلرائط الذهنية باستخدام برنامج

أيضا إىل معرفة تصورات الطلبة حول فائدة اخلرائط الذهنية على تكامل معرفتهم، و ملعرفة تصوراهتم حول 
  :أسئلة منها 8على  اخلرائط الذهنية طلب منهم اإلجابة

 هل تتيح لك اخلريطة الذهنية اجملال لتفكري متكامل أكثر؟ 
 هل تساعدك اخلريطة الذهنية على تنظيم املادة اليت تعرض يف الفصل؟ 
 هل تساعدك اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية على تنظيم املادة املعروضة يف الكتاب املقرر؟ 
 ية يف الدمج بني املواد عند مقارنتها بالطرق األخرى؟هل تساعدك اسرتاتيجية اخلرائط الذهن 
 هل تعترب اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية مفيدة يف ابتكار خطط عالجية فّعالة أكثر؟ 

( من الطالب وافقوا على أن اخلرائط الذهنية جعلتهم 11ومت استخدام املنهج التجرييب و بينت النتائج أن )
( من الطلبة 2عرض يف الفصل و أهنا تعمل على تكامل املعلومات، بينما )قادرين على تنظيم املادة اليت ت

 .( من الطلبة مل جيدوا فرق بينها و بني الطريقة التقليدية2مل يوافقوا على هذا، باإلضافة لذلك فإن )
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  دراسة موي وليانMoi, lian  (7112 )م: 
 

طوير مهارات االستيعاب يف اللغة الصينية وتأثر اخلرائط الذهنية على فهم وتذكر نصوص الفهم و )بعنوان 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية اخلرائط الذهنية على فهم وتذكر ( و التفكري لدى الطلبة

وقد ،رحلة االبتدائيةدى الطلبة يف املنصوص الفهم واالستيعاب يف اللغة الصينية وتطوير مهارات التفكري ل
 (11من ) وتكونت عينة الدراسة ،بات املرحلة االبتدائية يف الصنيالب وطالتكون جمتمع الدراسة من ط

، طالباً وطالبة مت اختيارهم بالطريقة القصدية لتطبيق الدراسة عليهم، واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب
ائج إىل وأشارت أهم النت ،أسابيع( ۱۰وقد استمرت الدراسة )  ،ت أداة الدراسة يف اختبار حتصيليومتثل

ارتفاع مستويات حتصيل الطالب يف كل االختبارات البعدية اليت خضعوا هلا، كما أظهرت الدراسة ارتفاع 
 قدرة الطالب الذين درسوا باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية على اسرتجاع اإلجابات بشكل فعال.

 

  دراسة ويکرامسينغWickramasing he) ،۰۲۲۲  )م: 
على مدى  هدفت هذه الدراسة إىل التعرفب( ، و رائط الذهنية كأداة تعليمية لطالب الطفاعلية اخل)بعنوان

وقد متثل جمتمع  ،س طلبة الطب ومعرفة آرائهم حوهلاتأثري استخدام اخلرائط الذهنية كأداة تعليمية لتدري
( 11راسة من )دالدراسة يف الطالب اجلدد يف كلية الطب يف جامعة كولومبو بسرييالنكا، وتكونت عينة ال

ية طالبا مت اختيارها بالطريقة العشوائية، ومت تقسيم العينة إىل جمموعني جتريبية تدرس بطريقة اخلرائط الذهن
ق دراسته، ومتثلت أداة التجرييب لتطبي شبه وضابطة تدرس بالطريقة التقليدية. وقد استخدم الباحث املنهج

داللة إحصائية  روق ذاتأهم نتائج الدراسة أنه ال توجد فوأظهرت ،راسة يف اختبار حتصيلي واستبانة.الد
من طلبة  %21،1درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية، لكن بالرغم من ذلك فقد أفاد  بني متوسط

 %81،2اجملموعة التجريبية بأن اخلرائط الذهنية طريقة مفيدة وشيقة لتلخيص املعلومات وتذكرها، كما أفاد 
 التجريبية إىل رغبتهم يف تعلم املزيد عن اخلرائط الذهنية.من طلبة اجملموعة 

 

   دراسةLink, 2008)  ) : 
بيئات  يف الطلبة تعلم على الرسومية و دورها و آثارها و اليت هدفت إىل تقدمي نظرة عامة عن املخططات

 يف طات ودورهاباملخط املتعلقة البحوث احلالية عن موجزة حملة تقدمي مت كما، العام املدرسي التعليم
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 تنظيم املعلومات على الطلبة مساعدة يف بينهما املعلومات، و العالقة حتليل و جتميع على الطلبة مساعدة

 خالل من تأثرت حمددة كادمييةأ ملهارات فهي طرق، الفهم القدرات و تطور مستويات من الرغم على

 املتصلة الشكل والعمليات املفاهيم وخريطة كخرائط البيانية (Vee) التعلم ألمناط الرسوم وفقاً  استخدام

 مبا معينة جمموعات على دوار واآلثاراأل تتضمن الصفية وتطبيقات للغرفة تطبيقات قدمت كما،بالسلوك

 تستند فاعلية أكثر برامج تطوير املهنيني يف ملساعدة احللول وتقدمي ني،لك الطالب واملعلمني واإلداريذ يف

 .تالبحث والفلسفا مناهج إىل
 
 
 

 ( م7181دراسة هاريكرات و مكاريمي) : 
وهدفت هذه الدراسة  ،(اخلرائط الذهنية البنائية كنهج تعليمي و نوعية الرتكيبة الذهنية للطلبة )وعنواهنا 

طلبة إىل مقارنة تأثري اخلرائط الذهنية البنائية واملنهج التقليدي على نوعية الرتكيبة الذهنية للطلبة وتصورات ال
ى و كذلك الذين يدرسون باستخدام املنهج التقليدي على املد ،درسون باستخدام اخلرائط الذهنيةيالذين 

( 111صفوف حتتوي ) 1وتكونت عينة الدراسة من  ة،مر فيه البيئة التعليمية البنائيالذي ميكن أن تست
قسيم وين، و مت ت( و قد مت اختيارهم من مدرسة خمتلطة مثالية من بر 11-13طالب أعمارهم ترتاوح بني )

( طالب، 11( طالبة و)22عينة الدراسة إىل جمموعة جتريبية تدرس باستخدام اخلرائط الذهنية وتتكون من )
( طالب وكانت الوحدة املختارة 11( طالبة و)31وجمموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية وتكونت من )

عد إهناء املادة ني دروس يف وحدة املغناطيسية، وبمت إعطاء الطلبة يف اجملموعت،و عن املغناطيس يف الفيزياء
الدراسية، طلب إليهم وصف ما الذي تعلموه عن املغناطيسية عن طريق تلخيصه بشكل مكتوب، فالطلبة 
الذين درسوا بالطريقة التقليدية قاموا بالكتابة بشكل تقليدي، أما الطلبة الذين درسوا باخلرائط الذهنية 

وع من ومت حتليل كتاباهتم عن طريق استخدام ن رائط ذهنية تلخص ما تعلموه،بشكل خقدموا كتاباهتم 
خبرائط  اخلرائط التحليلية اليت تستخدم لتقييم احملتوى املعريف و كيفية تنظيمه يف الذاكرة وتسمى هذه اخلرائط

لنسبة لتصوراهتم اوتبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية و ذلك ب،  التدفق
حنو البنائية، وأن طلبة جمموعة اخلرائط الذهنية كانت تركيبتهم الذهنية شاملة ومرتابطة بشكل منظم و 
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أفضل من طلبة اجملموعة الضابطة، ومل توجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للرتكيبة الذهنية بني الذكور 
 و اإلناث لكلتا اجملموعتني.

 
 م( 2010 ايزوكل  دراسة ): 
وجهات نظر معلمي املرحلة االبتدائية يف مدينة ارديسن يف تركيا حول تقنية اخلرائط الذهنية يف )وعنواهنا 

نة الدراسة تكونت عي(،و مادة علم احلياة و الدراسات االجتماعية و ذلك يف الدروس املرتكزة إىل البنائية
يدرسون الصف الثاين، و الثالث، و الرابع، ( معلمني ممن 1( معلمة و )11معلم و معلمة منهم ) 21من 

( يدرسون الصف الثالث االبتدائي، و 1الثاين و ) ( يدرسون الصف3و اخلامس االبتدائي و كان منهم )
 –أثناء تطبيق الدراسة  - ( يدرسون الصف اخلامس االبتدائي1( يدرسون الصف الرابع االبتدائي، و )1)

( أعطي املعلمون الذين مت اختيارهم تدريب نظري و م2112ادميي ) و مت تطبيق الدراسة يف العام األك
إلسرتاتيجية اعملي عن اخلرائط الذهنية، حيث مت إعطاؤهم مناذج من اخلرائط الذهنية مث طلب منهم تطبيق 

وبعد انتهاء عملية التطبيق، طلب من املعلمني إعطاء آرائهم حول اخلرائط الذهنية و  ،من املواد املختارة
( أسئلة على املعلمني حول اخلرائط الذهنية و ذلك يف مقابالت ملعلمني استمرت 1ك عن طريق طرح )ذل

( من 18يعتقد ) ومن وجهات النظر اليت سجلها الباحث ،ساعتني إلبداء آرائهم و مت تسجيل املقابالت
يف التلخيص كما  لذهنيةاملعلمني بأن تقنية اخلرائط الذهنية مالئمة لتقييم الطالب وهلا فائدة اخلرائط ا

يفضل استخدام اخلرائط الذهنية كمقدمة للدرس،ويفضل استخدام اخلرائط الذهنية يف مرحلة االستكشاف 
،وتزيد من احتفاظ الطالب باملادة العلمية وتضفي على التعليم املتعة والتسلية وأهنا مفيدة للتعلم البصري 

 وتزيد من عملية التخيل و اإلبداع عند الطلبة.، تالرسوماألهنا جتمع بني الكلمات واأللوان و 
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 :تعليق عام على الدراسات السابقة (5-3)
 

 : من خالل عرض الدراسات السابقة خلص الباحث إىل ما يلي
.ال توجد دراسات متخصصة  هتتم باستخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس العلوم الشرعية و 1

 حسب علمه. باألخص الفقه إال ما تتبعه الباحث
.اهتمام الباحثني باملفاهيم بشكل عام ، وباملفاهيم املتضمنة يف كتب العلوم الشرعية على وجه 2

اخلصوص و من عدة جوانب ، حيث تناولت بعض الدراسات تقييم تلك املفاهيم و تناول عدد 
 . آخر مدى حتصيل و اكتساب التالميذ للمفاهيم املتضمنة يف هذه الكتب

يف مستوى اكتساب املفاهيم الشرعية لصاحل اإلناث على الذكور كما يف دراسيت .هناك تقدم 3
 .(م2111،()الشريفم2111)الطائي،

متدنًيا كما أشارت إليه دراسة )مسية،  .مستوى اكتساب التالميذ للمفاهيم الفقهية كان1
( ودراسة)البلوي م2111( ودراسة )اجلهيمي،م1221 ( ودراسة )البوسعيدي، م1221

  (.م2112( ودراسة )املطرودي،م2111،

.وجود حتسن لدى الطالب يف جانب التحصيل الدراسي واإلجتاهات اإلجيابية كما يف دراسة 1
 (م2112)وقاد،(م2112)املولد،ودراسة(م2111)أبوسعيدوعوض،ودراسة(م2111)آلرمحة،
 (.م2113()حممود مجعة،م2111،جيلي()احلم2112()الفوري،م2112)مفتاح،

سوى دراستني حسب علم الباحث هتتم باستخدام اخلرائط الذهنية وقياس فاعليتها .ال توجد 1
 (.م2111()القرين،م2112)العنزي، يتالدراسي يف مادة الفقه ومها دراسعلى التحصيل 

.هناك العديد من الدراسات اليت استفادت من اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف قياس أثرها على 1
 (،م2111 ،هاريكرات ومكارميي)س القدرات و حتليل املعلومات  كما يف التحصيل الدراسي و قيا

 ,Linkدراسة  ،( Aysegul, 2010) (، دراسةم2112 ،مفتاح)دراسة   (، م2112 ،املولد )دراسة 

 م(.Trevino) ،2111دراسة تريفينو  ،م(Moi, lian) ،2111دراسة موي وليان ، ( (2008

 (Ayseguول من يلمسه املعلم نفسه كما يف دراسة  ايزوكل .أثر استخدام اخلرائط الذهنية أ8

2010 .) 
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 (.م2113 ،هولند ودافيس ).سهولة استخدام اخلرائط الذهنية كما يف دراسة 2       
يف حتصيلهم حال استخدامهم للخرائط الذهنية كما يف  .شعور الطالب أنفسهم مبدى التغري11

 (.م2111،انطوين وبينتوزب )دراسة 
ادة رغبة الطالب يف تعلم املزيد عن اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية كما يف دراسة) ويکرامسينغ .زي11

 م(. ۹۰۰۹
.استخدام اخلرائط الذهنية أصبح مطلبا مهما و له أثر واضح من بني اسرتاتيجيات التعلم النشط  12

 كلها.
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 :أوجه اتفاق البحث الحالي مع الدراسات السابقة(5-3-8)
 ( ودراسةم2111،البلوي )( ودراسة م2111احلايل مع دراسة )اجلهيمي،  اتفق البحث  -1

 يف جمال تطبيق(  م2112،العنزي دراسة )( و م2111،القرينودراسة )( م2112،املطرودي )
  .الدراسة و املتعلق مبادة الفقه 

دراسة و م( 2111،عودة )ودراسة ( م2111اتفق البحث احلايل مع دراسة ) اجلهيمي،  -2
 .لتطبيق الدراسة املرحلة الثانويةمن ناحية العينة وهي (  م2113 )السهلي،

دراسة و  ( م2113دراسة السهلي ) و( م2111اتفق البحث احلايل مع دراسة ) اجلهيمي،   -3
 يف (م2112،العنزي)دراسة و م( ۹۰۰۷،وقاد)دراسة ( وم2111،أبو سعيدي وعوض )

 االختبار التحصيلي. أدوات
 
 :بين البحث الحالي و الدراسات السابقةأوجه االختالف  (5-3-7)

و ( م1221( و دراسة )البوسعيدي، م1221دراسة )مسية،  اختلف الباحث مع كل من -1
 كوهنا عامة ملواد العلوم الشرعية .م(  ۹۰۰۰،الطائي )دراسة 

م ( املتعلقة مبادة احلديث 2113كما اختلف الباحث من ناحية املادة مع دراسة )السهلي،  -2
 ( املتعلقة باملفاهيم الوقائية يف مواد الرتبية اإلسالمية.م2111ريف،ودراسة )الش

ودراسة  ( م1221 ( و دراسة )البوسعيدي، م1221مع كل من دراسة )مسية،  الباحث اختلف -3
ودراسة  (م2112،العنزيدراسة)و  (م2111،البلوي)ودراسة (م2112،املوسى)
وهي  ( م2112،املطرودي )دراسة و سطة املرحلة املتو  وهي من ناحية العينة( م2111،القرين)

 . التطبيقة يفاملرحلة االبتدائي

 من ناحية نوع العينة العشوائية.  م(2111،الشريف )دراسة اختلف الباحث مع  -1

( م2111،وعوض أبوسعيدي)دراسة و ( م2111احلايل مع دراسة ) اجلهيمي،  البحث اختلف -1
 دد العينة .ع يف (م2112،العنزي)دراسة و م( ۹۰۰۷،وقاد)دراسة و 

دراسة و م( 2111 ،الشريف)دراسة و م( ۹۰۰۰،الطائي )البحث احلايل مع دراسة  اختلف -1
البلوي )دراسة  و ( م2112،املوسى )دراسة  و(م2111،اجلهيمي)دراسة و  م(2111،عودة)
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من ناحية املنهج الوصفي خبالف منهج البحث  (م2112،املطرودي )دراسةو ( م 2111،
 احلايل التجرييب.

 
عينة البحث احلايل خمتلفة متاما عن العينة اليت أجريت عليها الدراسات السابقة ، حيث  إن  -1

الصف الثاين الثانوي يف منطقة مكة املكرمة ) مدينة  طالبأجري البحث على عينة من 
 جدة(.

إن عينة البحث احلايل من طالب نظام املقررات بالتعليم والذي ليست عليه غالبية مدارس  -8
دراسة حياكي ال املقررات نظام نأحيث ث أن األغلب يدرسون بالنظام الفصلي و اململكة حي

حلذف اة و اجلامعية من حيث احتساب الساعات والتنقل بني القاعات وعمل اجلداول اخلاص
  واإلضافة .

بيقها يف و تط –اخلرائط الذهنية  –إن البحث احلايل اهتم بإحدى طرق التدريس احلديثة   -2
 .ه من املعلم تدريس مادة الفق

 بأنه أول حبث على مستوى البيئة السعودية –يف حدود علم الباحث  –ميتاز هذا البحث  -11
 طالبللدراسي اتحصيل تنمية الاستخدام طريقة اخلرائط الذهنية يف  فاعليةيهدف إىل معرفة 

 يف مادة الفقه حيث مل جيد الباحث أي دراسة سابقة ختص جمال الفقه الصف الثاين الثانوي
   (. م2112( و)العنزي،م2111،القرين)غري دراسة 

 يأيت هذا البحث يف ظل التطور املتسارع يف تطوير املناهج يف البيئة السعودية. -11
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة : (5-3-4)
توى حتصيل سنتائج الدراسات السابقة كانت من الدوافع إلجراء البحث احلايل، و ذلك ملعاجلة تدين م -1

الطالب للمفاهيم يف العلوم الشرعية عموما ويف مادة الفقه خصوصا من خالل استخدام إحدى الطرق 
 .را إجيابيا يف اكتساب املفاهيماحلديثة اليت أظهرت أث

االستفادة من نتائج الدراسات السابقة وتفسريها يف صياغة مشكلة البحث احلايل حيث أكدت على -2 
 اخلرائط الذهنية ، و هو ما دعا إىل تعرف أثرها يف تدريس العلوم الشرعية .فاعلية التدريس ب

دعمت الدراسات السابقة البحث احلايل مبا تضمنته من معلومات وخلفيات نظرية واالستفادة منها  -3
 عند كتابة اإلطار النظري .

ا يف املوقف الصفي فية تقدميهاستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف كيفية بناء اخلرائط الذهنية وكي-1
 والوقوف على االحتياطات اليت يلزم األخذ هبا.

قدمت الدراسات السابقة تصورا عن األساليب اإلحصائية اليت ميكن استخدامها لتحليل نتائج البحث  -1
 احلايل.

