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 الملخص 

 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير استراتيجية الخرائط الذهنية في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية مهارات  
لصف الثالث االبتدائي في مادة الدراسات االجتماعية في بيئة التعلم الهجين. ولتحقيق أهداف البحث، التفكير لدى طلبة ا

تم اتباع المنهج الشبه تجريبي باستخدام اداتين هما االختبار التحصيلي، واستبانة لقياس اتجاهات الطالب نحو تأثير 
( طالب وطالبة من طالب الصف الثالث االبتدائي 52ة ) الخرائط الذهنية في تنمية مهارات التفكير، وقد شملت العين

ضابطة تم تدريسهم باألسلوب   :في مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية في مدينة العين، تم تقسيمهم على مجموعتين
-2020المعتاد في المدرسة، وتجريبية تم تدريسهم باستخدام الخرائط الذهنية، وتم تطبيق الدراسة خالل العام األكاديمي  

 (. SPSS. تم تحليل نتائج الدراسة باستخدام برنامج تحليل البيانات الكمية )2021
ط الذهنية لم يكن لها تأثير على مستوى التحصيل الدراسي للمجموعتين  أظهرت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجية الخرائ

، بالرغم من وجود فروق  T-testالضابطة والتجريبية لطالب الصف الثالث االبتدائي في النتائج العامة حسب اختبار 
التجريبية. كما أظه المتوسط بين درجات المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة  الدراسة بسيطة في  رت 

وجود دالالت إحصائية متفاوتة الستراتيجية الخرائط الذهنية في المستويات المعرفية الثالثة: وجود فروق ذات داللة  
متوسطات   بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  التجريبية،  المجموعة  لصالح  التذكر  مستوى  في  إحصائية 

، أشارت الدراسة إلى أن استراتيجية الخرائط الذهنية كان لها أثر كبير  المجموعتين في مستويي الفهم والتطبيق. واخيرا  
في تنمية مهارات التفكير لدى طالب الصف الثالث االبتدائي حيث عكست استجاباتهم في االستبانة أن أكبر أثر لها  

 كان في مهارة التذكر، يليه مهارتي الفهم والتطبيق ومن ثم مهارة التحليل. 
البح الحلقة األولى من توصيات  الدراسات االجتماعية في  الذهنية في تدريس الطالب في مادة  ث: استخدام الخرائط 

لفاعليتها في تحسين مستوى التذكر لدى الطلبة. إعداد دورات تدريبية متخصصة لمعلمي الحلقة األولى في كيفية تصميم  
 وتوظيف الخرائط الذهنية في تدريس مادة الدراسات االجتماعية.  
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