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٨٤٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  :الملخص 

                                                   التجریبیة إلى ایجاد معرفة اثر استخدام اس�تراتیجیة    شبة  ة      ـــــ           ھدفت الدراس                

                                                                          الخرائـــــط المفاھیمیة في تحصیل طلبة الصف الثامن األساسي فــي مادة العل�وم 

                                                                           العامة وفـــــي اتجاھاتھم نحو العلوم ف�ي الم�دارس الحكومی�ة ل�دى وزارة التربی�ة 

        ٢٠١٥  /     ٢٠١٤                       والتعلیم االردنیة للعام 

   :          التالیة       األسئلة     عن    ابة   اإلج                  حاولت الدراسة 

                   ف�ي تح�صیل طلب�ة ال�صف                                              ما اث�ر اس�تخدام اس�تراتیجیة الخ�رائط المفاھیمی�ة               

             والتفاع��ل ب��ین   ،                                                       الث��امن األساس��ي ف��ي م��ادة العل��وم العام��ة ح��سب طریق��ة الت��دریس 

                        طریقة التدریس والجنس ؟

     ال�صف                                                                          ما اث�ر اس�تخدام اس�تراتیجیة الخ�رائط المفاھیمی�ة ف�ي اتجاھ�ات طلب�ة 

                             والتفاع��ل ب��ین طریق��ة الت��دریس  ،                                       الث��امن ف��ي م��ادة العل��وم ح��سب طریق��ة الت��دریس

          والجنس ؟

         ومقی�اس  ،               اختب�ار تح�صیلي ،           دلی�ل المعل�م  :                                 استخدمت الباحثة ثالث ادوات للبح�ث 

   .       االتجاه 



       
 

  
 

٨٤٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                                                                          تكون��ت عین��ة الدراس��ة م��ن مدرس��تین اختی��رت بالطریق��ة الق��صدیة وض��منت 

     درس�ت                                    العین�ة إل�ى مجم�وعتین تجریبی�ة وض�ابطة                       طالبا وطالب�ة ت�م تق�سیم  )   ١٢٠ (

                                                                      المجموعة التجریبیة باستخدام الخرائط المفاھیمی�ة ودرس�ت المجموع�ة ال�ضابطة 

   .                   بالطریقة االعتیادیة 

                                                              طب���ق االختب���ار التح���صیلي ومقی���اس االتج���اه قب���ل عملی���ة الت���دریس ب���الخرائط 

     لفح���ص   ) ANCOVA (                                    وت���م اس���تخدام تحلی���ل التغ���ایر الم���صاحب  ،          المفاھیمی���ة

   .         الفرضیات 

                                                                           م�ن خ��الل النت��ائج ھن��اك ف�روق ذات دالل��ة اح��صائیة لمتوس��طات عالم��ات 

                                              اما بالنسبة لالتجاھات فقد اضھرت النتائج وجود  ،                     تعزى لطریقة التدریس ،      الطلبة

                                                                   فروق دال�ة اح�صائیا لمتوس�طات الف�روق ب�ین متوس�ط اتج�اة الطلب�ة عل�ى مقی�اس 

   .               القبلي والبعدي              نحو العلوم       االتجاه



       
 

  
 

٨٤٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  The Impact OF Using the Concept Map Strategy  On 

the                           Grade Students Achievement in 

Science and 

            Their Attitudes Toward Science in the 

                 Governmental School in Jordan 

Prepared by: 

D. Khitam ISSA AL-rabdi 
Abstract 

     This study aimed to indentify the impact of the impact of 

concept maps strategy on the achievement of ninth grade f 

students in science in governmental school in Jordanin 

(٢٠١٤/٢٠١٥) . 

. The study was made up of the following questions: 

First question: What is the impact of using concept map 

strategy on ninth grade students achievement in science a 

of the eight grade female ccording to : Teaching method 

,gender, and the interaction between teaching method and 

gender ? 

Second question:    What is the impact of using concept 

map strategy on the students in science a of the eight grade 

according to : Teaching method ,gender, and the interaction 

between teaching method and gender ? 



       
 

  
 

٨٤٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

             The researcher used three tools in this study which 

included the teacher manual for the used of  concept maps 

in the .The first group is the pilot group and it was taught 

using the concept maps. This group consisted of (٣٠) 

female students The second group and it was taught using 

post concept maps. This group consisted of (٣٠) female 

students. 

      The achievement test and the attitude  scale were applied 

before and after teaching the educational unit . The analysis 

of  variance (ANCOVA) was used to test the four null 

hypotheses . 

          The result showed statistically significant 

differences regarding the mean differences between the 

students score that are attributed to the teaching method 

and the gender . 

         Concerning the attitudes for the mean differences 

between the experimental and the control groups; no 

statistically interactions between the teaching method and 

gender .  

         

        

  



       
 

  
 

٨٤٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 



       
 

  
 

٨٥٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

�������� �
مھما كانت كمیتھا أو ، ال تقاس األمم الیوم برصیدھا من المواد الخام

، وإنما برصیدھا من العنصر البشري الذي یعد أغلى ما في الوجود، نوعیتھا

الذي ، "النوع"ھو معیار المفاضلة بین أفراد العنصر البشري وإنما " الكم"ولیس 

وإنما ، ال بمعدالت االستھالكو، وال بموازین الكتل،ال یقاس بمساطر الطول

ولن یتسنى ألمة أن یبنى ، وبمعدالت اإلنتاج، وبآثار الفكر، یحسب بعامل الزمن

   ".أكفاءّ                                                                   أفرادھا بالنوعیة التي ترید إال في ظل منھاج تربوي فعال یقوده معلمون 

ولكن ما یلزم لتحقیقھا من كفایات ، كم ھي كثیرة مھام المعلمین التعلیمیة

، فمھمة التخطیط للتدریس تحتاج إلى كفایات في تحدید األھداف، اكبرھو أكثر و

ومھمة عرض الدرس تحتاج إلى كفایات ، واختیار الخبرات، وتحلیل المضمون

ومھمة ، وفي إثارة الدافعیة، وفي طرح األسئلة، في توظیف طرائق التدریس

وفي ، وفي تقویم المنجزات، غلق الدرس تحتاج إلى كفایات تلخیص األفكار

  .اختیار األنشطة البعدیة و البیتیة

                              عل�ى أنھ�ا م�ن أكث�ر مھم�ات المعل�م   "            عرض التدریس  "                وینظر إلى مھمة 

  .                                                          ومن أكثرھا خطورة ألنھا المحك الذي من خالل�ھ ی�تم تحقی�ق األھ�داف  ،       حساسیة

                                                                  ھذا ولقد تعددت أسالیب عرض الدرس وتباینت حتى انھ یمكن وضعھا على خ�ط 

              وتنتھ�ي بأس�لوب   ،                      ى تبعی�ة الطال�ب للمعل�م     ــــ�ـ              لقاء القائم عل                   متصل یبدأ بأسلوب اإل

                   ویحت�اج المعل�م ب�شكل   ،    م     ــــ�ـ                                                  التعلیم الذاتي القائم على استقاللیة الطال�ب ع�ن المعل

        ھ لدرس�ھ ـ                                                          عام ومعلم العلوم بشكل خاص  إلى كفایات خاصة كي ینجح ف�ي عرض�

  ،            نم�اط تعلمھ�م                                      منھ�ا كفای�ات تحدی�د حاج�ات الط�الب ومعرف�ة أ  ،               بأي أس�لوب ی�شاء



       
 

  
 

٨٥١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                                                               وكفای��ات ط��رح األس��ئلة وتوزیعھ��ا إل��ى جان��ب كفای��ات معرف��ة مج��االت األس��ئلة 

   .                المالئمة لكل منھا                     ومستویاتھا والمواقف

                                                                  تعـــد الخارطة المفاھیمیة إحدى اس�تراتیجیات الت�دریس والتق�ویم ف�ي آن            

             أن یتبناھ�ا                                            اس�تخدامات واس�عة ف�ي المج�الین، ف�المعلم ی�ستطیع                  واحد لم�ا لھ�ا مـ�ـن

                                                التسلسل في عرض المفاھیم، وتحدید العالقات بین ھذه                     كطریقة تدریس من خالل

                                            عملیة التق�ویم مـ�ـن خ�الل ال�سؤال ع�ن العالق�ات أو                   إضافة لتوظیفھا في  .         المفاھیم

                                 العدی���د مــ��ـن الب���رامج التعلیمیـ���ـة             ویمك���ن توظی���ف  .                      تسل��سل أو ت���درج المفھ��وم

  .        فاھیمیة                                 والتكنولوجیة في بناء الخارطة الم

                                                           تنبع اھمی�ة ت�دریس العل�وم م�ن كونھ�ا ت�ساھم ب�شكل كبی�ر ف�ي تق�دم                                   

                        فعمل�ت عل�ى تح�سین من�اھج  ،                                وقد تنبھ العالم إلى ھذا من زمن ، ا    ــــ           االمم وتطورھ

              واس�الیب ت�دریس                        ى البح�ث ع�ن اس�تراتیجیات    ــ�ـ               وھ�ذا ق�ادھم إل ،              العلوم وتطورھ�ا

                               ى تطویر تدریس العلوم وی�أتي ھ�ذا    ـــ             لیوم بحاجة إل           والعالم ا ،                  تناسب طبیعة العلوم

        ت�دریس        وأس�الیب  ق     ـــ�ـ              الس�تخدام طرائ ،                                  من خالل تدریب المعلمین وتحسین أداءه

   ،                      ة م�شوقـــــة وفعالــ�ـة          اج بطریقـ�ـ ھ�            محتوى المن     إبراز  ى                      متنوعة وحدیثة تعمل عل

   ه      وإب�راز  ة                                      ـن المعل�م والطال�ب فیم�ا یتــــــ�ـم عرض�                           محاولة استثارة تفكیر كل مــ� و

   )     ٢٠٠٩          البلوشي  ،          أمبو سعیدي  (                  في محتوى المنھاج 



       
 

  
 

٨٥٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

     م ف�ي      ــــ�ـ           یلع�ب دور مھ  ) Diagram (                                                 یرى البعض بان الرسم التخطیطي 

       أجزاء                    اذ یعمل على تجمیع  ،                                  ة التعرف على بنى الطلبة المفاھیمیة      ــــــ          تسھیل عملی

     ) .    ١٩٨٧,Wendersee (                      ة التي یمتلكھا الطلبة         ــــــــ      المعرف

  :        المفاھیم            تعریف خارطة

                                   المف�اھیم، بن�اء عل�ى اجتھ�ادات العدی�د                                 وردت العدید من التعریفات لخارطة        
  :                      من التربویین منھا اآلتي

                     وھذه المحتوی�ات عب�ارة           محتویات،                                    عالقة ذات معنى بین المفاھیم في صورة   -

 .         إطار معنى                                                 عن مفھومین أو أكثر تتصل ببعضھا بواسطة الكلمات في

                           المعرف�ة أو ج�زء من�ھ وذل�ك ف�ي                                        تمثیل لبنیة المفاھیم ف�ي أي ف�رع م�ن ف�روع    -

 .        المفاھیم                                المفاھیم نفسھا، والعالقة بین ھذه  :          بعدین ھما

     م�ن                                  المتسلسلة بین المفاھیم ف�ي أي ن�وع                                رسوم ثنائیة األبعاد توضح العالقات   -

 .          لھذا الفرع                                           فروع المعرفة والمستمدة من البناء المفاھیمي

                  طری�ق خط�وط أو أس�ھم                                          شكل تخطیط�ي ی�ربط المف�اھیم ببع�ضھا ال�بعض ع�ن   -

     وعن�د                                                               یكت�ب علیھ�ا كلم�ات تع�رف بكلم�ات ال�ربط تب�ین العالق�ة ب�ین مفھ�وم وآخ�ر

                                                                  إع��داد ھ��ذه الخ��رائط یراع��ى وض��ع المف��اھیم األكث��ر عمومی��ة ف��ي قم��ة ال��شكل ث��م 

 .                       إلى المفاھیم األقل فاألقل      تتدرج

                         المف�اھیم والت�ي تمث�ل األط�ر                  ات المتبادل�ة ب�ین                       رس�وم تخطیطی�ة توض�ح العالق�   -

