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  الملخص
مدى توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في 

  محافظة بيت لحم 

دنيا إلستراتيجية                    هدفت هذه الدراسة إلى    ة األساسية ال وم في المرحل  معرفة مدى توظيف معلمي العل

ة                المفاهيمية في محافظة بيت لحم، طبقت         الخرائط دارس الحكومي ة عشوائية من الم ة طبقي ى عين  عل

ي محافظة بيت لحم، وتكونت من       ة ف ة الغوث الدولي ة لوآال دارس التابع ا ) 68(والخاصة والم معلم

دارس الخاصة و         ) 42(رس الحكومية و    ومعلمة من المدا   ة من      )7(معلما ومعلمة من الم ا ومعلم معلم

ة،              لتابعة لوآالة الغوث الدولية،   المدارس ا  ا بمقابل اس مدى التوظيف ودعمته تبيان لقي أعدت الباحثة اس

اد المتوسطات الحسابية      الدراسة المنهج الوصفي  دتاعتم. وتم التحقق من صدقهما وثباتهما     م إيج ،و ت

تخدم     وا ذلك اس رات األداة وآ ى فق ة عل ة الدراس ات عين ة إلجاب سب المئوي ة والن ات المعياري النحراف

ار  ادي      ) ت(اختب اين األح ل التب ار تحلي ستقلة واختب ات الم ئلة   ) ANOVA(للعين ى أس ة عل لإلجاب

  : وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية. الدراسة

  .  في مجال التخطيط والتنفيذ والتقويم و بدرجة آبيرة توظيف الخرائط المفاهيمية في عملية التدريس

ي  ة إحصائية ف روق ذات دالل دم وجود ف ية متوسطاتع ة األساس ي المرحل وم ف  توظيف معلمي العل

  .الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى إلى متغير الجنس

ي  ة إحصائية ف روق ذات دالل دم وجود ف ية طاتمتوسع ة األساس ي المرحل وم ف  توظيف معلمي العل

  .الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

دنيا               متوسطات  وجود فروق ذات داللة إحصائية في         ة األساسية ال وم في المرحل  توظيف معلمي العل

  .دارس محافظة بيت لحم تعزى إلى متغير الجهة المشرفةإلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في م

ي  ة إحصائية ف روق ذات دالل دم وجود ف ية متوسطاتع ة األساس ي المرحل وم ف  توظيف معلمي العل

رة                  ر سنوات الخب ى متغي . الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى إل

دريب       وقد أوصت الباحثة  ا وت ة وأهميته وم الخرائط المفاهيمي  بعقد دورات تدريبية للمعلمين حول مفه

رات   ى مباحث ومتغي ن الدراسات عل د م إجراء المزي ة ب ا أوصت الباحث ا، آم ى توظيفه ين عل المعلم

  أخرى وعلى مستويات صفية مختلفة

  
  
  



 ث 

  
  
  
  

To What Extent Do Elementary School Science Teachers Make Use Of 

The Strategy of Concept Mapping In The Bethlehem Region?   

 

Abstract:                                                                                                          
  The study aims at identifying to what extent Elementary Schools    Science Teachers do 

make use of Concept Mapping in the Bethlehem Region. The researcher conducts a 

random typical sample of teachers from Public, Private and UNRWA Schools in the 

Bethlehem Area.  This sample consists of both male and female teachers among whom 

are (68) teachers from Public Schools, (42) ones from Private Schools and (7) others from 

UNRWA Schools.  The researcher also prepared a questionnaire supported by an 

interview to measure to what extent Science Teachers use the strategy of Concept 

Mapping.  The survey has also been verified for credibility and accuracy issues.   

Furthermore, the researcher applied a descriptive technique to the study to find out the 

average percentages , the variants and the answers to the different queries of the 

questionnaire.  (T-Test) was also used for the verification of independent samples, 

while(ANOVA) was utilized in answering the questions of this study.                               

 

The Results:                                                                                                       

1- The researcher found out that Concept Maps were extensively used in science 

teaching, especially in the fields of planning, implementation, and assessment of students 

understanding of science concepts.                                                                 

2- There are no gender-based differences that has a statistical significance at the average 

rate of(α≤0.05)  in the extent to which science teachers make use of the strategy of 

Concept Maps in the Elementary Schools in the Bethlehem    Region                                                                

 

3-  There are no education or area of expertise-based differences that has a statistical 

significance at the average rate of(α≤0.05) in the extent to which science teachers make 

use of the strategy of Concept Maps  in the Elementary Schools in the Bethlehem Region.  

4- There are differences that have a statistical significance that are due to a change in 

school supervision or instruction curriculum at the average point(α≤0.05) in the extent to 



 ج 

which science teachers make use of the  strategy of Concept Maps  in the Elementary 

Schools in the Bethlehem Region.                                                                                                                

5-  There are no teaching experience-based differences that has a statistical significance at 

the average rate of(α≤0.05) in the extent to which science teachers make use of the 

strategy of Concept Maps  in the Elementary Schools in the Bethlehem Region.                             

  

To sum up this study, in relation to the above mentioned results, the researcher came up 

with the following recommendations:                               

 

Recommendations:                                                                                           

A- Educators should inaugurate training courses and  conferences for teachers on the 

importance of the issue of Concept Mapping in the teaching process.                                                                

B- Educators should teach and train teachers how to make use of Concept Mapping.                                       

 

C- Educators better conduct more research studies on the importance of Concept 

Mapping that target different typical samples, different variants and different grade levels.                         
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   : األولالفصل 
____________________________________________________________  

  
  : خلفية الدراسة 

  

  
  :  المقدمة1. 1

  

 بالتقدم العلمي الهائل الذي يزداد كل يوم تاركا أثارا ايجابية في  تحقيق الرفاهيـة                 العصر  يتسم

 السلبية  اآلثار سبب هذه    أنغير  السلبية لهذا التقدم    اآلثار   وجود بعض     وعلى الرغم من   لإلنسان

 وهذا ما جعل لتـدريس العلـوم        ، للعلم وتطبيقاته  نساناإل استخدام   وءبل س ،ليس العلم وتطبيقاته  

   .اإلنسانية ال يتجزأ من الثقافة ء جزباعتباره عظمى أهمية

  

وهذا يعني  . أن تدريس العلوم في أي مرحلة دراسية أنما هو يمهد لدراسته في مرحلة الحقة             كما  

وظف المعلومـات    وت ، متخصصة في العلوم تسهم في تصميم خطط لتنمية المجتمع            فئات إعداد

 الـنشء  مشاعر ايجابية نحو العلم وتعويد       قوخلشكالت الفرد اليومية والمستقبلية،     العلمية لحل م  

واكتساب االتجاهات العلمية وتنميتها كالموضوعية     , على التفكير العلمي في مواجهة الحياة     الجديد  

وأساليب مختلفة تتماشى مـع      العلمية ولذلك فأنه من المهم ابتكار طرق وتقنيات          األمانةوالدقة و   

 تحقيقهـا وأن معرفـة      إلى التي تصبو العملية التربوية      األهدافتوسع حاجات المتعلمين وتنوع     

    .)2005 ،السامرائي( التعليمية األهدافالمعلم بذلك يجعله معلما ناجحا يتمكن من تحقيق 

  



 - 3 -

الفصل بينهما يتم بـسبب       فان  البعض وبالتالي  ببعضها مرتبطة   أهدافلتدريس العلوم    أنوبما   

األهداف التي تتمثـل فـي       على تحقيق هذه      تعمل تدريس  طرق تستخدم أنظروف التعلم يجب    

مساعدة الطلبة على اكتساب معلومات ومهارات مناسبة بصورة وظيفية وتدريبهم على استخدام             

االهتمامـات  األسلوب العلمي في التفكير، واكتساب االتجاهات المناسبة بطريقة وظيفية وتنميـة            

والميول العلمية بطريقة وظيفية، باإلضافة إلى مساعدتهم على اكتساب صفة تذوق العلم وتقـدير              

    .)1987 الخطيب،(جهود العلماء واإليمان بالقيم اإلنسانية

  

ن الكلمات  اف,  يختلفون فيما بينهم من حيث مستويات النضج ومستويات الخبرة         األفرادولما كان    

 ال تعني لهـم مـستويات       أنهاأي  ,  معاني واحدة  األفرادواحدة ال تعني لجميع      المصطلحات ال  أو

,  المفهوم ليس شيئا ثابتا تماما منذ بداية تعلمه        إنومعنى ذلك   .  الفهم آو المعنى   إدراكموحدة من   

وعلى ذلك فلكل مفهوم من المفاهيم العلميـة        .  ونمو خبراتهم  األفراد ينمو من خالل نضج      وإنما

فعلى سبيل المثال يبدأ مفهوم الطفل عن الزهرة بشكلها ولونهـا           . رجة من التدريج  مستويات متد 

ورائحتها الجذابة ثم ينمو هذا المفهوم حيث يدرك الطالب في المدرسة أن الزهرة تتكـون مـن                 

ثم يزداد هذا المفهوم نمـوا      ,  معينة تشمل العنق والتخت والكأس والتويج والطلع والمتاع        أجزاء

  .)  2006،عودة ،السعدني.( التاليةاألساسيةلمراحل وتعقيدا في ا

  
  خـصائص  التي تشترك في عدة   ) لها صور في الذهن   (نه تجريد للعناصر   المفهوم على أ   ويعرف

لك يمكـن    وعادة ما يأخذ هذا التجريد اسما أو عنوانا يدل عليـه وبـذ             وتوجد عالقة فيما بينها،   

التربة و الذي يقصد    ،الهواء،األكسجين مثل    أنه أي شيء له صور في الذهن       تعريف المفهوم على  

ويحدث الـتعلم الجيـد أذا تـم        ,  بالحواس إدراكهبكلمة شيء  أي شيء يوجد في الواقع ويمكن          
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طبقا لهـذا فـأن البنيـة       . توضيح العالقة بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم التي سبق للطلبة تعلمها         

أبـو  ( ادئ والنظريات المتضمنة في المعلومـات   المعرفية تمثل نظاما حيث تنتظم المفاهيم و المب       

  .)  1999،سريان جاللة،

  
 حول التغيرات التي تتم في فهم الطالب للمفاهيم العلميـة           نوفاك. جوزيف د  أجراها دراسةفي  و  

 معاني جديدة للمفهـوم     اكتساب التي قدمها أوزوبل  في نظريته حول فكرة          األفكارقد استفاد من    

 وقد   موحد  يضمها جميعا،    إطار وذلك في    ث مع المفاهيم الموجودة قبال،    لحادمن خالل التمثيل ا   

 والبحث في كيفية تمثيل التغيـرات الحادثـة فـي تعلـم             اإلطارحاول نوفاك ورفاقه تحديد ذلك      

كما استفاد نوفاك من نظرية اوزوبل في أن البنية المعرفيـة تنـتظم فـي               ،اإلطارالمفاهيم داخل   

التعلم الجديد يحدث من خالل االندراج الترابطي لمعاني المفهـوم           أن   إلى إضافةصورة هرمية   

 العرضية، وقد طور نوفاك فكرة التمثيل الهرمي        األفكار أو   أصالتحت المفهوم الموجود    الجديد  

  2002)زيتون، (.رائط المعرفية أو خرائط المفاهيم ما اسماه بالخإلىللمفاهيم التي قدمها أوزوبل 

  
 عبارة عن رسم تخطيطي تترتـب        أنها خريطة المفاهيم ) 1999(سريان   أبو جاللة و    عرف وقد

فيها مفاهيم المادة الدراسية في تسلسل هرمي وبطريقة البعد الرأسي حيث تترابط المفاهيم بحيث              

 المفـاهيم األقـل     إلـى ) فرعية(واألقل خصوصية   ) عمومية(تتدرج من المفاهيم األكبر شمولية      

  أن   لمفاهيم ، ومن هنا يمكن القول أنه يمكن لخريطة المفـاهيم          قمة خريطة ا  ) عمومية(شمولية  

تلعب دورا مهما في تنظيم وضبط عملية التعلم والتعليم وذلك عن طريق تنظيم محتوى المـنهج                

ة المناسبة التي توضح السالسل الترابطية بين       ق الطري إيجادالدراسي حيث يبرز دور الخرائط في       

   ما يسهل على الطلبة استيعاب المادة الدراسية وتحقيق التعلم الفعالهج الدراسي ممنالمفاهيم في ال
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 يطلب مـن طالبـه مالحظـة        أن يتطلب من معلم العلوم       التدريس بخرائط المفاهيم     أسلوب إن

 مناقـشة   أثناء الفرعية  والكلمات الرابطة  وذلك        مبالمفاهيالمفهوم الرئيسي للدرس، وكتابة قائمة      

 أو، وتوصيل المفاهيم المترابطة     األمثلةتنظيم المفاهيم بشكل هرمي ثم      ثم يطلب منهم    الموضوع،

 خريطـة ذات العالقة مع توضيح العالقة بين المفاهيم على الخطو الرابطة  حتى يحصلوا على               

والرسوم التخطيطية لخرائط المفاهيم يمكن     . المفاهيم الهرمية والروابط ذات المعنى بين المفاهيم      

 البعد عبارة عن مجموعة من المفاهيم تميـل         أحادية بعدين، فالخرائط    أود،   تكون في بعد واح    أن

 لفرع من فـروع المعرفـة أو        ألمفهومي للتنظيم   أوليا تكوين خط رأسي، وهي تعطي تمثيال        إلى

، ولـذلك   واألفقيـة  الرأسية   األبعاد الخرائط الثنائية البعد فتجمع بين مزايا كل من          أماجزء منه،   

   .) 2001عبد السالم،.(كبر بتمثيل العالقات بين المفاهيم تمثيال تامافهي تسمح بدرجة ا

  

 قوية لمساعدة المعلمين على فهـم       أداة المفاهيمية   أن الشبكة  Kinchin,2000)( ويعتقد كينجن   

  .أي البنية التركيبية للمفاهيم لديهم. المخططات المفاهيمية وترتيب المعرفة لدى الطلبة

  

 أداة عبارة عن    بأنهاالشبكة المفاهيمية    )Novak,Gowin,1995(وين  ويعرف كل من نوفاك وج    

بحيـث يـتم    .   ضمن شبكة من العالقات    تخطيطية تمثل مجموعة من معاني المفاهيم المترابطة      

األقل  المفاهيم   إلى عمومية وتجريدا    األكثرترتيب المفاهيم فيها بشكل هرمي تتسلسل من المفاهيم         

  . لتعلموزوبل لعمومية وفق نظرية أ

  

 بعض الـدروس وخاصـة   أهداف بعض المعلمين يواجهون صعوبة في تحقيق        أن وترى الباحثة 

تلك التي تحتوي على كم هائل من المفاهيم والمعلومات العلمية المترابطـة، كمـا تمثـل هـذه                  
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ولكـي  .  الترابط بين هذا الكم من المعلومات العلمية       إيجادالدروس صعوبة عند المتعلم من حيث       

 هذه النوعية من الدروس فيجب على المعلم اختيار ما يراه مناسبا من طـرق               أهدافتحقيق  يتم  

  .التدريس، و من الطرق المناسبة لهذه النوعية من الدروس استخدام خرائط المفاهيم

  

  :  مشكلة الدراسة2. 1
  

ـ  إحداها قد يكون     في محافظة بيت لحم    ةميالتعلهناك مشاكل تواجه العملية التعليمية       ي مجـال    ف

أساليب التدريس المتبعة التي يمكن القول أنها طرق تقليدية أكثر منها طرقا حديثة من اجل التعلم                

 الوطنية  االختباراتوهذا ما ظهر في نتائج العديد من        . المنشود المتضمن التحصيل والتفكير معا    

ينية لطلبة عدة صـفوف     الفلسطالتي عقدها مركز القياس والتقويم التابعة لوزارة التربية والتعليم          

 الطرق التقليدية في التـدريس القائمـة        إلى وتعود   ،في مادة العلوم العامة من تدني في التحصيل       

 نسيان المادة المتعلمة بعد فترة وجيزة، وتقديم المادة العلمية بـصورة            إلىعلى الحفظ مما يؤدي     

لـذا  . م العلمية بعضها مع بعض     عالقات تربط المفاهي   إلى راالفتقا و   اإلجرائي  إلىنظرية تفتقر   

  : تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي وهو

فـي   الخـرائط المفاهيميـة      إلسـتراتيجية  األساسية توظيف معلمي العلوم في المرحلة       ما درجة 

  . محافظة بيت لحم
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  : أهداف الدراسة و أسئلتها -3. 1

  
  :إلىالدراسة  دفهت

إلسـتراتيجية   الـدنيا      األساسـية لمي العلوم في المرحلة      مدى توظيف مع   التعرف على  -1

 .الخرائط المفاهيمية 

الجنس،المؤهل العلمي، الجهة المشرفة، سنوات الخبرة على مدى        ( بيان اثر المتغيرات     -2

 . توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية 

  

   : اآلتية األسئلة عن اإلجابة إلى هذه الدراسة تهدفوتحديدا 
  
   الخرائط المفاهيميـة ستراتيجيةإل  الدنيااألساسية توظيف معلمي العلوم في المرحلة     ما درجة  -1

  في مدارس محافظة بيت لحم ؟ 

  

 الخـرائط   إلسـتراتيجية  األساسـية  توظيف معلمي العلوم في المرحلـة        ختلف درجة  هل ت  -2

   ؟ سنوات الخبرة الجهة المشرفة وؤهل العلمي والمو الجنس باختالفالمفاهيمية 

  
   :الدراسةفرضيات  -4. 1

   
توظيف  متوسطاتفي )  α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائية فروق ذات داللة  توجدال-1

  .  الجنسإلى الدنيا تعزى األساسيةلمرحلة ئط المفاهيمية بين معلمي العلوم في االخرا
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 توظيف  متوسطاتفي)  α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائية وجد فروق ذات داللةت  ال-2

  .  المؤهل العلميإلى الدنيا تعزى األساسيةلمرحلة ئط المفاهيمية بين معلمي العلوم في االخرا

 توظيف  متوسطاتفي) α ≤ 0.05(  عند مستوى الداللةإحصائيةوجد فروق ذات داللة ت ال -3

  .  الجهة المشرفةإلى الدنيا تعزى األساسيةلمرحلة في الوم الخرائط المفاهيمية بين معلمي الع

 توظيف  متوسطاتفي) α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت  ال-4

   .سنوات الخبرة إلى الدنيا تعزى األساسيةمرحلة ط المفاهيمية بين معلمي العلوم في الالخرائ

  
  
  : أهمية الدراسة -5. 1

  
 التربوي و الدراسات السابقة فقد وجدت أن خرائط المفاهيم          األدب الباحثة على    اطالعمن خالل   