 . تفسري نتائج البحث احلايل يف ضوء ما توصلت إليه الدراسات السابقة -1
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 البحث إجراءات :الثالث  الفصل
 

 مقدمة

 متغيرات البحث( 8)

 :بحث وطريقة إعدادها أدوات ال( 7)

 تحليل المحتوى العلمي: (7-8)
 حتديد احملتوى العلمي واملوضوعات حمل الدراسة:(7-8-8)
  حتديد أهداف التحليل على النحو اآليت: (7-8-7)
 استخدام بطاقة مناسبة لتحليل احملتوى: (7-8-4)
 حساب ثبات التحليل: (7-8-3)
 بناء االختبار التحصيلي : (7-7)
 حتديد الغرض من االختبار: (7-7-8)
 حتديد مستويات أسئلة االختبار: (7-7-7)

 اختيار نوعية األسئلة يف االختبار: (7-7-4)
 إعداد جدول مواصفات االختبار: (7-7-3)
 حتديد األمهية النسبية للدروس: (7-7-3-8) 

 حصر األهداف السلوكية للدروس وحساب النسبة املئوية ألهداف كل مستوى: (7-7-3-7)

  حتديد األوزان النسبية لألسئلة وتوزيعها على حمتوى كل وحدة : (7-7-3-4)
 :كتابة أسئلة االختبار يف صورها األولية ووضع منوذجا لتصحيح االختبار(7-7-5)

 :كتابة تعليمات االختبار(7-7-2)
 ات االختبار التحصيلي:صدق و ثب(7-7-2)
 صدق االختبار:(7-7-2-8)
 صدق احملكمني: (7-7-2-7)
 تعليمات االختبار:(7-7-1)



 

 

 

- 114 - 

 وصف االختبار:(7-7-9)
 تصحيح االختبار:(7-7-81)
 حتليل فقرات االختبار:(7-7-88)
 حتديد معامل الصعوبة:( 7-7-88-8)
 حتديد معامل التمييز: (7-7-88-7)
 لداخلي:صدق االتساق ا(7-7-88-4)
 ثبات االختبار:( 7-7-87)
 طريقة التجزئة النصفية:( 7-7-87-8)
 معادلة كودر ريتشاردسون:( 7-7-87-7)
 املعاجلات اإلحصائية:(7-7-84)
 األساليب اإلحصائية املستخدمة لضبط أدوات الدراسة:( 7-7-84-8)
 :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف اإلجابة عن أسئلة الدراسة(7-7-84-7)
 دليل المعلم الستخدام الخرائط الذهنية :( 4)

 :الذهنية الخرائط استراتيجية باستخدام للتعلمدليل الطالب ( 3)

 :بحثإجراءات ال( 5)
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 الثالثالفصل 
 اإلجراءاتو  الطريقة

 
 :  مقدمة

 
 العينة حجمو  البحث جمتمع حتديد مت حيث حبثه يف اتبعها اليت اإلجراءات الباحث تناول الفص  ل هذا يف

 كيفيةو عليها  ة واملتغريةالثابت البحث متغريات حتديدو  بالفص        ل األول عليها البحث لتطبيق اختريت اليت
 عرض مث منو ، لبحثا عينة على امليداين التطبيق مث، ثباهتاو  ص   دقها من قالتحق يةكيفو  البحث أداة بناء

 فيماو  البحث أداة بيقتط طريق عن عليها حتصل اليت البيانات حتليل يف املس تخدمة اإلحص ائية األس اليب
 : البحث إلجراءات مفصل عرض يلي

  

 
 :بحثمجتمع ال(8) 

 ايدرس       ه اليت الظاهرة مفردات مجيع بأنه البحث جمتمع( 22 ص م،2111، آخرونو  عبيدات) فيعر 
 مش      كلة موض      وع يكونون الذين األش      ياء أو األش      خاص أو األفراد مجيع هو أخرى أوبعبارة، الباحث

 جبدة ويةالثان األقص       ى مبدارس الثانوي الثاين الص       ف طالب احلايل البحث جمتمع ويش       مل.  لبحثا
عة فص    ل ميثل اجملمو  قص    ديةني بطريقة فص    ل اختيار متو  م2111-2111 لعام األول الدراس    ي للفص    ل

 تطبيقل طالباً ( 21) عددهم وفص        ل ميثل اجملموعة الض        ابطة ويبلغ طالباً ( 21) عددهمويبلغ التجريبية 
،حيث درس            ت اجملموعة التجريبية  (طالبا11وبذلك يكون عدد عينة البحث )، عليهم البحث أدوات

 االختبار تطبيق مت وودرس   ت احملتوى اجملموعة الض   ابطة بالطريقة التقليدية احملتوى بطريقة اخلرائط الذهنية 
 . العينة كامل على البعديو  القبلي
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 :دها وطريقة إعدا بحثأدوات ال( 7) 
ية   ملكي يتحقق اهلدف الرئيسي للبحث وهو التعرف على أثر اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية على تن

 – حتليل – بيقتط – فهم – تذكر)  عند مستويات بلوم ،التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاين الثانوي
وى العلمي ، حتليل احملت متثلت يف واليت، قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة جلمع البيانات  ( تركيب

وفيما يلي ،ملوضوعات البحث وإعداد االختبار التحصيلي وإعداد دليل املعلم والطالب لتنفيذ التجربة 
 .خطوات إعداد هذه األدوات 

 
 تحليل المحتوى العلمي: (7-8)

 ومتثلت خطوات حتليل احملتوى العلمي يف النقاط التالية:  
 لموضوعات محل الدراسة:تحديد المحتوى العلمي وا(7-8-8)

دة الفقه املطور من ما الرابعة ةالدراسي ةعات حمل الدراس ة باختيار الوحدمت حتديد احملتوى العلمي للموض و 
 .م2111/2111من عام ول للفصل الدراسي األمقررات  الثاين الثانويللصف 

  تحديد أهداف التحليل على النحو اآلتي: (7-8-7)
 يقة. ودق حىت تكون واضحة حتوى املتضمنة يف الدروس احملددةية للمأ. حتديد العناصر األساس

واتج التعلم ن ب. حتديد األهداف الس      لوكية املراد تقوميها يف عبارات إجرائية حمددة ودقيقة حىت يتم حتقق
 بسهولة ودقة، وكذلك حتديد األوزان النسبية لتلك األهداف. 

 البحث. ن من خالله التأكد من حتقق أهدافج. إعداد االختبار التحصيلي بشكل علمي ميك
 استخدام بطاقة مناسبة لتحليل المحتوى: (7-8-4)

بعد حتديد احملتوى العلمي، واطالع الباحث على كثري من الدراس              ات الس              ابقة، اليت اهتمت بتحليل 
يل حتل الباحث منوذجا يس       تخدم يف، وجد منوذج مناس       ب لتحليل احملتوىاحملتوى، بقص       د الوص       ول إىل 

للتأكد من  ،على جمموعة من احملكمني وقد قام بعرض        هطبيعة مواد الرتبية اإلس        المية، احملتوى يناس        ب 
( وهي درجة عالية،  ۱۹.  ۰واليت حققت درجة )  م معادلة هولس  يت للتأكد من ثباته، مث اس  تخدص  دقه

هج مواد الرتبي  ة ني  ل موق  د متيزت ب  دقته  ا وِشوليته  ا جلميع عن  اص              ر وفئ  ات التحلي  ل، ومن  اس              بته  ا لتحل
 .اإلسالمية
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 حساب ثبات التحليل: (7-8-3)
سعى الباحث للتأكد من ثبات التحليل حيث قام باستخدام أسلوب أو طريقة نسبة االتفاق بني حتليلني 
قام هبما الباحث ومعلم آخر متخص         ص يف الفقه ؛ ومن مث طبق الباحث حس         اب نس         بة االتفاق بني 

م، ۱۷۷۷( التالية اليت ذكرها )طعيمة،  Holistyت النس              يب هلولس              يت ) التحليلني وفق مع ادل ة الثبا
 :(۱۹۱ص

ر =          نسبة االتفاق أو نسبة الثبات 
 2×م

ن2+ن1
 حيث أن:  

 معامل االتفاق، أو معامل الثبات.  ر:
 عدد مرات االتفاق بني احملللني . :  م
 :عدد املفردات عند احمللل األول.  ۱ن
 ات عند احمللل الثاين. :عدد املفرد ۹ن

 مفردة  1131(= عدد مفردات التحليل األول = ۱وقد بلغت )ن 
 مفردة  ۱۳۹۹( = عدد مفردات التحليل الثاين = ۹ن وبلغت )

 مرة  1211وبلغت )م( = عدد مرات االتفاق بني التحليلني = 
 هذه النسبة عالية ( وتعترب۰٫۱۷وبتطبيق املعادلة السابقة بلغت نسبة االتفاق بني احملللني )

 ومقبولة.
 
 

 بناء االختبار التحصيلي : (7-7)
لى التحص    يل ع خدام اس    رتاتيجية اخلرائط الذهنيةارتكزت أهداف هذا البحث على التعرف على أثر اس    ت

يف مادة الفقه ، ولكي ميكن الكش          ف عن التحص          يل  الثاين الثانوي الدراس          ي لدى طالب الص          ف 
 اختبارات مقننة ملعرفة مقداره. الدراسي، ال بد من استخدام 

 وألمهية بناء ذلك االختبار التحصيلي قام الباحث ببنائه، وفق اخلطوات التالية :
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 تحديد الغرض من االختبار: (7-7-8)
 الثاين الثانوي  الص  فيتمثل الغرض األس  اس  ي من اختبار التحص  يل يف حتديد مس  توى التحص  يل لطالب 

ت حمل الدراس    ة، حيث ميكن من خالل نتائج االختبار التحص    يلي التعرف ، يف املوض    وعايف مادة الفقه 
على مقدار جتانس أفراد عينة الدراس    ة وتكافؤها يف التحص    يل الدراس    ي، وفق املس    تويات املعرفية حس    ب 

دام اسرتاتيجية ختصنيف بلوم يف املوضوعات حمل الدراسة، من خالل تطبيقه قبليا. وكذلك معرفة أثر است
موعة الض    ابطة، مقارنة باجمل الدراس    ي، لدى اجملموعة التجريبيةيف رفع مس    توى التحص    يل  الذهنيةاخلرائط 

 من خالل تطبيقه بعديا.
 
 تحديد مستويات أسئلة االختبار: (7-7-7)

تتمثل الرتبية اإلس     المية يف كوهنا جمموعة من األوامر والنواهي الربانية، ومن خالل ذلك فإن الطالب فيها 
ألن ذلك عن النيب  حني املوافقني ملا جاءباملعرفة هلا فقط، بل ال بد من الفهم والتطبيق الص  حيال يكتفي 

خ اإلميان يف القلب، حيث يقرتن التطبيق بالفهم املقاص          د الش          ريعة، ومعرفة أبعادها، اليت يأدعى لرتس          
 حددها اهلل تبارك وتعاىل.

 
 اختيار نوعية األسئلة في االختبار: (7-7-4)

كرها ألس       باب ذ اس       تخدام أس       ئلة االختيار من متعدد يرجع طبيعة الدراس       ة فقد رأى الباحث أن نظرا ل
 ( وهي: 11م، ص ۱۷۷۷الطبيب، )

 أ. أهنا تقيس أغراض متعددة، ومن ذلك حتصيل الطالب. 
 ب. أهنا تقيس مستويات متعددة من األهداف السلوكية .

 ية. ج. أن هلا درجة عالية من الصدق والثبات واملوضوع
 د. يقل فيها عامل التخمني خاصة إذا كانت البدائل املطروحة لإلجابة أكثر من ثالثة بدائل.

 ه. ميكن تصحيحها يف وقت قصري، كما ميكن ذلك باحلاسوب. 
 و. يتعود فيها الطالب على املفاضلة واملوازنة بني البدائل. 

 لديهم. ز. ميكن عن طريقها تشخيص أخطاء الطالب، ومعرفة نقاط الضعف
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ون الس  ؤال يف كأكثر االختبارات املوض  وعية اس  تخداما يف التقومي ويت عترب اختبارات االختيار من متعددوت
من مجلة قائمة من اإلجابات احملتملة تس    مى البدائل، يتم اختيار اإلجابة الص    حيحة  االختبار من متعدد

 (.212، صم2112منها )حيي واملنويف، 
 
 صفات االختبار:إعداد جدول موا (7-7-3)

من األمور املهمة اليت جيب مراعاهتا عند بناء االختبار هو إعداد جدول املواصفات ألسئلة االختبار، وقد 
تكمن أمهية و  ،ئ األمر، ولكن ذلك يس   هل مع الوقتيتطلب وقتا طويال وجهدا كبريا عند إعداده يف باد

ه ميكن ش   ملها االختبار بدقة، إض    افة إىل أنجدول مواص   فات االختبار يف حتديد األس    ئلة اليت جيب أن ي
معد االختبار من معرفة الوزن النس       يب للموض       وعات وأهدافها؛ وبذلك يتم حتديد عدد األس       ئلة املرتبطة 

 (.۱۳۹، ص م1221بكل هدف يف كل موضوع )بامشموس وآخرون، 
ات متعدد من أوضحها تعريف فقام كثري من الرتبويني بتعريفه تعري ،ن املعى الدقيق جلدول املواصفاتولبيا

م( الذي ينص على أن جدول املواصفات "عبارة عن خمطط ثنائي الطريقة يتحدد ۹۰۰۱،رافدة احلريري )
( بأنه: " م2118فيه عدد األس      ئلة يف كل خلية بناء على احملتوى واهلدف". وكذلك تعريفه عند )جواد، 

ألوزان النس    بية هداف التعليمية الس    لوكية وحتديد اخمطط تفص    يلي يتم فيه ربط حمتوى املادة الدراس    ية باأل
ومن خالل ما  ،املناس    بة لكل منها املوض    وعات املادة الدراس    ية واألهداف الس    لوكية مبس    توياهتا املختلفة"

س   بق يتبني أن جدول املواص   فات عبارة عن جمموعة من اخلاليا تس   تخدم اس   تخداما معينا يتعلق بوص   ف 
 ا ومعرفة أوزاهنا اليت تشكل البنية العامة للمادة العلمية .املوضوعات من خالل حتليله

 وإلعداد جدول املواصفات قام الباحث باتباع اخلطوات اآلتية:
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 تحديد األهمية النسبية للدروس: (7-7-3-8) 

قام الباحث يف سبيل حتديد األمهية النسبية للدروس حبصر عدد الصفحات اليت يشغلها كل درس بالنسبة 
بقا لعدد جمتمع ة ط الث اين الث انويالص              فح ات املكون ة لل دروس املخت ارة، يف م ادة الفق ه للص              ف لع دد 

 التايل: احلصص الالزمة لكل درس كما هو موضح يف اجلدول
 

 الوحدة الرابعةدروس الوزن النسبي لجدول (8-4)دولج
الوحدة 
 الدراسية

 مواضيع الوحدة
عدد 

 الحصص

األهمية النسبية 
تبعا لعدد 
 الحصص

 حاتعدد الصف
األهمية النسبية 

تبعا لعدد 
 الصفحات

متوسط الوزن 
النسبي لكل 

 وحدة

 البيوع

-البيع وحكمه –مقدمة 
 أركانه

8 82،2% 1 72،2% 77% 

 %47 %41 9 %44،4 7 قبض المبيع -وقت البيع
الخيار -8الخيار في البيع
 7في البيع

7 44،4% 81 44،4% 44% 

 %84 %81 4 %82،2 8 شرط البراءة-شروط البيع
 %811 %811 41 %811 2 المجموع

 
 حصر األهداف السلوكية للدروس وحساب النسبة المئوية ألهداف كل مستوى: (7-7-3-7)

وقد مت ذلك من خالل قيام الباحث، بعد ص       ياغة األهداف الس       لوكية لكل درس، حبص       رها وتص       نيفها 
 حسب مستويات بلوم ومن مث حساب النسبة املئوية لكل مستوى. 

 
 تحديد األوزان النسبية لألسئلة وتوزيعها على محتوى كل وحدة :  (7-7-3-4)
سئلة اليت ألسئلة االختبار التحصيلي، بتحديد عدد ونوع األيف سبيل حتديد األوزان النسبية  قام الباحث 

 مت بناء االختبار وفقها حسب الدروس حمل الدراسة. واجلدول التايل يوضح ذلك:
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التطبيق  –الفهم  –) التذكر توزيع األسئلة على مستويات المجال المعرفي ( يوضح 7-4جدول )
 .قبل التحكيم  التركيب ( –التحليل  –
 

 الوحدة
 عدد األسئلة يف كل مستوى من املستويات

 اجملموع
 تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر

 31 1 11 1 2 1 الرابعة
نسبة األسئلة 
 %111 %3،33 %33،33 %13،33 %31 %21 يف كل مستوى

 
 –يق التطب –الفهم  –) التذكر المجال المعرفي  ألسئلة على مستوياتا توزيع( 4-4)جدول 

 .التحكيم  بعد التركيب ( –التحليل 

الوحدة 
 الدراسية

مواضيع 
 الوحدة

 عدد األسئلة في كل درس

 المجموع

الوزن 
النسبي 

ألسئلة كل 
 وحدة

 تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 البيوع

البيع  –ة مقدم
 أركانه-وحكمه

4 4  7 8 9 42% 

 -وقت البيع
 قبض المبيع

7 8 7 8 8 2 71% 

الخيار في 
الخيار -8البيع

 7في البيع
8 7  7 8 2 73% 

-شروط البيع
 شرط البراءة

  8 7  4 87% 

 75 4 2 4 2 2 المجموع
 

 %811 %87 %71 %87 %73 %73 نسبة األسئلة في كل مستوى
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 :ة أسئلة االختبار في صورها األولية ووضع نموذجا لتصحيح االختباركتاب(7-7-5)

لوكية لكل لس      وبعد انتهاء الباحث من اإلجراءات الس      ابقة، قام بكتابة أس      ئلة االختبار وفقا لألهداف ا
( مستخدما طريقة االختبار من متعدد، وقد مت وضع أربعة بدائل لإلجابة الرابعة) ةدرس من دروس الوحد

س  ؤاال ، وحدد الباحث درجة واحدة لكل  عش  رينس  ؤال من أس  ئلة االختبار اليت بلغت مخس  ة و على كل 
 سؤال، مث بعد ذلك وضع منوذجا لإلجابة الصحيحة لالختبار.

 
 كتابة تعليمات االختبار:(7-7-2)

 بع د إع  داد االختب  ار يف ص              ورت  ه األولي ة ق ام الب  اح ث بكت اب  ة ع  دد من التعليم  ات املهم ة اليت جي ب على
 الطالب أن يقرأها قبل البدء يف حل أسئلة االختبار، ومت فيها مراعاة ما يلي:

  .توضيح غرض االختبار بشكل واضح ودقيق؛ حىت تتضح الصورة للطالب 

   .وضع التعليمات يف الورقة اليت تسبق أوراق االختبار 

 . توضيح طريقة اختيار اإلجابة، والتظليل الصحيح يف ورقة اإلجابة 

   الطالب فرصة لقراءة التعليمات قبل حل االختبار.إعطاء 
 
 صدق و ثبات االختبار التحصيلي:(7-7-2)
 صدق االختبار:(7-7-2-8)

ة اليت درجة حتقيق األهداف الرتبوي يقص      د بالص      دق، أن يقيس االختبار ما ص      مم لقياس      ه ، فهو يعين 
  على زيادة الثقة يف األداة.صمم من أجلها، و أنه كلما تعددت مؤشرات الصدق كلما كان ذلك داال

 وقد اتبع الباحث عدًدا من الطرق حلساب صدق االختبار:
 صدق المحكمين: (7-7-2-7)

 عرض الص   ورة األولية لالختباربللتأكد من ص   دق أداة الدراس   ة من خالل ص   دق احملكمني، قام الباحث 
لفقه اطرق التدريس، و و  على جمموعة من األس      اتذة املتخص      ص      ني من هيئة التدريس بقس      مي املناهج

ن وزارة م الفقهمش        ريف و أس        اتذة  ، كما مت عرض        ه على عدد منواخلارجية ببعض اجلامعات الس        عودية
 التعليم  و ذلك هبدف التأكد مما يلي:
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 مدى حتقيق كل فقرة للهدف املوضوعة من أجله. 
 مدى صحة الصياغة اللغوية لفقرات االختبار. 