 .                              الفكریة لمجال من مجاالت المعرفة



       
 

  
 

٨٥٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                     ع�ن طری�ق خط�وط أو أس�ھم                                          أشكال تخطیطیة تربط المفاھیم ببع�ضھا ال�بعض   -

 .    وآخر                                                          یكتب علیھا كلمات تسمى كلمات الربط لتوضیح العالقة بین مفھوم

                         عمومی�ة وش�مولیة عن�د قم�ة      األكث�ر                                      بنیة ھرمیة متسلسلة توضع فیھا المف�اھیم    -

 .       الخارطة                                         الخارطة والمفاھیم األكثر تحدیدا عند قاعدة

            ن التغیی��رات      ــــ��ـ          دراس��اتھم ع  ي    ـــ��ـ        ورفاق��ھ ف (Novak)             اس��تفاد نوف��اك        

           المدرسي من                                               ي فھم الطالب للمفاھیم العملیة خالل سنوات التعلم      ــــــ       ي تتم ف     ـــــ   الت

       والبح�ث                                   حاول نوفاك ورفاقھ تحدید ذل�ك اإلط�ار                              األفكار التي قدمھا أوزوبل، وقد 

    ی�تم     حی�ث                                                                  في كیفیة تمثیل التغیرات الحادثة في تعلم المفاھیم داخ�ل ذل�ك اإلط�ار، 

                                                                      ترتیب المفاھیم والعالقات فیما بینھا في إطار واضح وبصورة ھرمیة من األكثر

    رف�ة                                                                  عمومیة إلى األقل عمومیة بحیث تساعد الطالب على فھم ھذه المف�اھیم، ومع

                                                  وب�ذلك عرف�ت الخ�رائط المفاھیمی�ة بأنھ�ا عب�ارة ع�ن رس�وم   .           فیم�ا بینھ�ا        العالق�ات

                                                  د تترت�ب فیھ�ا مف�اھیم الم�ادة الدراس�یة ف�ي ص�ورة ھرمی�ة    ــ�ـ    البع               تخطیطی�ة ثنائی�ة

                                           األكثر شمولیة واألقل خصوصیة في قمة الھرم إلى   م      ــــــ                     بحیث تتدرج من المفاھی

                   وتحاط ھ�ذه المف�اھیم   ،                  ة في قاعدة الھرم      خصوصی                            المفاھیم األقل شمولیة واألكثر

  .          نوع العالقة                                    بأطر ترتبط ببعضھا بأسھم مكتوب علیھا



       
 

  
 

٨٥٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

 :                                                     ومما سبق نستطیع التوصل إلى تعریف خارطة المفاھیم كاآلتي  

           ثم تت�درج                              للمفاھیم األكثر شموال وعمومیة،                                رسوم تخطیطیة ھرمیة، القمة فیھا 

                               وت��رتبط المف��اھیم م��ع بع��ضھا بأس��ھم     دة،                                    المف��اھیم لتك��ون أكث��ر تحدی��دا نح��و القاع��

  .    وأخر                            رابطة توضح العالقة بین مفھوم

                   الن خ��صائص الخریط��ة  ،                                             بن��اء الخ��رائط المفاھیمی��ة إل��ى االحتف��اظ ب��التعلم    یھ��دف 

                                                                           المفاھیمیة تمیزھا وتھیؤھا للبقاء مدة اطول في الذاكرة طویل�ة الم�دى الن ال�دماغ 

                           دة المكتوب��ة س��واء ف��ي عملی��ات                                         یتعام��ل م��ع ال��صورة ب��شكل اكث��ر س��ھولة م��ن الم��ا

   .                                        المعالجة الذھنیة او التخزین او االستدعاء 

                            احد أھداف تدریس العل�وم ف�ي  ،                                                كما یعتبر تكوین المفاھیم العلمیة وفھمھا وتنمیتھا

                         العل�م والمعرف�ة العلمی��ة        أساس��یات               كم�ا تعتب�ر م�ن  ،                           جمی�ع مراح�ل التعل�یم المختلف��ة

                               لذلك تكوین المفاھیم أو فھمھ�ا  ،             ال اثر التعلم                                     التي تفید في فھم ھیكلة العام وفي انتق

                                                                     ل��دى الطلب��ة عل��ى اخ��تالف م��ستویاتھم التعلیمی��ة یتطل��ب اس��لوبا تدری��سیا مناس��با 

   ،     زیتون  (                                                                  یتضمن سالمة تكوین المفاھیم العلمیة وبقائھا واالحتفاظ بھا لمدة اطول 

١٩٩٦    . (     



       
 

  
 

٨٥٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

   :              مشكلة الدراسة 

  م     ـــ�ـ   ت ،       األردنیة                     ارة التربیة والتعلیم                                                   من خالل عمل الباحثة في مدارس وز

        وم ب�شكل      ــــ�ـ            وم�ادة العل ،                                            مالحظة التدني الواضح ف�ي تح�صیل الطلب�ة ب�شكل ع�ام

   ،                                  المعرف��ة الت��ي تمتلكھ��ا م��ادة العل��وم     توظی��ف  ي    ــ��ـ        ف واض��ح ف  ـ��ـ           خ��اص ھن��اك ضع

     ف�ي       تنفی�ذه                 ن األساسي الذي ت�م    ـــ                                 نتائج االختبار الموحد للصف الثام ھ    أكدت     ما     وھذا

            دارس ال��ذكور       ـــــ��ـ                           المتوس��ط لعالم��ات االختب��ار لم  إن      حی��ث     ٢٠١٥ /    ٢٠١٤       الع��ام

        و ال�سبب    ــ�ـ                     وھ�ذه الن�سبة متدنی�ة وھ  ،   )      %٤٠.٥ (               ولمدارس االیناث   )    %٢٦ (    كان 

                              جدید لرفع مستوى التحصیل لدى      أسلوب                   الباحثة للبحث عن    دعا       ي الذي    ـــ     األساس

        تدریسیة             تعدیل طرق     أمكن      وان  ،                            وتحسین االتجاھات نحو العلوم ، ة   ـــ          ھؤالء الطلب

   .                               تعمل على تفعیل الحفظ االستظھاري 

                                 مرحل���ة انتقالی���ة والت���دریس بطریق���ة     ألنھ���ا                     م اختی���ار ال���صف الث���امن    ــ���ـ                   ت

   ،                                                   ط المفاھیمی��ة تعتب��ر اداه لتعل��یم المعرف��ة ف��وق المعرفی��ة     ــــ��ـ        الخرائ          إس��تراتیجیة

            بیاجیھ في  ه   أكد           وھذا ما ،        الطالب    آلیة                                    تتطلب تفكیر منطقي مجرد من خاللھا یصل 

     ) .    ١٩٨٣  ،        بیاجیھ   (                        مرحلة العملیات المجرده 

  

  :            ھدف الدراسة 

   ف�ي            المفاھیمی�ة        الخ�رائط           إس�تراتیجیة         باس�تخدام        الت�دریس    أث�ر      معرف�ة    إل�ى        الدراس�ة    ھ�ذه     ھدفت

  .                  مادة العلوم العامة   في       األساسي       الثامن     الصف     طلبة      تحصیل



       
 

  
 

٨٥٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

   :          الدراسة      أسئلة

                                 ئط المفاھیمیة في تح�صیل طلب�ة ال�صف        الخرا          إستراتیجیة               ما اثر استخدام  - ١

               والتفاع�ل ب�ین  ،                                              الثامن األساس�ي ف�ي م�ادة العل�وم ح�سب طریق�ة الت�دریس

                       طریقة التدریس والجنس ؟

                                          الخرائط المفاھیمیة في اتجاھات طلبة ال�صف           إستراتیجیة               ما اثر استخدام  - ٢

               والتفاع�ل ب�ین  ،                                              الثامن األساس�ي ف�ي م�ادة العل�وم ح�سب طریق�ة الت�دریس

             ریس والجنس ؟          طریقة التد

   :               فرضیات الدراسة 

  ة     ــــ                 عند مستوى الدالل       إحصائیة                   ال یوجد فرق ذو داللة   :               الفرضیة األولى 

) α = بین متوسطات تحصیل طلب�ة ال�صف الث�امن تع�زى لطریق�ة   )     ٠.٠٥                                               

         التدریس

  ة      ـــــ                 عند مستوى الدالل       إحصائیة                   ال یوجد فرق ذو داللة   :                 الفرضیة الثانیة 

) α = یل طلب�ة ال�صف الث�امن  ال�ذین درس�وا                بین متوس�طات تح�ص  )     ٠.٠٥                                 

   .                                       باستخدام الخرائط المفاھیمیة تعزى للجنس 

  ة      ـــــ                                          ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الدالل  :                 الفرضیة الثالثة 

) α = ة ال��صف الث��امن  ال��ذین     ـــ��ـ              ات اتجاھ��ات طلب     ــــ��ـ         ب��ین متوسط  )     ٠.٠٥                     

   .                                             درسوا باستخدام الخرائط المفاھیمیة تعزى للجنس 

  



       
 

  
 

٨٥٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

   :           ود الدراسة   حد

                                                               اقت��صرت الدراس��ة عل��ى طلب��ة ال��صف الث��امن األساس��ي ف��ي الم��دارس الحكومی��ة  -

  .                                                التابعة لوزارة التربیة والتعلیم في محافظة عجلون 

    م ٤   ٢٠١/ ٥   ٢٠١                                     طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني  -

  .               في مادة العلوم   )                المادة والبیئة   (                          اقتصرت الدراسة على وحدتي  -

  :       الدراسة      أھمیة
  
        التربی�ة      وزارة    بھ�ا     ن�ادت     الت�ي                 لل�دعوات الم�ستمرة      تلبی�ة        الدراس�ة    ھ�ذه     ت�أتي  .  ١

         التربویة          واللقاءات           المؤتمرات،     عنھا      تمخضت     التي         للتوصیات                  والتعلیم،واستجابة

    خ�الل   م�ن        التفكی�ر       مھ�ارات      تنمی�ة    نح�و ّ       ّالتعل�یم      توجی�ھ    عل�ى       جمیعھ�ا          التي ركزت

  .      الصفیة       الغرفة     داخل         المعلمون        یمارسھا     التي          التدریسیة                      المناھج واالستراتیجیات

        الخ�رائط     أث�ر       تتن�اول     الت�ي        الدراس�ة    ھ�ذه    مث�ل    إل�ى         العربی�ة،        المكتب�ة       افتق�ار  .  ٢

  .                  مادة العلوم العامة   في           المفاھیمیة

  

  :       الدراسة       محدادت

       مدیری�ة      م�دارس   ف�ي       األساس�ي       الث�امن     ال�صف     طلب�ة    عل�ى        الدراس�ة    ھ�ذه       اقتصرت

      الع�ام   م�ن       الث�اني        الدراس�ي   صل   الف�   ف�ي  ،               ف�ي محافظ�ة عجل�ون       لتعل�یم   وا        التربی�ة 

                               وحدتي المادة والبیئة من كتاب        تدریس    على       اقتصرت ٤   ٢٠١ /    ٢٠١٥   /       الدراسي

     .                  العلوم للصف الثامن

  



       
 

  
 

٨٥٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  

   :                تعریف المصطلحات 

                   تك�ون ص�عبة القی�اس  ،             مرحل�ة زمنی�ة       أھ�دافھا              خط�ة عام�ة تغط�ي     :            اإلستراتیجیة

   )    ١٩٨٨     قالدة، (                                   وظیفتھا رسم السیاسات العامة للمھام 

  

     بحسب          وتصنیفھا          المفاھیم،      تحدید    على     تقوم :     تدریس       كطریقة           المفاھیمیة   ئط     الخرا

       العم�وم    ح�سب  ا    ـــ�ـ  بھ        والت�درج        بینھ�ا      فیم�ا    ة       ــــــ�ـ      والعالق  ،            درج�ة تجری�دھا

     تق�وم  ا      ـــــ�ـ  كم .     الربط       وأدوات   ، لـ     الوص     خطوط         ا لتحدید      ــــــ       وتصمیمھ         والشمول،