 تعليمية ذات فائدة كبيرة في تمثيل التغيرات التي تحدث في بنية المعرفـة الخاصـة                أدواتتعد  

 أهميـة  وأن للخرائط المفاهيميـة       تساعدهم على تعلم كيف يتعلمون     أنها كما   ،بالطلبة عبر الزمن  

 األرض تمثيل المعرفة ألي مجال معرفي كالبيولوجي  أو الكيمياء أو الفيزياء أو علم               كبرى في 

  و أن توظيـف      ، تساعد على تنظيم وفهم المواد الدراسـية الجديـدة         أنها إلى إضافةأو غيرها   

وم الـذات مـن      كما يشجع النمو الموجب لمفه     ،الخرائط المفاهيمية يختزل القلق نحو تعلم العلوم      

 تستخدم  خـرائط     أنوكذلك يمكن   , هم كيف يتعلمون والتأكيد على التعلم ذي المعنى         خالل تعلم 

 فـي ممارسـة مـداخل       الخدمة أثناء تساعدهم   أن المعلمين حيث يمكن     إعدادالمفاهيم في برامج    

وكذلك يمكـن أن تـستخدم      ) وليس الممارسة التي تعتمد على الحفظ الصم      ( مغزى   أكثرتدريس  

  .تعليم الخرائط  في تصميم ال
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 لتقويم مدى تعرف وتفهم الطلبة      أسلوبا كأداة للتقويم فهي     مالمفاهي توظف خرائط    أن األهميةومن  

، و كأساليب تعليم لتطوير برنامج العلوم فتستخدم في مـساعدة           يب البنائي للمادة الدراسية     كللتر

اجات كل مـن     المناهج في تطوير المناهج التي تقابل ح        في نمتخصصيكل من معلمي العلوم و      

   . المتعلمينلمين والمع

  
     علىاقتصرت الدراسة :الدراسةمحددات  -6. 1

  

  م 2012  /2011 للعام الدراسي األول الفصل الدراسي :ألزمانيالمحدد   - أ

 

 المدارس الحكومية و المدارس الخاصة والمـدارس التابعـة لوكالـة            :المكانيالمحدد    - ب

  .لحم بيت في محافظة الغوث الدولية

 

 الـدنيا والـذين     األساسيةمعلمي ومعلمات العلوم العامة في المرحلة        :البشريمحدد  ال  - ت

 . األساسي حتى الصف الرابع األوليدرسون مادة العلوم من الصف 

 

 الدراسة بالمنهج، واألدوات من حيـث صـدقها وثباتهـا،           تتحدد :اإلجرائيالمحدد    - ث

ق اختيـار مجتمـع الدراسـة       والمعالجات اإلحصائية التي سيتم استخدامها فيها، وطر      

 .  وعينتها

 

  . هذه الدراسة على المفاهيم والمصطلحات الواردة فيهاتقتصر ا:ألمفاهيميالمحدد   - ج
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   :الدراسةمصطلحات  -7. 1

  

  اإلجرائيةالتعريفات 

  

 للخرائط المفاهيمية في عمليـة تعلـيمهم للطلبـة           العلوم  استخدام معلمي  درجة: مدى التوظيف 

  .ية الدنياالمرحلة األساس

  

هي رسوم تخطيطية ثنائية البعد أو متعددة األبعاد تعكـس مفـاهيم بنيـة               :الخرائط المفاهيمية 

محتوى النص، يتم تنظيمها بطريقة متسلسلة تتخذ شكال هرميا، إذ يوضع المفهوم الرئيسي فـي               

ابـط  قمة الخريطة وتندرج تحته المفاهيم األقل عمومية في المستويات األدنى، مـع وجـود رو              

  .  توضح العالقات بين المفاهيم الرئيسة والفرعية

  

المرحلة األولى من مراحل عملية التعليم وتمتد مـن الـصف األول             :  الدنيا األساسيةالمرحلة  

  . األساسي إلى الصف الرابع األساسي حسب النظام التربوي الفلسطيني

  

  



  

  

  

  

  
   :الثانيالفصل 

  
   

   اإلطار النظري النظرية1. 2

  

  الدراسات السابقة  2 .2

  

   الدراسات العربية 1. 2. 2

  

   األجنبية الدراسات 2. 2. 2

  

   تعقيب على الدراسات السابقة3. 2 .2
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  :الفصل الثاني 

 ___________________________________________________  

   اإلطار النظري والدراسات السابقة النظرية1. 2
  

 الدراسية المختلفـة، وأن     لالمراح حركة علمية نشطة في تطوير       العشرينيشهد القرن الحادي و   

نتيجة لالنفجار المعرفي في المعارف العلمية بأنواعها المختلفة وفي         .  التطور ضرورة ملحة   هذا  

 يضاعف المربون جهدهم في العمل علـى        أنالطرق الموصلة لها، وتتطلب مواكبة هذا التطور        

 متنوعة تبين الترابط    أساليب، باستعمال طرق و      الناشئة األجيال إلىكيفية توصيل هذه المعارف     

 المنظـومي  األسـلوب  المختلفة من هذه المعارف بشكل يتضمن استعمال         األنواعوالعالقات بين   

  .) 2005الروسان، قطامي،(المنطقي

  

مهنة تـسبق     ألنها هنة التدريس م أهمية إلى العديد من العاملين في مجال التربية        أشارولذلك فقد   

 واجتماعيا وعلميـا    أخالقياتعد العناصر البشرية المؤهلة     و . وهي الزمة لها   األخرىجميع المهن   

 أمـا   )األم المهنة   ( مهنة التدريس بأنها   إلى ) Chandler( ساندلر أشارفقد   ،األخرىوفنيا للمهن   

هـا يحـاول   المهنة التي من خالل( وضح هذه المهنة بأنها (Fredric Manger)فردريك ماينر 

 الغامض ويكـشفوا الـستار عـن        اويوضحوالمعلمون أن يجددوا وأن يبتكروا وينيروا عقولهم،        

 أثـارا و توضيح الطريق السوي لطلبتهم فيتركـون         ،خفي، ويحاولون ربط الماضي بالحاضر    ال

  ). 2005 السامرائي،( عميقة واضحة في حياة المجتمعات التي يعلمون بها
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 التمييز بين اكتـساب المعلومـات دون        االهتمام بها في عملية التدريس     التي يجب    األمورومن  

فهمها جيدا واكتساب المعلومات التي تم فهمها من قبل بدرجة مقبولة ويتضمن هذا الفهم معرفـة               

   . المعلومات التي يحويهاأهمية وإدراكما يشتمل عليه موضوع الدرس من معان 

  

 قبـل دخـولهم     فاألطفـال  درجات التعلم عندهم،     أولىر   الصغا األطفال تكوين المفهوم عند     إن 

 سـنا،   األكبـر  واألطفال اآلباءالمدرسة يتعلمون معظم الكلمات الدالة على المفاهيم عن طريق          

 ويعبر عنها بألفاظ واضحة المعنى والتعلم       األساسيةوالتعريف بالمفاهيم يزود الطلبة بخصائصها      

تعلم وهو تعلم القضايا يتضمن تعلم فكرة مركبة جديـدة           ال أشكالبتعريف المفاهيم يعد شكال من      

 فإننا للمفهوم من خالل تعريفه بها       األساسيةمصاغة في جملة، وحين يكتسب الطالب الخصائص        

  ) 1999، سريان ، جاللةأبو(.نطلق على ذلك استيعاب المفهوم

  

، فليس من السهل تـصور   بالنسبة للطلبةاألهميةويعد تعلم المفاهيم العلمية على درجة كبيرة من  

ففهم العلوم يعتمد بدرجـة   .  يتعلموا المفاهيم العلمية المتضمنة فيها     أن يتعلم الطلبة العلوم دون      أن

 المـشتركة بـين     التجريد والتلخيص للخصائص   نوعا من    باعتبارهاكبيرة على المفاهيم العلمية     

ية لفهم القواعد والمبادئ والقـوانين       نقطة البدا  باعتبارهاالعديد من الحقائق النوعية الجزئية، أو       

 تـدريس المفهـوم     إن  للطلبة، وإكسابهاوفيما يتعلق بكيفية تدريس المفاهيم العلمية       . والنظريات

تحديد درجة تجريد المفهـوم       و تحديد أهداف التدريس    في تتمثل ا لعدة خطوات  العلمي يسير وفق  

قة األزمة لتعلمه ومن ثم اختبار الطلبة قبليا         عملية تحليل ذلك المفهوم و تحديد المعلومات الساب        ثم

في المعلومات السابقة الالزمة لتعلم المفهوم واختيار أسلوب تعلم الطلبة وتطبيقه وفـي النهايـة               

  )2006 عودة، السعدني،.(تأتي عملية تقويم تعلم الطلبة للمفهوم و معالجة صعوبات تعلم الطلبة
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 إلىيستند   مجال التربية العلمية وتدريس العلوم       ضحا في فقد ظهر في السنوات الماضية اتجاها وا      

التعليم مثل نظرية بياجية، جانيه، برونر، واوزوبل، وذلك        /نماذج مشتقة من بعض نظريات التعلم     

 أطلقبغرض االستفادة من هذه النماذج في تطوير الممارسات التدريسية في هذا المجال وهو ما               

 أن تدريس العلوم هو     أهداف كان احد    فإذاة تدريس العلوم    فت اتجاه سيكولوجي  عليه حلبرت وسوي  

يتعلم الطلبة المعلومات المقدمة لهم تعلما ذا معنى فان عدد من الباحثين التربويين في هذا المجال                

و تـدريس  يعتبرون نظرية التمثيل للتعلم المعرفي التي قدمها ديفد اوزوبل حول التعلم ذا المعنى            

   )2002 زيتون،( الغاياتأو األهدافلذي يمكن من خالله تحقيق هذه  ااإلطارتمثل العلوم  

  

 نظرية اوزوبل في التعلم بشكل واضح في المجال التربوي وخاصة فـي التخطـيط               أسهمتوقد  

 وتقويمها، حيث تركز هذه النظرية على االهتمام بنتائج العلم وليس بعمليـات             وتنفيذهاللدروس  

التعلم اللفظي ذي المعنى من ابرز النظريات المعرفيـة التـي           وتعتبر نظرية اوزوبل في     . العلم

حيث قدمت تطبيقات تربوية هامة في مجال التعليم والتعلم         ‘  على المناهج وطرق التدريس    أثرت

وتنظيم المحتوى، واستخدام المنظمات التقدمة، وخريطة الشكل        التعليمية   باألنشطةاالهتمام  : منها

v وخريطة المفاهيم) (Concept map)،2001)عبد السالم .  

  

الـتعلم، فـالتعلم    / هذه النظرية التعليمية على البنيات المعرفية في تفسيرها لعملية التعليم          تعتمدو

 يعـد اوزوبـل     إذ،  ته المعرفية المتكونة لديه من قبل      ارتبط ببني  إذايكون ذي معنى لدى المتعلم      

 و القضايا في تنظيم ذي طبيعـة        ،تعليمات وال ، و المفاهيم  ، يتضمن الحقائق  إطاراالبنية المعرفية   

 عمومية كلما اتجهنا نحو     األقل شمولية وعمومية، وتتدرج نحو      األكبرهرمية تمثل قمته المفاهيم     

 التعلـيم   ة استثمارها في عملي   ة نظرية أوزوبل تدور حول محتوى البنيات وكيفي       أن وبما   ،قاعدته
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عرفية والبنية المعرفية للمادة الدراسية مـن حيـث          وان هناك تشابها بين بنية المتعلم الم       والتعلم،

 شـيء  يكون في عقل المتعلم      أنولكي يكتسب أي مفهوم معنى يجب       . المحتوى وطريقة التنظيم  

 التعلم ذي المعنى هو الذي يجد مقابال لـه فـي البنيـة    أنيكافئه يطلق عليه البنية المعرفية  أي        

 ذات معنى بقدر مـا تـرتبط ببنيـات          المادة الدراسية المعرفية القائمة لدى المتعلم، وبهذا تكون       

عندما يكون مكافئا لفكرة     التصور يكتسب المعنى الحقيقي      أوالمتعلم المعرفية السابقة الن المفهوم      

  ). 1993 خليل، سركز،.(موجودة سلفا في العقل

  
  : خرائط المفاهيمإستراتيجيةطبيعة 

  

 الـروابط   يميـز  أنخاصية تتطلب مـن المـتعلم        المعنى هو ميزه و     أوزوبل بأن التعلم ذا    يرى

 عنصر في التعلم ذا المعنى ليس الكيفية التـي تعـرض بهـا              أهموالعالقات بين المفاهيم، وان     

الكيفية التي تربط بها المعلومات الجديدة ودمجها في البنية المعرفيـة الموجـودة             المعلومات، بل   

في  )نوفاك( لخرائط المفاهيمية التي استخدمها   لدى المتعلم لذلك فقد عدت نظرية اوزوبل مدخال ل        

 طريقة تمثل البناء المعرفي لدى المتعلم وينظر للمعرفـة علـى            بأنهااكتساب المفاهيم التي يرى     

 مؤلفة من مفاهيم تكون العالقة بينها مبنية على افتراضات ومبادئ بطريقة متسلسلة حيـث               أنها

 واضح وبصورة هرمية    إطارلعالقات فيما بينها في     تقوم خرائط المفاهيم على ترتيب المفاهيم وا      

 ومعرفـة العالقـات فيمـا       عدة المتعلم على فهمهـا     عمومية لمسا  األقل إلى عمومية   األكثرمن  

   )2005 الروسان، قطامي،(.بينها

 المعرفة السابقة عند    إلى تقنية خريطة المفاهيم عن طريق التعرف        إيجادابتكر نوفاك وجوين    وقد  

التقنيـة  وقد جاءت هـذه     . ستفادة من هذه المعرفة في تعلم الطالب المعرفة الجديدة        المتعلم، واال 

 يكـون   أن المعرفة الجديدة البد      بتعلم أن اوزوبل عن التعلم ذي المعنى، حيث يقول         أفكارنتيجة  
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 أهميـة وهذا يبين   . هناك ارتباط بين المعرفة الجديدة والمعرفة القديمة الموجودة في عقل الطالب          

 في تعلم الطلبة، وقد اعتمد اوزوبـل        األهمرفة السابقة للمتعلم والتي اعتبرها اوزوبل العامل        المع

 الحقائق والقواعد   أوفي التعلم ذي المعنى على المنظم المتقدم، والذي يكتب فيه المفاهيم االساسية             

ب الفـرد    البنية المعرفية عند الفرد هي التي تشكل عامال مهما فـي اكتـسا             أن  كما و االساسية

للمعرفة الجديدة وذلك عن طريق الروابط الوسيطة أو المرحلية التي هي عبارة عن مفـاهيم أو                

لذلك حتى يتم التعلم البد من أن ترتبط المعلومـات الجديـدة            . أفكار تنطوي على مفاهيم أخرى    

   2005)الهويدي،(.بالمعلومات السابقة

  
  : مزايا الخرائط المفاهيمية 

 يكون للمخططـات    أدوارا  بان هناك  )2005(كما ورد في قطامي،الروسان    )1991(يرى قطامي 

   -:إلىالمفاهيمية دور فيها بالنسبة 

 قيامه بالتعليم على عمل دليل للمفاهيم الرئيسية        أثناءتساعد خرائط المفاهيم المعلم     : التعلم -1

لربط ة  وا  د على تجسيد الخبرة المعرفي    لك تساع  المتعلم، وكذ  إلىوالعالقات كي يتم نقلها     

  . بين المعرفة الجديدة وبين ما توجد في مخزون المتعلم من خبرة

 المعـاني   إلبـراز تحدد خرائط المفاهيم الطرق التي تساعد المعلم على تخطيط          : المعلم -2

 . والخبرات بصورة منظمة، وتساعد المعلم على ضبط مواقف سوء الفهم عند المتعلمين

على الفـصل بـين المعلومـات المهمـة و          ائط    تساعد الخر : تخطيط المنهاج وتنظيمه   -3

 .  لتوضيح المفاهيماألمثلةالهامشية في البنية المنهجية وفي اختيار 

 بوصـفهم متعلمـين     أدوارهم للخرائط دور في مساعدة المتعلمين على فهم         إن: الضبط -4

 . وتوضح دور المعلمين، وتساعد على خلق جو تعليمي يسوده الضبط و النضج
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 استخدام الخرائط التي يبينها المتعلمون كأدوات فعالـة للتقـويم، خاصـة             يمكن: التقويم -5

، لذلك يدخل   )التحليل والتركيب والتقويم  (المستويات العليا ألهداف بلوم المعرفية وتشمل       

 ألنها تتطلب مستوى عاليا من العمليات المعرفية التي         اإلبداعيةهذا التعلم في المستويات     

  .يجريها المتعلم

  

 تقـدم   وأنهـا  الغرض من الخرائط المفاهيمية بقولها       إلى) Gilchrist,1993( جيلشرست   ويشير

في موضوع معين، مع العالقات المرتبطة بينها، في تصميم تعليمـي           مفتاحا للمفاهيم المتضمنة    

موضحا فيه المستويات المختلفة لهذه المفاهيم من الناحية التجريد والشمول، وذلك بهدف مساعدة             

  . لى تكوين الفهم العميق لمعنى هذه المفاهيم والعالقات المرتبطة بينهاالطلبة ع

  

 خريطة المفاهيم أداة ترتب من خاللها المفاهيم المتعلقة بموضوع معـين بحيـث يبـدو                أنكما  

وبذلك فهي تيسر على الطلبة دمج المفاهيم الجديدة في البنية المفاهيمية           . كوحدة معرفية متماسكة  

  ) Harton,1993. (الخاصة بهم

  

 التي تحـدث فـي بنيـة         تعليمية ذات فائدة كبيرة في تمثيل التغيرات       أداة خرائط المفاهيم    إن و

 أثبتـت  تساعدهم على تعلم كيف يتعلمـون، وقـد   أنهاالمعرفة الخاصة بالطلبة عبر الزمن، كما      

 أووجي   خرائط المفاهيم ذات فائدة في تمثيل المعرفة ألي مجـال معرفـي كـالبيول              إن األبحاث

 تساعد على تنظـيم وفهـم       أنها إلى إضافة.  غيرها أو،  األرض علوم   أو الفيزيائي   أوالكيميائي  

 التعليم باستخدام خرائط المفاهيم يختـزل       أن بعض الدراسات    أثبتتكما  المواد الدراسية الجديدة    
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 مـساعدة   القلق نحو تعلم العلوم ويمكن من خاللها تشجيع النمو الموجب لمفهوم الذات من خالل             

   )2002زيتون،(.الطلبة على تعلم كيف يتعلمون

  : فوائد خرائط المفاهيم واستخداماتها

نظرا لما تتمتع به من مرونة يمكن توضـيحها فيمـا           لخرائط المفاهيم فوائد واستخدامات مختلفة      