 الصف الثاين الثانوي بنظام املقررات.  طالب مالءمة الصياغة ملستوىى مد
 مدى مناسبة عدد فقرات األسئلة للوقت احملدد لالختبار

 وقد فضل أغلب احملكمني مايلي :
 .اقتصار االختبار على االختيار من متعدد  -1

مراعاة و حتديد مس     تويات التحص     يل لبلوم )التذكر،الفهم ،التحليل ،التطبيق، الرتكيب( إعادة  -2
  قدر اإلمكان لألسئلة . ِشوليتها

 من أكرب لبشكوالتحليل  والفهم تذكرال مستوى على ارتكز االختبار أن إىل البعض أملح -3
 نصيب كان حيث ،كيبالرت  مستوى يف األسئلة زيادة إىل أشاروا ذلك خالل ،ومنكيبالرت 

 . سؤاال 31 أصل من سؤال األسئلة من كيبالرت  مستوى

 :مثل كيبلرت ا مستوى إىل تطبيقال مستوى من األهداف بعض مستوى تغيري البعض اقرتح -1
 ليصبح كيبلرت ا مستوى إىل حتويله إىل بعضهم أشار حيث ،"حاالت قبض املبيع  الطالب يتعلم أن"

 ."بني حالت قبض املبيع وصحة البيع الطالب ربطي أن:" كاآليت
تب  دال اقرتح البعض إع  ادة ص              ي  اغ  ة بعض األه  داف بعب  ارات ميكن قي  اس              ه  ا، مث  ل: اس               -1

 " بالفعل " يشرح".لل"حيالفعل

 لة، حبيث تقيس اهلدف السلوكي .أشار البعض إىل تغيري صياغة بعض األسئ -1

وحي ت اقرتح البعض إعادة صياغة البدائل، حبيث تكون يف نفس الطول، ومتجانسة بطريقة ال -1
 باإلجابة الصحيحة.

ؤاال، من س    مخس وعش   رينإىل أش   ار بعض احملكمني إىل كثرة عدد األس   ئلة، واقرتحوا تقليلها  -8
 ( دقيقة، مبا يف ذلك قراءة11أن تتناس              ب مع وقت احلص              ة يف التعليم العام وهي ) أجل

 تعليمات االختبار ووقت املراجعة حىت ال تسبب امللل للطالب مما يؤثر على نتائج الطالب.
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ومت  بعض  ها، حذفو  الفقرات بعض بتعديل الباحث قام احملكمون، أبداها اليت املالحظات ض  وء ويف
( تعديل ملس     تويات 3-3( ويف اجلدول )8بعد ذلك إجراء التعديالت على االختبار كما يف امللحق )

 األسئلة حسب رأي احملكمني .
 
 تعليمات االختبار:(7-7-1)

عليمات واضحة الت عن األسئلة، فكلما كانت الطالبإن لتعليمات االختبار األمهية الكربى يف اس تجابة 
هم، و سلًبا على استجابت عند اإلجابة، و عدم وض وحها يؤثر الطالب؛ كان ذلك إجيابًيا لدى و مفهومة

يف  ثالباح ىاعدفرت االختبار و قد ر  قد مت صياغة تعليمات االختبار على و رقة منفصلة توضع يف بداية
 ذلك توضيح اهلدف من االختبار، و وصف االختبار و كيفية اإلجابة.

 
 بار:وصف االخت(7-7-9)

 ، و اجلدول التايل يبني ذلك:معرفية ( مستويات  1( فقرة موزعة على )  21يتكون االختبار من ) 
 

 (3-4)جدول 
 و توزيع الفقرات عليها و أرقام الفقرات في االختبار فيةرلمعا المستوياتيبين 

 رقم الفقرات عدد الفقرات املستوى املعريف
 11-2-8-1-2-1 1 تذكر

-22-12-11-1-1 1 فهم
21 

 21-13-11 3 تطبيق

-18-11-11-1-3 1 حتليل
21-21 

 23-11-12 3 الرتكيب
 فقرة 21 21 اجملموع الكلي
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 تصحيح االختبار:(7-7-81)

درج  ة(.  21-1فقرة و ترتاوح ال  درج  ة الكلي  ة للمفحوص على االختب  ار بني )  21يتكون االختب  ار من 
 فقد احتسب الباحث درجة واحدة عن كل فقرة.

 
 تحليل فقرات االختبار:(7-7-88)

 لتحليل فقرات االختبار قام الباحث بعدد من اخلطوات اإلحصائية كما يلي:
 تحديد معامل الصعوبة:( 7-7-88-8)

د كل س       ؤال هبدف إجيا قام الباحث بتص      حيح االختبار و رص      د عدد الذين أجابوا إجابات خطأ على
 ة: معامل الصعوبة لكل فقرة و فق املعادلة التالي

 
 111×                                          معامل الصعوبة =

 
 
 
و بتطبيق املعادلة الس             ابقة و إجياد معامل الص             عوبة لكل فقرة من فقرات االختبار و جد الباحث أن  

بقي الباحث يهبذه النتائج و  (،  1181–1121معامالت الص   عوبة لكل الفقرات تقريًبا ترتاوح ما بني ) 
 .لى مجيع فقرات االختبارع
 تحديد معامل التمييز: (7-7-88-7)

 مت حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ، و فق  املعادلة التالية:
                                                                معامل التمييز =

 
 ×111 

 

 عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة

 عدد الذين حاولوا اإلجابة

 الدنيا ةعدد اإلجابات الصحيحة للمجموع - عدد اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا

 عدد الطالب في إحدى الفئتين
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 % 1211يد عن يز  االختبار بعد اس تخدام املعادلة السابقة ما وقد بلغت مجيع معامالت التمييز لفقرات
بقي ي. و بذلك (%11) للتمييز بني إج ابات الفئتني العليا و الدنيا، و عادة يقبل معامل التمييز إذا بلغ

 الباحث على مجيع فقرات االختبار.
 
 صدق االتساق الداخلي:(7-7-88-4)
 – فهم – كرتذ : )هيو  حمتوى معرفياً  جمال  كل يقيس يثحب ؛جماالت  مخس   ة لىإاالختبار تقس   يم  مت

 بني  الرتباطا بإجياد معامل لالختبار تس  اق الداخليالا دقاحتس  اب ص   مت(  و تركيب – حتليل – تطبيق
 والذي يوض   ح (1-3) اجلدول يتض   ح منكما كلك االختبار و اخلمس   ة االختبارجماالت  نم لكل جما

 الداللة مبستوى و ،الكلي لالختبار باجملموع اخلمسة ستويات املعرفيةامل نكل مس توى م تباطار  معامالت
 .اإلحصائية

 
 معامالت ارتباط كل مستوى باجملموع الكلي ومبستوى الدالة ( 1-3)جدول 

 اإلحصائية الداللة وىمست ونسربي طتباار معامل ( لمجال) ا المحتوى
 5850 دعن لةدا 58.0 تذكر
 5850 دعن لةدا 58.0 فهم
 5850 دعن لةدا ..58 تطبيق
 5850 دعن لةدا 58.0 تحليل
 5850 دعن لةدا 58.5 تركيب

 
 
 
 و اخلمس  ة بني كل مس  توى من مس  تويات األهدافاالرتباط  معامالت( أن 1-3)يتض  ح من اجلدول و 
وهذا  (،α ≤1111) اإلحص     ائية الداللةلة إحص     ائيا عند مس     توى دامجيعها  لالختبار الكلي وعلمجما
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 الختبارا أي أنَ  ،متجانس  ة داخلياً  االختبار يقيس  ها لتيا راتلفقا في ممثلة  الس  لوكية هداف ألأن ا يعين
 الداخلي.التساق امن  عاليةجة در  على
 
 ثبات االختبار: (7-7-87)

ألداة و يف نفس ا احلصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس: يقص د بثبات االختبار 
 ث حبساب معامل ثبات االختبار التحصيلي بالطريقتني التاليتني:الظروف ، و قد قام الباح

 طريقة التجزئة النصفية: (7-7-87-8)
الختبار و ل مت حس              اب مع ام ل االرتب اط بني درج ات أفراد العين ة االس              تطالعي ة على الفقرات الفردية

 س              ون()بري  ةبني النص              فني باس              تخدام معادل درج ات الفقرات الزوجي ة ، و ق د بلغ مع امل االرتباط
( و 11211)جتمان( ، و كانت قيمة الثبات ) (، ومت تعديل طول االختبار باس     تخدام معادلة11821)

 هي قيمة عالية تدلل على ثبات االختبار و أنه سيعطي نتائج دقيقة عند تطبيقه.
 معادلة كودر ريتشاردسون: (7-7-87-7)

ت قيمة ريتش  اردس  ون و كان ام معادلة كودركما قام الباحث حبس  اب ثبات االختبار التحص  يلي باس  تخد
بدرجة عالية من الثبات تطمئن  (. و يتض          ح مما س          بق أن االختبار يتمتع 11211الثبات تس          اوي ) 

الباحث لص    حة البيانات اليت س    يتم احلص    ول عليها و تظهر ص    الحية االختبار للتطبيق على أفراد العينة 
 الفعلية للدراسة.

   
 
 حصائية:المعالجات اإل(7-7-84)

، هبدف اإلجابة  "SPSSمتت معاجلة البيانات باس         تخدام برنامج الرزم اإلحص         ائية للعلوم االجتماعية"
 عن أسئلة الدراسة و ذلك بالطرق اإلحصائية التالية:

 األساليب اإلحصائية المستخدمة لضبط أدوات الدراسة:( 7-7-84-8)
 ات االختبار التحصيلي.معامل الصعوبة حلساب درجة صعوبة كل فقرة من فقر  -
 معامل التمييز حلساب متييز الفقرات بني اجملموعات العليا و الدنيا. -
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 معامل االرتباط بريسون: للكشف عن صدق االتساق الداخلي. -
 معادلة جتمان: حلساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -
 معامل كودر ريتشاردسون : إلجياد ثبات االختبار. -
 :ألساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسةا(7-7-84-7)
 اختبار ت للفروق بني متوسطي عينتني مرتبطتني. -
 .إسرتاتيجية اخلرائط الذهنيةمربع معامل إيتا للتحقق من فاعلية  -

ك من خالل ذلو  ،الرابعقوم الباحث بعرض النتائج اليت توص         ل إليها هذه الدراس         ة يف الفص         ل يوس         
 ية املناسبة.ابة عن األسئلة باألساليب اإلحصائاإلج

 
 
 دليل المعلم الستخدام الخرائط الذهنية :( 4)

 دليل املعلم کتاب ص         مم ملس         اعدة املعلم على التدريس باس         تخدام اس         رتاتيجية اخلرائط الذهنية، تربيع
عرب إيض         اح اخلطوات و  وحيتوي على نبذة تعريفية عن اس         رتاتيجية اخلرائط الذهنية وعن فوائدها الرتبوية،

 تصميمها وتنفيذها، وكذلك احتوى على خطوات سري الدروس باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية.

وقد اش تمل كل درس من الدروس على خريطة ذهنية خاص ة به، قام الباحث بتص ميمها بنفس ه، بواسطة 
وقد هدف الباحث  ،(1لرس           م اخلرائط الذهنية كما هو موض           ح يف ملحق ) iMind Mapبرنامج 

 بإعداد وتصميم هذا الدليل إىل اآليت:
 .قه رائط الذهنية يف تدريس الف. إرشاد املعلم إىل الطريقة املثالية، لتطبيق اسرتاتيجية اخل۱ 

 . زيادة فاعلية التعلم؛ وذلك ألن اخلرائط الذهنية تعتمد على استخدام املخ بشقيه يف۹
 . (م2111 ،بوازن)وقت واحد، كما ذكر 

 . إيضاح طرق التدريس املناسبة الستخدامها جبانب اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية.3 
 .. إيضاح كيفية تصميم وإعداد اخلرائط الذهنية1 

 حتديد أهداف كل درس وصياغتها صياغة سلوكية. . 1
 . اقرتاح الوسائل التعليمية املناسبة لعرض اخلرائط الذهنية أثناء الدرس.1
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 صص املناسبة لكل وحدة .. حتديد عدد احل۹
( 1 وق  د مت عرض ه  ذا ال  دلي  ل على جمموع  ة من احملكمني ال  ذين ق  اموا ب  إب  داء آرائهم حول  ه، ويف ملحق )

داها مث قام الباحث بالتعديل على الدليل يف ضوء املالحظات اليت أس ،مة بأمساء احملكمني لدليل املعلمقائ
 .له السادة احملكمون

 
 
 
 :الذهنية الخرائط استراتيجية باستخدام علمللتدليل الطالب ( 3)

 باس      تخدام لمالتع على الطالب ملس      اعدة ص      مم ولكنه املعلم، بدليل ش      بيه کتاب الطالب دليل يعترب
 فوائدها، وعن لذهنيةا اخلرائط اس   رتاتيجية عن تعريفية نبذة على احتوى وقد الذهنية، اخلرائط اس   رتاتيجية

ة وحدال سدرو  على احتوائه إىل باإلض     افة وتنفيذها، لتص      ميمها ةالالزم اخلطوات على أيض      ا واش     تمل
 رسخريطة ذهنية لكل د بتص      ميم الباحث قام كما درس، لكل املص     احبة األنش     طة مع( البيع) الرابعة
 وطلب ،(2)ملحق يف موض ح هو كما ، الذهنية اخلرائط لرس م iMind Map برنامج بواس طة بنفس ه

 .نفسهب بتصميمها يقوم درس لكل الدليل يف خمصصة صفحات يف ذهنية خريطة رسم طالب كل من
 :اآلتية األهداف إىل الطالب دليل وتصميم بإعداد الباحث هدف وقد

 اخلص    وص، جهو  على الفقه تعلم يف الذهنية اخلرائط اس    رتاتيجية من االس    تفادة إىل الطالب إرش    اد. 1 
 .عموما اإلسالمية الرتبية ومواد

 تعتمد هنيةالذ اخلرائط ألن وذلك املعلومات؛ وحفظ اکتس      اب حنو والتش      ويق لمالتع فاعلية زيادة. ۹ 
 .واحد وقت يف بشقيه املخ استخدام على

 الطريقةب أم اإللكرتونية الربامج باس       تخدام س       واء الذهنية؛ اخلرائط وإعداد تص       ميم كيفية إيض       اح. 3
 ة الرابعة )البيع(.دالوح دراسة وراء من حتقيقها املراد األهداف إبراز. 1. اليدوية
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 :بحثإجراءات ال( 5)
 . بالسماح له بتطبيق التجربة إدارة تعليم البننيحصول الباحث على إذن من  -1
 .دراسةالاختيار عينة بالعمل على قام الباحث  -2

 ىأبد يذال نياملعلمأح د يف ه ذه امل درس              ة؛ و مت اختي ار  الفق هالب اح ث مع معلمي  ىالتق  -3
ربة طويلة يف مؤهل أكادميًيا و تربويًا و له خ وتنفيذ التجربة، و هاعدة يف للمساستعداًدا كبريًا 
 .ومت حتديد الفصل الذي ستطبق عليه التجربةالفقه ،جمال تدريس 

طالب من  طالباً ( 11مت تطبيق االختب ار التحص              يلي على عينة اس              تطالعية مكونة من ) -1
ب الختبار و ثباته و الزمن املناس       الص       ف الثاين الثانوي بنظام املقررات للتأكد من ص       دق ا

 عند التطبيق على عينة الدراسة.

لذهنية، بعد اخلرائط ا باستخدام الفقهقام الباحث بتدريس الوحدة الدراس ية الرابعة من كتاب  -1
 .بالطريقة التقليدية خر بتدريس الوحدة الدراسيةقام املعلم اآل أن

 .( دقيقة11ل منها )ص دراسية مدة كحص سبعمت تدريس هذه الوحدة ملدة  -1

التطبيق " االنته  اء من الت  دريس ق  ام الب  اح  ث بتطبيق االختب  ار التحص              يلي مرة أخرى ع  دب -1
 البعدي". 

 توصل الباحث إىل نتائج الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة. -8
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 الرابع  الفصل
 تفسيرهاو  البحث نتائج عرض

 التوصيات
 المقترحات
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 مقدمة :

إىل معرفة فاعلية اس تخدام اخلرائط الذهنية يف زيادة التحص يل الدراسي يف مادة الفقه بحث ال ادف هذهي
 مت لدى طالب الص           ف الثاين الثانوي بنظام املقررات لدى طالب الص           ف الثاين الثانوي املطور ، وقد

االختبار والقياس  ذاتة طالتجريبية والضاب اجملموعتنياس تخدام املنهج التجرييب، و التصميم التجرييب ذي 
القبلي و البعدي، وقد حاولت الدراس ة الكش ف عن أثر اس تخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس مقرر الفقه 

، وذلك من خالل اإلجابة عن الس      ؤال الرئيس اآليت : الثاين الثانوياملطور على التحص      يل لدى طالب 
لدى طالب راس  ي الدالتحص  يل تنمية املطور على  ما أثر اس  تخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس مقرر الفقه

 ؟ الثاين الثانوي

( إلجراء املعامالت SPSS۱۷وقد قام الباحث باس      تخدام برنامج احلزم اإلحص      ائية للعلوم االجتماعية )
 اإلحصائية لنتائج االختبارات، حيث استخدم األساليب اإلحصائية التالية : 

 ملعيارية.. املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا1
 . استخدام اإلحصاء التحليلي: ومتثل يف استخدام اختبار ليفني للتأكد من جتانس التباين۹ 

لعينيتني مس   تقلتني، لدراس   ة داللة الفروق بني متوس   طات درجات  (t testللمجموعات، واختبار ت) 
تا س  تخدام مربع معامل اياالطالب يف اجملموعتني )التجريبية والض  ابطة(، يف التطبيق القبلي، والبعدي، ومت 

(Eat Square .من أجل حتديد حجم األثر و هل له داللة أم ال ، ) 
 
  

 اختبار فروض البحث:
اخلرائط املس       تقل )  ، للكش       ف عن أثر املتغري T-test (الختبار فروض البحث اس       تخدم اختبار )ت

 .)التحصيل الدراسي يف مادة الفقه( بع( على املتغري التاالذهنية
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  األولى : الفرضيةتيجة اختبار ن
 على ما يلي: األولى يةنص الفرضت

(  بين متوســــطي درجات طالب الصــــف 1015≥توجد فروق ذات داللة إحصــــائية )عند مســــتوى 
( في األداء القبلي و  البعـــدي لالختبــار التحصــــــــــيلي عنـــد بحـــثالثــاني الثــانوي المطور )عينـــة ال

لمعرفية )مســــــتوى التذكر( بعد اســــــتخدام الخرائط المســــــتوى األول من تصــــــنيف بلوم لألهداف ا
  الذهنية.
 االختباريف  ،املعياري ، فقد مت حس  اب املتوس  ط احلس  ايب، و االحنرافاألوىلمن ص  حة الفرض  ية  للتحقق

املرتابطة كما يوض      ح اجلدول  للمجموعة t-test "ت" البعدي مث حس      اب قيمة التحص      يلي القبلي و 
 التايل: 

 (8-3)الجدول رقم 
نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات أداء طالب الصف الثاني الثانوي المطور في األداء 

  مستوى التذكرالقبلي و البعدي على تنمية 
مصدر 

 نيالتبا
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى قيمة ت
 الداللة

 قالتعلي

 1111 -6.124 2.245 2.04 قبلي
 

 دالة
 1.670 5.04 بعدي

 

بني  (  a=0.05 ) يتبني من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
و البعدي على االختبار  متوسطات أداء طالب الصف الثاين الثانوي املطور يف األداء القبلي

  ( a= 0.05) ي دالة  عند مستوى داللةهو  t-test (-6.124 )حيث بلغت قيمة )ت(التحصيلي،
ي توجد فروق ذات داللة إحص           ائية بني متوس           طه : الفرض الص           فري الثاين. أي أن رفضالتايل يتم وب