     وع�رض   ة،  ـ�ـ      الخریط    رس�م   ف�ي       الطلب�ة                القبلیة،وم�شاركة        المعرف�ة        استكشاف    على

    .        المفاھیم     تعلم       وتقویم        الطلبة،        وتصحیح          والتعزیز،           والالأمثلة،       األمثلة

                                                       مشاعر الطلبة نحو مادة العل�وم وق�د تك�ون ایجابی�ة او س�لبیة    :                  االتجاه نحو العلوم 

                                                               وی���تم قیاس���ھا م���ن خ���الل اس���تجابة الطلب���ة عل���ى مقی���اس االتج���اه نح���و العل���وم  

   )    ١٩٩٤ ،     زیتون (

  

 : ة      الدراس      مجتمع

        الم�دارس   ف�ي     كلھ�م       األساس�ي       الث�امن     ال�صف     طلب�ة   م�ن        الدراس�ة      مجتم�ع     تك�ون

        الدراس�ي      الف�صل   ف�ي              لمحافظ�ة عجل�ون         والتعل�یم        التربیة        لمدیریة                الحكومیةالتابعة

 (   ٦٠ )      م�نھم،       وطالب�ةً       ًطالب�ا (    ١٢٠ )      ع�ددھم  )         ٢٠١٥/٢٠١٤ (     الع�ام   م�ن       الث�اني

  .       طالبة(  ٦٠ ) و ً      ًطالبا،

  



       
 

  
 

٨٥٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

 :       الدراسة     عینة
ً   ًاـ     طالب (    ١٢٠ )  ن    ــــ م        عشوائیة       بطریقة       اختیرت     التي        الدراسة     عینة       تكونت             

 (   ٦٠ )  و ً      ًطالب�ا، (   ٦٠ )  مـ    منھ�        األساس�ي،  ن   ــ�ـ     الثام          طلب�ة ال�صف   م�ن       وطالب�ة

     شكلت    وقد  ،  من         للطالبات        واثنتان      للطالب           شعب،اثنتان     أربع    على       موزعین       طالبة،

    ح�ین   ف�ي   ة،   ــ�ــ         التجریبی         المجموع�ة         الطالب�ات          وإح�دى ش�عب      الطالب    شعب     إحدى

  ى   ــ�ـ  عل      ال�شعب      ووزع�ت  ،         ة ال�ضابطة   ــ�ـ       المجموع        األخری�ان         ال�شعبتان ّ    ّش�كلت

      أفراد      توزیع ( ١ )       الجدول      ویبین.       البسیطة          العشوائیة         بالطریقة        الدراسة        مجموعتي

 (          ٢٠١٥/٢٠١٤       الدراس�ي      للع�ام       الث�اني        الدراس�ي  ل     ـــــ    الف�ص   ف�ي        الدراس�ة     عین�ة

  .         التدریسیة         والطریقة      النوع    حسب

 

    ري               ـــــــــــــــ       ار النظ      ــــــ    ــــ   اإلط

                                                                            میز هللا اإلنسان بالعقل لذلك اعتبر العقل ھو ذلك الحاسوب العضوي الحیوي 

                                حی��ث یق��در ع��دد خالی��ا الم��خ الب��شري  ،                                ال��ذي یتك��ون م��ن ع��دد ھائ��ل م��ن الخالی��ا

      ونظ��ام     .                          عل��ى ع��دد ھائ��ل م��ن المركب��ات   )           خلی��ة ع��صبیة  (        مخی��ة  ،    خلی��ة       بمالی��ین 

   .                 مجھري لفك الرموز 

              إل��ى الت��داخل    أدت        والت��ي       األخی��رة                         رم��وز ال��دماغ ف��ي ال��سنوات      أظھ��رت    وق��د         

  ى      ــــ�ـ         یق�سم إل   أن�ة                         وتمیز العقل البشري إل�ى  ،      مختلفة                           والتعاون والتكامل بین حقول 

       األیم�ن                 حی�ث ی�سیطر الجان�ب   )     ١٩٩٧, cain and cain    (      وأی�سر      أیم�ن      ق�سمین 

                      ان مع�ا بواس�طة حزم�ة م�ن         ویرتبط� ،       ة الج�سم        ـــــــ�ـ        م�ن حرك     األیسر           على الجانب 

   .                                    العصبیة والحسیة تسمى الجسم الجاسي       األلیاف

  (       نظری�ة    عل�ى      یعتم�د         المفھ�وم،     تعل�م      طریق�ة           إس�تراتیجیة      تطویر   في      األساس   إن      

      والت�ي          المف�اھیم،      ت�دریس      ألبح�اثً       ًمرش�دا    تع�د     الت�ي        المعن�ى،   ذي       لل�تعلم  )       أوزوب�ل



       
 

  
 

٨٦٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

       الالحقة        المعرفة     بناء   في       الرئیس  ل     العام  ي        ــــــــ ھ        السابقة              معرفة المتعلم    بأن      تعتقد

       یدفعنا     الذي     األمر         والتعلیم ّ      ّالتعلم      عملیة   فيً       ًرئیساً      ًدورا        للمفھوم    أن      وبما.        وتنظیمھا

ِفھم (      الفعل   من     مشتق" ً    ًلغة         فالمفھوم        ماھیتھ،           التعرف على    إلى َ   ِ     حسن   ھو    فھمَ    َوال  ،)َ

  ، )(     ١٩٧٠ ،   ٧٠٤        وآخ�رون،     أن�یس ( "        لالس�تنباط      ال�ذھن        اس�تعداد       وج�ودة   ورّ    ّالتص

ِفھ�م :    یق�ال        بالقل�ب،      ال�شيء            الفھم معرف�ة      معاني   من  ن  أ    كما َ   ِ     اب�ن (     عقل�ھ    إذا      ال�شيء َ

       مجملھا   في     تدور      كثیرة        تعریفات     وردت    فقد         فباالصطالح   ما   أ  .    ١٩٩٩ )      منظور،

          والعملیات         واألشخاص،          والحوادث،        األشیاء،         مجموعة:   وھو     اآلتي        التعریف    حول

     باسم      إلیھا     یشار   أن     یمكن     التي    مة،    العا                 الخصائص المشتركة    على     بناء ُ    ُتجمع     التي

     )    ١٩٩٨         آرمورد،  ؛     ١٩٩٣        الطیطي،  ؛     ١٩٩١       نشوان،  (  ص  خا    رمز   أو

         المباش�رة        الخب�رات   م�ن   ك�ل     ت�ؤدي    حی�ث        تراكمی�ة       بطریق�ة        المفھ�وم       ویتك�ون            

          والعملی�ات         وخارجھ�ا،        المدرس�ة     داخ�ل        الم�تعلم  ا   ــ�ـ  بھ    یم�ر     الت�ي  ،             وغی�را لمباش�رة

ً      ًھدفا         المفاھیم       اكتساب     ویعد  ، ھ   ـــ     تكوین  ي   ـــ فً      ًھاماً      ًدورا  ظ       ،واأللفا   ـــ       المتنوع        العقلیة

      األكث�ر       لل�تعلم      األس�اس        القاعدة      وتشكل           المتعلمین،            التفكیر عند     تطور    فھي ً       ًتربویا؛

     ١٩٩٣         جبروعلي،)        المشكالت  (.  حل      وتعلم         المبادئ،      كتعلم ً      ًتقدما؛

        ال��نمط        وف��ي ھ��ذا        اوزب��ل      ألفك��ار       تطبیق��ا    )      ١٩٩٥  (                   طورھ��ا الع��الم نوف��اك                    

      األق��ل                                                              ترت��ب المف��اھیم بحی��ث یك��ون المفھ��وم ال��رئیس ف��ي قم��ة الھ��رم والمف��اھیم 

   ،               المفھوم الرئیسي  (                 مكونات رئیسة            أربــــــع  ن     ــــ          وتتكون م ،     األسفل          عمومیة في 

                                وھي تسمح للمتعلم بتنظیم المعرفة     )        واألمثلة   ،             كلمات الربط ،                  المفاھیم ذات الصلة

                                              یلة المدى وتمثیلھا مما یسمح باالحتفاظ بالمعرفة                   تخزن بالذاكرة طو  أن          التي یمكن 

   .                                      وتسھل تعلم المادة التعلیمیة الجدیدة     أطول        زمنیة      لفترة

                                               الخ�رائط المفاھیمی�ة بأنھ�ا طریق�ھ لتمثی�ل المعرف�ة      ١٩٩٧ )      النزن�ق  (      ویعرف           

        العالق�ات    ذل�ك   ف�ي    بم�ا         المف�اھیم    ب�ین        العالق�ات     تب�ین      عری�ضة      بخطوط          وتنظیمھا،



       
 

  
 

٨٦١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

     نق�اط     تمث�ل   إذ . ل ص� و      وخط�وط            التقــــ�ـاء     نق�اط    إل�ى        تق�سیمھا     وی�تم    اه،           ثنائیة االتج�

    ب�ین        العالق�ات       فتمث�ـل      الوص�ل     خط�وط    أم�ا        متنوع�ة،       مف�اھیم  )        ال�دوائر (        االلتق�اء

 .       العالق�ات  ح      ـــــ�ـ     وتوضی        الوصـ�ـل     خط�وط               الكلم�ات لت�صنیف        وت�ستخدم         المف�اھیم

     توض�ح    اد،    األبع�       ثنائی�ة             رس�وم تخطیطی�ة" :َّ     َّبأنھ�ا (     ١٩٩٩ )      زیت�ون       وعرفھ�ا

       البن�اء   م�ن        وم�ستمدة              ف�روع المعرف�ة،   م�ن    ف�رع       مف�اھیم    ب�ین          المتسل�سلة        العالق�ات

 )         وعلیم�ات،        أبوجالل�ة  ؛     ٢٠٠٤         الروس�ان، (      عرفھ�ا     كم�ا  ،"     الفرع     لھذا          المفاھیمي

           بحیث تتدرج         المفاھیم    بین       العالقة    على    تدل  ة       ـــــــ      تخطیطی     رسوم :ّ     ّبأنھا (     ٢٠٠١

   أن      تح�اول  ي   ــ�ـ  وھ        ش�مولیة،     األق�ل         المف�اھیم    إل�ى       ش�مولیة      األكثر         المفاھیم  ن       ـــــــ م

     تك�ون   أن     یمك�ن       الرس�وم     وھ�ذه        المعرفة     فروع   من     لفرع          المفاھیمي             تعكس التنظیم

         المفاھیم      ألسماء        متسلسلة      ھرمیة        كمنظمات     عنھا        التعبیر     ویتم         أو أكثر،  د    ــــ  بع    ذات

  .     بینھا          التي تربط         والكلمات

            اس�تراتیجیات   م�ن            كإس�تراتیجیة    می�ة       المفاھی        الخ�رائط        اس�تخدام      أھمی�ة                  وتظھر

        للمعرف�ة        البن�ائي       الھیك�ل    فھ�م    على          ومساعدتھم          المتعلمین    لدى              لتسھیل التعلم       التعلم

     منھ�ا      یتك�ون     الت�ي        األساس�یة         المف�اھیم    ب�ین        التمییز    على          ا تساعدھم   ـــ  كم         وعالقاتھ،

       المھم�ة    إل�ى        االنتب�اه      زی�ادة   ف�ي       وت�ساھم .       مفاھیم�ھ    ب�ین                  المعرفي، والعالق�ات       البناء

    إل�ى     ی�ؤدي  ا    ـــ�ـ  مم        متسلسل،     ھرمي     بشكل         المفاھیم          على تنظیم     تعمل     ألنھا        المعنیة

     تمث�ل     الت�ي        الرئی�سة       األفك�ار   ض�ح   ت�و ,Martin).  إذ        ال�سلبي،        الم�تعلم    دور      تغیی�ر

   . ١   ١٩٩ )      الدرس    ھدف

     بح�سب         وت�صنیفھا          المف�اھیم،      تحدی�د       بمرحل�ة           المفاھیمیة        الخرائط      إعداد      عملیة     تبدأ

       العم�وم     بح�سب    بھ�ا        والت�درج      بینھ�ا     فیما       العالقة    حسب  ا       وتصنیفھ         تجریدھا،      درجة