  : يأتي

  

 المعلمـين   إعداد تستخدم في برامج      فهي تستخدم في مواقف متنوعة و ألغراض عديدة       -1

 مغزى بـدل    أكثر الخدمة في استخدام مداخل تدريس       أثناء تساعدهم في    أني يمكن   والت

من الممارسات التي تعتمد على الحفظ الصم وذلك من خالل تركيـزهم علـى معـاني                

المفاهيم الرئيسية وعلى العالقات المتداخلة فيما بينها، وبذلك يستطيع الطلبة فهم البنـاء             

  . دة التعليميةاالمفاهيمي للم

 المعرفة الخارقـة التـي      أدوات ماهرين في استخدام     ا يصبحو أنتساعد المعلمين على      -2

 األفكـار  في مساعدة الطلبة على التعلم ذي المعنى اعتمادا علـى            ،و مهارة أكثرتجعلهم  

 ، النظرية البنائية حول التدريس والتعلمالتي نادت بها 

حمـد الـدين،وفليب    جمـال م  ( خـرائط المفـاهيم كـأداة للتقـويم ويقتـرح             تستخدم -3

 لتقويم مدى تعرف وتفهم الطلبـة للتركيـب البنـائي للمـادة             أسلوبا) 1981اسكاروس،

 خريطـة مفـاهيم للموضـوعات التـي         بإنشاءالدراسية وذلك من خالل تكليف الطلبة       

 .ائط التي وضعها مخططو المنهجالخردرسوها ثم يقوم المعلم بمقارنة خريطة الطلبة ب

 المناهج فـي    خصصيمتو العلوم فتساعد كل من معلمي العلوم        لتطوير برنامج  تستخدم -4

يعتمد ذلك على حـث      و  التي تقابل حاجات كل من المعلمين والمتعلمين،       جتطويرا المناه 
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 المفاهيم  المعلمين على المشاركة بفاعلية في عملية التطوير والتنفيذ كما تستخدم خرائط          

 ) 2002 زيتون،( .في عملية تصميم التعلم

  

 تكرس التعلم ذو المعنى، حيث يقـوم الطالـب بترتيـب بنـاء              أنها أهمية خرائط لمفاهيم     وتعود

 إزالة  في  تلعب دورا كبيرا   أنالمعلومات بنفسه في خريطته المعرفية، لذا يمكن لخريطة المفاهيم          

العواقب التي تحول دون تعلم العلوم بشكل عام، وهذا ما قامت به بعـض الدراسـات لتحديـد                  

 التي تحول دون التقدم المعرفي للطلبة ولخصت إلى عدة توصيات كان من              ألساسيةاالمعوقات  

أهمها توظيف خرائط المفاهيم وسيلة مساعدة لتعلم الطلبة المفاهيم وجعلها ذات معنى لديهم، بدال              

  ) Martin,1991.(من الحفظ اآللي للمادة

  

  : يمكن للمعلم استخدام خريطة المفاهيم في ثالث مراحل

فيهـا يعـرض المعلـم      ) مرحلة مقدمة الدرس  ( ما قبل التدريس    وهي مرحلة  :األولى حلةمر-1

 مـنظم  أنهـا خريطة المفاهيم على الطلبة عن طريق تكبيرها على لوحة توضيحية ويقدمها على             

  . متقدم للدرس

 ثناءأ في   أو تنفيذ الدرس    إثناء من خريطة المفاهيم     ايستفيدو أنويمكن للطلبة   :  المرحلة الثانية  -2

   .من خالل تزويد كل طالب بنسخة منهاتنفيذ الوحدة الدراسية 

  

 عملية تدريس الوحدة،    إنهاء يستفيد من خريطة المفاهيم بعد       أن يمكن للمعلم    : المرحلة الثالثة  -3

 مجموعة من الطلبة بتكوين خريطة مفاهيم للوحدة الدراسية         أووذلك بان يكلف المعلم كل طالب       

 التعرف على نقاط القوة وتعزيزها وكما يتعرف على المفاهيم الخاطئة           عطييست، ومن خالل ذلك     
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، وقد يقوم المعلم بعرض خريطة       العالقات الخاطئة بين المفاهيم فيقوم المعلم بتصحيحها للطلبة        أو

وفي .  بين المفاهيم  توالعالقامفاهيم من عمله ويناقشها مع الطلبة ويركز على المفاهيم االساسية           

وبشكل عام فان   .  مفاهيم الدرس  مراجعة أولتين فان هذه العملية تسمى مراجعة الدرس        كلتا الحا 

 وتعلمهـا ومعرفـة     واألساسـية  المفاهيم الثانوية    إلىالخرائط المفاهيمية تفيد الطلبة في التعرف       

 الهويـدي، (.أذهـانهم  وتنظيمها مما يقوي تعلم الطلبة لتلك المفاهيم ويثبتها في           يبعضهاعالقاتها  

2005 (  

  

   :أنواع خرائط المفاهيم

 كمـا ورد فـي       وذلـك حـسب طـريقتين      أنـواع  عـدة    إلى تصنف خرائط المفاهيم     أنيمكن  

  : هماو) 2008(البلوشي

  :  الحصول عليهاأومن حيث تقديم المفاهيم : أوال

يعطى الطالب في هذا النوع قائمة من المفاهيم المرتبطة بموضـوع مـا وكـذلك               : األولالنوع  

  .بط ويطلب منه تصميم خارطة لهاكلمات الر

يقوم فيه الطالب باستخراج المفاهيم وكلمات الربط من خالل نـص مـن الكتـاب               : النوع الثاني 

؟أو من أي مصدر أخر ومن ثم ترتيب تلك المفاهيم لتكـوين      المدرسي أو من خالل شرح المعلم       

  .خارطة لها

لمفتوحة، حيث يقوم الطالب برسم خارطة      يطلق على هذا المفهوم خرائط المفاهيم ا      : النوع الثالث 

  . مفاهيمية للمفهوم المعطى دون تقييدهم بعدد معين من الكلمات أو نص معين

   : األشكالمن حيث : ثانيا

  :  خرائط المفاهيم الهرمية:األولالنوع 
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 شـمولية   األكثـر ترتيب المفاهيم بصورة هرمية بحيث تتدرج من المفـاهيم           ويتم في هذا النوع   

  . خصوصية في قاعدة الهرمواألكثر شمولية األقل المفاهيم إلى خصوصية في قمة الهرم لواألق

  
  

  مثال لخارطة مفاهيم هرمية 

  )1(الشكل 

  :  الحزميةأوخرائط المفاهيم المجمعة : النوع الثاني

طة، ثم يليه بعـد ذلـك       حيث يوضع المفهوم العام في هذا النوع من الخرائط في منتصف الخار           

  .  حتى يتم بناء الخارطةاألقل عمومية ثم األقلالمفاهيم 

  الصخور الرسوبية

 عضوية آيميائية فتاتيه

   
 حجر الرمل

  
 حجر الجير

  
 حجر الفحم
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  مثال لخارطة المفاهيم المجمعة

  )2(الشكل 

  

  :خرائط المفاهيم المتسلسلة : النوع الثالث

  

مفهوم الثاني وهكذا حتـى      ال إلى األولوتوضع فيها المفاهيم بشكل متسلسل بحيث يؤدي المفهوم         

ـ      تكتمل الخارطة، ويتم استخدام هذا النوع من الخرائط          سلة، في المواضيع التي بها عمليات متسل

  .مثل الدورات الطبيعية

  

  
 قانون طاقة
 الوضع

  
  الوزن
 

 و

  
 المسافة

  
 الجول

  
 النيوتن

 المتر

 ف

  
 طاو
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  مثال لخارطة مفاهيمية متسلسلة

  )3(الشكل 

  

  : دوائر المفهوم: النوع الرابع

تناظر البنيـة المفاهيميـة     )دوائر  ( لخرائط في أشكال هندسية ثنائية البعد     ويتمثل هذا النوع من ا    

  . لجزئية محدودة من المعرفة، وتتكون كل دائرة من الرسم والشكل التلسكوبي

  

حشرة 
 آاملة

  
 رقةي

  
 بيضة

  
 عذراء
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  مثال لخارطة دوائر المفهوم

  )4(الشكل 

  

  : خطوات بناء خرائط المفاهيم

 جزء  أوضوع الذي سوف يتم رسم خريطة مفاهيمية له وليكن وحدة دراسية            اختيار المو   - أ

  . منها

 ووضـع   األحـداث  أو األشياء العبارات التي تشتمل على      أو المفتاحيناختيار الكلمات     - ب

 . رقماإعطائها أوتحتها خط 

 . تنازليا تبعا لشمولها وتجريدهاترتيبا قائمة بالمفاهيم وترتيبها إعداد  - ت

 في        جنسيالأنواع التكاثر ال
 النباتات

 

  أنواعه

خضري 
خضري  طبيعي

 صناعي

 بالفسائل بالريزومات

 بالدرنات باألبصال
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 .  حسب مستوياتها، والعالقات بينهاتصنيف المفاهيم  - ث

 عمومية في قمة الخريطة  ثم التي تليها في مستوى تال، والمفاهيم             األكثروضع المفاهيم     - ج

 .في صنفين كبعدين متناظرين لمسار الخريطة 

ربط الخريطة المتصلة أو التي تنتمي لبعضها البعض بخطوط ويكتب على كـل خـط                 - ح

  )2002 زيتون،.(ي توضح العالقة بين المفهومين العبارة التأوحرف الجر المناسب 

 

    : الخرائط المفاهيميةمعايير وضع درجات

 إلىتختلف من شخص م ذي المعنى وهي تستخدم خرائط المفاهيم للتثبت من تحقق التعل

نوفاك، ( كما ورد في ويمكن توضيح معايير وضع درجات للخرائط المفاهيمية،أخر

  :  بما يأتي 1995)جووين،

  

 الواصل وبالكلمـة او الكلمـات       إليهاهل العالقات ذات معنى بين مفهومين مشار        :  القضايا -1

  . الرابطة؟ هل العالقات صحيحة لكل قضية صحيحة وذات معنى

  

 أو تحديـدا    أكثر ثانوي   أوهل الخريطة تبين تسلسال؟ هل كل مفهوم تابع         :  التسلسل الهرمي  -2

  .؟ خمس نقاط لكل مستوى صحيح من التسلسل من المفهوم الذي رسم فوقهاقل عمومية 

  

 الخريطة ارتباطات ذات معنى بين جزء واحد مـن تسلـسل            تظهرهل  :  الروابط المتقاطعة  -3

 خمس نقاط لكل ارتباط     إعطاء؟ هل العالقة موضحة وصحيحة؟ وهنا يتم        أخرالمفهوم وبين جزء    

  . حامتقاطع يكون مهما وصحيحا، ونقطتين لكل ربط تقاطعي يكون صحي



 - 26 -

 لتلك التي دل عليها عنـوان المفهـوم         أمثلة الخاصة والتي تعتبر     األشياء أو األحداث: األمثلة-4

  ).  ليست مفاهيمألنهاوهذه ال ترسم حولها دائرة .(تأـخذ نقطة واحدة لكل منها

  

 تبنى خريطة مفهوم معيارية، وتوضع لها درجات بالنـسبة للمـادة            أن ذلك، يمكن    إلى باإلضافة

درجة الخريطة المعيارية للحصول علـى      رسم لها الخريطة، وتقسم درجات الطالب على        التي ت 

 مـن   أكثر من المعيار ويحصل على      أفضلقد يقوم بعض الطالب برسم      (  للمقارنة ةالمئويالنسبة  

  .  )األساسعلى هذا  % 100

  

  : وفي ما يلي توضيح لتصحيح خريطة المفاهيم
  
  
  
  
  

   كلمة ربط                                                           كلمة ربط         
  
 
  

      كلمة ربط ربط       كلمة
 
 
  

                كلمة  ربط   ربطكلمة         كلمة ربط
  
  

  
 )5(الشكل 

  مفهوم عام مفهوم عام

    مفهوم خاص مفهوم خاص   مفهوم وسيط

مفهوم 
 خاص

مفهوم 
خاص

مفهوم 
 خاص

 مثال مثال

 ألساسيالمفهوم ا

 مفهوم وسيط
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التي يمكـن    و إليها اإلشارة التي البد من     األمور بعض   إلى) 2006  (عودة السعدني، أشاروقد  

تقديمها لتسهيل عملية تطوير خرائط المفاهيم من جانب كل من المعلمين والمتعلمين ومن هـذه               

  :األمور

 ذات فاعلية من الناحية البصرية،      أداة باعتبارها خريطة المفاهيم    إلىمن الضروري النظر     -1

  ، طريقة مختصرة لتمثيل المفاهيم في فرع من فروع المعرفةأنهابمعنى 

 بعد عدة محاوالت من بداية القيام ببنـاء         إال صورة الخريطة النهائية     إلىالوصول   لن يتم    -2

 مـن جانـب واضـع الخريطـة،         المبذولخريطة المفاهيم، وتمثل هذه المحاوالت الجهد       

  اتساقا وأكثر فاعلية أكثرلتوضيح تفاصيل المفاهيم وعالقاتها، بطريقة 

وغها على الخريطة بنفس الصيغة التي       بعض المفاهيم ال يتم ص     أن إدراك من الضروري    -3

 إلى األفعال تغيير المفاهيم من     أنوبصفة عامة ، فقد وجد      . وردت بها في النص المقروء    

 سهولة بناء الخريطـة دون قـصور فـي المعنـى            إلى، يؤدي   األسماءمفاهيم مشتقة من    

 المقصود

 علميـة مناسـبة      مفاهيم معينة، حتى لو لم تكن مفاهيم       بإضافة ينصح   األحيان في بعض    -4

لمـادة فـي الـنص    ويكون الغرض من ذلك هو توضيح مغزى الخريطة، وتمثيل صيغة ا    

 . المقروء بشكل صحيح

 ليست هناك خرائط مفاهيم تامة ولكن هناك معاني تقترب مـن            بأنهمن الضروري التذكر     -5

ي  تكون خريطة المفاهيم متماثلة وهذه مسألة ينبغ       أن،وليس من الضروري    معاني المفاهيم 

  األهمية تكون على درجة قليلة من أن

 عقل المتعلم بناء معرفي منظم مكون من أبنية          أن ومن اطالع الباحثة على األدب النظري ترى      

معرفية منظمة من المفاهيم واألفكار الكبرى، تترتب في هذه األبنية بشكل هرمي، حيث تحتـل               
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إلى قاعدة الهرم تتدرج المفاهيم مـن       األفكار الكبرى والمفاهيم العريضة رأس الهرم، وبالنزول        

األكبر إلى األصغر، ويمثل كل بناء منها وحدة تطور معرفي تبـرز مـا لـدى المـتعلم مـن                    

استعدادات وخبرات وأفكار يتفاعل معها الفرد ويتعلم، وتتأثر قدرة الفرد علـى تعلـم المفـاهيم                

ن ذات عالقة بـالمفهوم الجديـد،       الجديدة بشكل كبير على المفاهيم التي تعلمها مسبقا  والتي تكو          

ويجب أن ترتبط المعرفة الجديدة بالسابقة حتى تكون ذات معنى، باإلضافة إلى أن المتعلم بحاجة               

إلى أداة تتيح له الدعم والمساندة في حالة التعلم الجديد، وتعمل كإستراتيجية تساعد المتعلم علـى                

الل اسـتخدام إسـتراتيجية الخارطـة       التعلم بشكل صحيح وفعال وكل ذلك يمكن توفيره من خ         

  .المفاهيمية
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   : الدراسات السابقة 3. 2

  

   :الدراسات العربية. 1. 3.2
  

الدراسات السابقة ذات العالقة بدراسة مدى توظيف معلمي العلـوم          بعد االطالع على العديد من      

 كطريقة في عملية التدريس بحيـث       ية الخرائط المفاهيم  إلستراتيجية الدنيا   األساسيةفي المرحلة   

 اهتمـام   وإثـارة يساعد الطلبة على  تحسين تحصيلهم وتنمية التفكير بأنواعه واالحتفاظ بالتعلم            

لذا ستعرض الباحثة هـذه     ق التقليدية في التدريس     ر قدراتهم المعرفية مقارنة بالطر    الطلبة وتطوي 

  . لهذه الدراسةأهميةالدراسات لما لها من 

  

 معلمي العلوم العامة في المرحلـة       إدراك إلى التعرف   إلى هدفت   دراسة) 2007 (اتشت أجرى 

 الستخدام الخرائط المفاهيمية ومعيقات استخدامها من وجهة نظرهم، وقد تكون مجتمع            األساسية

 حتـى   األولالدراسة من جميع المعلمين والمعلمات الذين يدرسون مادة العلوم العامة من الصف             

 العينة بالطريقة الطبقيـة     واختيرت،في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة،     ألساسياالصف العاشر   

 كأداة لدراسته بعد التأكد من صدقها وحـساب         استبانه البيانات استخدم الباحث     ولجمعالعشوائية،  

 تمثلت باستخراج المتوسطات الحـسابية، والنـسب        إحصائية أساليبثباتها،وقد استخدم الباحث    

واختبـار تحليـل    ) ت(، واستخدام اختبـار   ألفا المعيارية، ومعامل كرونباخ     رافاتالمئوية،واالنح

 الدراسـة بـأن     أظهرت البيانات،   ةمعالج، وبعد   البعديةللفروق  ) LSD( واختبار األحاديالتباين  

 الستخدام الخرائط المفاهيمية كانت بدرجـة       األساسيةدرجة ادراكات معلمي العلوم في المرحلة       

 الستخدام الخرائط المفاهيمية بشكل عـام تعـزى   إحصائيادم وجود فروق دالة  كبيرة جدا، مع ع   

 السـتخدام الخـرائط   اإلدراك متغير الجنس والتخصص وسنوات الخبـرة ، وفـي مجـال          إلى
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 استخدام الخرائط   ألهمية اإلدراكالمفاهيمية كطريقة تدريسية لمتغير المؤهل العلمي ، وفي مجال          

 لمتغيـر المؤهـل العلمـي       إحصائياهة المشرفة، ووجود فروق دالة      كطريقة تقويمية لمتغير الج   

ولصالح حملة البكالوريوس وكطريقة تدريسية  وتخطيطية لمتغير الجهـة المـشرفة ولـصالح              

تدريسية أو تقويميـة   طريقة   عند استخدامها    إحصائياالمدارس الخاصة ، وعدم وجود فروق دالة        

، ولصالح المعلمين الذين شاركوا في الدورة، وكان        مع وجود فروق عند استخدامها في التخطيط      

من أهم معيقات استخدامها عدم عقد دورات في بداية العام الدراسي، وعدم معـرفتهم بمفهـوم                