( يف األداء القبلي و  البع   دي لالختب   ار البح   ثدرج  ات طالب الص              ف الث  اين الث   انوي املطور ) عين  ة 
 .مستوى التذكرالتحصيلي يف تنمية 
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(، و هي 1111) . للتطبيق البعديوى التذكرمس       تيف تنمية  اخلرائط الذهنيةحجم تأثري  ت قيمةبلغ وقد
( من التب    اين الكلي للمتغري الت    ابع )التطبيق البع    دي %11، و ه    ذا يعين أن )هن    ا ذات ت    أثري مرتفع

 .(اخلرائط الذهنية( يرجع إىل تأثري املتغري املستقل )لالختبار التحصيلي
 
 الثانية : الفرضيةنتيجة اختبار  
 يلي: على ما الثانية يةنص الفرضت

( بين متوســـــطي درجات طالب الصـــــف 1015≥توجد فروق ذات داللة إحصـــــائية )عند مســـــتوى 
( في األداء القبلي و  البعـــدي لالختبــار التحصــــــــــيلي عنـــد البحـــثالثــاني الثــانوي المطور )عينـــة 

المســـــــتوى الثاني من تصـــــــنيف بلوم لألهداف المعرفية )مســـــــتوى الفهم( بعد اســـــــتخدام الخرائط 
 ."الذهنية

للمجوعة  ارياملعياالحنراف  من ص     حة الفرض     ية الثانية، فقد مت حس     اب املتوس     ط احلس     ايب، و  حققللت
 للمجموعات t- test البعدي، مث حس          اب قيمة "ت" التحص          يلي القبلي و  االختبارالتجريبية، يف 

 املرتابطة كما يوضح اجلدول التايل: 
 (7-3)الجدول رقم 

ات أداء طالب الصف الثاني الثانوي المطور في األداء نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسط
 .مستوى الفهمالقبلي و البعدي على تنمية 

مصدر 
 نيالتبا

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى قيمة ت
 الداللة

 التعليق

 -6.124 2.245 2111 قبلي
 

1111 
 دالة

 1.670 5.04 بعدي
 

بني  (  a=0.05 )وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةيتبني من اجلدول السابق أنه توجد فر 
متوسطات أداء طالب الصف الثاين الثانوي املطور يف األداء القبلي   و البعدي على االختبار 

 t-test (-6.124 التحصيلي ، حيث بلغت قيمة )ت()
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  ( a= 0.05) و  هي غري دالة  عند مستوى داللة 
ي توجد فروق ذات داللة إحص           ائية بني متوس           طه : فري الثاين. أي أنالفرض الص            رفضوبالتايل يتم 

( يف األداء القبلي و البع   دي لالختب   ار البح   ثدرج   ات طالب الص              ف الث   اين الث   انوي املطور )عين   ة 
 مس   توى الفهمتنمية  يف اخلرائط الذهنيةحجم تأثري  ت قيمةبلغ وقدمس   توى الفهم، التحص   يلي يف تنمية 

من التباين الكلي فقط ( %11، و هذا يعين أن )هنا ذات تأثري مرتفع(، و هي 1111) للتطبيق البعدي
 (.اخلرائط الذهنيةقل )( يرجع إىل تأثري املتغري املستلالختبار التحصيليللمتغري التابع )التطبيق البعدي 

 
 الثالثة : الفرضيةنتيجة اختبار  
 على ما يلي: الثالثة يةنص الفرضت

(  بين متوســــطي درجات طالب الصــــف 1015≥إحصــــائية )عند مســــتوى  توجد فروق ذات داللة
( في األداء القبلي و  البعـــدي لالختبــار التحصــــــــــيلي عنـــد البحـــثالثــاني الثــانوي المطور )عينـــة 

المســــــتوى الثالث من تصــــــنيف بلوم لألهداف المعرفية )مســــــتوى تطبيق( بعد اســــــتخدام الخرائط 
 .الذهنية.
طالب  أداء متوس    طي للكش    ف عن الداللة اإلحص    ائية للفروق بني من ص    حة هذا الفرض، و وللتحقق

 اس     تخدام اختبار ، متَّ االختبار التحص     يلييف األداء القبلي و البعدي على  الص     ف الثاين الثانوي املطور 
 يلي نتائج هذا الفرض.  و فيما ( ،t-testت)

 (3-4)الجدول رقم 
الصف الثاني الثانوي المطور  في األداء  نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات أداء طالب

 مستوى التطبيقالبعدي على تنمية  القبلي و 
مصدر 

 نيالتبا
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى قيمة ت
 الداللة

 قالتعلي

- 1.172 1.04 قبلي
5.710 

0.00 
 دالة

 0.918 2.48 بعدي
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( بني  a=1,15 )لة إحصائية عند مستوى الداللةيتبني من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات دال
متوسطات أداء طالب الصف الثاين الثانوي املطور  يف األداء القبلي  و البعدي على االختبار 

التحصيلي لصاحل التطبيق البعدي، حيث جاء املتوسط احلسايب للطالبات يف التطبيق البعدي لالختبار 
مبستوى ( 11111-طبيق القبلي، حيث بلغت قيمة )ت( )التحصيلي أعلى من املتوسط احلسايب للت

، و تعزى الفروق إىل العامل التجرييب املتمثل باخلرائط الذهنية يف تنمية مستوى  a=1,15) داللة
بلغ حجم  وقد،التطبيق، و تدل هذه النتيجة على رفض فرضية البحث الصفرية، و قبول الفرضية البديلة

( %31(، و هي قيمة متوسطة، و هذا يعين أن )1131مستوى التطبيق )ية يف تنم اخلرائط الذهنيةتأثري 
تأثري املتغري املستقل  ( يرجع إىللالختبار التحصيليمن التباين الكلي للمتغري التابع )التطبيق البعدي 

 ينص على ما و قبول الفرض البديل، الذي الثالثوبالتايل يتم رفض الفرض الصفري ، (اخلرائط الذهنية)
ي: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب الصف الثاين الثانوي املطور )عينة يل
أي أن للعامل .مستوى التطبيق( يف األداء القبلي و  البعدي لالختبار التحصيلي يف تنمية بحثال

ابعة : البيوع( لر الفقه )الوحدة ا يف الطالبالتجرييب املستخدم تأثريًا اجيابًيا على التحصيل الدراسي 
 .%31، و أن هذا التأثري كبري؛ ألن قيمة حجم التأثري تساوي مستوى التطبيقيف تنمية  املختارة

 
 

: رابعةال الفرضيةنتيجة اختبار   
 على ما يلي: الرابعة يةنص الفرضت
(  بين متوســـطي درجات طالب الصـــف 1015≥توجد فروق ذات داللة إحصـــائية )عند مســـتوى  

( في األداء القبلي و  البعـــدي لالختبــار التحصــــــــــيلي عنـــد البحـــثي المطور )عينـــة الثــاني الثــانو 
المســــتوى الرابع من تصــــنيف بلوم لألهداف المعرفية ) مســــتوى التحليل( بعد اســــتخدام الخرائط 

 الذهنية.
للمجموعة  ري،املعيا ، فقد مت حس  اب املتوس  ط احلس  ايب، و االحنرافرابعة من ص  حة الفرض  ية ال للتحقق

املرتابطة   للمجموعة t-test "ت" التحص     يلي القبلي و البعدي مث حس     اب قيمة االختبارض     ابطة يف ال
 كما يوضح اجلدول التايل: 



 

 

 

- 127 - 

 (3-3)الجدول رقم 
نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات أداء طالب الصف الثاني الثانوي المطور في األداء 

  مستوى التحليلالقبلي و البعدي على تنمية 
 مصدر

 نيالتبا
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى قيمة ت
 الداللة

 قالتعلي

 -6.195 2.628 2.36 قبلي

 
0.00 

 دالة 
 1.913 5.92 بعدي

 
بني ( a=0.05)يتبني من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لي طور يف األداء القبلي و البعدي على االختبار التحصيمتوسطات أداء طالب الصف الثاين الثانوي امل
لصاحل التطبيق البعدي، حيث جاء املتوسط احلسايب لتحصيل الطالب يف التطبيق البعدي لالختبار 

مبستوى (-11121التحصيلي أعلى من املتوسط احلسايب للتطبيق القبلي، حيث بلغت قيمة )ت( )
 ستوىباخلرائط الذهنية يف تنمية مالعامل التجرييب املتمثل و تعزى الفروق إىل ، ( a=0.05) داللة

بلغ حجم  وقد،التحليل، و تدل هذه النتيجة على رفض فرضية البحث الصفرية، و قبول الفرضية البديلة
، و هذا مرتفعة(، و هي قيمة 1111) للتطبيق البعدي مستوى التحليلتنمية يف  اخلرائط الذهنيةتأثري 

 ( يرجع إىل تأثريلالختبار التحصيليالتباين الكلي للمتغري التابع )التطبيق البعدي ( من %11يعين أن )
ول الفرض البديل، الذي وقب الرابعوبالتايل يتم رفض الفرض الصفري ، (اخلرائط الذهنيةاملتغري املستقل )

انوي ثيلي: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب الصف الثاين ال ينص على ما
 .لتحليلا( يف األداء القبلي و البعدي لالختبار التحصيلي يف تنمية مهارات البحثاملطور )عينة 

الفقه )الوحدة الرابعة  يف للطالبأي أن للعامل التجرييب املس   تخدم تأثريًا اجيابًيا على التحص   يل الدراس   ي 
تأثري تس       اوي ؛ ألن قيمة حجم المرتفع ، و أن هذا التأثري مس       توى التحليليف تنمية  : البيوع(  املختارة

11%. 
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  : الخامسة الفرضيةنتيجة اختبار 

 على ما يلي: اخلامسة يةنص الفرضت
(  بني متوس    طي درجات طالب الص    ف الثاين 1111≥توجد فروق ذات داللة إحص    ائية )عند مس    توى 

توى اخلامس من لي عند املس     ( يف األداء القبلي و البعدي لالختبار التحص     يالبحثالثانوي املطور )عينة 
 .تصنيف بلوم لألهداف املعرفية )مستوى الرتكيب( بعد استخدام اخلرائط الذهنية.

 االختباريف  ي،املعيار  ، فقد مت حساب املتوسط احلسايب، واالحنرافامسة من ص حة الفرض ية اخل للتحقق
بطة كما يوض       ح اجلدول املرتا للمجموعة t-test "ت" البعدي مث حس       اب قيمة التحص       يلي القبلي و

 التايل: 
نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوســــطات أداء طالب الصــــف الثاني الثانوي (5-3)الجدول رقم 

  مستوى التركيبالمطور في األداء القبلي والبعدي على تنمية 
 مس                 ت    وى قيمة ت االحنراف املعياري يباحلسا املتوسط نيمصدر التبا

 الداللة
 قالتعلي

 1111 5.710- 1.172 1.04 قبلي
 دالة 

 0.918 2.48 بعدي
 

بني ( a=0.05)يتبني من اجلدول الس        ابق أنه توجد فروق ذات داللة إحص        ائية عند مس        توى الداللة
متوس     طات أداء طالب الص     ف الثاين الثانوي املطور يف األداء القبلي والبعدي على االختبار التحص     يلي 

تبار وس       ط احلس       ايب لتحص       يل الطالب يف التطبيق البعدي لالخلص       احل التطبيق البعدي، حيث جاء املت
مبس      توى  (11111-التحص      يلي أعلى من املتوس      ط احلس      ايب للتطبيق القبلي، حيث بلغت قيمة )ت( )

وتعزى الفروق إىل الع  ام  ل التجرييب املتمث  ل ب  اخلرائط ال  ذهني  ة يف تنمي  ة مس              توى ، ( a=0.05) دالل  ة
 .رفض فرضية البحث الصفرية، وقبول الفرضية البديلة الرتكيب ، وتدل هذه النتيجة على

(، وهي قيمة 1111) للتطبيق البع دي مس              توى الرتكي بيف تنمي ة  اخلرائط ال ذهني ةبلغ حجم ت أثري  وق د
( ار التحص            يليلالختب( من التباين الكلي للمتغري التابع )التطبيق البعدي %11، وهذا يعين أن )مرتفعة

وقبول الفرض  خلامساوبالتايل يتم رفض الفرض الصفري ،(اخلرائط الذهنيةملستقل )يرجع إىل تأثري املتغري ا
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يلي: توجد فروق ذات داللة إحص ائية بني متوس  طي درجات طالب الص  ف  البديل، الذي ينص على ما
س           توى م( يف األداء القبلي و البعدي لالختبار التحص           يلي يف تنمية البحثالثاين الثانوي املطور )عينة 

الفقه )الوحدة  يفلطالب لأي أن للعامل التجرييب املستخدم تأثريًا اجيابًيا على التحصيل الدراسي ،كيبالرت 
يم  ة حجم الت  أثري ؛ ألن قمرتفع  اً ، وأن ه  ذا الت  أثري  مس              توى الرتكي  بيف تنمي  ة  الرابع ة : البيوع(  املخت  ارة

 .%11تساوي 
 
 

 نتيجة اختبار الفرضية السادسة :
 على ما يلي: سةالساد يةنص الفرضت

توجد فروق ذات داللة إحص            ائية بني متوس             طي درجات طالب الص             ف الثاين الثانوي املطور )عينة 
لي ككل بعد الختبار التحص        يملس        تويات التحص        يل جمتمعة على ا(  يف األداء القبلي و البعدي البحث

 استخدام اخلرائط الذهنية.
يف  اري،املعي ملتوس     ط احلس     ايب، و االحنراف، فقد مت حس     اب االس     ادس     ة من ص     حة الفرض     ية  للتحقق
املرتابطة كما يوض      ح  للمجموعة t-test البعدي مث حس      اب قيمة"ت" التحص      يلي القبلي و  االختبار

 اجلدول التايل: 
 (2-3)الجدول رقم 

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات أداء طالب الصف الثاني الثانوي المطور في األداء 
 . تنمية مستويات التحصيل مجتمعة ي علىالقبلي و البعد

 
 

مصدر 
 نيالتبا

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى قيمة ت
 الداللة

 قالتعلي

 1111 -6.092 9.368 8.52 قبلي
 دالة 

 7.015 20.96 بعدي
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 نيب( a=0.05)يتبني من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

متوسطات أداء طالب الصف الثاين الثانوي املطور يف األداء القبلي و البعدي على تنمية مستويات 
التحصيل جمتمعة لصاحل التطبيق البعدي، حيث جاء املتوسط احلسايب لتحصيل الطالب يف التطبيق 

حيث  (،8112( أعلى من املتوسط احلسايب للتطبيق القبلي )21121البعدي لالختبار التحصيلي )
و تعزى الفروق إىل العامل التجرييب املتمثل  ،(a=0.05) ( مبستوى داللة-11122بلغت قيمة )ت( )

 ضية البحثهذه النتيجة على رفض فر باخلرائط الذهنية يف تنمية مستويات التحصيل جمتمعة ،وتدل 
 .الصفرية، وقبول الفرضية البديلة

(، و 1112) البعدي للتطبيق س     تويات التحص     يل جمتمعةيف تنمية م اخلرائط الذهنيةبلغ حجم تأثري  وقد
الختب  ار ل( من التب  اين الكلي للمتغري الت  ابع )التطبيق البع  دي %12، و ه  ذا يعين أن )مرتفع  ةهي قيم  ة 
 الس  ادسرض الص  فري وبالتايل يتم رفض الف،(اخلرائط الذهنية( يرجع إىل تأثري املتغري املس  تقل )التحص  يلي

يلي: توجد فروق ذات داللة إحص    ائية بني متوس    طي درجات  الذي ينص على ماوقبول الفرض البديل، 
يف ي ( يف األداء القبلي و البعدي لالختبار التحص         يلالبحثطالب الص         ف الثاين الثانوي املطور )عينة 

أي أن للعامل التجرييب املس              تخدم تأثريًا اجيابًيا على ، (1112) تنمية مس              تويات التحص              يل جمتمعة
ات التحص       يل يف تنمية مس       توي الفقه )الوحدة الرابعة : البيوع( املختارة يف للطالبلدراس       ي التحص       يل ا

 .%12؛ ألن قيمة حجم التأثري تساوي مرتفعاً جمتمعة، و أن هذا التأثري 
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 التعليق على نتائج البحث  :
 

 الثاين فصال طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجدأظهرت النتائج أنه   -1
 مستوى تنمية يف التحصيلي لالختبار البعدي  و القبلي األداء يف( البحث عينة)  املطور الثانوي
 كوكذل بلوم، تصنيف من الدنيا املستويات عند(  م2118،الفوري) دراسة تؤكده ما وهذا التذكر
ة وكذلك دراسوخالفت بذلك (م ۹۰۱۰،وأندرسون ومكارميي هاريكرات) دراسة

 م(.2112،وقاد)
 لصفا طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجدأنه كما أظهرت النتائج    -2

 تنمية يف يليالتحص لالختبار البعدي و القبلي األداء يف( البحث عينة) املطور الثانوي الثاين
 بلوم، تصنيف من الدنيا املستويات عند(  م2118،الفوري) دراسة تؤكده ما وهذا الفهم مستوى
 م(.2112،وقاددراسة)و (م ۹۰۱۰،وأندرسون ومكارميي هاريكرات) دراسة وكذلك

 عينة) ملطورا الثانوي الثاين الصف طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -3
 بذلك وتتفق كيبالرت  مس   توى تنمية يف التحص   يلي لالختبار البعدي و القبلي األداء يف( البحث

 ۹۰۰۹، انيول موي) ودراس   ة ،(م2۰۰۳، سيداف و هولند) من كال اس   ةدر  إليه أش   ارت ما مع
 دراسة كذلكو  التدريس، يف الذهنية اخلرائط أثر مجيعها أثبتت اليت( م2112، املولد) ودراسة ،(م
 ( .م2112،وقاد)

 عينة) ملطورا الثانوي الثاين الصف طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -1
 ما وهذا طبيقالت مس       توى تنمية يف التحص       يلي لالختبار البعدي  و القبلي األداء يف( البحث
 دراس        ة وكذلك بلوم، تص        نيف من الدنيا املس        تويات عند( م2118،الفوري) دراس        ة تؤكده

 .(م ۹۰۱۰،وأندرسون ومكارميي هاريكرات)
 عينة) ملطورا الثانوي الثاين الصف طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -1

 بذلك وتتفق ليلالتح مهارات تنمية يف التحص   يلي لالختبار البعدي و القبلي األداء يف( البحث
 ۹۰۰۹، انيول مويودراس   ة ) ،(م2۰۰۳، سيداف و هولند) من كال دراس   ة إليه أش   ارت ما مع
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 دراس  ة ككذلو  التدريس، يف الذهنية اخلرائط أثر مجيعها أثبتت اليت( م2112، املولد) ودراس  ة (م
 .(م2112،وقاد)

تؤكد اخلرائط الذهنية يف أساسها على الدور النشط للمتعلم يف وجود املعلم امليسر واملساعد على  -1
عفانه واجليش )بناء املعى بش كل س ليم يف بيئة تس اعد على التعلم، ويف هذا اجملال أشار كالً من 

ية للمتعلم معرفية يف البنية الدماغس  رتاتيجية تعمل على توفري مرتكزات أن هذه االمن ( م2113،
مبدأ اإلغالق  حتقق ةالس   رتاتيجياتس   مح له بفهم املوض   وعات الدراس   ية التالية، ولذلك فإن هذه 

وإكم ال النقص يف البني ة ال دماغية للمتعلم، األمر الذي يس              اعد على فهم املوض              وع اجلديد، 
يت ميكن ي   اك   ل واألبني   ة الكلي   ة، والوب   الت   ايل تفعي   ل اجل   ان   ب األمين من ال   دم   اغ يف االحتف   اظ ب   اهل

ض          افة إىل أن التعلم إ،االس          تفادة منها يف تنش          يط هذا اجلانب يف موض          وعات أخرى جديدة
باس         تخدام هذه اإلس         رتاتيجية يس         اعد الفرد على تكوين ص         ور ذهنية منظمة، تس         هل عملية 

وهذا  األخرى، االس       تدعاء والتفعيل يف الدماغ، وأكثر س       الس       ة يف التعامل مع عناص       ر الذاكرة
التنظيم ب  دوره جيع  ل ال  دم  اغ يتع  ام  ل بس              هول  ة مع الص              ور ال  ذهني  ة أثن  اء عملي  ات التخزين، أو 
االس    تدعاء والتفعيل، وذلك لكوهنا أداة تس    اعد على التفكري، والتذكر، والتعلم، عن طريق ختزين 

اليت يعمل هبا  ةاملعلومات يف املخ واس      رتجاعها، وتس      مح بتنظيم احلقائق واألفكار، بنفس الطريق
 العقل، وهي وسيلة للتدوين أيضا.