          المف�اھیم،    ب�ین      الوص�ل     خط�وط     تح�دد     الت�ي        الت�صمیم      مرحل�ة     ھن�اك    ث�م         وال�شمول،

       للتأك�د         والتق�ویم         المراجع�ة      مرحل�ةً        ًوأخیرا (Wittrock)   أن        بینھا،      الربط       وأدوات



       
 

  
 

٨٦٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

    أھ�م   م�ن      واح�دة           المفاھیمی�ة        الخ�رائط           اس�تراتیجیة      وت�رك     وی�رى         تنظیمھ�ا،   م�ن

      األداء      تح�سین      مج�االت   ف�ي          اس�تخدامھا      یمك�ن     وأن�ھ         التولی�دي       ال�تعلم         راتیجیات   اس�ت

      وج�وین  ؛     ٢٠٠٤ ,Wittrock).     نوف�اك        توجیھ�ات     بذلكً       ًمؤكدا           للمتعلمین،       اللغوي

     ٢٠٠٤         الروسان،)       المجال    ھذا   في

  

     :        االتجاھات

   :             تعریف االتجاه 

     ح م�ن                  ھ�و داف�ع مكت�سب یت�ض :                                                  تم تعری�ف االتج�اه ف�ي موس�وعة عل�م ال�نفس 

                                                                     خالل أنھ استعداد وجداني لھ درجھ م�ن الثب�ات یح�دد ش�عور الف�رد ویل�ون س�لوكھ 

     .                                                  بالنسبة لموضوعات معینھ من حیث تفضیلھا وعدم تفضیلھا

                                           حالة من التأھ�ب النف�سي الع�صبي تن�تظم م�ن خالل�ھ              :                   یعرفھا جوردن ألبورت

ًالخبرة مما تجعل الفرد یتجھ حبا أو كرھا نح�و الموض�وع ال�ذي  ً                                                        ً               تن�تظم م�ن حول�ھ ً

    .        االتجاھات

   :        التجاه ھو ا

                                                                 أس��لوب م��نظم مت��سق م��ن التفكی��ر وال��شعور ورد الفع��ل تج��اه الن��اس والق��ضایا         

                                    م واتج��اه أي ش��ي ف��ي البیئ��ة ب��صورة عام��ة         ـــــــ��ـ                         والمواق��ف واألح��داث والمفاھی

                  الم�شاعر واالنفع�االت                      األفكار والمعتقدات أو :                               والمكونات الرئیسیة في االتجاه ھي

   .                                            زعات إلى رد الفعل لتكون رد الفعل بصورة دائمة    والن

          االس�تجابة    أو        الف�رد      یتخ�ذه              الموقف ال�ذي     بأنة   )    ھــ     ١٤٢٤ (                   عرفھ شحادة والنجار 

   .        الرفض   أو          بالقبول    إما       قضیة  ،     حدت ،          شيء معین    إزاء            التي یبدیھا 



       
 

  
 

٨٦٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

   :                        ثالث مكونات لالتجاھات وھي   )     ٢٠٠٨  (                  وقد اورد العسیري 

    :                المكون المعرفي   - ١

                                                              یشتمل على الحقائق أو ما یفترضھ الفرد كحقائق تتعلق بموق�ف م�ا أو                   

           كم���ا ت���سھم  ،                             وك���ل األش���یاء الملموس���ة المادی���ة ،                   ش���خص أو ش���یئ أو جماع���ة

                                                               االعتق���ادات ف���ي كیفی���ة تك���وین اتجاھاتن���ا س���لبا أوإیجاب���ا نح���و الموض���وعات 

    .          والمواقف 

   :                  المكون االنفعالي - ٢

          إذ ین�زع  ،                         دة والكم من موض�وع إل�ى آخ�ر                             تشمل اإلنفعاالت متفاوتة حسب الش

                                                                 الفرد أن یكون استجابة انفعالیة تج�اه ش�خص أو موض�وع أو موق�ف یحب�ھ أو 

                   یسعده أو یبغضھ  ،     یكرھھ

    :              مكون سلوكي - ٣

                  فإذا أعجبنا ش�خص  ،                                               من صفات االتجاھات أنھا تمیل إلى الظھور في السلوك

   .               یدا لھ ومساندا                    فقد نسلك سلوكا مؤ ،                               معین أو جماعة معینة أو موضوع ما

  :                       ویمكن إجمالھا في مایلي 

    .                                  ـ  االتجاه یحدد طریق السلوك ویفسره ١

                                                                       ـ االتجاه ینظم العملیات الدافعیة واالنفعالیة واإلدراكیة والمعرفی�ة ح�ول بع�ض  ٢

    .                                               النواحي الموجودة في المجال الذي یعیش فیھ الفرد

                    ھ وتفاعل�ھ م�ع اآلخ�رین                                                 ـ االتجاھات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقوال�ھ وأفعال�     ٣

                                                في الجماعات المختلفة في الثقافة التي یعیش فیھا



       
 

  
 

٨٦٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

   .                                                                 ـ االتجاھات تبلور وتوضح صورة العالقة بین الفرد وبین عالمھ االجتماعي  ٤      

   .                                                          ـ االتجاھات توجھ استجابات الفرد لألشخاص واألشیاء بطریقة ثابتة ٥      

                 طریق��ة مح��ددة إزاء                                             ـ�� االتج��اه یحم��ل الف��رد عل��ى أن یح��س وی��درك ویفك��ر ب ٦  

   .                     التي یعیش في كنفھا –           المختلفة –               موضوعات البیئة 

                                                                       ـ االتجاھات المعلنة تعبر عن مسایرة الفرد لما ی�سود مجتمع�ھ م�ن مع�اییر وق�یم  ٧  

    .          ومعتقدات 

                                                                   ـ�� االتجاھ��ات تی��سر للف��رد الق��درة عل��ى ال��سلوك واتخ��اذ الق��رارات ف��ي المواق��ف  ٨

                    والتوحد دون تردد                                  النفسیة ا لمتعددة في شيء من االتساق

                                     ذلك ألن تقدیر الفرد ومیلھ ل�شخص مع�ین      منفیة                             ـ االتجاه لھ وظیفة و سیلیھ أو  ٩

                          تعتق�د أن توثی�ق عالقات�ك  ب�ـ  (                                        یمكنھ اإلسھام في تحقی�ق أھ�داف شخ�صیة معین�ة 

  .                   من الناس سوف یفیدك   )  س (

  ى                 حیث یمیل الفردإل  )                       التكیف االجتماعي للفرد   (                           تساھم االتجاه في تحقیق -  ١٠

                               كاالتجاھات الدینیة تج�اه ق�ضیة م�ن  (                            عن إتجاھات سائدة في المجتمع   )         التعبیر  (

    .                                              االتجاه السائد في الثقافة التي یعیش في كنفھا       یتفق مع         ألنھ بذلك   )         القضایا 

                                                                ـ االتجاه لھ وظیفة المعرفة أي تقییم الموض�وع ألن�ھ یعم�ل كإط�ار مرجع�ي   ١١  

                                  یرنا للمعلوم�ات ف�ي الع�الم االجتم�اعي       وتف�س      انتب�اه                          ذلك ألن اتجاھاتنا ت�ؤثر عل�ى 

   .                                               وبالتالي فھي تحدد استجاباتنا في الحیاة الیومیة 

  (                                                                    ـ  تساھم االتجاه في وظیفة الدفاع عن الذات وتخدمھا في حفاظ الفرد على   ١٢

     .         لذاتھ   )                تقدیره االیجابي 



       
 

  
 

٨٦٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                                                                ـ إن االتجاھات قد تخدم وظائف مختلفة عند األفراد المختلف�ین وذل�ك م�ن   ١٣  

                                             عل��ى ردود أفع��ال اآلخ��رین تج��اھھم وم��ا إن كان��ت ھ��ذه   )         التركی��ز   (   ل   خ��ال

                   س���وف یجم���ع المعلوم����ات   (                 والش����ك أن الف���رد  ،                       ال���ردود إیجابی���ة أم س���لبیة

                   إن كان��ت ھ��ذه النظ��رة                                   الت��ي تنف��ق واتجاھات��ھ نح��و ذات��ھ وم��ا  )           والمالح��ضات 

   .                 إیجابیة أم سلبیة 

                  ه القیم�ي ل�ھ أي م��ا                                              ـ� ت�ساھم االتج��اه ف�ي أن تجع�ل الف��رد یعب�ر ع�ن االتج��ا  ١٤  

        اتجاھ�ا            مثال قد یحمل   )        المثقف   (   و   )         المتعلم  (                              یعتقد الفرد في صحتھ أما الفرد 

    )                          سلبیا تجاه غیر المثقفین       اتجاھا            المثقفین أو   (              إیجابیا تجاه 

 :        وأھمیتھا           واالجتماعیة        النفسیة         االتجاھات      خصائص

 :   یلي     فیما        إجمالھا     یمكن        الخصائص   من     بعدد        النفسیة         االتجاھات      تتمیز

 .     والدیة       وراثیة      ولیست  ،       ومتعلمة       مكتسبة        التجاھات

       األفراد   من    عدد       ویشترك  ،        اجتماعیة       ومواقف        بمثیرات       وترتبط      تتكون         االتجاھات

            والجماعات

   من       وموضوع    فرد    بین     عالقة ً     ًدائما      تتضمن       ولكنھا     فراغ   من      تتكون  ال         االتجاھات

 .      البیئة        موضوعات

          لخ�����ص خ�����صائص   )    ٩٨٣ ١ (                أن روب�����رت ش�����ربجلي   )     ١٩٨٨ (           اورد زیت�����ون 

    أو                                                                   االتجاھ��ات ف��ي التربی��ة العلمی��ة وت��دریس العل��وم بم��ا یل��ي بأنھ��ا لی��ست فطری��ة 

     م��ن  ،                                                     ھ�ي متعلم��ة یكت��سبھا الف�رد م��ن خ�الل الخب��رات الت��ي یم�ر بھ��ا    إنم��ا       موروث�ة 

   .                           ویمكن تعدیلھا حسب الظروف  ،                              مع البیئة المادیة واالجتماعیة      تفاعلھ    خالل 

                                   یمك��ن االس��تدالل عل��ى االتجاھ��ات م��ن خ��الل    أن��ة   أي   :           بال��سلوك     تب��رر         االتجاھ�ات 

   .                               االتجاھات تعمل كموجھات للسلوك   إن     أي  ،         الظاھري     سلوكھ



       
 

  
 

٨٦٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                                                                           تعتبر االتجاھات ثابتة نسبیا وقابل�ة للتغیی�ر او التع�دیل فھ�ي ت�سعى إل�ى المحافظ�ة 

   .                 كانت بعمر مبكر    إذا                            على ذاتھا بعد تكوینھا وخاصة 

  

   :               أھمیة االتجاھات 

                                               وم االتج���اه م���ن ارتباط���ھ بن���واتج التفاع���ل ب���ین األف���راد               تنب���ع أھمی���ة مفھ���              

ًوالجماع��ات ارتباط��ا م��ؤثرا ف ً                         ً    ،                                   ي المج��ال االجتم��اعي والترب��وي وال��صناعي     ــــ��ـً

                   ي أحكامنا اإلیجابیة        ـــــــ            الل تأثیرھا ف    ــــ                                   فاالتجاھات تؤثر في تحدید سلوكنا من خ

         ة وكف�اءة      ــــ�ـ      ف�ي درج        وت�ؤثر  ،                                     وإدراكنا لألخیرین بل وإدراكنا ألنفسنا ،          أو السلبیة

        ى تحدی�د    ــ�ـ                                                 أما على صعید البنى االجتماعیة فاالتجاھات تساعد عل ٠             عملیة التعلم 

       ة الت��ي       ـــــ�ـ                                    والمھ�ن الت�ي نختارھ�ا واألح�زاب واألندی ،                       الجماع�ات الت�ي ت�رتبط بھ�ا

                                                                       نفضلھا أو مختلف الجماع�ات الت�ي یحویھ�ا البن�اء االجتم�اعي لتحقی�ق أھ�دافنا ف�ي 

     ٠  )    ١٢٠  ،ص    ١٩٨١     البدت،      المبرت  (       الحیاة 

  