الخريطة ، وفي ضوء النتائج أوصى الباحث ، بضرورة عقد دورات تدريبية ، وتزويد معلمـي                

 الخرائط المفاهيمية من اجل اسـتخدامها       العلوم بنشرات تربوية ترشدهم بطريقة إعداد وتصميم      

  . على الوجه األمثل

  

 كأسـلوب  معرفة اثر استخدام خرائط المفاهيم       إلىهدفت  دراسة  ) 2003 ( طالب، عبد اهللا   اجرى

 األساسـي  المعتاد على تحصيل طلبة الصف الثامن من مرحلة التعليم           باألسلوبتدريس مقارنة   

وقد تكونت عينة الدراسة مـن      . نمية اتجاهاتهم نحو العلوم   بمدينة تعز لمفاهيم وحدة الكهرباء وت     

صفوف دراسـية   ) 4( في المدارس الحكومية بمدينة تعز مكونة من       األساسيطلبة الصف الثامن    

مدارس مختلفة، وسيتم قياس التحصيل الدراسي للمفاهيم العلمية في وحـدة الكهربـاء             ) 4(ومن

يق وفي قياس اتجاهاتهم نحو العلوم، وقـد اتبـع          للصف الثامن في مستوى التذكر، الفهم والتطب      

الوحـدة باسـتخدام    الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي حيث درست المجموعة التجريبية           

 أدوات إعـداد درست المجموعة الضابطة الوحدة بالطريقة المعتادة، وتم        ط المفاهيم، بينما    خرائ

 من صدقها واحتساب الثبـات وتـم        والتأكداه  الدراسة التي اشتملت على االختبار ومقياس االتج      

 بـين   إحـصائية  لتحليل النتائج التي بينت انه يوجد فـروق ذات داللـة             spssاستخدام برنامج   
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 ألبعدي ألتحصيليمتوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار          

ن متوسطي درجات المجموعتين في      بي إحصائياولصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة       

 الدراسة بضرورة استخدام    أوصتوقد  ÷ مقياس االتجاه نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية،      

  .األساسيةخرائط المفاهيم في المرحلة 

  

 هدفت إلى التعرف على فاعلية خرائط المفـاهيم علـى           دراسة) 2006 (تيس الباحث   وأجرى 

من التعليم بالجزائر في بنية الجزيء في مادة الكيميـاء كمـا            تحصيل طلبة الصف الثاني ثانوي      

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن شيوع الكثير من التصورات البديلة حولها، لدى عينة قوامها               

 من الذكور واإلناث المختارين بالطريقة العشوائية من مدرستين بـالجزائر خـالل الـسنة               100

 اختبار لتحديد درجة أهمية المفـاهيم واختبـار لرصـد            وقد اعد الباحث   2006\2005الدراسية  

التصورات البديلة التي توجد في أذهان وأفكار الطلبة وقد توصلت الدراسة إلى تصنيف مفـاهيم               

بنية الجزيء إلى ثالث مراتب من حيث األهمية، وشيوع الكثير من التصورات البديلة حول أهم               

سة، ووجدت الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بـين         مفاهيم بنية الجزيء لدى أفراد عينة الدرا      

متوسطي درجات الطلبة قبليا وبعديا في اختبار التصورات البديلة لصالح القياس ألبعـدي كمـا               

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الدرجة الكليـة لالختبـار ألتحـصيلي                

  . ناثلمفاهيم ومصطلحات بنية الجزيء لصالح مجموعة اإل

  

 دورة الـتعلم    إسـتراتيجيتي  استقصاء   إلىهدفت    دراسة )2006(الخوالدة والعليمات     أجراى 

 الثـانوي   األول والتفكير العلمي لدى طالب الصف       األحياءوخريطة المفاهيم على التحصيل في      

فـي  طالبا  ) 120(تكونت عينة الدراسة من     ،  اإلحياءالعلمي مقارنة بالطريقة التقليدية في تدريس       
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 للبنـين،   األولى الثانوي العلمي، في مدرسة المفرق الثانوية        األولثالث شعب من شعب الصف      

ووزعت هذه الشعب عشوائيا لتشكيل المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية  وقد تم تدريس             

باستخدام دورة التعلم، وتم تدريس المجموعـة التجريبيـة         ) 40=ن (األولىالمجموعة التجريبية   

) 40=ن( في حين تم تـدريس المجموعـة الـضابطة          باستخدام خريطة المفاهيم،  ) 40=ن(نيةالثا

 األحيـاء  وجود فروق دالة احصائيا في التحصيل في   إلىبالطريقة التقليدية ، وتوصلت الدراسة      

دورة التعلم، خريطة   (  التدريس   إستراتيجيتي إلى الثانوي العلمي تعزى     األوللدى طالب الصف    

 دورة  بإسـتراتيجية  اتعلمـو ، وكان التفوق لصالح الطالب الـذين        )و الطريقة التقليدية  المفاهيم،  

 إالالطريقة التقليدية    ب اتعلمو خريطة المفاهيم، مقارنة بنظرائهم الطالب الذين        وإستراتيجيةالتعلم،  

وجود فـروق دالـة      خريطـة المفـاهيم،و    إستراتيجية دورة التعلم مع اثر      إستراتيجيةانه تكافئ   

 التدريس،  إستراتيجية إلى الثانوي العلمي تعزى     األولصائيا في التفكير العلمي لطالب الصف       اح

 دورة التعلم مقارنة بنظرائهم الطالب الذين       بإستراتيجيةوكان التفوق لصالح الطالب الذين تعلموا       

 خريطـة   يجيةإسـترات  دورة التعلم مع اثر      إستراتيجية انه تكافئ اثر     إالتعلموا بالطريقة التقليدية    

   .   الطريقة التقليديةالمفاهيم، وتكافأ اثر خريطة المفاهيم

  

 إلى استقصاء اثر استخدام الخريطة المفاهيمية في مـادة            دراسة هدفت  )2008(الشلبي   أجرى

األحياء في تحصيل طلبة الصف التاسع للمفاهيم العلمية ودافع االنجاز لـديهم و قـدرتهم علـى        

ل هناك فروق في المتغيرات التابعة الثالثة لدى الطلبة الـذكور واإلنـاث             التفكير اإلبداعي، وه  

 طالبة من طلبـة الـصف   44 طالبا و   66يعزى إلى طريقة التدريس وتكونت عينة الدراسة من         

التاسع في مدينة عمان، قسموا إلى مجموعتين تجريبية استخدمت الخريطة المفاهيمية و ضابطة             

 للعينات المـستقلة عنـد مـستوى الداللـة          T-test استخدم اختبار    درست الطريقة التقليدية وقد   
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a=0.05             الختبار فرضيات الدراسة الصفرية، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في 

تحصيل الطلبة و دافع االنجاز لديهم وقدرتهم على التفكير اإلبداعي لديهم لـصالح المجموعـة               

، وتفوق إناث المجموعة التجريبية على ذكـور المجموعـة         التجريبية يعزى إلى طريقة التدريس    

التجريبية في التحصيل وتفوق الذكور في اختبار التفكير اإلبداعي ككل و في مهارات األصـالة               

بينما كانت الفروق ذات داللة إحصائية في دافعية الطلبة لصالح الذكور واإلناث في المجموعـة               

تائج أوصت الدراسة بتوظيف الخرائط المفاهيميـة قبـل         التجريبية على حد سواء وبناء على الن      

التدريس وفي أثناءه وبعده وتدريب الطلبة على إعداد الخريطـة المفاهيميـة وتـضمين هـذه                

  . اإلستراتيجية في برامج اعدد المعلمين وإجراء العديد من الدراسات ذات العالقة

  

ى اثر التدريس وفق دورة التعلم  التعرف علإلى  دراسة هدفت  )2003(الجالد والـشملتي     أجرى

 ، وقـد حاولـت      للمفاهيم الفقهية  األساسيوالخرائط المفاهيمية في اكتساب طالب الصف التاسع        

 في اكتساب طالب الصف التاسع      إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      : األتي عن السؤال    اإلجابة

 التعلم والخـرائط المفاهيميـة      دورة( الطريقة المستخدمة في التدريس    إلىللمفاهيم الفقهية تعزى    

شعب، ولتحقيق  ) 3(طالبا موزعين على    ) (74وتكونت عينة الدراسة من     ): والطريقة االعتيادية 

 اختبار تحصيلي يقيس درجة اكتـساب الطلبـة للمفـاهيم           بإعداد الدراسة قام الباحثان     أغراض

ـ دورة التعلم للتعـرف ع    الفقهية، واختبار لقياس المعرفة الفقهية لتطبيقه على طلبة مجموعة           ى ل

 بإعـداد وقد تم التأكد من ثبات وصدق االختبارين كما قام الباحثـان            معرفتهم المفاهيمية السابقة    

 وفق  األساسي للصف التاع    اإلسالميةمخططات تدريسية لوحدة الفقه المتضمنة في كتاب التربية         

راسة، قام الباحثان بتطبيق االختبار     دورة التعلم والخرائط المفاهيمية، وبعد االنتهاء من تطبيق الد        
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 الحـسابية واالنحرافـات     تالمتوسـطا  الثالث، وتم حساب     ةالدراس على مجموعات    ألتحصيلي

  .  في اكتساب الطلبة للمفاهيم الفقهيةةالطريق لمعرفة اثر األحاديالمعيارية واستخدم تحليل التباين 

 في اكتساب طـالب الـصف التاسـع         يةإحصائ هناك فروقا ذات داللة      إن بينت نتائج الدراسة    

 في التدريس حيث وجدت فـروق فـي         المستخدمة الطريقة   إلى للمفاهيم الفقهية تعزى     األساسي

الطريقة االعتيادية وطريقة دورة التعلم والخرائط المفاهيمية لـصالح دورة الـتعلم والخـرائط              

لم والخرائط المفاهيميـة فـي      المفاهيمية، كما لم تظهر النتائج وجود فروق بين طريقة دورة التع          

  . اكتساب الطلبة للمفاهيم الفقهية

 الدراسة بأهمية توظيف الخرائط المفاهيمية في تـدريس التربيـة           أوصتوفي ضوء هذه النتائج     

بمهارات استخدام دورة الـتعلم      تدريبية وورش عمل لتعريف المعلمين       دورات وإعداد اإلسالمية

اقتراح طرائق   و  المفاهيمية عند الطلبة   األخطاءت للكشف عن    والخرائط المفاهيمية و عمل دراسا    

   .لتحليلها وتصويبها

  

 قياس اثر استخدام الخرائط المفاهيمية في       إلى هدفت    دراسة )2006( يألزغبي والتو تنج   أجرى

تدريس القواعد والتطبيقات اللغوية في التحصيل و مستوى البنية المفاهيمية لدى طلبـة الـصف               

،وتكونت عينة الدراسة من شـعبتين مـن        األردن في مدارس النمو التربوي في       سياألساالعاشر  

 في مدارس النمو التربوي التابعة لمديرية التعليم الخـاص للعـام            األساسيشعب الصف العاشر    

 إحـدى طالبا حيـث تـم اختيـار        ) 53( وبلغ عدد طلبة الصف العاشر       2007\2006الدراسي  

مادة النمو للمجموعة التجريبية باستخدام الخرائط      وتم تدريس    ضابطة،   وأخرىالشعبتين تجريبية   

المفاهيمية أما الضابطة بالطريقة االعتيادية وتم استخدام تحليل التباين األحادي للمقارنـة بـين              

المتوسطين الحسابيين البعدين لعالمات الطلبة، وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق طلبة المجموعة            
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موعة الضابطة كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية           التجريبية على طلبة المج   

على اختبار مستوى البنية المفاهيمية لصالح طلبة المجموعة التجريبية وقـد أوصـت الدراسـة               

بضرورة االهتمام من جانب القائمين على تأليف كتب القواعد للغة العربية بالخرائط المفاهيميـة              

   .يب المعلمين على استخدام الخرائط المفاهيميةوعمل دورات تدريبية تهدف تدر

 معرفة اثر استخدام خـرائط المفـاهيم فـي التحـصيل            إلى  دراسة هدفت  )2002 (مكي أجرى

المعرفي لطلبة الصف الثالث االبتدائي في مادة العلوم، ولتحقيق ذلك حددت الباحثة عينتها مـن               

المقررة لتالميذ  )اطيس في حياتنا    المغن(  وحدة األولحيث درس الصف    ) 58=ن(صفين دراسيين 

بطريقة ) 2002( عام األولبمدارس مملكة البحرين في الفصل الدراسي       . الصف الثالث االبتدائي  

الوحدة بالطريقة التقليدية القائمة علـى العـرض        الخرائط المفاهيمية، بينما درس الصف الثاني       

، واستخدم تحليل التباين الثنـائي،   العينة الختبار تحصيلي قبلي وبعدي     أفرادوالشرح، وقد خضع    

وجود فـروق ذات     إلىو اختبار نيومان كولز، واختبار ت لتحليل النتائج وقد توصلت الدراسة            

 في متوسط تحيل طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل طلبـة المجموعـة             إحصائيةداللة  

 بين متوسطات تحصيل    ةإحصائيوجود فروق ذات داللة     و ضابطة ولصالح المجموعة التجريبية   ال

 بين  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة      حصيل المختلفة، وكذلك     مستويات الت  إلىالطلبة تعزى   

وقـد  .  التفاعل بين طريقة التدريس ومـستوى التحـصيل        إلىمتوسطات تحصيل الطلبة تعزى     

 الدراسة بضرورة استخدام طريقة الخرائط المفاهيمية فـي التـدريس وعلـى تـدريب               أوصت

  .لمعلمين على استخدامهاا

  

هدفت إلى التعرف على اثر الخـرائط المفاهيميـة فـي تنميـة               دراسة )2008(القاضي   أجرى

مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي في اللغة العربيـة، ولتحقيـق ذلـك                
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 اإلبـداعي لـدى     ما اثر الخرائط المفاهيمية في تنمية مهارات التفكير       إلى معرفة    ة  سعت الدراس 

هل يختلف تأثير الخرائط المفاهيمية في تنميـة        وطلبة الصف السابع األساسي في اللغة العربية؟        

مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي في اللغة العربية باختالف الجـنس؟              

كومية التابعة  تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع األساسي في المدارس الح           وقد  

 والبـالغ  2008/2009لمديرية التربية و التعليم للواء البادية الشمالية الغربية، للعـام الدراسـي    

وتم اختيار المدارس بطريقة العينـة      . إناثا) 938(ذكورا، و ) 771(طالبا و طالبة  )1709(عددهم  

. الذكور و اإلنـاث   العشوائية الطبقية البسيطة، وتم توزيعها على ستة شعب دراسية من مدارس            

وإلغراض الدراسة قام الباحث بأعداد نماذج التدريس وفق أسلوب الخرائط المفاهيمية، وإعـداد             

ان بأكبر عدد ممكن من اإلجابات      اختبار التفكير اإلبداعي حتى يقيس مدى قدرة الطلبة على اإلتي         

ة، تمثلـت فـي     وبعد جمع البيانات وتفريغها تمت معالجتها باستخدام طرق إحـصائية  وصـفي            

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وطرق إحصائية تحليلية مناسبة تضمنت تحليـل           

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية  )  ANCOVA(التباين المصاحب

بين المجموعات الدراسية التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درسـت وفـق             

لوب الخرائط المفاهيمية على اختبار التفكير اإلبداعي ككل، وعدم وجود فـروق ذات داللـة               أس

. إحصائية بين المجموعات الدراسية تعزى إلى جنس الطلبة على اختبار التحصيل اإلبداعي ككل            

وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة أوصى الباحث بـضرورة اسـتخدام خـرائط                

  .ليتها في المراحل الدراسية المختلفة، وكذلك في المواد الدراسية األخرىالمفاهيم، وفاع

   

 معرفة اثر استخدام طريقة خرائط المفـاهيم فـي          إلىهدفت   دراسة   ) 1999( زلوم    أجرى

 لموضوع  ءالكيميا في   األساسيالتحصيل المباشر واالحتفاظ بالمعلومات لطلبة الصف التاسع        
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 إلى طالبا وطالبة اختيرت قصديا وتم تقسيمها        162الدراسة من   تكون عينة    و الماء في حياتنا  

 الدراسـة   أهـداف  الباحثة من اجل تحقيـق       أعدتمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة وقد      

 إعـادة  من نوع اختيار من متعدد تم تطبيقها على المجموعتان ومـن ثـم               اتحصيلياختبار  

 لنتـائج  اإلحـصائية  التحليالت   تأظهركاختبار مؤجل وقد    االختبار على مجموعات الطلبة     

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى نوع المعالجة  الجنس مما يدل             االختبار المباشر   

على فاعلية التدريس باستخدام طريقة الخرائط المفاهيمية أما بعد إجراء االختبار المؤجل فقد             

مجموعـة الـضابطة    أظهرت طلبة المجموعات التجريبية نتائج أفضل من نظرائهم فـي ال          

  .  بالمفاهيم العلمية التي درسوها أكثر من الذين درسوا بالطريقة التقليديةاواحتفظو.