كلما فهم الطالب اخلريطة الذهنية كلما زاد من اس       تيعابه للمعلم و حتويل األلفاظ إىل ص       ور و   -1
  .رسوم و رموز

ن م التدريس باس           تخدام اخلرائط الذهنية يعمل على إدماج املتعلمني بفاعلية يف العملية التعليمية -8
 يف أذهان الطلبة، حيث إن الدماغ يتعلم بش        كل أفض        ل حني يتم اس        تخدامتركيز املادة  خالل

 جانيب الدماغ األمين واأليسر.

 

احتواء اخلرائط الذهنية على األلوان الزاهية والرس          وم املتحركة، واليت أثارت الدافعية لدى الطالب  -2
د من يللتعلم، وس           اعدهتم على تذكر املعلومة بش           كل أفض           ل هذه الدراس           ة اتفقت مع العد

البالدي )(، م2111،حوراين )(، ودراس          ة م2111،مقلد )الدراس          ات الس          ابقة مثل دراس          ة 
ل تحص          يالن اخلرائط الذهنية س          امهت يف تنمية بأخرى ( والعديد من الدراس          ات األم2111،
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عزز  –إيل جانب الكلمات  –وض       ع األفكار يف ش       كل ص       ور ورس       وم و . دراس       ي للطالب ال
أن  ،كما طالبال ىلد زيادة التحص        يل الدراس        يمر الذي أدى إيل مهارات التفكري العليا، األ

راز العالقات بينها،  بإطبيعة اخلريطة الذهنية مبا تتيحه من الرتكيز علي األفكار والعناص  ر الرئيس  ة و 
 على التصنيف والتحليل والرتكيب. البقدرة الط ىانعكس دوره عل
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 :  حثالبالتعليق على نتائج  

 
 لثاينا الصف طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد أظهرت النتائج أنه -1

 التذكر مستوى نميةت يف التحصيلي لالختبار البعدي و القبلي األداء يف( البحث عينة)  املطور الثانوي
 دراسة وكذلك بلوم، تصنيف من الدنيا املستويات عند( م2118،الفوريدراسة ) تؤكده ما وهذا

 .(م2112،وقاد)وكذلك دراسة وخالفت بذلك (م ۹۰۱۰،وأندرسون ومكارميي هاريكرات)

 لثاينا الصف طالب درجات متوسطي بني إحصائية داللة ذات فروق توجدكما أظهرت النتائج -2
 فهمال مستوى نميةت يف التحصيلي لالختبار البعدي و القبلي األداء يف( البحث عينة) املطور الثانوي

 دراسة وكذلك بلوم، تصنيف من الدنيا املستويات عند( م2118،الفوري) دراسة تؤكده ما وهذا
 .(م2112،وقاددراسة )و ( م ۹۰۱۰،وأندرسون ومكارميي هاريكرات)

 عينة) راملطو  الثانوي الثاين الص    ف طالب درجات متوس    طي بني إحص    ائية داللة ذات فروق توجد-3
 ما مع بذلك تتفقو  الرتكيب مس    توى تنمية يف التحص    يلي لالختبار البعدي و القبلي األداء يف( البحث

 ودراس     ة (م ۹۰۰۹، انيول مويودراس     ة ) ،(م2۰۰۳، سيداف و هولند) من كال دراس     ة إليه أش     ارت
 .(م2112،دوقا) دراسة وكذلك التدريس، يف الذهنية اخلرائط أثر مجيعها أثبتت اليت( م2112، املولد)

 

 عينة) راملطو  الثانوي الثاين الص    ف طالب درجات متوس    طي بني إحص    ائية داللة ذات فروق توجد-1
 دراس  ة تؤكده ما هذاو  التطبيق مس  توى تنمية يف التحص  يلي لالختبار البعدي و القبلي األداء يف( البحث

 ومكارميي هاريكرات) دراس         ة وكذلك بلوم، تص         نيف من الدنيا املس         تويات عند( م2118،الفوري)
 .(م ۹۰۱۰،وأندرسون

 
 عينة) راملطو  الثانوي الثاين الص    ف طالب درجات متوس    طي بني إحص    ائية داللة ذات فروق توجد-1

 ما مع بذلك تتفقو  التحليل مهارات تنمية يف التحص     يلي لالختبار البعدي و القبلي األداء يف( البحث



 

 

 

- 135 - 

ودراس    ة  ، (م ۹۰۰۹، انيول مويودراس    ة ) ،(م2۰۰۳، سيداف و هولند) من كال دراس    ة إليه أش   ارت
 .(م2112،وقاد) وكذلك التدريس، يف الذهنية اخلرائط أثر مجيعها أثبتت اليت( م2112، املولد)
 
اخلرائط الذهنية يف أساسها على الدور النشط للمتعلم يف وجود املعلم امليسر واملساعد على بناء تؤكد -1

يش عف انه واجل)ش              ار كاًل من املعى بش              ك ل س              ليم يف بيئ ة تس              اع د على التعلم، ويف ه ذا اجمل ال أ
س        رتاتيجية تعمل على توفري مرتكزات معرفية يف البنية الدماغية للمتعلم تس        مح له أن هذه اال(م2113،

نقص يف حتقق مبدأ اإلغالق وإكمال ال ةالس  رتاتيجيابفهم املوض  وعات الدراس  ية التالية، ولذلك فإن هذه 
ن من ى فهم املوض   وع اجلديد، وبالتايل تفعيل اجلانب األميالبنية الدماغية للمتعلم، األمر الذي يس   اعد عل

ال دم اغ يف االحتفاظ باهلياكل واألبنية الكلية، واليت ميكن االس              تفادة منها يف تنش              يط هذا اجلانب يف 
ض   افة إىل أن التعلم باس   تخدام هذه اإلس   رتاتيجية يس   اعد الفرد على تكوين إ موض   وعات أخرى جديدة.
ل عملية االس  تدعاء والتفعيل يف الدماغ، وأكثر س  الس  ة يف التعامل مع عناص  ر ص  ور ذهنية منظمة، تس  ه

ال ذاكرة األخرى، وه ذا التنظيم ب دوره جيع ل الدماغ يتعامل بس              هولة مع الص              ور الذهنية أثناء عمليات 
التخزين، أو االس        تدعاء والتفعيل، وذلك لكوهنا أداة تس        اعد على التفكري، والتذكر، والتعلم، عن طريق 

زين املعلومات يف املخ واس           رتجاعها، وتس           مح بتنظيم احلقائق واألفكار، بنفس الطريقة اليت يعمل هبا خت
 العقل، وهي وسيلة للتدوين أيضا.

 
كلما فهم الطالب اخلريطة الذهنية كلما زاد من اس   تيعابه للمعلم و حتويل األلفاظ إىل ص   ور و رس   وم -1

  .و رموز
 
 ن خاللم لذهنية يعمل على إدماج املتعلمني بفاعلية يف العملية التعليميةالتدريس باستخدام اخلرائط ا-8

يب الدماغ جان تركيز املادة يف أذهان الطلبة، حيث إن الدماغ يتعلم بش        كل أفض        ل حني يتم اس         تخدام
 األمين واأليسر.

 

دى الطالب ي  ة ل  احتواء اخلرائط ال  ذهني  ة على األلوان الزاهي  ة والرس              وم املتحرك  ة، واليت أث  ارت ال  دافع-2
للتعلم، وس       اعدهتم على تذكر املعلومة بش       كل أفض       ل هذه الدراس       ة اتفقت مع العديد من الدراس       ات 
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( والعديد من م2111،البالدي )(، م2111،حوراين )(، ودراس    ة م2111،مقلد )الس    ابقة مثل دراس    ة 
 ش     كل األفكار يفوض     ع و ن اخلرائط الذهنية س     امهت يف تنمية حتص     يل الطالبات. بأخرى الدراس     ات األ
صيل زيادة التحعزز مهارات التفكري العليا، األمر الذي أدى إيل  –إيل جانب الكلمات  –ص ور ورسوم 

طبيعة اخلريطة الذهنية مبا تتيحه من الرتكيز علي األفكار والعناص        ر الرئيس        ة و تلميذات اللدي  الدراس        ي
 .ت على التصنيف والتحليل والرتكيبراز العالقات بينها، مما انعكس بدوره علي قدرة الطالباإبو 

 
 
 

 :التوصيات 
 

بناءاً على النتائج اليت خلص إليها البحث احلايل لفاعلية استخدام اخلرائط الذهنية يف تدريس مادة الفقه 
للصف الثاين الثانوي نظام املقررات مبدينة جدة و مبدارس األقصى الثانوية فإن الباحث سوف يسرد 

 تالية : عدداً من التوصيات ال
 
جيب تطبيق التدريس باستخدام اخلرائط الذهنية ألنه يساعد على ترتيب و تنظيم األفكار و  -1

 .املعلومات للمتعلم 
الوعي نية و اخلرائط الذهاسرتاتيجية إعداد ورش عمل ملعلمي الرتبية اإلسالمية عن كيفية استخدام  -2
  .أمهية استخدامها يف التدريسب

املهارات  دوات البصرية اليت تكسب املتعلمنيضمني مناهج الرتبية اإلسالمية باألجيب االهتمام بت -3
 املعرفية لعمليات العلم.

 .استخدامها على الطلبة تدريبو  الرتبية اإلسالمية مواد تدريس اخلرائط الذهنية يف استخدام تبين -1

 الرتبية كتب تضمنتها اليت عمليةال للطالب مع اجلوانب املقدمة النظرية ربط املعلوماتب االهتمام -1

ألنه يزيد  العملي على اجلانب الرتكيزو  العمليو  النظري اجلانب بني الربط يف أمهية هلا من ملا اإلسالمية
 .الفقهية املفاهيمو  املعرفة العلمية طبيعة من توضيح
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 كيفية على ريبهماملعلمني على استخدام اخلرائط الذهنية داخل الغرفة الصفية و تد جيب تشجيع -1

 الدراسي التحصيل الفقهية و زيادة املفاهيم فهم يف تسهم أن ميكن عديدة مزايا من ملا هلا تطبيقها

 .للطالب

 .الدعوة إىل تبين اخلرائط الذهنية يف التدريس و تطبيقها على أغلب املواد العلمية -1
  

 
 : المقترحات 

 ايل :ث يقرتح إجراء دراسات مستقبلية على النحو التليه من نتائج فإن الباحإيف ضوء ما مت التوصل 
 

املفاهيم و غريها  خرائط مثل أخرى اخلرائط الذهنية و أساليب استخدام بني للمقارنة دراسات -1
 أخرى معرفية فروعو  هذه الدراسة لتصميم مغايره تصاميم باستخدام غريهاو  و التعليم التعاوين

 .الدراسة هذه ملا استخدمته مغايره قياس أدواتو 
 طرق استخدامب والتدريس الذهنية اخلرائط سرتاتيجيةا باستخدام التدريس بني مقارنة دراسات -2

 املشكالت، حلو  االستقصائي، والتعلم التعاوين، والتعلم التعلم دورة: مثل احلديثة، التدريس
 .السريع والتعلم

 عمليات تساباک: مثل أخرى اتمتغري  على الذهنية اخلرائط اسرتاتيجية استخدام فاعلية دراسة -3
 .املتعلمني دىل اخلطأ الفهم وتعديل اإلبداعي، التفكري وتنمية التعلم، صعوبات وعالج العلم،

 اهاتاجت قياس و أخرى متغريات على الذهنية اخلرائط باستخدام التدريس فاعلية دراسة -1
 . العلم عمليات تقبل حنو الطالب

 .للطالب املؤجلو  الفوري التحصيل أثرها على اخلرائط الذهنية و دراسات الستخدام -1

 .دراسات تطبق على مراحل دراسية أخرى ومقارنة النتائج مع نتائج الدراسة احلالية -1

 احلالية. دراسات تطبق على مناطق أخرى باململكة ومقارنة النتائج مع نتائج الدراسة -1
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 الفصل الخامس
 

 ملخص الدراسة
 ملخص النتائج
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 ملخص الدراسة :

 
الدراسي يف  اخلرائط الذهنية يف زيادة التحصيل استخدام اسرتاتيجية فاعليةهدفت هذه الدراسة إىل معرفة 

جود و  ىالتعرف عل البحث مادة الفقه لدى طالب الصف الثاين الثانوي بنظام املقررات و كان هدف 
ومت ،ثانويةهنية يف مادة الفقه لطالب املرحلة الأثر وفاعلية للتدريس باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذ

 اخلرائط الذهنية لبحث إىل عينة جتريبية درست باستخدام اسرتاتيجيةااستخدام املنهج التجرييب وتقسيم عينة 
 بالطريقة التقليدية و مت فرض فرضيات صفرية على حماول التحصيل الدراسي حسبدرست عينة ضابطة و 

س الطالب ( و توصلت الدراسة إىل أن تدري، و الفهم، و التطبيق، و التحليلرتصنيف بلوم و هي )التذك
باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية قد رفعت من مستوى التحصيل لديهم و زيادة مستوى التذكر و 

 تحصيلي علىمما جعل العينة التجريبية تتفوق يف درجات االختبار ال والرتكيب الفهم و التطبيق و التحليل
 العينة الضابطة.  

 
 :التايل الفرضبديلة مشتقة من  روضف ستةوقد قام الباحث للوصول إىل حل مشكلة الدراسة من خالل 

 
 ور )عينة الثانوي املط الثاينالصف  طالببني متوسطي درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية

نيف بلوم ألول من تص        ( يف األداء القبلي والبعدي لالختبار التحص        يلي عند املس        توى االبحث
د اس      تخدام اخلرائط بع( والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب  لألهداف املعرفية ) مس      توى التذكر

 بعد ضبط التحصيل القبلي لصاحل اجملموعة التجريبية. الذهنية لصاحل األداء البعدي
 

يم ش    به  وفق التص    ميباس    تخدام املنهج التجريب وقد قام الباحث من أجل اإلجابة على مش    كلة الدراس    ة
دينة مب الثاين الثانوي مبدارس األقص        ى الثانوية التجرييب بعد حتديد جمتمع الدراس        ة وهو طالب الص        ف 

مقس  مة  م2111-2111 لعام األول الدراس  ي للفص  ل( طالبا 31جدة، واش  تملت عينة الدراس  ة على )
ادة، مث أعد حث بتحليل حمتوى املولإلجابة عن س     ؤال الدراس     ة قام البا، جمموعتني جتريبية وض     ابطة على
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من تص      نيف اخلمس املس      تويات مجيع على  فقرة( 21أداة الدراس      ة، وهي اختبار حتص      يلي مکون من )
بلوم،  وق  ام الب  اح  ث بتطبيق التجرب  ة بنفس               ه، وأجرى مجيع االختب  ارات الالزم  ة، وهي االختب  ار القبلي 

اس              تخ   دام اختب   ار )ت( عن طريق ب   لبح   ثااختب   ار فرض              ي   ات و لبع  دي. مث ق  ام مبع   اجل   ة البي   ان  ات وا
 اس              تخدام مربع ،ومت ذلك الختبار داللة الفرق بني التطبيق القبلي والتطبيق البعديو  ( ؛spssبرنامج)

 ( ، من أجل حتديد حجم األثر و هل له داللة أم ال.Eat Square)تا معامل اي
 

 لثايناالص       ف  طالبي درجات بني متوس       ط توجد فروق ذات داللة إحص       ائية أظهرت النتائج أنهوقد 
( يف األداء القبلي والبعدي لالختبار التحص             يلي عند املس              توى األول من البحثالثانوي املطور )عينة 

س          تخدام اخلرائط بعد ا( والفهم والتطبيق والتحليل  تص          نيف بلوم لألهداف املعرفية ) مس          توى التذكر
توجد فروق ذات داللة إحص        ائية عند مس        توى  أظهرت النتائج أنهكما  الذهنية لص        احل األداء البعدي

 لبعديا( بني متوس   طات أداء طالب الص    ف الثاين الثانوي املطور يف األداء القبلي و a=1،11 )الداللة
 .على تنمية مستويات التحصيل جمتمعة لصاحل التطبيق البعدي
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 .النتائج ملخص
 

 :التالية النتائج إىل البحث خلص لقد
 
الص    ف  طالب(  بني متوس    طي درجات 1111≥ مس    توى عند) ذات داللة إحص    ائية فروق جودو  -1

ستوى األول البعدي لالختبار التحصيلي عند امل و  ( يف األداء القبليالبحثالثانوي املطور ) عينة  الثاين
 .بعد استخدام اخلرائط الذهنيةمن تصنيف بلوم لألهداف املعرفية ) مستوى التذكر( 

الص     ف  طالب( بني متوس     طي درجات 1111≥ مس     توى عند) داللة إحص     ائية فروق ذات جودو  -2
س  توى الثاين البعدي لالختبار التحص  يلي عند امل و  ( يف األداء القبليالبحثالثانوي املطور ) عينة  الثاين

 .بعد استخدام اخلرائط الذهنية من تصنيف بلوم لألهداف املعرفية ) مستوى الفهم(
الص    ف  طالب(  بني متوس    طي درجات 1111≥ مس    توى عند) ة إحص    ائيةفروق ذات دالل جودو  -3

املس              توى ند عالبعدي لالختبار التحص              يلي  و  ( يف األداء القبليالبحث) عينة الثاين الثانوي املطور 
 .بعد استخدام اخلرائط الذهنية الثالث من تصنيف بلوم لألهداف املعرفية ) مستوى تطبيق(

الص    ف  طالب(  بني متوس    طي درجات 1111≥ مس    توى عند) ص    ائيةفروق ذات داللة إح جودو  -1
املس      توى الرابع ند عالبعدي لالختبار التحص      يلي و  ( يف األداء القبليالبحث)عينة الثاين الثانوي املطور 

 .بعد استخدام اخلرائط الذهنيةمن تصنيف بلوم لألهداف املعرفية )مستوى التحليل( 
الص   ف  طالب(  بني متوس   طي درجات 1111≥ مس   توى عند) ةفروق ذات داللة إحص   ائي وجود  -1

املس      توى الرابع ند ع( يف األداء القبلي و البعدي لالختبار التحص      يلي البحث)عينة الثاين الثانوي املطور 
 .بعد استخدام اخلرائط الذهنية( كيبمن تصنيف بلوم لألهداف املعرفية )مستوى الرت 

عينة )الثاين الثانوي املطور متوس     طي درجات طالب الص     ف  فروق ذات داللة إحص     ائية بني جودو  -1
 .بعد استخدام اخلرائط الذهنيةالبعدي لالختبار التحصيلي ككل و  (  يف األداء القبليالبحث

 يزيد من مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب. التدريس باستخدام اخلرائط الذهنية -1
لتطبيق  العملية الالزمةو  املهارات العلميةو  من القدراتالتدريس باستخدام اخلرائط الذهنية يزيد  -8

 .التفكري العلمي بشكل صحيحو  طرق العلم
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 يتعلموه.استيعاب الطالب ملا التدريس باستخدام اخلرائط الذهنية يساعد على  -2
 .مشوقة بأساليب مرئيو  اضحو  بشكل املعلومات لتنظيم تقنيةاخلرائط الذهنية هي -11
 .الرتكيز درجات أعلى إىل املتعلم إيصال يف تفيدالذهنية اخلرائط  -11
 .مسموعة و  مرئيةو  اخلرائط الذهنية تؤدي إىل حتويل املعلومات املكتوبة إىل معلومات مكتوبة -12
و  اإلبداع علي التالميذ تراقد ينميو  ، التعلم تيسري علي يساعد الذهنيةرائط اخل استخدام أن -13
 .شكالتم من يواجههم ما حل
 لدي التطبيقو  الفهم زيادة علي تساعدو  التعلم أثر بقاء من تزيد تقنية تعد الذهنيةرائط اخل أن -11

 .املتعلم
 .اإلبداعيو  سائل للتفكري الناقدو  عبارة عنهي اخلرائط الذهنية  -11
 .ة الدماغعترّسخ لدى املتعلم منهجا للتفكري املنظم الذي يتواءم مع طبيالذهنية اخلرائط إن  -11
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 الخاتمة  
يعى  الذيو  واضعاملت البحث هذا إجناز على كثرياً  محداً  تعاىل اهلل أمحدف موضوعنا هناية إىل صلناو  وهكذا

 الذي و  هما لطالبنافو  استيعاباو  استدراكاو  بأمهية تدريس منهج الفقه بطريقة اخلرائط الذهنية تسهيال
 خالل من توصلت توفيقهو  اهلل حبمدو  ،تفوقهم بإذن اهلل و   زيادة حتصيلهم الدراسيله األثر البالغ يف

يت بدورها تؤدي إىل الو  ،بعض األحباث للقيام هبال اتاقرتاحو  بعض التوصياتو  نتائج مثة إىل ، البحث
 اهلل سألأ: البحث ذاه خامتة ويف ،رفع مستوى التحصيل الطاليب باستخدام بعض االسرتاتيجيات احلديثة

 غفلة أو خطأ من مين قعو  عما جاوزتي أنو  عين يعفو أنو  يرمحين أن شيء كل سعتو  اليت برمحته تعاىل
و  لوالديو  يلر يغف أن أسألهو  مقبوالً  صاحلاً  جيعله أنو  حسنايت ميزان يف العمل هذا يكتب أن أسألهو 

 .املسلمني جلميع
 

 سلم،،،و  صحبهو  آله علىو  حممد سيدنا على سلمو  اهلل وصلى
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 المراجع
 

 القرآن الكرمي. 