            إذ ال یمك�ن  ،                                                      لذا فأن االتجاھات تمثل حلقة الوص�ل ب�ین المعتق�دات وال�سلوك              

                     فاالتجاھ�ات تعم��ل عل��ى  ،                   ال ف��ي س�لوكیات الف��رد      ـــــ��ـ                      إغف�ال االتجاھ��ات كم�ؤثر ع

                                       ھ وتفاعل�ھ م�ع اآلخ�رین وتی�سر للف�رد الق�درة     ـــ�ـ                               تحدید سلوك الف�رد وأقوال�ھ وأفعال

         ي ش��يء م��ن       ـــــ��ـ   ف                                 اذ الق��رارات ف��ي المواق��ف المتع��ددة      واتخ��               عل��ى أداء ال��سلوك

                                                                     االتساق والتوحد الذي یعمل على بلورة وتوضیح صورة العالقة ب�ین الف�رد وب�ین 

                                              كم���ا أنھ���ا توج���ھ اس���تجابات الف���رد لألش���خاص واألش���یاء  ٠               عالم���ھ االجتم���اعي 

   قة                               وتحملھ على أن یحس ویدرك بطری ،                 ة تكاد تكون ثابتة    ــــ                والموضوعات بطریق

                                   وأن اتجاھات�ھ المعلن��ة تعب��ر ع��ن م��دى  ،                                  مح�ددة إزاء موض��وعات البیئ��ة الخارجی��ة

   ،    ١٩٨٤   ،     زھ���ران (                                                م���سایرتھ لم���ا ی���سود مجتمع���ة م���ن مع���اییر وق���یم ومعتق���دات 

     ٠  )    ١٤٥ ص

  



       
 

  
 

٨٦٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

   :                            تؤدي االتجاھات الوظائف اآلتیة 

                                               تحق��ق االتجاھ��ات للف��رد الكثی��ر م��ن األھ��داف حی��ث ت��زوده   :                   الوظیف��ة النفعی��ة - ١

                                فتبن�ي الف�رد ل�بعض االتجاھ�ات نح�و  ،                            ى التكی�ف م�ع المواق�ف المتع�ددة          بالقدرة عل

      حی�ث  ،                                    ات یھدف إلى تحقیق بعض األھداف القیمی�ھ   ـــ                     بعض األشیاء أو الموضوع

                     ذه األھ�داف خاص�ة عن�دما     ـــ�ـ   ى ھ     ــــ�ـ                                      تعمل االتجاھات بمثابة الوسائل للوص�ول إل

     ٠                                                   یتعل�������ق األم�������ر بتبن�������ي اتجاھ�������ات الجماع�������ة للح�������صول عل�������ى تقبلھ�������ا 

                                                     تقوم االتجاھات ھنا بدور المنظم لخبرات الفرد فتساھم في   :                     الوظیفة التعلیمیة - ٢

                       واالتجاھ��ات ت��زود الف��رد  ،                                   ھ وثبات��ھ الن��سبي ف��ي المواق�ف المختلف��ة    ـــ��ـ          ات�ساق سلوك

     ٠                                                     وتقوده إلى اتخاذ السلوك المناسب في المواقف الجدیدة  ،                     بالمرونة لفھم ما حولھ

                                               أن العدی��د م��ن االتجاھ��ات ت��رتبط بم��ا تحقق��ھ للف��رد م��ن   :                    الوظیف��ة الدفاعی��ة - ٣

                              ا بالخصائص الموضوعیة لموضوع           ــــــــــ                  ات أكثر من ارتباطھ       ـــــــ     اشباع

   وع                                                       ف��الفرد ق��د یتبن��ى اتجاھ��ات معین��ة ال لخ��صائص موج��ودة ف��ي موض�� ،      االتج��اه

     ٠                                           ب������ل ألنھ������ا ت������ؤدي إل������ى ح������ل بع������ض ص������راعاتھ الداخلی������ة  ،      االتج������اه

ً                                                    ًیقوم الفرد احیانا بتبني بعض االتجاھ�ات ألنھ�ا ربم�ا تق�دم   :                     الوظیفة التعبیریة - ٤

ً                            ً خ��صوصا عن��دما یغی��ر الف��رد بع��ض  ٠                                      ل��ھ الم��ساندة الت��ي یحتاجھ��ا لتبری��ر س��لوكھ 

    ٠              عدیل في حیاتھ                                         وھنا یحتاج لتبني اتجاھات توافق ھذا الت ٠             مسارات حیاتھ 

     :                                     الخرائط المفاھیمیة واالتجاه نحو العلوم

                                               االتجاه نحو العل�وم بأن�ة مفھ�وم ی�رتبط بمعن�ى العل�م   )     ١٩٨٨ (          عرف زیتون               

                                                       وأسسھ وھ�و یعب�ر ع�ن مح�صلة اس�تجابات الف�رد نح�و موض�وع م�ا م�ن         وركائزه 

        معارضتھ    او   )    مع   (                                        وذلك من حیث تأییـــــد الفرد للموضوع  ،              موضوعات العلوم

         س�لوكیا   أو              الف�رد لفظی�ا        اس�تجابة     أو      بأداء         إجرائیا                      ویقاس االتجاه العلمي  ، )  ضد   (  لھ

   .                                                         على مقیاس من مقاییس االتجاھات العلمیة الذي یعد خصیصا لذلك 



       
 

  
 

٨٦٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                                                                    تسعى معظم الدراسات التجریبي  في مجال تدریس العل�وم إل�ى تح�سین اتجاھ�ات 

                               تمام�اتھم بم�ادة العل�وم وبالت�الي                                      نح�و م�ادة العل�وم الن ذل�ك ی�نعكس عل�ى اھ      الطلبة

            إس�تراتیجیة         فاعلی�ة      أثبت�ت                                ویوجد العدید من الدراسات التي  ،                  زیادة تحصیل الطلبة

          وم��ن ھ��ذه  ،                      الطلب��ة نح��و م��ادة العل��وم                                    الخ��رائط المفاھیمی��ة ف��ي تح��سین اتجاھ��ات 

   .                      الدراسات ترفینو ووینب 

   :                 الدراسات السابقة 
       ھدفت         األمریكیة                الوالیات المتحدة    في   )     ١٩٩٠,Cliburn (              دراسة كلیبورن                 

                             في تدریس العلوم بوصفھا منظما                                            إلى الكشف عن مدى فاعلیة الخرائط المفاھیمیة 

                          وتحقی�ق تعل�م ذي معن�ى وق�ت  ،                                                 متقدما في دعم االحتفاظ بالتعلم لمــــ�ـدة طویلـــ�ـة

                                        طالب���ا وطالب���ة م��ن مدرســـ���ـة عام���ة فـــــ���ـي   )   ٤٨ (                      ت��شكلت عین���ة الدراس���ة م��ن 

                                   وق���سموا إل���ى مجم���وعتین تجریبی���ة درس���ت  ،                   المتح���دة والی���ة اوھ���ایو        الوالی���ات 

                                                 ومجموعھ ضابطة درست بالطریق�ة التقلیدی�ة  وق�د ق�ام  ،                          بالخرائـــــــط المفاھیمیة

                                       بعدي بعد ان تم التأكد من صدقھ وثبات�ھ –                                  كلیبورن بتطبیق اختبار تحصیلي قبلي 

                  ھ��اء التجرب��ة لقی��اس                                                    كم�ا طب��ق اختب��ارا تح��صیال م��ؤجال بع�د أس��بوعین مـــــ��ـن انت

                                                 وأظھ��رت النت��ائج أن المجموع��ة التجریبی��ة تفوق��ت عل��ى  ،                     احتف��اظ الطلب��ة ب��التعلم

   .                                             المجموعة الضابطة في االختبارین الفوري والمؤجل 

                      إل��ى تحدی��د اث��ر اس��تخدام   )     ١٩٩٠,Jegede (                         وھ��دفت دراس��ة ق��ام بھ��ا جیج��د               

                        حصیل لدیھم في مادة علوم             وزیادة الت ،                                        خریطة المفاھیم في تقلیل القلق لدى الطلبة

                 ة م�ن ال�صف العاش�ر     ـــ�ـ       ا وطالب    ـــ�ـ    طالب  )   ٥١ (                                 الحیاة وقد تألفت عینة الدراسة م�ن 

  )   ٢٩ (                 تجریبی��ة وع��ددھا       إح��داھا   ،                                     ف��ي نیجیری��ا وق��سمت ع��شوائیا إل��ى مجم��وعتین

                       وقد اعد جیجد اختبارا  ،            طالبا وطالبة  )   ٢٢ (               ضابطة وعددھا      وأخرى             طالبا وطالبة 

      عام Zuckerman                     للقلق المعد من قبل Dolking        م مقیاس         واستخد ، ا     ـــــ      تحصیلی



       
 

  
 

٨٦٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                            وتوص���ل إل���ى نت���ائج مفادھ���ا أن  ،                   ة جیج���د قبلی���ا وبع���دیا   ــ���ـ     د طبق      ـــــ���ـ    وق    ١٩٧٥

   ،                             ة الضابطة ف�ي االختب�ار التح�صیلي   ـــ                                    المجموعة التجریبیة تفوقت على المجموع

      ق ل�دى                 على تخفیض القل�       إحصائیة  ة       ــــــ                                     وان استخدام خرائط المفاھیم یساعد بدالل

   .                    بدرجة اكبر من اإلناث        البنین 

                                          دراسة ھدفت إل�ى تق�صي اث�ر اس�تخدام الخ�رائط       بإجراء  )     ١٩٩٥ (            وقامت محمود 

                                         واكت��ساب العملی��ات العلمی��ة ل��دى طلب��ة ال��صف  ،                            المفاھیمی��ة ف��ي التح��صیل العلم��ي

      كان  ،            طالبا وطالبة  )    ٢٣٩ (                                                السادس في مادة العلوم حیث تكونت عینة الدراسة من 

      أرب��ع                               وق��سمت محم��ود عین��ة الدراس��ة إل��ى  ،     طالب��ة  )    ١٠٧ (      لب��ا و   طا  )    ١٣٢ (     م��نھم 

   ،                                 توزع�ت عل�ى ش�عبتین ض�ابطتین لل�ذكور ،           شعب ضابطة     وأربع   ،           شعب تجریبیة

         إح�صائیة                             النتائج وجود فروق ذات دالل�ة      أظھرت      لقد  ،     لإلناث                وشعبتین ضابطتین 

                                     ف�ي تح�صیل طلب�ة ال�صف ال�سادس األساس�ي ب�ین   )    ٠.٥≤α (                 عند م�ستوى الدالل�ة 

                                                                    عتین الضابطة والتجریبیة حیث كانت النتائج لصالح المجموعة التجریبیة       المجمو

  

                                 ك��ان ھ��دفھا التع��رف إل��ى اث��ر الت��دریس   )     ٢٠٠٦ (                     وأج��رى الحباش��نة دراس��ة         

                                            م التعاوني القائمین عل�ى إس�تراتیجیة  الخ�رائط        ـــــــ                             باستخدام  لتعلم الفردي والتعل

     ف��ي        األساس��یة  ة       ـــــ��ـ          ب��ات المرحل                                           المفاھیمی��ة ف��ي  التعبی��ر الكت��ابي واتجاھ��ات طال

                                   طالبة من طالب�ات ال�صف العاش�ر األساس�ي   )   ٧٧ (                      مستخدما عینة قوامھا  ،     األردن

                                   وت���م توزی���ع العین���ة ع���شوائیا عل���ى ث���الث  ،                               ف���ي مدرس���ة الم���زار الثانوی���ة للبن���ات

   :           مجموعات ھي 

                                                                        مجموعة تجریبیة تدرس بالتعلم الفردي القائم عل�ى الخ�رائط المفاھیمی�ة وع�ددھا 

  .      طالبة   )   ٢٥ (



       
 

  
 

٨٧٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                                                                          مجموعة تجریبیة تدرس بالتعلم التعاوني القائم على الخ�رائط المفاھیمی�ة وع�ددھا 

  .      طالبة   )   ٢٥ (

  .      طالبة   )  ٩ ٢ (         وعددھا                   بالطریقة االعتیادیة                  مجموعة ضابطة تدرس 