  

 استقصاء اثر كل من الطريقة التقليديـة، والـتعلم          إلى  دراسة هدفت  )2005(قباض   أجرى

 األول الـصف    أطـول  ةالتعلم لفتر التعاوني على تعلم بناء خرائط مفاهيم متنوعة وبقاء اثر          

طالبا مـوزعين علـى     ) 72(وقد اشتملت عينة الدراسة على    . المتوسط بمدينة مكة المكرمة   

طالبا، وقد تم تدريسها بناء خرائط المفاهيم باستخدام        ) 35(مجموعتين ، المجموعة الضابطة     

 الـتعلم   إسـتراتيجية وتم تدريسها باسـتخدام     ) 37(الطريقة التقليدية، والمجموعة التجريبية     

 ستخدم الباحث اختبار تحصيلي كأداة لجمع المعلومات وبيانات الدراسـة، وتـم           التعاوني، وا 

ية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و اختبار       استخدام التكرارات و النسب المئو    

 تفوق المجموعة التجريبيـة علـى       إلى نتائجها   أشارتت لتحليل معلومات الدراسة، والتي      

صـحيحة،   لقياس القدرة على بناء خرائط مفـاهيم         ألبعديتبار  المجموعة الضابطة في االخ   

وكذلك خرائط متنوعة وإبداعية، وان دراسة خرائط المفاهيم في بيئة تعاونية لم يكن عـامال               

مؤثرا في مدى االحتفاظ بأثر التعلم وإتقان مهارة بناء خرائط صحيحة، كما أوضحت النتائج              
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 الضابطة في إعادة االختبار ألبعدي لقياس االحتفاظ        تفوق المجموعة التجريبية علة المجموعة    

  . بالقدرة على بناء خرائط مفاهيم متنوعة وإبداعية

  

خرائط المفاهيم في تنمية القـدرة       استقصاء فاعلية    إلى   دراسة هدفت  )2003(الفالح   أجرى

زن  العالقات وتعديل التصورات الخاطئة في مادة العلوم في وحدة الحركة وتـوا            إدراكعلى  

واسـتخدم البحـث التـصميم      .  لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة الرياض       األجسام

 للمجموعة الضابطة غير المتكافئة وتـم       ألبعديالتجريبي المعروف بتصميم القياس القبلي و       

 طالباتهـا  صفوف بطريقة عشوائية ،وصفين المجموعـة التجريبيـة وعـدد            أربعةاختيار  

 القبلي  األداءولقياس  طلبة  ) 64(للمجموعة الضابطة وعدد طلبتها    آخرينطالبة وصفين   )66(

 العالقـات بـين     إدراكوالبعدي للطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبـار          

 وأخـر  العالقات بين المفاهيم،     إلدراك الباحثة اختبار    أعدت،  المفاهيم و التصورات الخاطئة   

ى المجموعتين ومن ثم تدريس المجموعـة التجريبيـة         للتصورات الخاطئة وتطبيقها قبليا عل    

باستخدام خرائط المفاهيم والمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، وبعد ذلـك تـم تطبيـق              

 أظهـرت  بعديا، وباستخدام تحليل التباين التالزم ذي االتجاه الواحد، ومربع ايتـا،             األدوات

وتعـديل   بين المفـاهيم     العالقات إدراكلى  النتائج فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية القدرة ع       

   .التصورات الخاطئة 

 معرفة فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في تـدريس         إلى هدفتدراسة  ) 2005(الشهراني   أجرى

 144، اشتملت عينة الدراسة على      األحياءوحدة التلوث البيئي على التحصيل واالتجاه نحو مادة         

 بإعـداد ضابطة وتجريبية، وقام الباحـث  :  مجموعتينإلىا   ثانوي، قسمو  األولطالبا في الصف    

وتم تطبيـق االختبـار     . مجموعة من خرائط المفاهيم واختبار تحصيلي في وحدة التلوث البيئي         
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 عـدم   إلـى  نتائج الدراسـة     وأشارت.  ومقياس االتجاه على عينة الدراسة قبليا وبعديا       ألتحصيلي

 درجات المجموعة التجريبيـة فـي االختبـار          بين متوسطات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة     

 بين متوسط   إحصائية وجود فروق ذات داللة      إلى النتائج   أشارت القبلي والبعدي ،كما     ألتحصيلي

.  لـصالح التطبيـق البعـدي      األحيـاء درجات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو مادة         

  . واشتملت الدراسة على مجموعة من التوصيات والمقترحات

  

 معرفة اثر استخدام خرائط المفاهيم في تدريس مقرر         إلىهدفت  دراسة  ) 2002(السراني   أجرى

نحـو العلـوم، وقـد       بكلية المعلمين بحائل على التحصيل الدراسي للطالب و اتجاهاتهم           األحياء

طالبا من طلبة كلية المعلمين بحائل المسجلين للفـصل الدراسـي           ) 75(سة من   تألفت عينة الدرا  

 مجموعة من خرائط المفـاهيم  أعدت مجموعتين تجريبية وضابطة، وقد      إلىي، وتم تقسيمهم    الثان

للموضوعات المختارة واختبار تحصيلي لقياس التحصيل الدراسي، وتم اختبار صحة الفـروض            

 الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة          وأسفرتختبار ت،   باستخدام تحليل التباين المصاحب وا    

 بين متوسطات درجات المجموعـة التجريبيـة التـي          α)=0.05(لة   عند مستوى الدال   إحصائية

درست باستخدام الخرائط المفاهيمية ومتوسطات درجات المجموعة الـضابطة التـي درسـت             

 عنـد مـستوى التـذكر ولـصالح المجموعـة           ألبعديبالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل      

 بين متوسطات   α)=0.05(مستوى الداللة    عند   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة      و. التجريبية

درجات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الخرائط المفاهيميـة ومتوسـطات درجـات             

 عنـد مـستوى   ألبعديالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل         

 عنـد   إحـصائية ت داللة   عدم وجود فروق ذا   وكذلك  .  ككل ألتحصيليالفهم والتطبيق واالختبار    

 بين الطالب الذين يدرسـون      األحياء في االتجاه نحو العلوم في مقرر        α)=0.05 (مستوى الداللة 
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 الدراسـة   أوصت الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية، وقد       إقرانهمبطريقة الخرائط المفاهيمية و     

 .  بكليات المعلميناألحياءباستخدام خرائط المفاهيم في تدريس مقرر 

  

 خرائط المفاهيم   إستراتيجية استقصاء فاعلية    إلى  دراسة هدفت  )2005(مقابلة والفالحات   أجرى  

 في مادة قواعـد اللغـة العربيـة مقارنـة بالطريقـة             األساسيفي تحصيل طلبة الصف الثامن      

 في مديرية التربية والتعلـيم      األساسيوتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثامن        . االعتيادية

طالبـا وتكونـت    ) 574(وعددهم) 2005-2004( البتراء للفصل الدراسي الثاني من العام      للواء

درسـت   ضـابطة    األولـى طالبا وطالبة موزعين على مجموعتين،      ) 123(عينة الدراسة من    

 تجريبيـة و مكونـة مـن        واألخرى وتكونت من شعبتين      درست بالطريقة االعتيادية   بالطريقة

 مادة  األولى،  أداتين خرائط المفاهيم، وقد استخدمت الدراسة       يةإستراتيجشعبتين درست باستخدام    

 فقرة من نوع    30اختبار تحصيلي تكون من     : ة منظمة باستخدام خرائط المفاهيم، والثانية     تعليمي

االختيار من متعدد وبعد التأكد من الصدق واحتسب معامل الثبات أستخدم الباحث تحليل التباين              

 لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود      إحصائيائج وجود فروق دالة      النتا أظهرتالثنائي، وقد   

 تعـزى للتفاعـل   إحصائيا تعزى للنوع االجتماعي، وعدم وجود فروق دالة      إحصائيافروق دالة   

  .بين النوع االجتماعي والطريقة

 التعرف على مدى فاعلية بناء خرائط المفاهيم تعاونيـا          إلى هدفت  دراسة )2000(السيد أجرى 

 ، اشتملت عينة الدراسة على فصلين دراسيين مـن          باإلماراتفي تعلم العلوم بالمرحلة االبتدائية      

طلبة الصف السادس االبتدائي في مدرسة عائشة بنت عبد اهللا االبتدائية التابعة لمنطقة عجمـان               

  مجموعـة ضـابطة ومجموعـة      إلى، وقد تم توزيعهم عشوائيا      اإلماراتالتعليمية التابعة لدولة    

 والراشدين  لألطفال طالبا، وقد استخدم اختبار الدافع لالنجاز        30تجريبية وبلغ عدد كل مجموعة      
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 في العلوم و دليل المعلم لتنفيـذ        األكاديميومقياس توزي لالتجاه نحو العلوم، واختبار التحصيل        

وقـد  ،  األدوات، وتم التأكـد مـن ثبـات         لألطفالدروس الوحدة المختارة واختبار تقدير الذات       

 بـين   α)=0.01(إحصائيا عند مـستوى الداللـة      نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة        أوضحت

 الختبـار   ألبعديمتوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق          

ولصالح المجموعة التجريبية، وان الفرق بين متوسـطي درجـات          التحصيل المعرفي في العلوم     

التجريبية في التطبيق المؤجل الختبار التحصيل ليس له داللة إحـصائية عنـد             طلبة المجموعة   

، وان احتفاظ طلبة المجموعة التجريبية بالمفاهيم العلمية يرجـع إلـى            α)=0.05(مستوى الداللة 

إستراتيجية الخرائط المفاهيمية تعاونيا والتي اتبعت معهم، وتفوق المجموعـة التجريبيـة علـى              

   .نمية االتجاهات االيجابية نحو العلومالضابطة في كسب وت

  

 إلستراتيجية الكشف عن اثر استخدام برنامج معد وفقا         إلى  دراسة هدفت  )1999(حسنين اجرى

 على التحصيل المعرفي وبقاء اثر التعلم لدى تالميذ الصف          وأثرهخرائط المفاهيم لتدريس العلوم     

راسة احتاج الباحث اسـتخدام المـنهج       ه الد هذوفي  .  ذو السعة العقلية المحدودة    اإلعدادي األول

 الدراسة  عينة البحث للقيام بالبحث الحالي، ولتحقيق ذلك حدد الباحث          أنواع انسب   ألنهالتجريبي  

 بسوهاج، وقد   اإلعدادية الثانوي بمدرسة ناصر     األولبحيث تكون مقصودة من بين طلبة الصف        

 األشـكال ائم بتطبيـق البرنـامج، اختبـار      تمثلت بالبرنامج ودليل للق    أدواتاشتمل البحث على    

 نتـائج أثبتت ال و اختبار تحصيل، و استخدم اختبار ت لفحص فرضيات الدراسة، وقد            المتقاطعة  

 عينة البحث في كل من التطبيـق        أفراد بين متوسطات درجات     إحصائيةوجود فروق ذات داللة     

 بـين   α) 0.01(مستوى الداللة  عند   إحصائيةوجود فروق ذات داللة     و. ألبعديالقبلي والتطبيق   
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 المؤجـل الختبـار     ألبعدي والتطبيق   ألبعديمتوسطي درجات عينة البحث في كل من التطبيق         

 .  المؤجلألبعديالتحصيل وذلك لصالح المجموعة التطبيق 

 بإعادة األساسي من التعليم    اإلعدادية مناهج العلوم بالحلقة     واضعو الدراسة بأن يقوم     أوصتوقد  

بهذه المرحلة وذلك بحذف التكرار والحشو الزائد والتفاصـيل التـي ال            ناهج العلوم   النظر في م  

  .داعي لها
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  :األجنبيةالدراسات  2.3.2

سـم  ر المترتبة على دمج مفهـوم  اآلثارتحديد  إلىهدفت دراسة  ) Asan,2007 (أسـان  أجرى

 هذه الدراسة علـى     أجريت، وقد    انجازات طلبة الصف الخامس في مادة العلوم       إلظهارالخرائط  

 تركيا وتم تطبيق اختبـار قبلـي وبعـدي    -طالب في مدرسة آثار االبتدائية 32عينة مكونة من 

وتم تعريض الطلبة فـي المجمـوعتين التجـريبيتين    .  الخياراتدسؤال متعد ) (20مكون من 

 إجراءوتم  ) حرارةالحرارة و درجة ال   ( التدريس التي تغطي نفس الوحدة       أساليبوالضابطة لنفس   

بعد الدروس االبتدائية ومع ذلك ، وبعد االختبار القبلـي تـم تـدريس              اختبار قبلي للمجموعتين    

المجموعة الضابطة بالمراجعة التقليدية الشفوية للمواد، والمجموعـة التجريبـي تـم تدريـسها              

هيمية ، وبعد ذلك تم     كأداة لتعليم مفهوم الخارطة المفا    . باستخدام اإللهام وهو قائم على الحاسوب     

وقد . يا  إجراء االختبار ألبعدي للمجموعتين وتم تحليل النتائج لمالحظة الفروق في النتائج إحصائ           

 مفهوم الخارطة المفاهيمية لها تأثير ملحوظ  على انجاز الطلبة فـي             أظهرت نتائج الدراسة بأن   

   .مادة العلوم

  

عاما كامال فـي الـصف الـسابع         ت دراسة دام  )Rice,Ryan,1998 (خرونا رايس و  أجرى 

لصف العلوم مع الطلبة المنتظمين، وقد تم تطوير طريقة استخدام الخارطـة المفاهيميـة فـي                

اإلجابات لتقيم المعرفة والفهم في انجازات الطلبة العلمية من خـالل ربـط    )  scoring(تسجيل

وقد اسـتندت علـى صـحة       تسجيل اإلجابات في الخرائط المفاهيمية لتحقيق األهداف التعليمية،       

  العشرات من المقترحات واالرتباطات المرتفعة بين الخرائط المفاهيمية ووحدة االختبارات 
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المتعددة والتي قدمت أدلة قوية على صدق المحتوى للخرائط المفاهيمية، وكذلك العالقـة بـين               

وحـدة الوطنيـة تؤكـد      الخارطة المفاهيمية ونتائجها ومعيار الدولة المشار إليه واالختبارات الم        

صحة المحتوى والمنهج للخرائط المفاهيمية في تسجيل اإلجابات التي تشير إلى الخـروج عـن               

وكانـت نتـائج    . الطريقة التقليدية التي تركز على الخصائص مثل التسلسل الهرمي والمتفـرع          

 واإلجرائية  ةيريالدراسة تشير إلى أن الخرائط المفاهيمية يمكن أن تستخدم في تقييم المعرفة التفس            

  .وكالهما لهما مكان في صف العلوم

   

 إلـى   دراسـة هـدفت    )Zantiy,Ferlop,Fairmant,2003 (زانتج وفيرلوب وفيرمنت   أجرى

 الخارطة المفاهيمية والمقابلة في استرجاع المعلومـات        أداتيالتعرف على اثر استخدام كل من       

 سبعة من المعلمين للتجربة     إخضاعت ، تم    التي يمتلكا المعلمون و مدى احتفاظهم بهذه المعلوما       

في التدريس وقد دون أفراد      بطرحها عليهم هي عن خبرتهم       ا التي قامو  األسئلةوقد كان محتوى    

في استرجاع المعلومات أكثر     ، وقد تم استخدام الخارطة المفاهيمية الكبيرة         العينة التجريبية ذلك  

 من األداتـين يمكـن اسـتخدامها السـترجاع          من المقابلة، وقد خرجت الدراسة بنتيجة أن كال       

  . المعلومات

 دراسة المفاهيم من خـالل اسـتخدام        إلى هدفت    دراسة )Alkahtani,2009 (الخاتاني أجراى 

، تكونت عينة الدراسـة مـن    ADHD أطفال عند اإلبداع في خلق وأثرهاالخرائط المفاهيمية 

 مـن    يعانون من اضطراب عجز االنتباه وفرض النشاط         أطفال وهم   ADHD أطفالمجموعة  

 طالب من طلبـة الـصف       64خالل التحقيق في اآلثار المترتبة على اإلبداع ، وبلغ حجم العينة            

 طالب ، تم تطبيـق اختبـار        32الرابع والخامس تمم تقسيمهم إلى مجموعات في كل مجموعة          

 ، وتوصلت الدراسـة إلـى المجموعـة          أسابيع من تطبيق اإلستراتيجية    10تحصيلي عليهم بعد    
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التجريبية تم تصنيفها على أنها عينة منتجة و مبدعة للمفاهيم وأوصى الباحث بضرورة استخدام              

  . الخرائط المفاهيمية في التدريس

  

 اسـتخدام الخـرائط     إلىدراسة هدفت   ) Rica,Canas,Novak,2006 (نوفاك واخرون  أجرى 

ولتطوير المفاهيم واألفكار ن تمت هـذه الدراسـة          األدبطاق  المفاهيمية لتنظيم المعلومات في ن    

على عينة مكونة من مجموعتين مجموعة تم تدريسها باستخدام الخرائط المفاهيمية ولكن بـشكل              

شفهي ، ومجموعة تم تدريسها باستخدام الخرائط المفاهيمية وبشك كتابي، وتكونت عينة الدراسة             

جدت الدراسة أن استخدام الخرائط المفاهيمية بشكل شفهي         من اختبار شفهي واختبار كتابي، وأو     

في التدريس يسهل إدخال وبناء المعلومات في البناء ألمفاهيمي كما أوجدت الدراسة من استخدام              

الخرائط المفاهيمية في التدريس بشكل كتابي انه يوجد عالقة بين العمليـة الكتابيـة والخـرائط                

  .  عمليات التفكير العلياالمفاهيمية بحيث تعمل على تشجيع

  

مفاهيميـة   الخـرائط ال    هدفت إلى تقدير اثر استخدام      دراسة )Snelson,2010 (سنلسون أجرى

على تطوير المعرفة المفاهيمية التي تقوم على ثالث سمات أو اقتراحات، طبقت الدراسة علـى               

طرحت عليهم  عينة من الطلبة مكونة من ثالث مجموعات الذين وزعت عليهم خرائط متنوعة و            

بعض األسئلة بحيث درست مجموعتان بطريقة الخرائط المفاهيمية في حين لم تدرس مجموعـة              

، وطبق عليهم اختبار تحصيلي، وكان من نتـائج الدراسـة أن   واحدة بطريقة الخرائط المفاهيمية   

 نجاح فـي االختبـار األول وفـي         )%19(المجموعة التي لم تدرس بالخرائط المفاهيمية حققوا        

، أما المجموعة الثانية التي درست بالخرائط المفاهيمية فقد حققت فهـم            )%14  (الختبار الثاني ا
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نجاح، والمجموعة الثالثة إلي درست أيضا بـالخرائط المفاهيميـة          ) %43 ( متوسط وصل إلى  

   .  وكان هناك فروق في التحصيل بين االختبار األول والثاني)%73(حققوا 

  

 الخـصائص   معرفة إلى تدراسة هدف ) Sonak,Clure,Suen,1999 (وآخرونسوناك  وأجرى  

 لتعليم الفصول الدراسية، وقد تلقت العينـة        كأسلوبالنفسية والعملية لمفهوم الخرائط المفاهيمية      

 دقيقة من التدريب في مجال رسم تقنيات مفهوم الخرائط المفاهيمية وقـدمت قائمـة مـن                 )90(

.  من طالب الدراسات العليا    أزواجائط المفاهيمية من قبل      العينة، وتم رصد الخر    ألفرادالشروط  

ت للطرق الـستة بـين      وكل زوج استخدم ستة طرق مختلفة من الدرجات، وقد تم تصنيف الثبا           

 ، ووجد أن هناك ارتباط بين الخرائط المفاهيمية المرسومة والخرائط المفاهيميـة             5.23-5.76

ت المطلوب لتوفير التدريب في مجال رسم الخرائط        األصلية الداعمة لألساليب الستة، وكان الوق     

  .المفاهيمية وإنتاج المفاهيم تتفق مع اعتماد الخرائط المفاهيمية كتقنية لتقيم الفصول الدراسي

  

دراسة استهدفت معرفة اثر خرائط المفاهيم الفردية والجماعيـة         ) Brown,2000( براون أجرى

االولى : ى الباحث دراسته على ثالث مجموعات     حيث أجر ،  األحياءفي تحصيل الطلبة في مادة      

وتـم  ) 92(طالبا وتم تدريسهم بالطريقة المعتادة، والثانية تجريبية وتـضم        )117(ضابطة وتضم   

طالبا تم تدريسهم باستخدام خرائط     )95(تدريسهم باستخدام خرائط المفاهيم، ومجموعة ثالثة وتضم      

 إحصائيةلنتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة        المفاهيم القائمة على التعلم الجماعي، وأشارت ا      

المجموعة الضابطة والمجموعة التي    : بين متوسطات درجات طالب المجموعتين االولى والثانية      

  .درست باستخدام خرائط المفاهيم في التحصيل في مادة العلوم
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    تعقيب على الدراسات السابقة3.3.2

 خرائط المفـاهيم    إستراتيجية التي تناولت    واألجنبيةة  يتضح من العرض السابق للدراسات العربي     

يـة   معظمها قد جاءت لدراسة اثر استخدام خرائط المفاهيم في التحصيل العلمي في مواد علم              أن

 اسـتخدام   أن إلى وقد توصلت معظم هذه الدراسات في نتائجها         ،مختلفة ولمراحل دراسية متعددة   

 رفع مستوى تحصيل الطلبة وفهمهم واسـتيعابهم        إلى ىأد الحديثة في التدريس     اإلستراتيجيةهذه  

في دراساتهم وأكدوا على ضـرورة اسـتخدام هـذه          ومعظم الباحثين قد أوصوا     . للمادة العلمية 

، إضـافة    وفي جميع المواد الدراسـية     اإلستراتيجية داخل غرفة الصف لجميع المراحل التعليمية      

وقد استفادت الباحثة   .لبة ليكونوا معلمين متمكنين   إلى إمكانية استخدامها في الجامعات إلعداد الط      

من الدراسات السابقة  في التعرف على أدوات البحث التي استخدمت في الدراسـات الـسابقة،                

والتعرف على التحليالت اإلحصائية التي استخدمت  ومدى ومالءمتها للدراسة، والتعرف علـى             

الدراسة واالستفادة من المصطلحات الواردة     المتغيرات التي تمت دراستها ، والتعرف على عينة         

   في الدراسات، 

وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها جاءت لمعرفة مدى توظيف معلمـي               

نظرا لقلة الدراسات التي تقيس مدى توظيـف المعلمـين           العلوم إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية     

 في حدود علم الباحثة وقد تناولت الباحثة متغيرات جديدة لـم            مفاهيم وذلك إلستراتيجية خرائط ال  

     .تدرس كثيرا في الدراسات السابقة
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  :الفصل الثالث 

 _____________________________________________________  

  
    المقدمة1. 3

  
تناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي تمت فيها هذه الدراسة من حيث اإلجابة عن أسئلتها               

نتها، وخطوات إعـداد أدوات     والتحقق من فرضياتها وذلك من خالل تحديد مجتمع الدراسة وعي         

  .الدراسة وتطبيقاتها، والتصميم المستخدم في الدراسة، والمعالجات اإلحصائية

  

  : مجتمع الدراسة 2.     3

             تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات العلوم فـي المرحلـة االساسـية الـدنيا فـي                  

   للعـام   )مدارس التابعة لوكالة الغوث الدوليـة     الحكومية والخاصة وال  (مدارس محافظة بيت لحم     

مدرسـة  ) 170( ومعلمة مـوزعين علـى       امعلم) 291( والبالغ عددهم    2011/2012الدراسي  

ة الغوث الدوليـة وذلـك حـسب        مدرسة تابعة لوكال  ) 16(مدرسة خاصة و    ) 105(حكومية و   

  .  بيت لحم  في محافظة والتعليم في مديرية التربيةالسجالت الرسمية 

  

   : عينة الدراسة 

% 40معلما ومعلمة بنـسبة     ) 117(بلغ عددها   عشوائية  يار عينة الدراسة بالطريقة طبقية       اخت تم

معلما ومعلمة من المدارس الحكومية     ) 68(من مجتمع الدراسة تم تعينهم عشوائيا موزعين على         

كالـة الغـوث    لمة من مـدرس و    معلما ومع ) 7(معلما ومعلمة من المدارس الخاصة و       ) 42(و  

   .الدولية
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  )خصائص العينة الديمغرافية(األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة ):1. 3(جدول
  

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 30.77 36  ذكر

 69.23 81  أنثى

 100 117  المجموع  الجنس

 20.51 24 دبلوم

 71.79 84 بكالوريوس

 7.69 9  فأعلىبكالوريوس

 100 117 المجموع المؤهل العلمي

 58.12 68  حكومة

 5.98 7  وكالة

 35.90 42  خاصة
 الجهة المشرفة

 100 117  المجموع

 27.35 32   سنوات5أقل من 

 31.62 37   سنوات10 -5من 

 41.03 48   سنوات10أكثر من 
 سنوات الخبرة

 100 117  المجموع

  

  :  إجراءات الدراسة3. 3

خطة البحث من قبل عمادة الدراسات العليا، قامت الباحثة بالحصول على إذن بتطبيق             بعد إقرار   

ثم من مديرية التربيـة     ) 4ملحق(قسم التربية   /عمادة الدراسات العليا    /الدراسة من جامعة القدس     

 لدراسة من حيـث  إجراءات ا ومن ثم حددت الباحثة     ) 5ملحق  (والتعليم التابعة لمحافظة بيت لحم      

 والتحقـق    الدراسة  المناسبة لجمع بيانات     دواتاألوالذي استخدمته الباحثة في دراستها،      المنهج  

كما تضمنت توضيحا لمتغيرات الدراسة، والمعالجات اإلحصائية المستخدمة         ،من صدقها وثباتها  

  .لفحص فرضيات الدراسة
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  : منهج الدراسة  1. 3. 3

  . مالءمته إلغراض الدراسة المسحي نظرا ل المنهج الوصفيت الباحثة استخدام

  

    : الدراسةأدوات 2 .3. 3

 مدى توظيف معلمي العلوم في المرحلة االساسية الدنيا         إلى الدراسة في التعرف     أهداف لتحقيق  

 والدراسـات الـسابقة   األدبقامت الباحثـة بـاالطالع علـى       الخرائط المفاهيمية ،   إلستراتيجية

  ودعمتها بأداة ثانية وهي لعينة من أفراد الدراسة        )تبانةاالس(األداةوالمراجع المتخصصة في بناء     

) 35 ( علـى التي اشـتملت تم تحديد المحاور وصياغة الفقرات لكل محور من محاور الدراسة   و

 مقياس   وزنا مدرجا وفق سلم    األداة لكل فقرة من فقرات      أعطي فقرة موزعة على ثالث محاور،    

، محايـد    )4(،موافق تأخـذ  )5( موافق جدا تأخذ  :يوالتقدير على النحو االت     الخماسي، )ليكرت(

  ).1(، معارض جدا تأخذ)2(، معارض تأخذ)3(تأخذ

  

    : صدق األداة

 و  الخبرةموعة من المحكمين من ذوي       من خالل عرضها على مج     االستبانة التحقق من صدق     تم

 آرائهم  لمعرفة محكمين) 10(االختصاص من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين والبالغ عددهم         

  . إضافة أو سواء في حذف أدوات الدراسةوعمل التعديالت على 
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   :ثبات األداة

معلما ومعلمة مـن    ) 10( بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من         االستبانة تم التحقق من ثبات   

ـ           عينتها و مجتمع الدراسة وخارج     ات قد تم استخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا إذ بلغت قيمة الثب

  ).2.3( كما هو موضح في جدول بدرجة عالية من الثباتوبذلك تتمتع االستبانة) 0.919(

  

   لألبعاد وللدرجة الكلية) كرونباخ ألفا(معامالت الثبات  :)2 .3(جدول

  عدد الفقرات  معامل الثبات  البعد

 في كإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  عملية التخطيط

0.897  7  

ي  فكإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  عملية التنفيذ

0.837  13  

 في كإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  عملية التقويم

0.837  15  

مدى توظيف معلمي العلوم في 

المرحلة األساسية الدنيا 

إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية 

  في مدارس محافظة بيت لحم

0.919  35  
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  : متغيرات الدراسة 3. 3. 3

  غيرات اآلتيةوتشمل المت: المتغيرات المستقلة -1

   )ذكر، أنثى(الجنس  -1

 )دبلوم، بكالوريوس، بكالوريوس فأعلى  (المؤهل العلمي -2

 ) وكالة خاصة، حكومية،( الجهة المشرفة  -3

 )سنوات10سنوات، أكثر من 10-5سنوات، من5اقل من (سنوات الخبرة  -4

5-  

  :  المتغيرات التابعة-2

  .رائط المفاهيمية في تدريس العلومتمثل في استجابة أفراد عينة الدراسة على مدى توظيف الخ

  

   : اإلحصائيةالمعالجة  4. 3 .3

للمعالجة اإلحصائية تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة والنـسب المئويـة             

 للعينـات المـستقلة    )ت( االستبانة، وكذلك اسـتخدم اختبـار      إلجابات عينة الدراسة على فقرات    

لقياس داللة الفروق )  One Way Analysis of Variance( ادي واختبار تحليل التباين األح

في المتوسطات حسب المتغيرات المستقلة في الدراسة، كما تم حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا              

  ).SPSS( للتحقق من صدق األداة اإلحصائي وثباتها وذلك ضمن برنامج الرزم اإلحصائية 

  

  

  



  

  

  

  :الفصل الرابع

  

  ة المقدم1.4   

  

  سة نتائج الدرا  2. 4   

  

  ملخص نتائج الدراسة   3. 4   
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة 

  

    :المقدمة 1. 4 

 مـدى    التعرف إلى  إلىدفت  لتي ه  الدراسة، ا  إليهايتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت        

لخرائط المفاهيمية فـي محافظـة       ا إلستراتيجية الدنيا   األساسيةتوظيف معلمي العلوم في لمرحلة      

 كان يختلف مدى توظيفها باختالف جنس المعلمين ومؤهلهم العلمـي والجهـة             إذابيت لحم، وما    

بياناتها، حيـث    الدراسة وجمع    إجراءاتوبعد تطبيق   . المشرفة عليهم وعدد سنوات الخبرة لديهم     

ض للنتائج بالتسلسل حـسب     وفيما يلي عر  . استخدمت التحليالت الوصفية واالستداللية المطلوبة    

  .أسئلة الدراسة

  : نتائج الدراسة2.4

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية فـي             درجةما  

  مدارس محافظة بيت لحم ؟

  وية لكل فقرة وللدرجة الكلية لإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئ

   :اآلتيةالنتائج اعتمدت المتوسطات ومن اجل تفسير 

  ةقليل 2.33 أقل من 

  متوسطة  :3.33_2.33

   كبيرة: 3.33أكثر من 



 - 56 -

  ترتيب المحاور حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية): 3. 3(جدول

  الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المحور

توظيف الخرائط كإستراتيجية في 

  عملية التخطيط
 كبيرة 0.46 4.50

توظيف الخرائط كإستراتيجية في 

  عملية التنفيذ
 كبيرة 0.36 4.44

توظيف الخرائط كإستراتيجية في 

  عملية التقويم
 كبيرة 0.36 4.26

مدى توظيف معلمي العلوم في 

المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية 

يمية في مدارس الخرائط المفاه

  محافظة بيت لحم
 كبيرة 0.33 4.37

  

 على توظيف معلمي العلوم فـي        مما يدل  4.37أن الدرجة الكلية بلغت     )4. 3(يتضح من الجدول  

المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحـم بدرجـة              

 بمتوسـط   ط كإستراتيجية في عملية التخطـيط      هي توظيف الخرائ    أهم المحاور  كبيرة، وقد كانت  

 )4.44(  بمتوسـط  توظيف الخرائط كإستراتيجية في عملية التنفيذ     يليها المحور   ) 4.50(حسابي  

 بمتوسـط   توظيف الخرائط كإستراتيجية في عمليـة التقـويم       وقد كانت اقل المحاور درجة هي       

  ).4.26( مقداره
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توظيف الخـرائط المفاهيميـة     ( ات المعيارية لفقرات االستبانة   المتوسطات الحسابية واالنحراف   :)4. 3(جدول

  ) في التدريسكإستراتيجية

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

 كبيرة  0.47 4.68  التمهيد لموضوع الدرس الجديد 1

 كبيرة  0.51 4.62 اختيار األنشطة المالئمة للتعلم في الحصة 2

 كبيرة  0.56 4.61 ت الالزم ألحداث التعلم في الحصةتخطيط الوق  3

 كبيرة  0.51 4.58 مراجعة مفاهيم الوحدة الدراسية  4

التدرج في عرض الموضوعات من حيث البساطة والتعقيد وفقا  5

 كبيرة  0.52 4.56 لمستوى الصف الدراسي

 كبيرة  0.56 4.56 تلخيص موضوعات الدروس بشكل واضح  6

 كبيرة  0.77 4.53 وس اليوميةتحضير الدر 7

 كبيرة  0.68 4.53  أعداد الوسائل التعليمية المناسبة للموضوعات الدراسية  8

 كبيرة  0.64 4.50 إثراء معلومات الطلبة في موضوع معين 9

 كبيرة  0.69 4.48 )السلوكية (تحديد األهداف التعليمية  10

 كبيرة  0.55 4.47 متابعة النمو المفاهيمي لدى الطلبة  11

 كبيرة  0.68 4.46 تنظيم البنية المعرفية وفقا لمرحلة المتعلم النمائية  12

 كبيرة  0.65 4.44  الدرس بشكل شمولي مترابطتعرض موضوعا 13

 كبيرة  0.73 4.42 تحسين قدرات الطلبة بطيئو التعلم  14

  كبيرة 0.66 4.39 اختيار استراتيجيات التعلم والتعليم المناسبة  15

 كبيرة  0.58 4.38 توجيه الطلبة إلى التركيز على األفكار الرئيسة للمفهوم  16

 كبيرة  0.89 4.36 الكشف عن الفروق الفردية بين الطلبة في التحصيل 17

 كبيرة  0.59 4.35 ألعداد اختبارات تكوينية وختامية متضمنة الخرائط طالتخطي 18
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 المفاهيمية

 كبيرة  0.53 4.35 متعلم للدرسالتحقق من مستوى فهم ال  19

 كبيرة  0.67 4.34 تحليل محتوى الموضوعات الدراسية 20

تدريب الطلبة على ربط المفاهيم معا في عالقة توصل إلى   21

 كبيرة  0.51 4.34 المفاهيم ذات المعنى

 كبيرة  0.49 4.33  كأداة تقويم ختامية  22

 كبيرة  0.72 4.32 أذهانهمتحفيز الطلبة على توليد معاني جديدة في   23

 كبيرة  0.62 4.31  تفعيل عملية تنمية التفكير بشكل عام  24

 كبيرة  0.75 4.31 الكشف عن مدى احتفاظ الطلبة بالمعلومات 25

 كبيرة  0.56 4.30 الكشف عن البيئة المعرفية السابقة لدى المتعلم  26

لتحليل كالتطبيق وا( قياس المستويات العليا من التفكير   27

 كبيرة  0.78 4.29  )والتركيب والتقويم 

 كبيرة  0.57 4.28 قياس قدرة الطلبة على تصنيف المفاهيم  28

 كبيرة  0.49 4.25 كأداة تقويم تكوينية  29

 كبيرة 0.60 4.16 توجيه الطلبة لتوظيفها كأداة تقويم ذاتية للمتعلم 30

  كبيرة 0.54 4.15 فاهيمتحفيز الطلبة على البحث عن العالقات بين الم  31

 كبيرة 0.93 4.15 قياس مدى تنظيم الطالب ألفكاره  32

 كبيرة 0.67 4.14 تحسين قدرات الطلبة على التفسير والتنبئو  33

  كبيرة 0.74 4.08 كأداة تقويم تشخيصية  34

الكشف عن سوء الفهم أو األخطاء المفاهيمية عند الطلبة من   35

 كبيرة 0.66 4.06  خالل شبكة المفاهيم

  الدرجة الكلية

 كبيرة  0.33 4.37
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أن معلمي العلـوم فـي المرحلـة          ومن الدرجة الكلية لفقرات االستبانة     )4.3(يتضح من الجدول  

ائط المفاهيميـة وبدرجـة     األساسية الدنيا في مدارس محافظة بيت لحم يوظفون إستراتيجية الخر         

 أهـم ، وقد كانـت     0.33انحراف معياري    و 4.37  مقداره في التدريس وبمتوسط حسابي   كبيرة  

 المالئمة  األنشطة، يليها الفقرة اختيار     4.68الفقرات هي التمهيد للدرس الجديد وبمتوسط حسابي        

 التعلم بمتوسط حسابي    إلحداث زمالألويليها تخطيط الوقت     ،4.62للتعلم بمتوسط حسابي مقداره     

ـ درجـة هـي توظيـف    ، وقد كان اقل الفقرات  4.61مقداره  الخـرائط المفاهيميـة   تراتيجيةإس

كإستراتيجية للكشف عن سوء الفهم أو األخطاء المفاهيمية عند الطلبة من خالل شبكة المفـاهيم               

    .4.06بمتوسط حسابي مقداره 

  

   السؤال الثاني  المنبثقة عنفرضياتالالنتائج المتعلقة ب

لة إحـصائية عنـد مـستوى       ال توجد فروق ذات دال    : "  والتي نصها  الفرضية األولى نتائج   -1

توظيف معلمـي العلـوم فـي المرحلـة األساسـية الـدنيا           متوسطات   في) α = 0.05(الداللة  

  .الجنسإلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

الفـروق فـي     لقياس داللـة     للعينات المستقلة )ت( استخدم اختبار    تم للتحقق من صحة الفرضية     

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسـية الـدنيا إلسـتراتيجية            توسطات الحسابية لدرجة  الم

   ).8.3(الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس كما في الجدول 
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    وفقا لمتغير الجنستوظيفالللفروق في المتوسطات الحسابية لدرجة ) ت( نتائج اختبار ):5. 3(جدول

  

  المحور     

 العدد  الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

  ذكر
364.510.46

  التخطيط

 أنثى
814.490.460.20 115 0.84 

  ذكر
364.450.36

  التنفيذ

 أنثى
814.430.350.29 115 0.77 

  ذكر
364.280.37

  التقويم

 أنثى
814.250.360.40 115 0.69 

  ذكر
364.390.33

إستراتيجية 

توظيف الخرائط 

 أنثى  المفاهيمية 
814.370.330.36 115 0.72 

) α≥0.05(ألفاكبر من   وهو أ )0.72(  الكلية أن مستوى الداللة اإلحصائية   )5.3(يتضح من الجدول  

  فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة  وجود عدم وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية  

)0.05≤α (  متوسطات توظيف معلمي العلوم في المرحلـة األساسـية الـدنيا إلسـتراتيجية             في

  الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس

ى الداللـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو: " والتي نـصها   الثانيةالفرضية  نتائج  