  ( .أهم مش کالت تدريس املواد الشرعية يف املرحلة املتوسطة من وجهة نظر  1111أبامني ، قهد. )ه
املعلمني واملوجهني مدينة الرياض . رس  الة ماجس  تري غري منش  ورة . قس  م املناهج وطرق التدريس ، كلية 

 .   الرتبية ، جامعة امللك سعود : الرياض

 م(. معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم. القاهرة: عامل الكتب۹۰۰۷ز .)إبراهيم، جمدي عزي. 

 الرسالة مؤسسة: بريوت. املسند)د.ط(.(. ه1121). أمحد حنبل، ابن. 

 ( .اآلداب الش              رعي ة حتقيق: 1111ابن مفلح، حمم د .)ش              عي ب األرن اؤوط وعمر القيام(. اجمللد )ه
 .(. بريوت: مؤسسة الرسالة۹۱)

 ( .1311ابن منظور، حممد بن مکرم) در(. بريوت : دار صا۱۱اجمللد ). لسان العرب ه. 

 الشكل خريطة استخدام أثر . م(2111 .)خالد تايه، أبو(V) املفاهيم فهم يف الفيزياء خمترب تدريس يف 
 غري دكتواره ةأطروح. األردن يف طالل بن احلسني جامعة طلبة لدى العلم عمليات تار ومها الفيزيائية
 .األردن.عمان .العليا ساتاللدر  العربية عمان جامعة .منشورة

 ش       رقال دار :األردن. اإلبداعي التفكري تنمية يف عملية تطبيقات(. م۹۰۰۹. )ص       احل جادو، أبو 
 .والطباعة والتوزيع للنشر العلمية يافا ودار والتوزيع للنشر

 حلةللمر  اإلسالمية الدينية الرتبية كتب إلعداد معيار بناء.م(1222). احلميد عبد حممد .زهرة أبو 
 .املنوفية جامعة .ةالرتبي كلية .منشورة غري ماجستري رسالة .ضوئه يف املقررة الكتب وتقومي الثانوية

 ( .2111أبو سعيدي، عبداهلل وعوض، حممد.)أثر استخدام املنظمات التخطيطية واالحتفاظ  م
(. جملس 12عدد)اجمللة الرتبوية. ال. من من التعليم العامبالتعلم يف مادة العلوم لدى طالبات الصف الثا

 .11۱- ۱۹۱النشر العريب، ص 

 ياالجتماع البنائي التعلم منوذج علي قائم برنامج استخدام 1(م2111).السيد أمحد، جابر أمحد 
 دراسات ،تدائياالب اخلامس الصف تالميذ لدي احلياتية املهارات بعض وتنمية التحصيل علي وأثره

 1(11)عدد،التدريس وطرق املناهج يف
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 دليل التعليم الثانوي اجلديد: دليل املدرسة. التطوير الرتبوي، وزارة  .(ه1121) .إدارة التعليم الثانوي
 .الرتبية والتعليم، الرياض

 ( الفقه الواضح من الكتاب والسنة، القاهرة: دار املنار۱۷۷۹إمساعيل ، حممد بكر .)م. 

 الية و حدة دراس      ية مقرتحة يف ض      وء معايري اجلودة لتعليم العلوم فع(.م2111).إمساعيل، جمدي رجب
ع عش  ر املنعقد يف لس  اباملؤمتر العلمي ا .يف تنمية الثقافة العلمية يف مناهج التعليم و املس  تويات املعيارية

 .11ص .طرق التدريسالقاهرة: اجلمعية املصرية للمناهج و .يوليو.(21-21)
 دراسيال التحصيل يف التعلم ودورة املفاهيم خرائط بني التكامل أثر(. م۹۰۰0.)وفاء رمحة، آل 

 منشورة، لةرسا ،البحرين مبملكة اإلعدادي األول الصف طالبات لدى العلمية باملفاهيم واالحتفاظ
  .البحرين. البحرين جامعة

 ر لمو هذا املقر ( . أس    اليب تدريس مقرر الفقه اليت يس    تخدمها معه1112) .آل س    ليمان ، عبد اهلل
يف املرحلة املتوس طة، رس الة ماجس تري غري منشورة . قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية ، جامعة 

 . امللك سعود : الرياض

 للنشر امليسرة راد:عمان. العلوم تدريس طرائق(. م۹۰۱۰. )سلمان البلوش ي، عبداهلل س عيدي، أمبو 
 .والطباعة والتوزيع

 ،القاهرة: دار املعارفاإلحكام يف أصول األحكامم(. 1211أي احلسن. ) سيف الدين اآلمدي . 
 اجمللد  .الزاهر يف معاين کلمات الناسم(.  ۱۷۷۹حممد بن القاسم بن حممد بن بشار. ) نباري،األ

 .( بريوت: مؤسسة الرسالة1)

 لى ع فعالية اس         رتاتيجيات الذكاءات املتعددة يف تدريس العلوم م(.2112).بابطني، هدي بنت حممد
دينة الدافع إلجناز لدي تلميذات الص    ف الثالث متوس    ط مبالتفكري العلمي و تنمية اس    تيعاب املفاهيم و 

تطوير  .اجلمعية املص              رية للمناهج و طرق التدريس .العش              روناملؤمتر العلمي احلادي و .مكة املكرمة 
-1111ص  .جامعة عني ِشس .عني ِشس: دار الض  يافة.املناهج الدراس  ية بني األص  الة و املعاص  رة 

1112 .  

 ( .طرق تدريس مواد الرتبية اإلسالمية. جدة: دار اجملتمع. 1112باحارث، عدنان حسن .)ه 

 ،الثقافية الفيصلية دار: جدة. الرتبوي التقومي .(م1221) آخرون.و  بامشموس. 
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 ،ناشرون لبنان مكتبة: وتري ب.  النفس وعلم الرتبية قاموس(.  م۹۰۰۳.) فريد حبار . 

 113 ص. املكتبةالسلفية:القاهرة.(1.)ط: البخاري صحيح(.ه1111.)إمساعيل البخاري،حممدبن. 

 ،الشرعية مالعلو  تدريس طرائق لتطوير مقرتح برنامج فعالية ،.م(2111).حممد بن فهد بن حممد البشر 
 ،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة.التكامل مدخل ضوء يف

 ريس العلوم يفف اعلية اس              تخدام مارزانو ألبعاد التعلم يف تد .م(2113.)البعلي ، إبراهيم عب د العزيز 
رتبية ، )مص        ر: جملة ال التحص        يل و تنمية بعض عمليات العلم لدي تالميذ الص        ف الثاين اإلعدادي

 م (.2113، 111-11العلمية ، اجمللد السادس ، العدد الرابع، ديسمرب،  ص 

 ،املرحلة البط حتصيل يف الرياضيات لتدريس العقل خريطة استخدام أثر.( م2111) منصور البالدي 
 .أطروحة ماجستري.جامعة طيبة.املدينة املنورة.املنورة باملدينة ملتوسطةا
 مياهدة للمفج نةياکتساب طالبات الصف الثاين املتوسط مد یمد.( ه 1121حممد. ) یالبلوي، هد 

. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم الرتبية وعلم النفس. األقسام األدبية. كلية الرتبية الفقهية املقررة
 جدة. للبنات

 ث . جملة البحو الفقه اإلسالمي تعريفه وتطوره ومكانتهه (. 1112بيه، عبداهلل شيخ حمفوظ .) بن
 .۱۳۱-۱۱۹،ص (۱للعاصرة، العدد ) ةيالفقه

 ترمجة مكتبة جرير.:الرياض.(1 ط) .العقل خرائط ترسم كيف( .  م2111)  . توين ، بوزان 

 مكتبة جريرالرياض : .كيف ترسم خريطة العقل  م( .2112.)بوزان ،توين. 

 ،جرير مكتبة:الرياض (.1ط.)عقلك استخدم (.م2111 .)توين بوزان. 
 ،جرير مكتبة :الرياض(.1ط.)العقل خريطةم(.2111.)توين بوزان. 

 ،جرير مكتبة: الرياض(.1ط) .بذاكرتك حتكم (.م2118.)توين بوزان. 
 (استخدم عقلك2112بوزان،توين.)مكتبة جرير.الرياض:  (.1.)طم 

 مكتبة جرير .الرياض:  (.3.)طالعقل خريطة( م2118)ن،توين؛باريبوزا 

 ( . مدى اكتس             اب طالب املرحلة اإلعدادية يف حمافظة 1111البوس             عيدي، أمل بنت عبداهلل .)ه
مس قط املفاهيم األس اسية يف كتب الرتبية اإلسالمية. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وطرق 

 .ابوس. سلطنة عمانالتدريس. جامعة السلطان ق
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 (. الرباط. 1. جملد)الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالميه (.  1311،حممد بن حسن. ) يبالثعال
 مطبعة إدارة املعارف.

 ،حتقيق حممد صديق املنشاوي(. القاهرة: . كتاب التعريفاته (.  1113علي حممد علي.) اجلرجاين(
 دار الفضيلة.

 (1ط.) معاصرة تربوية مشكالت.ه(1131). عبدالعزيز، يطةاملعاو  عبداهلل حممد ،اجلغيمان. 

 (. 1.)طتدريس الرتبية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العلميةم (.2111) .، ماجداجلالد
 عمان: دار املسرية.

 ،(3 العدد.)11 اجمللد .الريموك جملة .تدريسها وأساليب اإلسالمية املفاهيم.(م2111).ماجد اجلالد، 
 .11ص

 مدی اکتساب طالب الصف الثاي ثانوي )شرعی( مدينة الرياض ه (1121)محد. أمی ، يهاجل 
لية الرتبية، جامعة ك  .رسالة ماجستري غري منشورة.قسم املناهج وطرق التدريس ، املفاهيم الفقهية املقررة

 .الرياض.امللك سعود

 ،مقرر تدريس يف املفاهيم خرائط سرتاتيجيةا استخدام أثر(. ه 1128.) الرمحن عبد أمحد اجلهيمي 
 قسم .منشورة ريغ دكتوراه رسالة. ثانوي األول الصف طالب لدى واالجتاه التحصيل على وأثرها الفقه

 لعربيةا اململكة.الرياض .اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة.االجتماعية العلوم كلية الرتبية،
 .السعودية

 ( .1118اجلويين، عبدامللك عبداهلل .) (. القاهرة: دار األنصار.1. اجمللد )ربهان يف أصول الفقهاله 

 جرير مكتبة: ترمجة الرياض:.العقل على املبين التعلم(. م۹۰۰۹.)إيرك نسن،يج . 

 ،الوجدانية تواملهارا العلمية املفاهيم بعض تنمية يف مقرتحة س   رتاتيجيةا(. م۹۰۰۹.)ش   يماء احلارون 
. لتعلما ص        عوبات ذوي عقلية املتفوقني من اإلعدادية رحلةامل تالميذ لدى الذاكرة ءماورا ومهارات

 .القاهرة. ِشس عني جامعة. منشورة غري دكتوراة رسالة

 ،العريب الفكر دار(.1ط).التفكري تعليم يف ديثةاحل جتاهاتاال(. م2113) الكرمي عبد جمدي حبيب 
 . القاهرة :والتوزيع للنشر
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 (. 2111احلجيلي،مسرية عتيق)لدى ليصالتح على ةيااللكرتون ةينھالذ اخلرائط ةيجياتاسرت  ةيفاعل م 
 .نورةامل املدينة. طيبة جامعة.حنوها واجتاهاهتن اياجلغراف مادة يف ةيالثانو  املرحلة طالبات

 ( .معجم مصطلحات الرتبية والتعليم. عمان : کنوز املعرفة . 1121محدان، حممد ،)ه 

 ( .1221احلميدي، حممد بن فتوح بن عبداهلل األزدي  .)تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري م
 القاهرة. :مکتبة السنة .ومسلم

 ملتوسطة املرحلة ا عالقته بالسلوك العدواين لدى طلبةتقديرالذات و م(.2113الضيدان.)احلميدي،حممد
 الرياض.معة نايف العربية للعلوم األمنية.جامبدينة الرياض. رسالة ماجستري .

 ،الصف ةطلب حتصيل يف الذهنية اخلرائط اسرتاتيجية استخدام أثر(. م2111).مسري حنني حوراين 
 ماجستري رسالة. قيليةقل مدينة يف احلكومية املدارس يف العلوم حنو اجتاهاهتم يف و العلوم مادة يف التاسع

 .فلسطني: نابلس الوطنية، النجاح جامعة الرتبية، كلية منشورة، غري

 ،والتوزيع للنشر املسرية دار:ألردن(.ا1ط). للجميع العلوم تعليم(. م2111) حممد اهلل عبد خطايبة 
 .الريموك جامعة.والطباعة

 ،طةيخر  استخدام أثر(.  م2111).عيد والصبحيني، أسامة وكريشان، خالد؛ تايه، وأبو عمر؛ اخلطيب 
 احلسني جامعة بةطل لدى متكاملة مفاهيمية بنية وتكوين الفقهية املفاهيم يف حتصيل(.Vee) الشكل

  .(11)1-32.نسانيةإ علوم جملة. طالل بن

 ،للنش              ر القلم دار :ديب. العامل التعليم مراحل يف العلوم تدريس(. م۱۷۷۷. )وآخرون اخلليلي 
 . والتوزيع

 ،ار . بريوت: دتاريخ وتطوره .أحباث حول أصول الفقه اإلسالميه (. 1121).مصطفى سعيد اخلن
 الکلم الطيب.

  قاهتايبوتط طرائق تدريس الرتبية اإلسالمية وأساليبهام ( . 2113وعيد ، حيىي . )  ،اخلوالدة ، ناصر 
 : مکتبة الفالح. تي. الکو ةيالعمل

 االختبارات نظام إعداد كفاءة معياري لتقومي منوذج تطوير م(.2111عبده.) الوارث الرازحي ، عبد 

 القومي املركز :الق  اهرةمس              تقبلي  ة. رؤي  ة.التقومي الرتبوي لالمتح  ان ات و  األول العريب املؤمتر ،الع ام  ة

 . 111ص  . الرتبوي لالمتحانات و التقومي
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 ،بني الشكلي املدرك مرحلة يف األطفال رسوم خصائص يف الفروق(. م۹۰۰۱. )سامية الراشد 
 امللك جامعة. الفنية الرتبية كلية. منشورة غري رسالة. املدرسة ماقبل مبرحلة امللتحقني وغري امللتحقني

 .السعودية العربية اململكة. ودسع

 ،اخلط مطابع :الكويت (.2ط.)خطوة خطوة الذهنية اخلريطة . (م2112ب.)جني الرفاعي. 
 ،131ص  .للنشر و التوزيع العلمية دار :دمشق .(1ط.) النفسية الصحة.م(1218.)نعيم الرفاعي.  
 اللغة  فاهيمية لدى معلميبناء برنامج تدرييب لتطوير مس             توى البنية امل.م(2111) .الروس             ان،حممد

 جامعة عمان العربية. .أطروحة دكتوراه غري منشورة.العربية واختبار فاعليته
 ،ياالبتكار  التفكري تنمية يف النشط التعلم أثر.م(2112).عمري اهلل خلف بنت فاطمة الزايدي 

 مكة مبدينة ةياحلكوم باملدارس املتوسط الثالث الصف طالبات لدى العلوم مبادة الدراسي والتحصيل
 مكة املكرمة..جامعة أم القرى.رسالة ماجستري.املكرمة

 .دمشق: دار القسم.الفقه اإلسالمي ومدارسهه (. 1111)الزرقا، مصطفى أمحد . 

 حصيلالت يف املزدوج التفكري إسرتاتيجية استخدام أثر .(  م2111) . سالمة أمحد إبراهيم ، الزعيب 
 القرى أم جامعة جملة.  األساسي العاشر الصف طلبة لدى لفقها وحدة تدريس يف واملؤجل املباشر
 .12 ص .األول العدد .عشر التاسع اجمللد . واإلنسانية واالجتماعية الرتبوية للعلوم

  ،الشكل خرائط استخدام.(م2111.)عبداهلل طالل الزعيب(Vee) لطلبة العملية الفيزياء لتدريس 

 .اجتاهاهتم العلمية تغيريو  التحصيلو  العلمي التفكري راتمها يف تنمية اجلامعة يف األوىل السنة
 . 2عدد .31جملد.الرتبوية للعلوم دراسات جملة ،األردن :اجلامعة األردنية

 الكتاب القاهرة: عامل(.1ط).الطفولة و املراهقة منو نفس علم (م1221الس   الم.) عبد زهران، حامد 

 .112ص

 ،والتوزيع للنشر امليسرة دار: عمان. داعياإلب النفس علم(. م۹۰۰۷.)فاطمة الزيات. 
 القض  ايا – املفهوم: اإللكرتوين التعلم " التعليم يف جديدة رؤيةم(.2111) .حس  ني زيتون، حس  ن 

 .12ص  .للرتبية الصولتية الدار الرياض: .السعودية العربية اململكة ."التقييم –التطبيق  –
 ،الشروق  عمان: دارالعلوم. اسرتاتيجيات تدريسو  البنائية النظريةم(.2111.)حممود  عايش زيتون. 
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 عمان:دار الش             روق للنش             ر و التوزيع (.1ط.)أس             اليب تدريس العلومم(.1222.)زيتون، عايش. 
 .111ص
 ،روقدارالش   .الس  عودية العربية باململكة العامة الثانوية املدرس  ة . (ه1112 ى.)مص  طف حممد زيدان. 