            قائم��ة عل��ى  ،         خط��ة درس��یھ  )   ٢٠ (                                   ولتحقی��ق أھ��داف الدراس��ة ص��مم الحباش��نة         

                                    إح�دى المجم�وعتین التج�ریبیتین ب�التعلم          نف�ذتھا  ،                             إستراتیجیة الخ�رائط المفاھیمی�ة

                                                                  الف��ردي ونف��ذتھا األخ��رى ب��التعلم التع��اوني وبع��د أن تحق��ق م��ن ص��دقھا أظھ��رت 

   :              النتائج اآلتیة 

            ب�ین متوس�طات   )     ٠.٠٥ = α (                   عن�د م�ستوى الدالل�ة        إحصائیة                 وجود فرق ذو داللة 

                                                                   الطالب��ات ف��ي المجموع��ات ال��ثالث ف��ي التعبی��ر الكت��ابي ل��صالح المجم��وعتین    أداء

  .                       التجریبیتین كل على حدة 

    ب��ین   )     ٠.٠٥ = α (                                              ع��دم وج��ود ف��رق ذو دالل��ة إح��صائیة عن��د م��ستوى الدالل��ة 

  .                                                   متوسطات المجموعتین التجریبیتین  في التعبیر الكتابي 

            ب�ین متوس�طات   )     ٠.٠٥ = α (                                          وجود فرق ذو داللة إحصائیة عن�د م�ستوى الدالل�ة 

                         تج�اه نح�و التعبی�ر الكت�ابي                                              أداء الطالبات ف�ي المجموع�ات ال�ثالث عل�ى مقی�اس اال

  .                                        لصالح المجموعتین التجریبیتین كل على حدة 

                                                                  ع��دم وج��ود ف��رق ذو دالل��ة إح��صائیة ب��ین المجم��وعتین التج��ریبیتین عل��ى مقی��اس 

  .                          االتجاه في التعبیر الكتابي 

   .                             التعلیق على الدراسات السابقة 

      یم ف�ي                                                        ركزت معظم الدراسات السابقة على أث�ر اس�تخدام خ�رائط المف�اھ              

         حی��ث رك��زت   )                ال��ضباعي وحج��وج ،        القرن��ي ،     محم��ود  (   ة    ــ��ـ             متغی��رات مختلف

                                                                     الدراسة الحالیة على اثر استخدام خرائط المفاھیم على التحصیل واالتجاھات 

        اس��تخدمت   .                                         اختلف��ت الدراس��ات ال��سابقة م��ن حی��ث العین��ة  .               ف��ي مبح��ث العل��وم 



       
 

  
 

٨٧١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

       س�تخدمت                      وكذلك ھذه الدراسة ا ،                                   المجموعات عینات ضابطة وأخرى تجریبیة

                                       اختلف�ت  الدراس�ات م�ن حی�ث تناولھ�ا لمتغی�ر   .                          عینات واختب�ار قبل�ي وبع�دي 

                          أم���ا ھ���ذه الدراس���ة فرك���زت عل���ى   .                                 الج���نس والق���سم األكب���ر اس���تخدم اإلن���اث 

   .        الجنسین 

  

   :             منھج الدراسة 

                                                            اس���تخدمت الدراس���ة الم���نھج التجریب���ي الستق���صاء اث���ر اس���تخدام الخ���رائط         

                                       الث�امن األساس�ي ف�ي م�ادة العل�وم العام�ة ف�ي                               المفاھیمیة في تحصیل طلبة الصف 

                          باس�تخدام ال�ضبط التجریب�ي  ،                    واالتجاھ�ات نح�و العل�وم  )                الم�ادة والبیئ�ة   (       وحدتي 

   .                                       لمجموعتین أحداھما ضابطة واألخرى تجریبیة 

  

   :              مجتمع الدراسة 

                        واثنت�ین ذك�ور ك�ل منھم�ا     إن�اث             ش�عب اثنت�ین     أربع     من        الدراسة           تكون مجتمع               

                                                 ن الم���دارس الحكومی���ة ف���ي محافظ���ة عجل���ون للع���ام الدراس���ي    م��� ،     طالب���ا  )   ٣٠ (

      ش�عب     أرب�ع                                             وبلغ عدد الم�دارس مدرس�تین حی�ث ملك�ت ك�ل منھم�ا          ٢٠١٥/٢٠١٤

        ویب��ین  ، )  ٣٠ (          ك��ل ش��عبة  ،            طالب��ا وطالب��ة  )    ١٢٠ (                          ل��نفس ال��صف وبل��غ ع��دد الطلب��ة 

   .                           مجتمع الدراسة وعدد أفرادھا   )  ١ (       الجدول 



       
 

  
 

٨٧٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  )١( جدول 

  . وعدد الطلبة ، وعدد الشعب والجنس،عا لعدد المدارستوزیع افراد مجتمع الدراسة تب

  عدد الطلبة  عدد الشعب  عدد المدارس  الجنس

 ٦٠ ٢ ١  ذكور

 ٦٠ ٢ ١  إناث

 ١٢٠ ٤ ٢  المجموع

  

   )                           ومقیاس االتجاه نحو العلوم  ،                االختبار التحصیلي  (                         تم تصمیم أداتین للدراسة 

           ت��م إع��داد  ،     اص��فات                وم��ن ث��م ج��دول مو ،                                 قام��ت الباحث��ة بإع��داد اختب��ار تح��صیلي

          ك��ل فق��رة  ،       ن متع��دد        ـــــــ��ـ                     فق��ره م��ن ن��وع االختی��ار م  )   ٢٦ (       ذي ش��مل    ــ��ـ          االختب��ار ال

                           ي م���ستویاتھا ح���سب ت���صنیف بل���وم      ــــ���ـ          وتنوع���ت ف ،                    احت���وت عل���ى أرب���ع ب���دائل

    .                             وكل فقرة تضمنت عالمة واحدة  ،      لألھداف

  

   :                        مقیاس االتجاه نحو العلوم 

                                    نحو مادة العلوم وھو من اعداد امبو                                       ھو مقیاس یھدف إلى معرفة اتجاھات الطلبة

   .     فقره   )   ٢٦ (                           مقیاس ثالثي التدرج وتكون من   )     ٢٠٠٣ (       ناصر  ،     سعیدي

  

   :                     صدق االختبار التحصیلي 

                                                                تم اطالع مجموعة من المحكمین على االختبار التح�صیلي م�ن بی�نھم أس�اتذة             

     الط�الع                                                                  المادة ومشرفین تربویین ومن حملة الدكتوراه مناھج وقی�اس وتق�ویم ت�م ا

                                                           عل��ى فق��رات االختب��ار حی��ث ت��م تع��دیل بع��ضھا وح��ذف ال��بعض اآلخ��ر وأص��بح 

   .                                  االختبار في شكلھ النھائي في المالحق 

  



       
 

  
 

٨٧٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

   :                   ثبات أدوات الدراسة 

                                                            طب��ق االختب��ار عل��ى عین��ة م��ن مجتم��ع الدراس��ة وت��م ح��ساب معام��ل الثب��ات             

  (             الثب�ات وبل�غ                        ومن ثم ت�م ح�ساب معام�ل  ،         ة النصفیة     ـــــ                       لالختبار باستخدام التجزئ

     .         الدراسة     ألغراض                     وھو معامل ثبات مقبول   )     ٠.٨٢

  

   :                  المعالجة اإلحصائیة 

                                                               تم قیاس ثب�ات االختب�ار وم�ن ث�م ح�ساب المتوس�طات الح�سابیة واالنحراف�ات           

   ،                                                                  المعیاریة لعالم�ات الطلب�ة عل�ى االختب�ار وعل�ى مقی�اس االتجاھ�ات نح�و العل�وم

     ) .AVCOVA (                   یل التغایر المصاحب                                    ومن ثم اختبار الفرضیات باستخدام تحل

   :              نتائج الدراسة 

                                                                ما اثر استخدام إستراتیجیة الخرائط المفاھیمیة في تح�صیل طلب�ة ال�صف  - ١

                                                 الثامن األساسي في مادة العلوم حسب طریقة التدریس ؟

  ة     ـــ�ـ                                     د فرق ذو داللة إحصائیة عند م�ستوى الدالل          ــــــــــ     ال یوج    :              الفرضیة األولى

) α = ات تحصیل طلب�ة ال�صف الث�امن تع�زى لطریق�ة          بین متوسط  )     ٠.٠٥                                      

     .       التدریس

             ت��م اس��تخراج  ،     األول��ى                   والفرض��یة ال��صفریة     األول             عل��ى ال��سؤال        ولإلجاب��ة              

                                                واالنحراف���ات المعیاری���ة لعالم���ات أف���راد الدراس���ة عل���ى  ،                  المتوس���طات الح���سابیة

  ط       الخ��رائ  (           الت��دریس           إس��تراتیجیة                                           االختب��ار القبل��ي والبع��دي وفق��ا لمتغی��ر الدراس��ة 

    )  ٢ (                            وكانت النتائج موضحة بالجدول   )                      والطریقة االعتیادیة  ،          المفاھیمیة



       
 

  
 

٨٧٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  

  )٢(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة على االختبار القبلي والبعدي وفقا 
  .لمتغیري إستراتیجیة التدریس والجنس 

��������������������� ���������������������� � ����� ����������

�������� �
���������� ��������� ������� ����������� ��������� ������� �

 ٦٠ ٣٠ ٣٠  ٦٠  ٣٠  ٣٠  العدد
المتوسط 
  الحسابي

٢١.٦٥ ١٧.٥ ٢٥.٨ ١٦.٦٥ ١٦.٨ ١٦.٥ 

ور
ذك

ال
االنحراف   

  المعیاري
٥.٦ ٦.٤ ٤.٩ ٣.٣ ٣.٤ ٣.٢ 

  ٦٠  ٣٠  ٣٠ ٦٠  ٣٠  ٣٠  العدد
المتوسط 
  الحسابي

٢٤.٢ ٢٢.١ ٢٦.٣ ١٩.٣ ١٩.٢ ١٩.٤ 

ث
إنا

االنحراف   
  المعیاري

٥.٢ ٤.٩ ٥.٥ ٤.٢ ٤ ٤.٤ 

 ١٢٠ ٦٠ ٦٠  ١٢٠ ٦٠ ٦٠  العدد
المتوسط 
  الحسابي

٢٢.٩ ١٩.٨ ٢٦.٠٥ ١٧.٩٧  ١٨ ١٧.٩٥ 

ع
مو

ج
م

االنحراف   
  المعیاري

٥.٤ ٥.٦ ٥.٢ ٣.٧٥ ٣.٧ ٣.٨ 

                                        ھناك فرق ظاھري ب�ین متوس�ط عالم�ات الطلب�ة   أن  )  ٤ (            یظھر الجدول             

                                 یبی�ة وال�ضابطة ف�ي االختب�ار القبل�ي                            القبلي في المجم�وعتین التجر       االختبار  ى   عل

          وللمجموع���ة   )   ١٨  (                                             بل���غ المتوس���ط الح���سابي لعالم���ات المجموع���ة ال���ضابطة 

                               ا ظاھری���ا ف���ي االختب���ار البع���دي ب���ین      ــــ���ـ     فرق  أن      ویظھ���ر   )      ١٧.٩٥ (          التجریبی���ة 

                  المتوسط الحسابي   أن   ج    ــــ             تشیر النتائ  إذ   ، ة        ــــــــ                            المجموعتین التجریبیة والضابط

                وبانحراف معیاري   )   ٨.  ١٩ (                 ي االختبار البعدي  ـ ـ                         لعالمات المجموعة الضابطة ف

  )      ٢٦.٠٥  (   ة                      م���ات المجموع���ة التجریبی���                          أمــ���ـا المتوس���ط الح���سابي لعال  )    ٥.٦  ( 



       
 

  
 

٨٧٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

          ط الح�سابي                                ھناك فرق ظاھري في المتوســــ�ـ  أن   أي   )    ٥.٢ (                وبانحراف معیاري 

    .                      بیــــــن المجموعتین 

                     للف���روق الفردی���ة ب���ین         اإلح���صائیة                         معرفـــــ���ـة م���ستوى الدالل���ة                   ول