)0.05≤α(  توظيف معلمي العلوم في المرحلـة األساسـية الـدنيا إلسـتراتيجية             في متوسطات

  .الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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 لمتغير محاور األداة وللدرجة الكليةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل): 6.3(الجدول

  .العلميالمؤهل 

 المؤهل العلمي  المحور

 العدد 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.49 244.50 دبلوم

 0.45 844.49 بكالوريوس

 كإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  في عملية التخطيط

  

 0.48 94.54 بكالوريوس فأعلى  

 0.39 244.46 دبلوم

 0.34 844.41 بكالوريوس

 كإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  في عملية التنفيذ

  

 0.41 94.60 بكالوريوس فأعلى  

 0.38 244.34 دبلوم

 0.37 844.23 بكالوريوس

 كإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  في عملية التقويم

 0.27 94.36 بكالوريوس فأعلى

 0.36 244.42 دبلوم

 0.32 844.35 بكالوريوس

مدى توظيف معلمي العلوم في 

المرحلة األساسية الدنيا 

إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية 

 0.33 94.48 بكالوريوس فأعلى   مدارس محافظة بيت لحمفي
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 استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللـة الفـروق فـي              للتحقق من صحة الفرضية   

ة الـدنيا    توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسـي       وسطات الحسابية للدرجة الكلية لدرجة    المت

إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي كمـا              

  ).7.3(في الجدول 

وسطات الحسابية للدرجة الكلية    نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللة الفروق في المت          

ستراتيجية الخرائط المفاهيميـة فـي       توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إل        لدرجة

  .مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  .األحادي لمتغير المؤهل العلمينتائج اختبار تحليل التباين ): 7.3(الجدول

مجموع   مصدر التباين  المحور

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة 

الداللة 

  اإلحصائية

 0.0220.01  بين المجموعات

 24.211140.21  داخل المجموعات

  التخطيط

  

 24.23116  المجموع

0.04 

 

0.96 

 

 0.3020.15  بين المجموعات

 14.351140.13  داخل المجموعات

  التنفيذ

  

 14.64116  المجموع

1.18 

 

0.31 

 

 0.3320.16  بين المجموعات

 14.991140.13   المجموعاتداخل

  

  التقويم

 15.31116  المجموع

1.25 

 

0.29 

 

 0.2020.10  بين المجموعات

 12.391140.11  داخل المجموعات

إستراتيجية 

توظيف الخرائط 

 0.40 0.93 12.60116  المجموع  المفاهيمية
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 اكبر مـن    وهي) 0.40( المحسوبة  الكلية اإلحصائية مستوى الداللة    أن) 7.3(يتضح من الجدول    

وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد               )α≥0.05(ألفا

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسـية الـدنيا          متوسطاتفي   )α≥0.05(مستوى الداللة   

  .المؤهل العلميإلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           : "  التي نصها  الثالثةالفرضية  ائج  نت 

)0.05≤α(   توظيف معلمي العلوم في المرحلـة األساسـية الـدنيا إلسـتراتيجية             متوسطاتفي 

  .الجهة المشرفةالخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

  الجهة المشرفة لمتغير محاور األداة وللدرجة الكليةسابية واالنحرافات المعيارية ل المتوسطات الح):8.3(الجدول

  المحور

 المتوسط الحسابي العدد  الجهة المشرفة

االنحراف 

 المعياري

 0.45 4.51 68  حكومة

 0.16 4.86 7  وكالة

   في عملية التخطيطكإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  

 0.47 4.41 42  خاصة  

 0.36 4.44 68  حكومة

 0.24 4.76 7  وكالة

   في عملية التنفيذكإستراتيجيةائط توظيف الخر

  

 0.34 4.38 42  خاصة  

 0.35 4.27 68  حكومة

 0.31 4.48 7  وكالة

   في عملية التقويمكإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

 0.39 4.20 42  خاصة

 0.32 4.38 68  حكومة

 0.19 4.66 7  وكالة

مدى توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية 

جية الخرائط المفاهيمية في مدارس الدنيا إلستراتي

  محافظة بيت لحم

 0.34 4.31 42  خاصة
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 استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللـة الفـروق فـي              للتحقق من صحة الفرضية   

ة األساسـية الـدنيا      توظيف معلمي العلوم في المرحل     لدرجةوسطات الحسابية للدرجة الكلية     المت

كمـا   الجهة المشرفةإلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

   ).9.3(في الجدول 

وسطات الحسابية للدرجة الكلية    نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللة الفروق في المت          

 الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيميـة فـي         توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية      لدرجة

  )9.3( كما في الجدول الجهة المشرفةمدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

   لمتغير الجهة المشرفةاألحادينتائج اختبار تحليل التباين ): 9.3(الجدول

مجموع   مصدر التباين  المحور

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

   المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

 1.2120.61  بين المجموعات

 23.021140.20  داخل المجموعات

  التخطيط

  

 24.23116  المجموع

3.00 

 

0.05 

 

 0.8620.43  بين المجموعات

 13.781140.12  داخل المجموعات

  التنفيذ

  

 14.64116  المجموع

3.58 

 

0.03 

 

 0.4620.23  بين المجموعات

 14.851140.13  داخل المجموعات

  

  التقويم

 15.31116  المجموع

1.78 

 

0.17 

 

 0.7320.37  بين المجموعات

 11.871140.10  داخل المجموعات

إستراتيجية 

توظيف الخرائط 

 0.03 3.51 12.60116  المجموع  المفاهيمية
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  )α≥0.05(   ألفا وهي اقل من  ) 0.03(محسوبة ال  الكلية أن مستوى الداللة  )9.3(يتضح من الجدول  

وبالتالي تم رفض الفرضية الصفرية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة               

)0.05≤α(  توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط          متوسطاتفي 

جهة المشرفة وتم قبول الفرضية البديلـة       المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير ال        

 توظيف معلمي العلوم    في درجة )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى        في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط     

 مصدر هذه الفروق كما يظهر في الجدول         وقد استخدم اختبار شيفيه لمعرفة     المشرفةلمتغير الجهة   

    ). 10.3(رقم 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية): 10.3(الجدول

  خاصة  وكالة  حكومة  

  -0.07  0.27  0.00  حكومة

  وكالة
-0.27

0.00  *0.35-  

  خاصة
0.070.35*

0.00  

  

مدارس الوكالة  لح  ن مدارس الوكالة والخاصة لصا     الفروق كانت بي   أن )10.3(يتضح من الجدول  

 الخـرائط   إسـتراتيجية ها في المرحلة األساسية الدنيا      يوظف معلمي   مدارس الوكالة  أنمما يعني   

   .اإلستراتيجية لهذه  المدارس الخاصة توظيف معلمي أكثر منالمفاهيمية
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  نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية لمحور التنفيذ): 11.3(الجدول

   

  خاصة  وكالة  حكومة  

  -0.06  0.22  0.00  حكومة

  *0.38  0.00  -0.22  وكالة

  0.00  *0.38  0.06  خاصة

  

أن الفروق كانت بين مدارس الوكالة والخاصة لصالح مدارس الوكالة          ) 11.3(يتضح من الجدول  

يوظف معلميها في المرحلة األساسية الدنيا إسـتراتيجية الخـرائط           مما يعني أن مدارس الوكالة    

  .  توظيف معلمي المدارس الخاصة لهذه اإلستراتيجيةالمفاهيمية أكثر من

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           : "  التي نصها  الرابعةالفرضية  نتائج  

)0.05≤α(   توظيف معلمي العلوم في المرحلـة األساسـية الـدنيا إلسـتراتيجية             متوسطاتفي 

   .سنوات الخبرةزى لمتغير الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تع
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سـنوات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية لمتغيـر            ):12.3(الجدول

  الخبرة

  

  المحور

 المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة  

االنحراف 

 المعياري

   سنوات5أقل من 
324.51 0.42 

   سنوات10 -5من 
374.50 0.38 

 كإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  في عملية التخطيط

  

   سنوات10أكثر من   
484.49 0.53 

   سنوات5أقل من 
324.46 0.36 

   سنوات10 -5من 
374.45 0.27 

 كإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  في عملية التنفيذ

  

   سنوات10أكثر من   
484.41 0.41 

   سنوات5ل من أق
324.24 0.42 

   سنوات10 -5من 
374.30 0.31 

 كإستراتيجيةتوظيف الخرائط 

  في عملية التقويم

   سنوات10أكثر من 
484.24 0.37 

   سنوات5أقل من 
324.38 0.37 

   سنوات10 -5من 
374.40 0.25 

مدى توظيف معلمي العلوم في 

المرحلة األساسية الدنيا 

إلستراتيجية الخرائط 

المفاهيمية في مدارس محافظة 

   سنوات10ثر من أك  بيت لحم
484.35 0.36 
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للتحقق من صحة الفرضية  استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللـة الفـروق فـي                  

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسـية الـدنيا          وسطات الحسابية للدرجة الكلية لدرجة    المت

كمـا    ةسنوات الخبر لمتغير إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى

  ).13.3(في الجدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية              

مدى توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخـرائط المفاهيميـة فـي               

  .ت الخبرةمدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوا

   لمتغير سنوات الخبرةاألحادينتائج اختبار تحليل التباين ):13.3(الجدول

مجموع   مصدر التباين  المحور

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة 

الداللة 

  اإلحصائية

 0.0120.01  بين المجموعات

 24.221140.21  داخل المجموعات

  التخطيط

  

 24.23116  المجموع

0.03 

 

0.97 

 

 0.0720.03  بين المجموعات

 14.581140.13  داخل المجموعات

  التنفيذ

  

 14.64116  المجموع

0.26 

 

0.77 

 

 0.1120.06  بين المجموعات

 15.201140.13  داخل المجموعات

  

  التقويم

 15.31116  المجموع

0.42 

 

0.66 

 

 0.0420.02  بين المجموعات

 12.551140.11  داخل المجموعات

إستراتيجية 

رائط توظيف الخ

 0.82 0.20 12.60116  المجموع  المفاهيمية
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وهو اكبـر مـن     ) 0.8( المحسوبة  الكلية  اإلحصائية  مستوى الداللة  أن)13.3(يتضح من الجدول  

داللة إحـصائية عنـد     وجود فروق ذات    عدم   وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية     )α≥0.05(ألفا

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسـية الـدنيا          متوسطاتفي   )α≥0.05(مستوى الداللة   

   .سنوات الخبرةإلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

  

  : النتائج المتعلقة بتحليل المقابالت

لمات العلوم فـي المـدارس الحكوميـة والخاصـة          خالل تحليل نتائج المقابالت مع معلمي ومع      

 الدنيا في محافظة بيت لحـم، والبـالغ         لوكالة الغوث الدولية للمرحلة األساسية    والمدارس التابعة   

معلمي العلوم في المرحلة األساسية الـدنيا       توظيف   معلما ومعلمة،وفيما يتعلق بدرجة   ) 8(عددهم  

  . إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية

 توظيف معلمي العلـوم     لمتعلقة في درجة  جابات المعلمين على نفس مجاالت االستبيان ا      تركزت إ 

التخطـيط  : في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في ثالث مجاالت هـي           

  . والتنفيذ والتقويم

  

  : تعريف الخرائط المفاهيمية_ 1

فه معلمي العلوم عن الخرائط المفاهيميـة، وقـد          في صحيفة المقابلة بما يعر     األول السؤال   تناول

منهم يمتلكون القدرة على تعريف الخرائط المفاهيمية       ) 7 (أن المشتركين   إجاباتتبين من تحليل    

 لم يحدد فكرة واضـحة عـن معرفتـه        منهم  ) 1( لديهم معرفة بالخرائط المفاهيمية وان       أنأي  

   الخرائط المفاهيمية ب
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  اهيمية في عملية التدريس؟ هل توظف الخرائط المف_ 2

 يوظفون الخرائط المفاهيميـة فـي       أنهماجمع جميع معلمي ومعلمات العلوم الذين تمت مقابلتهم         

  . عملية التدريس

  

  : كيفية توظيف الخرائط المفاهيمية في عملية التدريس من حيث التخطيط و التنفيذ والتقويم_ 3

 يوظفون الخـرائط المفاهيميـة فـي        أنهمهم على   اجمع معلمي ومعلمات العلوم الذين تمت مقابلت      

التدريس في مراحل عملية التدريس جميعها من تخطيط وتنفيذ وتقويم مركزين في ذلـك علـى                

رحلة التخطيط، وعلى تنفيذ     المناسبة للموضوع الدراسي في م     واألنشطة الوسائل التعليمية    إعداد

ل مراجعة خبـرات الطلبـة للمفـاهيم        الدرس الجديد من حيث التمهيد للموضوع الجديد من خال        

 مـن   أماالسابقة وربطها بالمفاهيم الجديدة وعرض موضوعات الدروس بشكل شمولي ومترابط، 

حيث التقويم فقد اجمع معلمي العلوم على استخدامها لقياس مدى احتفاظ الطلبة بالمفـاهيم، وقـد          

   .ة التقويمائط المفاهيمية في عمليمن المعلمين انه ال يوظف الخر) ع(قال 

  

  :تعقيب على نتائج المقابلة

ي تمت مع عينة من المبحوثين ترى الباحثة أن نتائج المقابلة قد  على تحليل نتائج المقابلة التبناء

 لنتائج االستبيان و كما هو واضح بالمقارنة مع نتائج السؤال األول من أسئلة جاءت موافقة

  .الدراسة
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  :ملخص نتائج الدراسة

  : األول كما يلي السؤال ص نتائجيمكن تلخي

 بدرجة  من قبل معلمي العلوم في عملية التخطيط المفاهيمية كإستراتيجيةتوظيف الخرائط .1 

  . كبيرة

 .  بدرجة كبيرة من قبل معلمي العلوم في عملية التنفيذالمفاهيمية كإستراتيجيةتوظيف الخرائط .2

 بدرجة  من قبل معلمي العلومملية التقويمكإستراتيجية في عتوظيف الخرائط المفاهيمية .3

  .كبيرة

  :  تلخيص نتائج فرضيات السؤال الثاني كما يلي

 متوسطات   في)α≥0.05( عند مستوى الداللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة . 1

  .توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا للخرائط المفاهيمية تعزى إلى الجنس

  

 توظيف متوسطات في )α≥0.05(ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وج. 2

  .معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا للخرائط المفاهيمية تعزى إلى المؤهل العلمي

  

 توظيف متوسطات في)α≥0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 3

مفاهيمية تعزى إلى الجهة المشرفة، ولصالح ساسية الدنيا للخرائط المعلمي العلوم في المرحلة األ

  مدارس الوكالة

  

                توظيف متوسطات في)α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  . 4 

.ى إلى سنوات الخبرةمعلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا للخرائط المفاهيمية تعز



  

  

  الفصل الخامس 

  

  مناقشة نتائج الدراسة  1. 5

  التوصيات   2. 5

  المراجع العربية   3. 5

   األجنبيةالمراجع   4. 5

  المالحق  4. 5

  فهرس األشكال  5. 5

  فهرس الجداول   6. 5

  فهرس المحتويات   7. 5

      المالحق فهرس   8. 5
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  سالفصل الخام

 

  :  الدراسةئج نتامناقشة  1 .1

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الـدنيا          درجة هذه الدراسة إلى التعرف على    ت  هدف

ختلـف   درجة توظيفهـا ت    إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في محافظة بيت لحم، وفيما إذا كان         

ـ        باختالف جنس المعلمين ومؤهلهم العلمي       نهم، والجهة المشرفة عليهم وسنوات الخبرة لكـل م

ولتحقيق هذا الهدف اختيرت عينة طبقية عشوائية من المدارس الحكومية والخاصة والمـدارس             

 ودعمتها بأداة ثانية وهـي      ةللدراسالتابعة لوكالة الغوث الدولية، واعدت الباحثة االستبيان كأداة         

لتطبيق وتحليل  المقابلة وذلك لجمع البيانات من العينة التي طبقت عليها الدراسة فيما بعد، وبعد ا             

  : النتائج إحصائيا كانت نتائج الدراسة كما يلي

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية فـي             ما درجة 

  محافظة بيت لحم؟ 

لكل فقرة من    المئوية وللدرجة الكلية     لإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب      

   .األداةفقرات 

معلمـي   أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة ككل وجد          إيجادومن  

العلوم في المرحلة األساسية الدنيا في مدارس محافظة بيت لحم يوظفون إسـتراتيجية الخـرائط               

، يليهـا   الفقرات هي التمهيد للدرس الجديد    وقد كانت أهم    ،  ة كبيرة في التدريس   المفاهيمية وبدرج 

، وقد كان اقـل     زم إلحداث التعلم  ال، ويليها تخطيط الوقت أل     اختيار األنشطة المالئمة للتعلم    الفقرة
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الفقرات درجة هي توظيف إستراتيجية الخرائط المفاهيمية كإستراتيجية للكشف عن سوء الفهم أو             

 لبة من خالل شبكة المفاهيم األخطاء المفاهيمية عند الط

 أكثرها توظيفـا  ومن ترتيب المحاور حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية نجد أن           

توظيف الخرائط كإستراتيجية    يليها المحور     توظيف الخرائط كإستراتيجية في عملية التخطيط      هي

 كإستراتيجية فـي عمليـة      توظيف الخرائط  هي    وقد كانت اقل المحاور درجة     ،في عملية التنفيذ  

توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلسـتراتيجية الخـرائط            مما يدل على     التقويم

 وترى الباحثة أن النتيجة التي تم التوصل        . بدرجة كبيرة  المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم     

صد في توظيـف الخـرائط      إليها من خالل جمع المعلومات من عينة الدراسة أن العينة كانت تق           

   .المفاهيمية في التدريس بالخرائط المتوفرة في الكتاب المدرسي فقط وال يخرجون عنها 

  

  مناقشة نتائج الفرضيات

  :  الفرضيات التالية التي تم فحصها وكانت نتيجتها كما يليانبثق عن السؤال الثاني

  : األولىالفرضية _ 1

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسـية        متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في      

  .الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس

 الفروق في المتوسطات الحسابية لدرجـة     لقياس داللة   للعينات المستقلة   )ت(استخدم اختبار   ومن  

يا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مـدارس       توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدن      

عـدم   إلـى  للعينات المستقلة )ت(محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس وقد أشارة نتائج اختبار           

متوسطات توظيف معلمي العلوم في المرحلـة األساسـية         في  وجود فروق ذات داللة إحصائية      

بالتالي و ظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس     الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محاف      
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تم قبول الفرضية الصفرية، وترى الباحثة أن سبب عدم وجود فروق هو تعرض كال الجنـسين                

  . لنفس الظروف التعليمية

  