 .جدة

 ،الشروق دار:جدة  (.1ط.)واملراهق للطفل النفسي نموال (.ه1111.)مصطفى حممد زيدان. 
 دار الکتاب العريب وتري ب .(1(. )ط۱. اجمللد )فقه السنة.ه ( 1113. )ديسابق، الس : . 

  (8ط .)القدرة الذهنية اخلارقة .م(2118).ستاين،جني ماري. 

 لها و اسرتاتيجياهتاالرتبية العلمية مداخ م(.2111.)السعدي، عبد الرمحن وعودة، ثناء مليجى السيد. 
 .111ص .القاهرة : دار الكتب احلديث

 دار الش         روقعمان :.س         اليب تدريس الدراس         ات االجتماعيةأ(.م2112.) أمحد الس        كران ، حممد 
 .(3ط.)

  ،ديوان املطبوع  ات جلزائر:.ا(1.)طاملعلمنيو  للطلب  ة الطف  ل نفس علم.م(1213أمح  د.)س              الم  ة 

 ،  11ص اجلامعية.
 أثر استخدام اسرتاتيجية املنظم الشكلي يف التحصيل الدراسي لدى طلبة  .م(2111).السلطي،ناديا

 جملة املنارة..التابعة لوكالة الغوث الدولية.كلية العلوم الرتبوية 

 لدى الدراس       ي بالتحص       يل النفس       ي و عالقته األمنم(.2113.)محدان محيد اهلل عبد ، الس       هلي 

 نايف بأكادميية العليا الدراس        ات كلية :الرياض .س        تريرس        الة ماج .بالرياض األيتام رعاية طالب
 .11ص . االجتماعية العلوم قسم.ألمنيةا للعلوم

  القاهرة : (.1ط.)معجم املصطلحات الرتبوية و النفسية م(.2113.)ش حاتة ،حس ن و النجار ،زينب
 .82ص   الدار املصرية اللبنانية

  (. القاهرة : مطبعةاألمانة2.)طقه اإلسالمياملدخل لدراسة الفه (.1113).يعل نباصي،رمضانالشر. 

  ة اإلسالمية منهاج الرتبي یللمتضمنة يف حمتو  ةيالوقائ مياملفاهم(. ۹۰۱۰).نيحممد حامد حس ف،يالشر
بية . رسالة ماجستري منشورة. قسم املناهج وطرق تدريس الرت للمرحلة الثانوية ومدى اكتساب الطلبة هلا

 .امعة اإلسالمية. غزةاإلسالمية. كلية الرتبية. اجل
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 ،للنش    ر امليس    رة دار :عمان. التفكري وراء وما التفكري(. م۹۰۱۰.)ش    هرزاد وبدندي، ريخ ش    واهني 
 .الطباعة و والتوزيع

 ية األساس مياملفاه ةياکتساب طلبة املرحلة االعداد یمد(. م۹۰۰۰.)عبد الرزاق هويب ی، هد یالطائ
 العراق. ري غري منشورة . كلية الرتبية ابن رشد. جامعة بغداد.. رسالة ماجست يف كتاب الرتبية اإلسالمية

 ( .حتليل احملتوى يف العلوم اإلنس  انية: مفهومه، أس  س  ه، اس  تخداماته. ۱۷۷۷طعيمة، رش  دي أمحد .)م
 .القاهرة: دار الفكر العريب

 ،الثقافة ارد مكتبة:عمان ،(11ط).الرتبية يف والتقومي القياس مبادئ.( م1222).وآخرون زكريا الظاهر 
 .11ص .والتوزيع للنشر

 ،للنشر جرير دار:عمان.وعالجه أسبابه.الدراسي التحصيل ضعف.(م2118).علي رمسي عابد 
 .والتوزيع

 و احلادي القرن يف التدريس اس       رتاتيجيات .(م۹۰۰۷). س       هيلة الس       ميد، أبو ، ذوقان دات،يعب 
 .الفكر لتعليم ديبونو مركز: الرياض(. الرتبوي املشرف و املعلم دليل) العشرين

 و رللنش   ديبونو دار :عمان.والتفكري والتعليم الدماغ.(م۹۰۰2).الس  ميد،س  هيلة وأبو عبيدات،ذوقان 
 .التوزيع

 (.1111العثيمني، حممد بن صاحل  .) الرياض: دار الثريا.كتاب العلمه . 

 ،عمان. والعلوم الرياضيات تدريس أساليب(. م۹۰۰۹.)جنيب نائلة اخلزندار، و إمساعيل عزو عفانة :
 .العلمي للنشر املسرية دار

 ،افةالثق دار: عمان.اجلانبني ذي بالدماغ والتعلم التدريس(. م۹۰۰۷.)يوس  ف اجليش، و عزو عفانة 
 .والتوزيع للنشر

 فعالية التدريس و فقاً لنموذج التعلم التوليدي يف حتص      يل مادة العلوم م(.2111.)عفيفي ،أميمة حممد
 (.د.ط).رس              ال ة دكتوراه . دافعي  ة اإلجن از ل  دي تالمي ذ املرحل ة اإلع  دادي ةو  ب  داعيو تنمي ة التفكري اإل
 .31ص . القاهرة: كلية الرتبية
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 أثر اس              تخدام اس              رتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس العلوم على  م(.2111.)عقيلي ،مسري حمم د
دراس    ات يف  مص    ر :جملة. كفوفنيالتحص    يل ومهارات ماوراء املعرفة واالجتاه حنو املادة لدى التالميذ امل

 . 32ص.111. العدد املناهج و طرق التدريس
  األس   اليب اإلحص   ائية االس   تداللية يف حتليل بيانات البحوث م(.2111.)عالم، ص   الح الدين حممود

 ص .القاهرة :دار الفكر العريب(.2ط.)النفس             ية  و الرتبوية و االجتماعية )البارامرتية و الالبارامرتية(
311. 

 العراق. ماهب واملدرسة األسرة وعالقة والتعلم الدراسي التحصيل .(ه11۹۹) .حممد حسني عياد لي،ع 
 http://fcdrs.com/mag/index.html : الرابط على ه1131/ ۳/ ۹۰ يف اسرتجاعه مث .كربالء: 

 .أساليب تدريس العلوم ملراحل التعليم األساسي.م(2111)عليمات ،حممد مقبل،صبحي محدان. 
 مكتبة الفالح.ويت: الك

 و الناقد فكريالت تنمية يف الكيمياء لتدريس العقلية اخلرائط فاعلية .م(2112) .سعيد ةهال ، العمودي 
 التبس      يط/ لتعقيدا املختلفة املعرفية األس      اليب ذوات الثانوية املرحلة طالبات لدى املفاهيم اس      تيعاب

 الرشيد مكتبة:  السعودية.النفس وعلم الرتبية يف عربية دراسات جملة . السعودية العربية باململكة املعريف
 .3 العدد ، 3 اجمللد .

  األردن.والتوزيع للنشر صفاء دار.واجملتمع األسرة الطفل.م(2111).احلميد عبد حنان،العناين. 

 .لثاين ا أثر استخدام خرائط املفاهيم يف التحصيل الدراسي لطالب الصفه (. 1121)العنزي،مصعب
رتبية. جامعة کلية ال  .نشورة. قسم املناهج وطرق التدريس. رسالة ماجستري م مادة الفقهاملتوسط يف

 امللك سعود. الرياض. اململكة العربية السعودية.

 (.م2111عودة، حممد برهان حممد .) األخطاء املفهومية الفقهية يف مادة الرتبية اإلسالمية لدى طلبة
ة رسالة ماجستري غري منشورة. قسم املناهج وأصول الرتبية. كلي .الصف العاشر يف مديرية عمان األوىل

 الرتبية. اجلامعة األردنية. 

 اإلجنليزية للغةا قواعد حتصيل يف االلكرتونية الذهنية اخلرائط فاعلية( .  م2111)  . صاحل سيةآ، العويف 
 امللك عبدالعزيز.جامعةالرتبية.التعليم.كلية تقنيات قسم.رسالة ماجستري.لطالبات الصف الثاين الثانوي
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 ،احلديث سالنف موسوعة علم. واملراهق للطفل النفسية الرتبية( . م 2112).الرمحن عبد حممد العيسوي 
 .اجلامعية دار الراتب: بريوت.الثامن اجلزء.(1)ط

 (3ط).والنفسية وجيةالفسيول أسسها واملراهقة الطفولة مشكالت .(ه1121).الرمحنعبد،العيسوي 
 . العربية العلوم دار :بريوت.

 حص  يلالت تنمية يف التفكري خرائط اس  تخدام ليةفاع(.  م۹۰۰0) .مها ، اخلميس  ي ، علياء ، عيس  ى 
 عشر التاسع لميالع املؤمتر .ابتدائي السادس الصف تالميذ لدى العلوم مادة يف االبتكاري التفكري و
 . الثالث اجمللد ، م۹۰۰۹ يوليو ۹۷- ۹2 اجلودة معايري ضوء يف التعليم املناهج تطويرل

 وذج املراحل البنائية الس  بعة يف تدريس العلوم على فاعلية من م(.2111).العيس  ي، هنادي بنت عبد اهلل
بعض مهارات عمليات العلم األس  اس  ية لدى تلميذات الص  ف التحص  يل الدراس  ي و التفكري العلمي و 

 . 2ص .جامعة أم القرى .مكة.رسالة دكتوراه . الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة
 .(. القاهرة: 1ط).(حممد ناصر الدين األلباين .ختريج األحاديث).ةفقه السري م(. 1211 )الغزايل، حممد

 دار الكتب احلديثة.

 ،مبنطقة العام التعليم مدارس يف الطالبية املشكالت(.ه 1121.) وآخرون الرمحن، عبد الغنيمي 
 لعربيةا اململكة .والتعليم الرتبية وزارة .والدراسات البحوث وحدة.منشورة غري استطالعية دراسة.الرياض

 .السعودية
 (1ط.)للنشر اخلطايب دار .الرتبية علوم معجم .( م 1221) . عبداللطيف،وزمالؤه الفاريب. 

 ،فاعلية اسرتاتيجية اخلريطة الذهنية يف حتصيل مادة الدراسات  .ه (1122.)ميرقية عدالفوري
  غري. رسالة ماجستريهان حنو هتاالجتماعية لدى طالبات الصف التاسع يف سلطنة عمان واجتاها

 منشورة. قسم املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية. جامعة السلطان قابوس. سلطنة عمان.

 حتقيق: أنس حممد الشامي و زكريا ). القاموس احمليطه (.1122ادي، حممد بن يعقوب.)بالفريوز أ
 جابر أمحد(. القاهرة: دار احلديث.

 ،الس  عودية العربية الرتبوي اململكة التوجيهو  النفس  ي اإلرش  ادم(.1281).مص  طفى يوس  ف القاض  ي. 
 .121املريخ ، ص الرياض : دار(.طد.)
 (.1111القرضاوي، يوسف عبداهلل  .) بريوت: مؤسسة الرسالة.مدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةه . 
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 مسري )حتقيق: هشام .اجلامع ألحكام القرآنه (. 1123، حممد بن أمحد األنصاري.)يبالقرط
 (. الرياض: دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع .8البخاري(.اجمللد )

  بأثر اس              تخ  دام اخلرائط ال  ذهني  ة يف ت  دريس مقرر الفق  ه لطال.م(2111).بن معيضالقرين، أمح  د 
 جامعة أم القرى.. رسالة ماجستري.ينة جدةالصف األول املتوسط مبد

  (. القاهرة: مکتبة۱لد )جمل(. ا1. )طالتشريع االسالميتاريخ م(. ۹۰۰۱).ليلخالقطان ، مناع ين 
 وهبة . 

 والدين يةالعرب اللغة تعليم يف تطبيقية ومواقف حتليلية دراسة.( م1281) .سليمان حسني ، قورة 
 .املعارف دار:  القاهرة.  اإلسالمي

 لبنان. :مكتبةلبنان.التعليم اإللكرتوين عن بعد املباشر واالفرتاضي .م(2111).الكيالين ،تيسري 
 الرياض : دار عامل الكتب.(1ط).املنهج األسس، املكونات، التنظيمات م(.1221).اللقاين ، أمحد . 
 ،لتدريسا طرقو  املناهج يف املعرفة الرتبوية طلحاتاملص معجم م(.2113).علي اجلمل، و أمحد اللقاين. 

 .الكتب عامل: القاهرة.(3ط)
 امليمان دار :الرياض .املرئي التخطيط تعليم و ميتعل الذهن ختطيط( . م۹۰۰0)  .نانسي ، مارجيولز 

 . التوزيع و للنشر

 الدولية الشروق تبةمك: مصر(. 1ط).الوسيط املعجم.(ه11۹۰). العربية اللغة جممع . 

 211ص  .العربية النهضة دار بريوت:(.طد..)مشكالهتاو  األسرة(.م1281).، حسن حممد. 
 اشرالع العدد .احلق جملةدعوة.(وتطوره آفاقه اإلسالمي الفقه) .(ه 1112)  .حسين عباس ، حممد. 

 . اإلسالمي العامل رابطة:  املكرمة مكة ، الثانية السنة
 بيةالرت  ومناهج ملفاهيم املعلمني امتالك بني مقارنة دراسةم(.1288.)الطيطي حممد ، والدةاخل حممد 

 الغوث وكالةو  احلكومية املدارس يف هلا طلبتهم اكتساب وبني االبتدائي السادس للصف اإلسالمية
 .الرياض. العريب اخلليج رسالة. األردن -إربد حمافظة يف الدولية

  بعض املفاهيم الفقهية املكتسبة لدى تلميذات الصف ميتقو ه (. 1111)مسية.،حممد صاحل أمحد 
ناهج . رسالة ماجستري منشورة. قسم املسالمية بدولة البحرينالثالث اإلعدادي من کتاب الرتبية اإل

 وطرق التدريس. كلية الرتبية. جامعة أم القرى. مكة املكرمة. اململكة العربية السعودية.
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 ،تعلمه و التفكري تعليم يف معاصرة تربوية رؤى حدود بال تفكري.(م2111) .الدين صالح حممود. 
 .والتوزيع للنشر الكتب عامل :القاهرة

 هضةالن دار :بريوت .الدراسي والتفوق النفسية الصحة.م(1221).اللطيف عبد احلميد عبد ،مدحت 
 .والنشر للطباعة العربية

 ،1331ص .العربية الكتب إحياء دار .(1.صحيح مسلم.)ط:(ه 1311.) احلجاج بن مسلم مسلم. 

 ةنيمبد یالصف السادس االبتدائ ذياکتساب تالم یمده ( . 1122. )مياملطرودي، خالد بن ابراه 
 112 – 121ص .مصر.. جملة القراءة واملعرفة فاهيم الفقهية املقررةالرياض للم

 (.2111املطريي ،نوال بنت مذكر)ة لدى يفاعلية استخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية املفاهيم الفقه.م
 جامعة القصيم..كلية الرتبية .رسالة ماجستري.طالبات الصف الثالث ثانوي

 البط حتصيل يف التعاوين التعلم استخدام أثر.( م2111) .العزيز عبد بن انسليم بن صاحل ، املفدى 
 للقراءة املصرية عيةاجلم .واألربعون الثامن العدد .واملعرفة القراءة جملة. الفقه ملادة الثانوي الثاين الصف
 .23 ص .واملعرفة

 يف دةاملتعد بالوس   ائط املعززة الذهنية اخلرائط اس   تخدام فاعلية(. م ۹۰۱۱) .اهلل عبد س   حر ، مقلد 
 املرحلة تالميذ دىل االس  تداليل التفكري تنمية و املعريف التحص  يل على االجتماعية الدراس  ات تدريس

 . سوهاج جامعة .الرتبية كلية .منشورة غري ماجستري رسالة .اإلعدادية

 لعلميةا املفاهيم حتصيل على الذهنية اخلرائط برنامج أثر .م(2112).الرمحن عبد حممد غادة، ملهللا 
 امللك جامعة.السعودية العربية اململكة يف االبتدائي اخلامس الصف تلميذات لدى اإلبداع وتنمية
 .السعودية العربية اململكة .سعود

 السابع، والثامن، والتاسع(  درجة اكتساب طلبة الصفوف(. ه۱122).حممد فارس ونسي ،یاملوس(
دة يف مادة الفقه اإلسالمي يف املدارس الشرعية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون األساسية للمفاهيم الوار 

رسالة ماجستري منشورة. قسم املناهج وطرق التدريس. كلية الدراسات العليا. جامعة .الدينية الفلسطينية
 النجاح الوطنية. نابلس. فلسطني.
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 ،لدى التحصيل على التدريس يف الذهنية ئطاخلرا استخدام أثر. (م۹۰۰۷.) القادر عبد حليمةاملولد 
 للقراءة ص         ريةامل اجلمعية.املعرفة و القراءة حملة.  اجلغرافيا مادة يف الثانوي الثالث الص         ف طالبات
 .111 -۱۹۹ص(. ۱) التاسع العدد .ِشس عني جامعة.الرتبية كلية.واملعرفة،

 إيالف دار:بريطانيا .(2ط) .والنفسي الرتبوي اإلرشاد إىل مدخل م(.1223).وآخرون طاهر ميسرة. 

 ائيةالفيزي املفاهيم بعض تنمية يف املفاهيم خرائط اس              تخدام أثر(.  م۹۰۰۰.) ماجدة ، ميق ا 
 الرتبية كلية. منشورة غري ماجستري رسالة. الثانوي األول الصف طالبات لدى باملعلومات واالحتفاظ

 .العزيز عبد امللك جامعة.