                                                                المتوس���طات الح���سابیة لعالم���ات الطلب���ة عل���ى االختب���ار البع���دي وفق���ا لمتغی���ر 

  ب    ـــ                ل التغ�����ایر الم�����صاح   ــ�����ـ                      ت�����م تطبی�����ق اختب�����ار تحلی ،         الت�����دریس          إس�����تراتیجیة

) ANCOVA (   عن���د م���ستوى الدالل���ة                 ) α ≥   وكان���ت النت���ائج موض���حة   )     ٠.٠٥                    

     ) . ٣ (        بالجدول 



       
 

  
 

٨٧٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

 

  )٣(جدول 

لعالمات الطلبة على االختبار البعدي وفقا لمتغیري استراتیجیة ) ANCOVA(نتائج تحلیل التغایر المصاحب 
  .التدریس والجنس والتفاعل بینھما 

مجموع   مصدر التباین

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

متوسط   )ف(قیمة 

  الداللة

 ٠.٠٠٠ ٢٠١٩.٤٠١ ٦٢٨٧٥.٢٨٩ ١ ٦٢٨٧٥.٢٨٩  االختبر القبلي

استراتیجیة 

  التدریس

٠.٠٠٠ ١٦.٥٢ ٥١٨.٢ ١ ٥١٨.٢ 

  ٠.٣٩ ٤.٢٢ ١٣٣ ١ ١٣٣  الجنس

استراتیجیة 

  التدریس والجنس

٠.٦١١ ٠.٢٤٤  ٧.٥ ١ ٧.٥ 

     ٣٠.٩٢ ١١١ ٣٤٨٩.١  الخطأ

       ١١٥ ٦٦٦٥١  الكلي

 α (                                        نالحظ وجود داللة احصائیة عن�د م�ستوى الدالل�ة   )  ٣ (          من الجدول                         

  :                                                         بین متوسط عالمات الطلبة عل�ى االختب�ار البع�دي ف�ي المجم�وعتین   )     ٠.٠٥ =

              القیم���ة دال���ة     وھ���ذه  )      ١٦.٥٢ (                                        التجریبی���ة وال���ضابطة كان���ت قیم���ة ف المح���سوبة 

         وعلی�ة ت�م   )     ٠.٠٥ = α (            وھ�ي اص�غر م�ن   )    ٠.٠ (                      عن�د م�ستوى الدالل�ة       إحصائیا

   .                          رفض الفرضیة الصفریة األولى 

                                             دام إس��تراتیجیة الخ��رائط المفاھیمی��ة ف��ي اتجاھ��ات            م��ا اث��ر اس��تخ   :             ال��سؤال الث��اني  

           والتفاع�ل  ،                                                        طلبة الصف الثامن األساسي في م�ادة العل�وم ح�سب طریق�ة الت�دریس

                            بین طریقة التدریس والجنس ؟



       
 

  
 

٨٧٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  ة     ـــ���ـ                                          ال یوج���د ف���رق ذو دالل���ة إح���صائیة عن���د م���ستوى الدالل    :        الثانی���ة        الفرض��یة 

) α = ى لطریق�ة الت�دریس                                      بین متوسطات تحصیل طلبة الصف الثامن تعز  )     ٠.٠٥                  

.   

                                للف���روق ب���ین المتوس���طات الح���سابیة         اإلح���صائیة       الدالل���ة         ة م���ستوى   ـ���ـ     لمعرف          

                                                ى االختب��ار البع��دي وفق��ا للتفاع��ل ب��ین طریق��ة الت��دریس       ـــــ��ـ                لعالم��ات الطلب��ة عل

    عند   ) ANCOVA (                                          م تطبیق اختبار تحلیل التغایـــــر المصاحب       ــــــ   ت ،      والجنس

    ع��دم     ) .  ٣ (    دول    ــ��ـ                         ت النتائــــ��ـج موض��حة بالج      وكان�� )    ٠.٠٥ = α (             م��ستوى الدالل��ة 

                        ة علــ�ـى االختب�ار البع�دي    ــ�ـ                         بین متوسطات عالم�ات الطلب       إحصائیة          وجود داللة 

  )  ف (                                                                 تبعـــــ���ـا للتفاع���ل ب���ین طریق���ة الت���دریس والج���نس حی���ث بلغ���ت قیمــــــ���ـة 

            وھ����ي اكب����ر م����ن   )      ٠.٦١١ (  ة      ــــ����ـ               عن����د م����ستوى الدالل  )      ٠.٢٤٤ (         المح����سوبة 

) α = م وجود تفاعل بین طریقة التدریس والجنس وعلیة ال ترفض        أي عد )    ٠.٠٥                                                   

   .                        الفرضیة الصفریة الثانیة 

  ة      ــــ���ـ                                          ال یوج���د ف���رق ذو دالل���ة إح���صائیة عن���د م���ستوى الدالل  :                 الفرض���یة الثالث���ة 

) α = ة ال��صف الث��امن  ال��ذین درس��وا     ـــ��ـ              ات اتجاھ��ات طلب     ــــ��ـ         ب��ین متوسط  )     ٠.٠٥                           

     .       التدریس       لطریقة                                  باستخدام الخرائط المفاھیمیة تعزى 



       
 

  
 

٨٧٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  )٤(الجدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الداء عینة الدراسة على مقیاس االتجاھات وفقا لمتغیري الدراسة 

  .استراتیجیة التدریس والجنس : 

  

  نتائج االتجاھات البعدیة  نتائج االتجاھات القبلیة

س
جن

ال
  

اإلحصائیات 

  المجموع  الضابطة  التجریبیة  المجموع  الضابطة  التجریبیة  الوصفیة

 ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠  العدد

المتوسط 

  الحسابي

ور ٢.٣٤  ٢.٣٥ ٢.٣٣ ٢.٢٣ ٢.٢٤ ٢.٢٢
ذك

ال
  

االنحراف 

  المعیاري

٠.٣٣٥ ٠.٣٣٥ ٠.٣٣٤ ٠.٣٣ ٠.٣٣٥ ٠.٣٢٥ 

  ٦٠ ٣٠ ٣٠ ٦٠ ٣٠ ٣٠  العدد

المتوسط 

  الحسابي

ث ٢.٤٥  ٢.٤٦ ٢.٤٤ ٢.٢٥ ٢.٢٦ ٢.٣٤
نا

اإل
  

االنحراف 

  یاريالمع

٠.٣٠٨ ٠.٢٦٥ ٠.٣٥١ ٠.٢٩٦ ٠.٢٥٧ ٠.٣٣٥ 

 ١٢٠ ٦٠ ٦٠ ١٢٠ ٦٠ ٦٠  العدد

المتوسط 

  الحسابي

٢.٣٩ ٢.٤ ٢.٣٨ ٢.٢٤ ٢.٢٥ ٢.٢٨ 

ع
مو

ج
لم

ا
  

االنحراف 

  المعیاري

٠٣٢٢ ٠.٣ ٠.٣٤٣ ٠.٣١٣ ٠.٢٩٦ ٠.٣٣ 

  

                   الطلب�ة عل�ى مقی�اس     أداء                        ھناك ف�رق واض�ح ب�ین متوس�ط   )  ٤ (              یظھر الجدول           

                   تشیر النتائج إلى   إذ  ة         ــــــــ                                      لبعدي بین المجموعتین التجریبیة والضابط          االتجاھات ا

                                                  ي لعالمات المجموعة الضابطة على مقیاس االتجاه البعدي     ــــ                المتوسط الحساب  أن

                           المتوس��ط الح��سابي للمجموع��ة    أم��ا  )      ٠.٣٣٥  (                وانح��راف معی��اري   )     ٢.٢٤ (    ك��ان 

               ك فرق ظاھري ف�ي      ھنا   أنة   أي     )      ٠.٣٤٣ (               وانحراف معیاري   )     ٢.٣٨ (          التجریبیة 

     .                              المتوسط الحسابي بین المجموعتین



       
 

  
 

٨٧٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

              الح�سابیة ألداء                        للف�روق ب�ین المتوس�طات         اإلح�صائیة        الدالل�ة              ولمعرفة مستوى   

   ت��م    ،         الت��دریس          إس��تراتیجیة                                    ى مقی��اس االتجاھ��ات البع��دي وفق��ا لمتغی��ر  ل��        الطلب��ة ع

                 عن��د م�ستوى الدالل��ة   ) ANCOVA (                  ل التغ��ایر الم�صاحب   ـ�ـ                 تطبی�ق اختب��ار تحلی

) α ≥   ٤ (                            وكانت النتائج موضحة بالجدول   )    ٠٥. ٠ . (     



       
 

  
 

٨٨٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

 

  )٤(جدول 

لعالمات الطلبة على االختبار البعدي وفقا لمتغیري استراتیجیة ) ANCOVA(نتائج تحلیل التغایر المصاحب 

  .التدریس والجنس والتفاعل بینھما 

مجموع   مصدر التباین

  المربعات

درجات 

  الحریة

متوسط 

  المربعات

متوسط   )ف(قیمة 

  ةالدالل

 ٠.٠٠٠ ٦٦٦٦.٢٤٩ ٦٢٨.٦٦٨ ١ ٦٢٨.٦٦٨  االختبر القبلي

 ٠.٠١٢ ٦.٢٢ ٠.٥٨٤ ١ ٠.٥٨٤  استراتیجیة التدریس

 ٠.٢٤٢ ١.٣٩٢ ٠.١٣٢ ١ ٠.١٣٢  الجنس

استراتیجیة التدریس 

  والجنس

٠.٣١٦ ١.٠٠٦ ٠.٠٨٩ ١ ٠.٠٨٩ 

     ٠.٩٣ ١١١ ١٠.٥٥٢  الخطأ

       ١١٥ ٦٥٢.٥٨٥  الكلي

  

 = α (                                     وج�ود دالل�ة اح�صائیة عن�د م�ستوى الدالل�ة     نالحظ  )  ٤ (                      من الجدول 

                                                                بین متوسط استجابــــة  الطلبـة على مقیاس االتجاھات في المجم�وعتین   )     ٠.٠٥

                 وھ��ذه القیم��ة دال��ة   )     ٦.٢٢ (                                             التجریبی��ة وال��ضابطة كان��ت قیم��ة ف المح��سوبـــــة   : 

      وعلی�ة   )     ٠.٠٥ = α (             وھ�ي اص�غر م�ـن   )      ٠.٠١٤ (                          إحصائیا عند مستوى الداللة  

   .                        الفرضیة الصفریة األولى       تم رفض

  



       
 

  
 

٨٨١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  :مناقشة النتائج 

  ة     ـــ�ـ                                          ال یوج�د ف�رق ذو دالل�ة إح�صائیة عن�د م�ستوى الدالل    :              الفرضیة األول�ى

) α = ب���ین متوس���طات تح���صیل طلب���ة ال���صف الث���امن تع���زى لطریق���ة   )     ٠.٠٥                                               

     .       التدریس

 بین المجموعة التجریبیة إحصائیا النتائج وجود فروق دالة أظھرت

  .مجموعة التجریبیة لصالح الوالضابطة 

                                      ة التجریبیة تم تعلمھم بطریقة ركزت على    ـــ                              یكمن التفسیر بان افراد المجموع    

                                     ط المفاھیمی�ة ت�ربط المعلوم�ة ب�بعض وھ�ذا      ــــ�ـ        الخرائ ،               م ولیس االستظھار      ــــــ    الفھ

                           یقوم الدماغ ب�التعلم ب�شكل  ،                                                  یعمل على تركیز المادة في أذھان الطلبة بطریقة الفھم

         ا ی��ستطیع     ـــ��ـ                         باإلض��افة إل��ى ذل��ك م��ن خاللھ ،                   ن��ستخدم ج��انبي ال��دماغ           أف��ضل عن��دما 

                                  ذا فان استخدام الخرائط المفاھیمی�ة  ـ ـ    وھ .                 تطبیقھا ونقلھا  ،                      الطالب استخدام المعرفة

                                                                ع النظریة البنائیة ف�ي المعرف�ة الت�ي ت�صور المعرف�ة كن�شاط ی�تم بن�اؤه     ــــ       ینسجم م

                              ال�سبب أن الطلب�ة ینج�ذبون إل�ى                  ك�ذلك ممك�ن أن یكم�ن  .                بواسطة الم�تعلم           وتكوینـھ

   .                                                              الجدید التي تبعدھم عن الملل الذي یشعرون بة من الطرق التقلیدیة 

                                                   التفاع��ل ب��شكل كبی��ر م��ع الخ��رائط المفاھیمی��ة علم��ا ب��ان   أن              مالحظ��ة الباحث��ة 

                الطلب��ة اإلعج��اب     أب��دى        وك��ذلك  ،                                       موض��وع ال��درس ین��سجم م��ع الخ��رائط المفاھیمی��ة

   .     أخرى               یفھا في مجاالت                 حیث یستطیع توظ ،            باإلستراتیجیة

       األخ���رى                                                        توافق���ت النت���ائج م���ع العدی���د م���ن الدراس���ات ال���سابقة واختلف���ت م���ع 

   .                         واالختالف ال یفسد للود قضیة 
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                                                ال یوج��د ف��رق ذو دالل��ة إح��صائیة عن��د م��ستوى الداللـــ��ـة   :                 الفرض��یة الثانی��ة 

) α = بین متوسطات تحصیل طلبة الصف الثامن تعزى لطریقة للجنس   )     ٠.٠٥                                                     .   