 توظيف معلمي العلوم فـي      متوسطات في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     : " الثانيةالفرضية  

يجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحـم تعـزى           المرحلة األساسية الدنيا إلسترات   

  . لمتغير المؤهل العلمي

 عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية         إلى  توصلت الدراسة  األحاديتحليل التباين   من نتائج   

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخـرائط           متوسطاتفي  مستوى  

وبالتالي تم قبول الفرضية   ارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلميالمفاهيمية في مد

 تعرض اغلب أفراد الدراسة للدورات التدريبية       ، وترى الباحثة انه ال يوجد فروق بسبب       الصفرية

  .كما أنهم تلقوا نفس المواد الدراسية أثناء فترت دراستهم

  

 فـي ) α≥0.05( حصائية عند مـستوى الداللـة       ال توجد فروق ذات داللة إ     : " الثالثةالفرضية  

توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في           متوسطات  

    .الجهة المشرفةمدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

ية  وجود فروق ذات داللة إحـصائ      إلىاختبار تحليل التباين األحادي     توصلت الدراسة من خالل     

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية           متوسطاتفي  

 الـصفرية وبالتالي تم رفض الفرضية   فة  في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجهة المشر        

 متوسـطات  فـي     داللة إحـصائية      وجود فروق ذات   وتم قبول الفرضية البديلة التي تشير إلى      
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وقد اسـتخدم    معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية           توظيف

   .اختبار شيفيه لمعرفة مصدر هذه الفروق

ومن تحليل اختبار شيفية للمقارنات البعدية لوحظ أن الفروق كانت بين مدارس الوكالة والخاصة              

يوظف معلمي العلوم فيها فـي المرحلـة          مدارس الوكالة  أنلصالح المدارس الوكالة مما يعني      

  وتعزو الباحثـة ذلـك     األساسية الدنيا إستراتيجية الخرائط المفاهيمية أكثر من المدارس الخاصة        

  . كثرة الدورات التدريبية والمؤهالت العلمية العالية لمعلمي مدارس الوكالةإلى ربما

  

 فـي ) α≥0.05 ( مستوى الداللـة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        : " الرابعةالفرضية  

توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في           متوسطات  

  . سنوات الخبرةمدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

وجـود فـروق ذات داللـة     إلى عـدم    توصلت الدراسة  األحاديتحليل التباين   من نتائج اختبار    

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخـرائط           توسطاتمفي  إحصائية  

 وبالتالي تم قبول الفرضـية  المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة      

   ،الصفرية

  

  :مناقشة نتائج المقابالت

لحكوميـة والخاصـة    خالل تحليل نتائج المقابالت مع معلمي ومعلمات العلوم فـي المـدارس ا            

والمدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية للمرحلة األساسية الدنيا في محافظة بيت لحـم، والبـالغ               

 توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الـدنيا        معلما ومعلمة،وفيما يتعلق بدرجة   ) 8(عددهم  

  . إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية
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، و بالمقارنة بـين   لنتائج االستبيانلمقابالت أنها قد جاءت داعمةئلة افقد تبين من تحليل نتائج أس    

على  الدراسـة،  أسئلة من   األول في السؤال    ن من نتائج االستبيان   ا فقد ك   االستبيان والمقابلة  نتائج

 من قبل المبحـوثين      في عملية التخطيط والتنفيذ والتقويم     كإستراتيجية توظيف الخرائط المفاهيمية  

 المبحوثين وعند تحليل نتائج المقابلة عند سؤالنا لهم عما          أغلبية عليه   أكدذا ما    وه وبدرجة كبيرة 

 المبحوثين على توظيفها مركزين في      أكد كانوا يوظفون الخرائط المفاهيمية في التدريس، فقد         إذا

 والوسائل التعليمية، وفي التنفيذ من حيث التمهيد        لألنشطة لإلعدادذلك على توظيفها في التخطيط      

 للطلبة من خـالل     ألمفاهيمي، ومتابعة النمو    لموضوع الدراسي وعرضه بشكل شمولي مترابط     ل

مراجعة خبرات الطلبة بالمفاهيم السابقة وربطها بالمفاهيم الجديدة، وقياس مدى احتفاظ الطلبـة             

 وهذا ما كان من نتائج االستبيان، إال أن الباحثة تـرى مـن خـالل                بالمفاهيم في عملية التقويم   

ستها ونتائج دراستها أن المعلمين يوظفون الخرائط المفاهيمية في التدريس بدرجـة كبيـرة              درا

ألكنهم ال يخرجون عن نص وشكل الخرائط المفاهيمية المتوفرة في الكتاب المدرسي المقـرر،              

   .فهم يتقيدون بالخرائط المتوفرة بالكتاب المقرر فقط
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   :التوصيات 2. 5

  :تي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يليوفي ضوء النتائج ال
  
 بعـين االعتبـار توظيـف       األخذ، على   دائرة المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي      حث  -1

  . الخرائط المفاهيمية في التدريس، واالهتمام بتعلم وتوظيف المفاهيم العلمية بصورة عملية
  
ن خالل عقد الدورات التدريبيـة علـى توظيـف          تدريب المعلمين قبل الخدمة وفي أثناءها م      -2

 األساسيةالخرائط المفاهيمية لما تحققه من تعلم ذو معنى في جميع المواد العلمية ولطلبة المرحلة               
  .الدنيا

   
إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديدة التي تتناول متغيرات أخرى إضافة إلى             -3

  . هذه الدراسةالمتغيرات التي تناولتها في 

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية الجديدة التي تتناول مـدى توظيـف الخـرائط               -4

  .المفاهيمية في المواد الدراسية األخرى وفي المراحل الدراسية العليا
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  :  المراجع العربية. 3. 5

ـ     ): 1999. (أبو جاللة، صبحي، سريان، فيوليت     ي طرائـق تـدريس     إسـتراتيجية حديثـة ف

   .مكتبة الفالح لنشر والتوزيع، الكويت. 1العلوم،ط

، )41(التطوير التربوي، وزارة التربية والتعليم، العـدد      . خرائط المفاهيم ):2006.(البلوشي،سالم

  .سلطنة عمان

فاعلية خرائط المفاهيم على تحصيل تالميذ الصف الثاني ثانوي من التعليم           ): 2008.(تيس،السيد

  . ، األردن)36(العدد مجلة العلوم اإلنسانية،. في بنية الجزيءبالجزائر

  .،جامعة الملك سعود،الرياض1،طتعلم كيف تتعلم): 1995.(جويين،بوب،نوفاك،جوزيف

استخدام برنامج معد وفقا إلستراتيجية خرائط المفاهيم لتدريس العلـوم          ): 1999.(حسانين،بدرية

لتعلم لدى تالميذ الصف األول اإلعـدادي ذو الـسعة          وأثره على التحصيل المعرفي و بقاء اثر ا       

  . البحرين،336ص-315ص،)14(العددالمجلة التربوية،. العقلية المحدودة

استقصاء إستراتيجيتي دورة التعلم وخريطة المفاهيم على       ): 2006.(الخوالدة،سالم، العليمات،علي 

مجلـة العلـوم    .انوي العلمي التحصيل في األحياء والتفكير العلمي لدى طالب الصف األول الث         

  .  البحرين،110ص-87ص،)2(العدد) 7(المجلد ،التربوية والنفسية

اثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تـدريس القواعـد         ) 2006.(الزعبي، طالل، التوتنجي، رندة   

والتطبيقات اللغوية في التحصيل ومستوى البنية المفاهيمية لدى طالب الصف العاشر األساسـي             

المجلـد  مجلة دراسات في المناهج واإلشراف التربوي،     .  رس النمو التربوي في األردن    في مدا 

  .  العدد األول،160ص-110صاألول،
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أثر استخدام خريطة المفاهيم في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسـي           ): 1999. (زلوم،عزيزة

رسـالة  (دس، أبو ديس،    جامعة الق . لبعض المفاهيم الكيميائية المتعلقة بموضوع الماء في حياتنا       

  ).ماجستير

  . عالم الكتب، القاهرة. تدريس العلوم للفهم) 2002. (زيتون، كمال

دار اإلخـوة   . أساسيات طرق تدريس العلوم واتجاهاتها الحديثـة      ): 2005. (السامرائي، نبيهة 

  . للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 في تدريس مقرر األحياء على تحصيل       أثر إستراتيجية خرائط المفاهيم   ): 2002. (السراني،نواف

  ). رسالة ماجستير منشورة. (عوديةالسجامعة أم القرى، . واتجاهات طلبة كلية المعلمين بحائل

  منشورات .نظريات التعليم): 1993.(سركز،العجيلي،خليل،ناجي

  . رةدار الكتاب الحديث، القاه. التربية العلمية): 2006. (السعدني، عبد الرحمن، عودة، ثناء

دار الكتاب الحـديث،    . مدخل إلى تدريس العلوم   ): 2006. (السعدني، عبد الرحمن، عودة، ثناء    

  . القاهرة

مدى فاعلية إستراتيجية بناء خرائط المفاهيم تعاونيـا فـي تعلـم العلـوم              ):2000.(السيد،يسري

 ،248ص-206ص،)4( العـدد  3المجلـد مجلة التربية العلميـة،     . بالمرحلة االبتدائية باإلمارات  

  .اإلمارات

 السـتخدام الخـرائط     األساسيةإدراك معلمي العلوم العامة في المرحلة       ): 2007.(شتات،سلطان

  )رسالة ماجستير( جامعة القدس، أبو ديس.المفاهيمية معيقات استخدامها من وجهة نظرهم

ـ          ): 2008.(الشلبي،الهام صف اثر استخدام إستراتيجية الخريطة المفاهيمية في تحصيل طلبـة ال

التاسع للمفاهيم العلمية في مادة األحياء ، ودافـع االنجـاز لـديهم وقـدرتهم علـى التفكيـر                   

  . البحرين،226ص-118ص،)2(العدد 11 المجلدمجلة العلوم التربوية والنفسية ، .اإلبداعي
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أثر دورة التعلم والخرائط المفاهيمية في اكتساب طالب        ): 2003.(الشملتي، عمر، الجالد، ماجد   

جامعة الملك خالد، قسم المناهج وطـرق التـدريس،         . التاسع األساسي للمفاهيم الفقهية   الصف  

   .السعودية

فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في تدريس وحدة التلوث البيئي على          ): 2005.(الشهراني، محمد 

دراسـات فـي المنـاهج      . التحصيل واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طالب الصف األول ثانوي         

  . ، السعودية119، ص)102(العدد التدريس، وطرق

اثر استخدام خرائط المفاهيم على تحصيل تالميـذ المرحلـة االساسـية            ):2003.(طالب،عبد اهللا 

قسم المناهج وطرق تدريس العلوم، كلية التربية، جامعـة  . للعلوم و تنمية اتجاهاتهم نحو العلوم  

  . اليمن،101ص-71صتعز،

  . إياك كوبي سنتر،مصر.االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم):2001.(عبد السالم،عبد السالم

فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية القدرة لى إدراك العالقـات وتعـديل            ): 2005.(الفالح، سلطانة 

. التصورات الخاطئة في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط فيع مدينـة الريـاض               

  . ، السعودية130-129،ص)77( العدد20المجلد مجلة العلوم التربوية، 

اثر الخرائط المفاهيمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لـدى طلبـة            ):2008.(القاضي، هيثم 

  األردن).8(العددمجلة العلوم اإلنسانية، .الصف السابع األساسي في اللغة العربية

ة على مهارة بناء الخـرائط      اثر استخدام خرائط المفاهيم في بيئة تعاوني      ): 2005.(قباض،عبد اهللا 

مجلة رسـالة   . و االحتفاظ بمعلوماتها لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في مادة العلوم بمدينة مكة           

  . السعودية،55ص-13ص،)115(العددالخليج العربي، 
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  )1(الملحق 

  
  عمادة الدراسات العليا 

  جامعة القدس  

  

  

  

ائط مدى توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية الدنيا إلستراتيجية الخر

  .المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم 

  

  

  

  أسماء عبد الكريم احمد المسالمة 

  

  

  

  رسالة ماجستير 

  

  

   فلسطين–القدس 

  

  

  م2011 / ـه1433
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  : استبانه حول

اسية الدنيا إلستراتيجية الخرائط  مدى توظيف معلمي العلوم في المرحلة األس( 

   )ارس محافظة بيت لحمالمفاهيمية في مد

  

  : المعلمة/ األخ المعلم

تقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف للتعرف إلى  مدى توظيف معلمي العلوم في المرحلة األساسية               

الدنيا إلستراتيجية الخرائط المفاهيمية في مدارس محافظة بيت لحم، أرجو من حضرتكم التكـرم     

موضوعية، علما بان الدراسة ستحاط بالسرية التامة       باإلجابة على فقرات هذا االستبيان بصدق و        

شاكرين تعاونكم بإعطاء المعلومات الدقيقة لما لها مـن  . وستستخدم إلغراض البحث العلمي فقط    

  . اثر كبير على نتائج تفيدنا في هذه الدراسة

  

  
                                                               الباحثة 

   الكريم المسالمةأسماء عبد
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     :القسم األول

  أمام ما ينطبق عليك  ) Χ( الرجاء وضع إشارة 

  

  أنثى (       ) ذكر               :               (      ) الجنس

  

بكالوريوس (      ) بكالوريوس      (       ) دبلوم             :     (      ) المؤهل العلمي

  فأعلى

  

  خاصة (       ) وكالة             (      ) حكومة           :    (       ) فةالجهة المشر

  

 10أكثر من (       )سنوات 10-5من(      )  سنوات 5اقل من :  (       ) سنوات الخبرة

  سنوات 

  .....في التدريس بحيث المفاهيمية كإستراتيجية الخرائط أوظف

  ...... في مجال التخطيط فيأوظفها
             رقمال

              الفقرة
موافق 
  بشدة

معارض  معارض  محايد  موافق
  بشدة

            تحضير الدروس اليومية   1
            )السلوكية(تحديد األهداف التعليمية   2
إعداد الوسائل التعليمية المناسبة   3

  للموضوعات الدراسية
          

تحليل محتوى الموضوعات   4
  الدراسية

          

األنشطة المالئمة للتعلم في اختيار   5
  الحصة
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تخطيط الوقت الالزم إلحداث التعلم   6
  في الحصة

          

اختيار استراتيجيات التعلم والتعليم   7
  المناسبة

          

  ...........  في مجال التنفيذ فيأوظفها
            التمهيد لموضوع  الدرس الجديد   8
عرض موضوعات الدرس بشكل   9

  شمولي مترابط
          

تفعيل عملية تنمية التفكير بشكل   10
  عام

          

إثراء معلومات الطلبة في موضوع   11
  معين 

          

التدرج في عرض الموضوعات    12
من حيث البساطة والتعقيد وفقا 

  لمستوى الصف الدراسي

          

            تحسين قدرات الطلبة بطيئو التعلم  13
تحسين قدرات الطلبة على التفسير    14

  لتنبؤو ا
          

تدريب الطلبة على ربط المفاهيم   15
معا في عالقة توصل إلى المفاهيم 

  ذات المعنى 

          

تحفيز الطلبة على توليد معاني   16
  جديدة  في أذهانهم 

          

            مراجعة مفاهيم الوحدة  الدراسية   17
تلخيص موضوعات الدروس بشكل   18

  واضح
          

 وفقا لمرحلة تنظيم البنية المعرفية  19
  المتعلم النمائية 

          

توجيه الطلبة إلى التركيز على   20
  األفكار الرئيسة للمفهوم

          

  ... في مجال التقويم في  أوظفها
التخطيط إلعداد اختبارات تكوينية   21

وختامية متضمنة الخرائط 
  المفاهيمية
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الكشف عن الفروق الفردية بين   22
  الطلبة في التحصيل

          

الكشف عن سوء الفهم أو   23
األخطاء المفاهيمية عند الطلبة 

  من خالل شبكة المفاهيم 

          

توجيه الطلبة لتوظيفها كأداة تقويم   24
  ذاتية للمتعلم 

          

الكشف عن مدى احتفاظ الطلبة   25
  بالمعلومات 

          

قياس المستويات العليا من التفكير   26
ب كالتطبيق والتحليل والتركي(

  ) والتقويم

          

الكشف عن البنية المعرفية   27
  السابقة لدى المتعلم

          

تحفيز الطلبة على البحث عن   28
  العالقات بين المفاهيم

          

متابعة النمو المفاهيمي لدى   29
  الطلبة

          

قياس قدرة الطلبة على تصنيف   30
  المفاهيم

          

التحقق من مستوى فهم المتعلم   31
  للدرس

          

             كأداة تقويم تشخيصية  32
             تقويم تكوينيةةكأدا  33
            كأداة تقويم ختامية  34
            قياس مدى تنظيم الطالب ألفكاره  35
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  )2(الملحق

  )صحيفة المقابلة(
  
  

         -:معلومات أولية: القسم األول
   

: الجنس: أوال

...................................... .............................................  

:  المؤهل العلمي: ثانيا

 .........................................................................  

  : .........................................................................الجهة المشرفة: ثالثا

  : ........................................................................خبرةسنوات ال: رابعا

  

    -:فقرات المقابلة: القسم الثاني

  ماذا تعرف عن الخرائط المفاهيمية؟  -1
...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

 ..................................................................  

  

  لتدريس؟  هل توظفها في عملية ا-2
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...........................................................................................

...........................................................................................

 ............................................  

  

  ظيف خرائط المفاهيم في التدريس؟ كيف يمكنك كمعلم تو -3

...........................................................................................

...........................................................................................

.......................................... ........  

  

  كيف توظف الخرائط المفاهيمية عند تخطيطك للدرس الجديد ؟  -4

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

 ..................................................................  

  

  كيف توظف الخرائط المفاهيمية أثناء تنفيذ الدرس في البيئة الصفية ؟  -5

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

..................... ...........................................  
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  كيف توظف الخرائط المفاهيمية في تقويم طلبتك ؟  -6

...........................................................................................

...........................................................................................
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..................................................................  
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  ) 3(الملحق

  
   لجنة التحكيمأعضاء الخبراء والمختصين من أسماء 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكان العمل  االسم الرقم
  جامعة القدس  احمد فهيم جبر. د. أ  1
  جامعة القدس  محسن عدس . د  2
  جامعة القدس  زياد قباجة . د  3
  جامعة القدس  نبيل عبد الهادي . د  4
  جامعة بيت لحم  معين جبر . د  5
  جامعة القدس   معتصم مصلح. د  6

  المفتوحة
مديرية التربية   خضر الشلش. د  7

  بيت لحم/تعليموال
مديرية التربية   بسام جبر. أ  8

  بيت لحم/والتعليم
  جامعة بيت لحم  الياس الحزين. أ  9
  جامعة بيت لحم  هدى سلطان . أ  10
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