 الفرنسية اللغة مادة يف حتصيالً  املتفوقني و املتأخرين املدرسي التكيف م(.2111).مدحم ناصر ،أماين. 
 .13ص.دمشق جامعة. الرتبية كلية  .رسالة ماجستري .املادة هذه الدراسي يف بالتحصيل و عالقته

 بعض مع التعامل راتمها على اهلاِشية اجلامعة طلبة تدريب أثر(. م2111).حيايت حيي ،نصار 
( 21)اجمللد .الرتبوية اجمللة .كادميياأل حتصيلهم على االختبارات يف املستخدمة الفقرات أنواع
 .112-12ص  .(12)العدد

 شركة بداية اإلنتاج اإلعالمي..(1ط.)فن التعامل مع املراهقني.م(2111).نصر،ياسر 

 و  الصفدي عصام محدأ ترمجة .تتعلم كيف تعلم(.م1221).بوب جويني،و  جوزيف، وفاك،ن
 امللك جامعة. املكتبات عمادة شؤون .الرياض.السعودية  اململكة العربيةي.الشافع محدأ إبراهيم

 .سعود

  ة ناشرونالرسال :بريوت(.11ط) .اإلسالمية الرتبية تدريس طرقه(.1111) . توفيق عابد،اهلاِشي. 
 ،قاهرةال.الذهنية اخلريطةو  السريعة القراءة الس ريع التعلم مهارات(. م۹۰۰۹.) عبدالغين حممد هالل  :

 .التنمية و األداء تطوير مركز

 ،الكتاب دار: العني. اإلمارات العلوم تدريس يف احلديثة األس              اليب(. م۹۰۰2.)زي د اهلوي دي 
 .اجلامعي

 ،لعربيةا باململكة املتوسطة باملرحلة اإلسالمية الرتبية ناهجم تقومي.(م1282).حممد سراج وزان 
 وطرق مناهج ختصص الرتبية يف الفلسفة دكتوراة درجة على للحصول منشورة غري دراسة.السعودية

 .ِشس عني جامعة .اإلسالمية الرتبية تدريس
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 ،ألحياءا مقرر موضوعات بعض حتصيل على الذهنية اخلرائط استخدام فاعليةم(.2112.)هديل وقاد 
 لعربيةا اململكة.(د.ط.)ماجستري رسالة. املكرمة مكة مبدينة الكبريات ثانوي األول الصف لطالبات
 .القرى أم جامعة.الرتبية كلية.العلوم تدريس طرقو  املناهج قسم .املكرمة مكة .السعودية

 ،ماملفاهي وخرائط لعياديةا املقابلة من كل فاعلية(. م۹۰۰0. )عص     مت عجمية، وأبو حممود الوهر 
 منطقة يف األس  اس  ي الثامن الص  ف وطالبات طالب لدى العلوم يف البديلة املفاهيم عن الكش  ف يف

 .۱۰-11  ص(. ۹۱) العدد. املتحدة العربية اإلمارات جامعة الرتبية كلية جملة. األوىل عمان
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http://www.xmind.net 
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 المالحق
 

 ملحق دليل المعلم -8
 ملحق دليل الطالب -7
 ملحق نموذج تحليل المحتوى -4
 ملحق تعليمات االختبار التحصيلي -3
 تحصيليملحق أسئلة االختبار ال -5
 ملحق إجابات االختبار التحصيلي  -2
 تحصيليملحق المحكمين ألسئلة االختبار ال -2
 االختبار التحصيليملحق تقييم محتوى  -1
 ملحق طلب خبير للتحكيم -9

 ملحق تقييم محتوى أسئلة االختبار التحصيلي -81
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 (1) رقم ملحق

 

 دليل المعلم للتدريس باستراتيجية الخرائط الذهنية 
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 (2) رقم ملحق

 

 باستراتيجية الخرائط الذهنية دليل الطالب للتدريس 
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 ( نموذج تحليل المحتوى 3ملحق )
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 ( تعليمات االختبار التحصيلي 4ملحق )
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 التحصيلي االختبار تعليمات

 : الطالب أخي
 ..بركاته و  اهلل رحمة و  عليكم السالم
 .االختبار هذا أسئلة على ابةاإلج في معي لتعاونك سلفا   شكري لك أقدم

 : اإلجابة في البدء قبل التعليمات بعض إليك و

 

 لفقها مقرر من لرابعةا الوحدة في دراسئئئئته تم لما األسئئئئئلة من عدد على االختبار هذا يحتوي – 0
 .... الثانوي الثاني بالصف

 راءةق الرجاء راتفق عدة بين من صئئحيحة احدةو  إجابة توجد االختبار أسئئئلة من سئئلال كل في – 0
 يمثل الذي الحرف حول دائرة ضئئئئئئئ  الصئئئئئئئحيحة اإلجابة على تتعرف عندماو  جيدا ، سئئئئئئئلال كل

 .  ذلك يوضح التالي المثال و  .الصحيحة اإلجابة

 : يسمى معلومة، مدة إمضائه أو البيع فسخ في الخيار له أن العاقدين احد اشتراط

 . الشرط خيار – ج      البي خيار – ب          التدليس خيار – أ

 .رفالمش للمعلم االختبار رقةو  سلم األسئلة جمي  على اإلجابة من انتهيت إذا:  فضال – 3

 .االستفادة و  بالتوفيق لك تمنيات و  الطالب أخي تعاونك شاكرا  

 

                                             

 .الباحث                             
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 الفقه مقرر من الرابعة الوحدة في التحصيلي االختبار( 5قم )ملحق ر 
 المطور الثانوي الثاني للصف

 

 :   الصحيحة اإلجابة حول دائرة ضع

 : تعريف هذا - التملك لغرض بمال مال مبادلة   -1س

 البيع د . األمانات ج . اإلرفاق ب . التبرعات أ 
 

 : البيع عقد أركان من - 2س

 . تسليمه على مقدورا   المبي  يكون أن ب  . المشتريو  البائ  عند معلوما   المبي  يكون أن أ

  

 . المشتريو  البائ  د             . المتبايعين من التراضي ج 

  

 : من المتبايعين بين التراضي- 3س

 البي  اجباتو  د    البي  شروط  ج     البي  سنن ب   البي  عقد أركان  أ 

  

 : ه هو المعقود علي – 4س

 . الثمن والمثمن د .لبائ  والمشتريا ج . لمشتريا ب . بائ ال أ 

  

 : البيع عقد أركان من- 5س

 عليه المعقود د         المثمن ج          التراضي ب     الثمن أ 
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 :   قبضه قبل شيئا   اشترى من بيع حكم -6س

 تحبمس د          جائز ج       مكروه ب            محرم  أ 

  

 : ألنه قبضه قبل بالمبيع التصرف جواز عدم من الحكمة - 7س

 تسلمه من يتمكن قد ب                تسلمه من أيقن أ 

 فيه ربح قد د     تسلمه من يتمكن ال قد ج  

  

 ؟ للمبيع القبض يحصل متى - 8س

 العقد بمجرد القبض يحصل ب            بحسبه شيء كل قبض يحصل أ 

 للمبي  القبول بمجرد القبض يحصل د      الثمن دف  بمجرد القبض يحصل ج  

  

 : يقبضه حتى الشيء بيع جواز عدم على السنة من الدليل  _ 9س

 " منا فليس غشنا من " سلمو  عليه اهلل صلى قوله أ 

 " الصديقينو  النبيين م  الصدوق التاجر " سلمو  عليه اهلل صلى قوله ب 

 " يستوفيه حتى يبيعه فال طعاما   ابتاع من  " سلمو  هعلي اهلل صلى قوله ج 

 " يدهو  لسانه من المسلمون سلم من المسلم " سلمو  عليه اهلل صلى قوله د 
 

 : قبضه قبل المبيع في التصرف حكم - 11س

 مستحب د     محرم ج      مكروه ب جائز أ 
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 : بـ يكون األلماسو  ضةفالو  الذهب قبض- 11 س

 مكانها من نقلها ب                           اليدب أخذها أ 

 بينهاو  مشتريها بين التخلية د     مكانها من تحريكهاو  استالمها ج  

  

 : هي للسيارات المناسبة القبض طريقة- 12 س

 عليها اليد بوض  ب                          أوراقها بكتابة أ 

 مشتريها بينو  بينها بالتخلية د       مكانها من تحريكهاو  باستالمها ج  

  

 : بـ األرز أكياس قبض يحصل-   13س

 مكانها من نقلها د عليها اليد وض  ج   الثمن دف  ب العقد مجرد أ 

  

 : اشتراط .  الفاسدة البيع شروط من- 14س

 . الثمن تأجيل ب      . آخر عقد في عقد أ 

  

 . معينا   رهنا   البائ  د     . المبي  في معلوما   نفعا   البائ  ج 

  

 : الشرو من ذلك يعتبر - معلومة مدة بعضه أو الثمن تأجيل المشتري اشترط إذا -  15س

 البي  في المكروهة ب     البي  في الصحيحة أ 

 للبي  المبطلة د    البي  في المحرمة ج  
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 : منها شروط. الشرط خيار لصحة يشترط-  16 س

 . معلومة غير مدة   إلى يكون أن  ب                . الطرفين تراضي أ 

 . الطرفين أحد رضى د       . العقد صلب في يكون ال أن ج 

  

 : منهما احدو  عن الخيار إسقاط على الطرفان اتفق إذا-  17 س
 

 خياره لآلخر يبقىو  البي  صح ب                     بالكلية البي  بطل أ 

 البي  فسخ الخيار عنه المسقط للطرف د   اآلخر عن ارالخي يسقطو  البي  صح ج 

  

 : بينهما خيار ال أنه على التبايع18-  س

 سنة د      جائز ج       محرم ب        مكروه أ 

  

 : المجلس خيار ينتهي19- س

 الحديث موضوع بتغيير ب       البي  على باالتفاق أ 

 المكث بطول د       المكان من بتفرقهما ج  

  

 السلعة رد له فإن الشراء قبل يعلمه يكن لم خلل   فيها اكتشف ثم سلعة اشـترى من-  21 س
 كامل   دفعه الذي الثمن أخذو 

 الشرط د          المجلس ج       العيب ب           الغبن أ 

 : المرابحة بيع حكم- 21س
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 . بشرط جائز د        . مكروه ج    . محرم ب        . جائز أ 

  

 بيع يسمى: معلوم ربحو  األول  بالثمن السلعة بيع-22س

 المرابحة  د   الغبن بي  ج          السلم ب        المساومة أ 

  

 تعنيو  :العاقدان البيع أركان من- 23س

 المبي  د. المشتري و  البائ   ج     البائ  ب       المشتري  أ 

  

 تعريف هذا - العقد مجلس في مقبوض بثمن مؤجل الذمة في موصــوف شــيء بيع- 24س
: 

 االحتكار د      السلم ج       المرابحة ب          القرض أ 

  

 : لحاجة السلم إباحة في-  25س

  ب - أ -د      الناس ج        المشتري ب            البائ  أ 
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 ( إجابات أسئلة االختبار التحصيلي0ملحق )
 

 اإلجابة الفقرة
 د 0
 ج 0
 أ 3
 د 4
 ب 0
 أ 0
 ج .
 أ .
 ج .
 ج 05
 أ 00
 أ 00
 د 03
 أ 04
 أ 00
 أ 00
 ب .0
 ج .0
 ج .0
 ب 05
 أ 00
 د 00
 ج 03
 ج 04
 أ و ب 00
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 (.ملحق رقم )
 وصف االختبار التحصيلي

 

 

 :التعليمية المادة 3-8-1

 من حدة البيع المكونةو  هيو  نوي نظام المقرراتالوحدة الرابعة من كتاب الفقه للصف الثاني الثا اختيرت
و  إعدادها0 كيفيةو  الذهنية 0 باستراتيجية الخرائط المتعلق التربوي األدب على االطالع بعدو  .دروس ثالثة
 بطريقة رتبتو  المفاهيم0 حددت الطالب0 لدى تحقيقها األهداف المتوقع تحديدو  الدروس0 محتوى تحليل

 المعلومات الواردة صحةو  الخرائط0 هذه سالمة من للتأكدو  .الذهنية المطلوبة الخرائط صممت ثم متسلسلة0
مين من مجموعة على عرضت دقتها0و  فيها0  في مالحظاتهم أسهمت قدو  المتخصصين في الفقه 0 المحكِّ

  .نوعيتها تحسين

 قياس بهدف من متعدد اراالختي نوع من ( فقرة50من ) النهائية صورته في التحصيلي االختبار وتكون
 :اآلتية المراحل فقو  بني قدو   .المختارة الدروس في الطالب تحصيل

منهج الفقه للصف الثاني الثانوي بنظام المقررات للوحدة الرابعة من  المختارة الدروس محتوى تحليل -1
 استراتيجية الخرائط الذهنية اإللكترونية و  )البيع(

 المجال في بلوم لألهداف تصنيف حسب الطالب تحصيل لقياس الالزمة لتعليميةا باألهداف قائمة إعداد -5
 .التحليل0و  التطبيق0و  الفهم0و  التذكر0  :المعرفي

 المعرفة مستوياتو  الفقرات الالزمة0 عدد لتحديد الفقرات صياغة قبل لالختبار المواصفات جدول إعداد -3
 .لألسئلة

 .دروسلل التحضيرية المذكرات إعداد  -4

عدد من  على جدول المواصفاتو  المحتوى0 تحليلو  اإلجرائية0 األهدافو  التحصيلي0 االختبار وتم عرض
التدريس ببعض الجامعات السعودية  طرائق في عدد من الخبراءو  المادة عدد من مشرفيو  مادة الفقه 0 معلمي

تعتبر و  الفقرات0 بعض عدلت ثم ب0الطال لمستوى مالءمتهاو  صالح الفقرات مدى في آرائهم إلبداء 0
 االختبار التي فقرات بعض حذفتو  آراء المتخصصين أعلى موافقة  من على إذا حصلت صادقة الفقرة

 .( فقرة50عددها ) ليصبح .حصلت على أدنى موافقة من قبلهم

تصنيف من ( أسئلة على كل 5( سؤال بواقع )25المكون من )و  وقد تم توزيع فقرات االختبار التحصيلي

الجدول التالي  و التركيب ( –التحليل  –التطبيق  –الفهم  –هي : ) التذكر و  تصنيفات بلوم الخمسة للتحصيل

االختبار  سوف ترفق تعليماتو  يوضح أرقام األسئلة التي تقيس كل مستوى من مستويات بلوم الخمسة على حدة

 أما تصحيح االختبار يكون كالتالي : 

 صلفي حال أخطأ الطالب فإنه يحو  احدةو  الب إجابة صحيحة على السؤال فيعطى درجةفي حال أجاب الط

 . ر() صف على 
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 نقائمة المحكمي( 8ملحق رقم )

 

 الجهة التعليمية التخصص المحكم م

 دكتوراة مناهج وطرق تدريس السعودحميد د.يوسف  1
 وتعليمي مشرف تربوي

 مدارس األقصى

 دكتوراة مناهج وطرق تدريس دالرشيعيسى د.سمير  2
 وتعليمي مشرف تربوي

 مدارس األقصى

 دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن مالك شعبان الدجنيد. 3

معهد العلوم اإلسلمية 
-إندونيسيا–والعربية 

التابع لجامعة اإلمام 
 محمد بن سعود اإلسلمية

 د.مراد نواف الرفاعي 4
دكتوراة مناهج وطرق تدريس التربية 

 اإلسلمية
 وزارة األوقاف األردنية

 دكتوراة في التربية  أ.د خالد محمد السعود 5
جامعة الملك فيصل 

 باألحساء

 أ.جابر مهدي 6
 ماجستير علوم قرآن

 جامعة المدينة العالمية

 محاضر جامعة المدينة

 معلم مدارس األقصى

 أ.هاني الرمادي 7
 –بكالوريوس شريعة 

 دار الحديث الخيرية بمكة
 معلم مدارس األقصى 
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  ( طلب تحكيم من خبير.)ملحق رقم

 الرحمن الرحيم بسم هللا

 

 وفقه هللا                                      / دة الدكتورسعا 

 د. . . و بع بركاتهورحمة هلل و  السالم عليكم

 جمناهجستير في الالمايقوم الباحث بإجراء دراسة تكميلية للحصول على درجة 
المدينة العالمية رق تدريس تربية إسالمية من جامعة ط خصصوطرق التدريس ت

اسي زيادة التحصيل الدرفي  ذهنيةاستخدام الخرائط ال فاعليةوهي بعنوان "  بماليزيا
بمدينة جدة". بمدارس األقصى  الثاني الثانويالب الصف طالفقه لدى  في مادة

تبار تحصيلي من نوع خا بإعداد الباحث ولتحقيق أحد أهداف هذه الدراسة قام
 تقيس االؤ( س50وضوعات محل الدراسة0 ويتكون من )المتيار من متعدد في خاال
( حليل 0 الت0 التطبيقفهمالتذكر0 ال لدى بلوم وهي )المجال المعرفي في مستويات  4

 ياً بالتالي:ئوفق تصنيف بلوم حيث عرفها إجرا

كر" : ويعني قدرة الطالب على استرجاع ة 0 والحفظ0 والتذفالتذكر " للمعر – 1 
 ى مستويات التعلم. نالمادة التي سبق تعلمها0 وهو أد

لمادة اى نالفهم: " الفهم واالستيعاب": ويعني قدرة الطالب على إدراك مع -5
 المتعلمة 0 ويندرج تحته الترجمة 0 والتفسير 0 والتأويل. 

مثل ما تعلمه من مفاهيم وحقائق التطبيق : ويعني قدرة الطالب على ممارسة وت -3
ديدة غير الموجودة جوقواعد وقيم واتجاهات وأحكام شرعية في مواقف  ئادبوم

 بالدرس0 وهذا يعني بان التطبيق سلوكاً وممارسة عملية0 وقد يكون استنتاجاً عقلياً.

يتطلب التحليل وذلك من خالل تحليل المعطيات والمطلوب  والربط التحليل :  -1
 .بينهما

 
 

ار بتخرتكم الواسعة على االبيض من خفن سعادتكم االطالع بممل الباحث أيو
فق والتعديل  والمرفق مع األهداف السلوكية وإبداء الرأي بالحذف أو اإلضافة أ

 دولين التاليين:جال
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 ( تقييم محتوى أسئلة االختبار التحصيلي,1ملحق )

 :قرةفيق لكل جدول تحكيم األهداف واالختبار التحصيلي بشكل دق .أ
 

 الهدف السلوكي الفقرة
مستوى 
 الهدف

 هل التصنيف مناسب؟
هل السؤال مناسب 

 للهدف أم ال؟
 مالحظات

 البديل ال نعم

      تذكر أن يعرف الطالب معنى البيع 1

      تذكر أن يعرف الطالب أركان البيع 5

      تحليل أن يفرق الطالب بين أركان وشروط البيع  3

      فهم أن يفهم الطالب المقصود بالمعقود عليه 4

      تذكر أن يتذكر الطالب أركان البيع 0

      تحليل أن يستنبط الطالب الحكم  6

      فهم أن يعلل الطالب سبب عدم الجواز 7

      تذكر أن يعرف الطالب متى يتم القبض 8

      تذكر أن يستدل الطالب بجواز البيع 9

      تحليل يستنبط الطالب الحكم أن ,1

11 
أن يعرف كيف يقبض السلعة المعينة أثناء 

 البيع
      تطبيق

      تركيب حاالت القبض فيما حوله من سلعأن يربط  15

13 
أن يطبق الطالب قبضا ملموسا لسلعة قريبة 

 منه
      تطبيق

      تذكر أن يعرف أسباب فساد البيع 14
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 : قرةفم األهداف واالختبار التحصيلي بشكل دقيق لكل جدول تحكي تابع

 الهدف السلوكي الفقرة
مستوى 
 الهدف

 هل التصنيف مناسب؟
هل السؤال مناسب 

 للهدف أم ال؟
 مالحظات

 البديل ال نعم

      تحليل أن يستنتج حالة البيع الحاصلة 10

      فهم أن يتعلم أسباب صحة خيار الشرط 16

      تركيب حالة بيع قائمة  شرحأن ي 17

      تحليل أن يستنبط الطالب الحكم 18

19 
أن يفهم حاالت اشتراط الخيار من 

 عدمه 
      فهم

      تطبيق أن يطبق على شيء اشتراه ,5

      تحليل أن يعرف الحكم على مسألة 51

      فهم أن يفرق بين أنواع البيوع 55

53 
لة على المفاهيم الدا شرحأن ي

 البيوع
      تركيب

      تحليل أن يستنتج التعريف من طريقة البيع 54

      فهم أن يعرف الحكمة من بعض البيوع 50
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 جدول تحكيم عام لالختبار: -ب

 الفقرة م
 مناسبتها

 مالحظات
 غير مناسبة مناسبة

    منسبة دقة صياغة الهدف 1

    ي يقيسهمناسبة الهدف للمستوى الذ 5

    مناسبة صحة صياغة السؤال 3

    مناسبة السؤال للهدف الذي يقيسه 4

0 
مناسبة صحة المعلومات التي يقيسها 

 السؤال
   

6 
مناسبة صحة المعلومات التي تتضمنها 
 االختيارات التي تم وضعها لكل سؤال

   

    (دقيقة40مناسبة االختبار للزمن المحدد ) 7

8 
األسئلة للموضوعات حسب  مناسبة عدد

 جدول توزيعها على المستويات المعرفية 
   

 

 

 

 أخوكم الباحث / محمد نبيل الشواحي 

,006,86,10 

Shawahi60@msn.com 

 البيانات الشخصية للمحكم

  االسم

  الدرجة العلمية

  التخصص

  جهة العمل