                                                الفرض�یة وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إح�صائیة ب�ین ال�ذكور     لھ�ذه      نتیجة         أظھرت ال

             في الدراسة     أطول            یمضین وقت      اإلناث      بان  ،              تفسر النتیجة ،     اإلناث        لصالح       واإلناث

                         وق�د یك�ون ال�سبب ال�رئیس ف�ي                                              من الذكور بحك�م الطبیع�ة العربی�ة الموج�ودین بھ�ا 

     .                 ظھور ھذه النتیجة 

                                 لة إحصائیة عند م�ستوى الداللــــ�ـة                 ال یوجد فرق ذو دال  :                 الفرضیة الثالثة 

) α = بین متوسطـــــات اتجاھ�ات طلبـــ�ـة ال�صف الث�امن  ال�ذین درس�وا   )     ٠.٠٥                                                           

   .         والجنس                                                 باستخدام الخرائط المفاھیمیة تعزى لطریقة التدریس 

        وعلی�ة  ،                                                         أظھرت النتائج إلى عدم وجود تفاعل بین طریقة التدریس والج�نس

   .                           لم یتم رفض الفرضیة الصفریة 

            وانم�ا أث�ر  ،                                                      عزى النتیجة إل�ى ع�دم وج�ود ت�داخل ب�ین المتغی�رین الم�ستقلین ت

                                               قلیل من الدراسات التي لم تأخذ متغیر الج�نس وال  ،                         على التحصیل العلمي للطلبة

    .                                                 یوجد دراسات ناقشت ھذا التفاعل ما  بین المتغیرین 

   :         التوصیات 

                 سود فیھ��ا التلق��ین                               التقلیدی��ة ف��ي الت��دریس والت��ي ی��       األس��الیب           التقلی��ل م��ن     :    أوال

                                                                  والع��رض المباش��ر ب��التركیز عل��ى الحق��ائق المف��اھیم والتركی��ز عل��ى الخ��رائط 

   .           المفاھیمیة 
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

                                                       المعلمین على الخرائط المفاھیمیة حی�ث ت�ساعد المعل�م عل�ى     أدلة      تضمین   :       ثانیا 

   .           وتفعیلھا            اإلستراتیجیة     ھذه      تطبیق 

                   تع�ریفھم  باالتجاھ�ات           الخدم�ة ل     أثن�اء                                عقد دورات تدریبی�ة لمعلم�ي العل�وم   :       ثالثا 

                   في تدریس العلوم       الحدیثة

   :        ــــــع       المراج

                            طرائ��ق ت��دریس العل��وم مف��اھیم  )    ٢٠٠٩  .(                              امب��و س��عید عب��دهللا البلوس��ي س��لیمان 

   .                           دار المسیرة للنشر والتوزیع   :         االردن  ،    عمان   ،              وتطبیقات عملیة

  

   ی�ة                               اثر اس�تخدام المنظم�ات التخطیط )    ٢٠٠٤ (        فاطمة  ،       الشحي ،               أمبو سعید عبد هللا

                                                           عل��ى التح��صیل الدراس��ي واتجاھ��ات طلب��ة ال��صف الح��ادي ع��شر علم��ي نح��و 

   ،                       المجلة العربیة للتربیة   :                            استخدامھا في تعلم الكیمیاء 

  

   .                        الریاض ترجمة مكتبة جریر    ٧ ط  .               استخدم عقلك  )    ٢٠٠٧ (           بوزان توني 

  

     عم�ان   .                                          االتجاھات والمیول العلمیة في تدریس العلوم     .  )    ١٩٨٨ (       عایش  ،     زیتون

     .       األردنیة                   جمعیة عمال المطابع       األردن 

  

    دار   :              عم���ان األردن  ، ٢                     أس���الیب ت���دریس العل���وم ط    ) .     ١٩٩٦ (       ع���ایش  ،     زیت���ون

     .                     الشروق للنشر والتوزیع

  

    ١                                  معج��م الم��صطلحات التربوی��ة والنف��سیة ط  )     ١٤٢٤ (     زین��ب  ،         والنجار ،     ش��حاتة

   .                        الدار المصریة اللبنانیة   :       مصر  ،       القاھرة
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          الت�دریس           إس�تراتیجیة  )     ٢٠٠١ (         حمد مقب�ل                       صبحي حمدان وعلیمات م ،      جاللة   أبو

   .                    الكویت مكتبة الفالح ١   ط ،        المعاصرة

  

                                       بن����اء برن����امج ت����دریبي لتط����ویر م����ستوى البنی����ة   )     ٢٠٠٤ (              الروس����ان، محم����د 

                  رس��الة دكت��وراه غی��ر   .                                                    المفاھیمی��ة ل��دى معلم��ي اللغ��ة العربی��ة واختب��ار فاعلیت��ھ 

   .       منشوره 

  

  ١  ط .      تعلیمي      تصمیم      نموذج         المفاھیم      تدریس .(     ١٩٩٣ ) .      الجواد    عبد        الطیطي،
 .      الكندي    دار :     االردن¨
  

    دار   :        عم��ان  ،                             الم��نھج الترب��وي م��ن منظ��ور إس��المي  )     ١٩٩١ (        یعق��وب  ،     ن��شوان

   .        الفرقان 
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- Johnson, G. (١٩٨٣). The Use Of Concept Mapping 

And knowledgeMapping with Junior High school. Science 

Education, ٦٤٥– ٦٢٥ ,(٥)٦٧ 

-  

¨ Novak, J. and Gwin. D. (١٩٨٩). Learning How to Learn. 

New York 
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٨٨٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  :االختبار التحصیلي 

  .ضعي دائرة حور رقم اإلجابة الصحیح 

 .من اشكال المادة  - ١

  غاز           -ج صلب                              -ب سائل               - أ

  كل ما ذكر-د

 .كل شيء لھ وزن یشكل حیز ندركھ بحواسنا یعتبر  - ٢

  مادة                 -ج ماء                     -بجرم سماوي         - أ

  ھواء-د 

ھب انك نزلت مزرعة ووجدت ھلى االوراق اللون االحمر وترید  - ٣

 .معالجتھا 

  اضیف لھا الماء -ب                      ابحث عن السبب          -أ

   ال شيء مما ذكر- د                   اعالج بأي ماده وانتظر النتیجة  -ج

 . من وظائفھ O٣یطلق على الغالف الطبقي طبقة األوزون  - ٤

     االشعة البنفسجیة                 یمتص  - أ

 البنفسجیة یساعد على مرور األشعة فوق   - ب

  یساعد على تلوث البیئة                             -     ج

   ال شيء مما ذكر-د     

 .السلسلة الغذائیة تعرف ب  -ھـ

 نقل الطاقة من كائن حي إلى اخر حي        - أ

 نقل الماء من كائن حي إلى اخر ح  - ب

  تفكك مخلفات الحیوانات                         -ج

   التربة تزید من خصوبة-د



       
 

  
 

٨٨٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

 .تبدأ السلسلھ الغذائیة  -ھـ 

  اإلنسان       -٣ النبات           -٢الحیوان                    - ١

  المحلالت-٤ 

في ...) الفول و الحمص و العدس ( یفضل ترك جذور البقولیات    - ٥

 .التربة 

        الحتوائھا على بكتیریا تثبیت النیتروجین - ١

  الحتوائھا على االوكسجین- ٢

 حتوائھا على الماء                                  ال - ٢

   الحتوائھا على البروتین- ٤

 .من مصادر الحصول على االوكسجین  - ٦

تھتك االوزون          -٣ الماء                   -٢النبات               - ١

  كل ما ذكر- ٤

  :ًأقل الكائنات الحیة عددا في الشبكة الغذائیة ھي  - ٧

                                                 األولى  المستھلكات- ١

                                                  المستھلكات الثالثة- المستھلكات الثانیة ج-ب

  المنتجات-د

  :من المصادر الطبیعیة المتجددة  - ٨

 -ج          الغاز الطبیعي -ب                 النفط -ا

من  -١١  الریاح-د            ي الفحم الحجر

  : المصادر الطبیعیة غیر المتجددة 

 المیاه -ج             الشمس -ب            النفط -ا

   الریاح- د           الجاریة
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  :أفضل المناطق لتولید النفط ھي  -١٢-

 -ج        البحار الضحلة -ب           الیابسة -أ

  میاه السطحیة ال-         دالبحار العمیقة

مصدر المادة العضویة التي تؤدي إلى تكون _ ١٣

  :النفط ھي 

 -ج         الغابات -ب          البحریة العوالق-أ

   حیوانات الیابس-األسماك               د

  :لصخر الذي یتجمع فیھ النفط یسمى _ ١٤-

         مصائد النفط -ب             صخر المصدر -أ

  اللب-        د     الطیات-ج

  : أي العملیات التالیة لیست من مصادر غاز ثاني أكسید الكربون 

        تحلل الكائنات الحیة- ج       االحتراق - ب                  التنفس-ا

   البناء الضوئي -د

  :  المصدر الرئیسي لغاز األكسجین عملیة حیویة تدعى -١٦

       تحلل الكائنات الحیة - ج            االحتراق-ب             التنفس -ا

   ِ البناء الضوئي-د

  

 وجد عدد الفئران یزداد على األعداد األخرى ، الھرم الغذائي-١٧

   كیف یستدل على الخلل في الھرم الغذائي ؟،بالھرم

  . عندما ال تتخذ أعداد الكائنات الحیة في المستویات المتتالیة -أ

  .نات على األخرى  عندما یزداد عدد من الكائ-ب
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  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  

 اثــر استخدام إسرتاتيجية اخلرائــط املفاهيمية فــي حتصيل طلبــة الصف الثامن 

  . عندما ینقرض أحد ھذه الكائنات -ج

  . جمیع ما ذكر -د

  . أي األشكال التالیة تمثل مصدر تلوث الھواء    -١٨

  

                                
    

            أ                                                          ب

  

                                         
   

                  ج                                                           د

استخدمت عدسة مقعرة لدراسة حشرة ،  رنا طالبة في الصف الثامن   -١٩

  .بماذا تنصحھا . ً           صغیرة جدا 

  . خیارھا صائب وتبقى علیة -أ

  . استبدال العدسة المقعرة ألنھا تكبر األجسام -ب



       
 

  
 

٨٩٠ 
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  . لتبقى الحشرة أمامھا ، استخدام مرآة مقعرة-ج

  . ألنھا تكبر األجسام ، استبدال العدسة المقعرة بعدسة محدبة-د

  

  . المبدأ الذي یقوم علیة قرص نیوتن  -٢٠

   تركیب األلوان                               - تحلیل األلوان                                 ب-أ

   تفریق األلوان -                                د مزج األلوان-ج

  

  .ّ                           فأن بعدھا البؤري یساوي  ،سم٣٠  عدسة مقعرة نصف قطر تكورھا  -٢١

  )سم١٥ (- د)             ١٥ - (- سم             ج٢٠ - سم              ب١٠ -أ

  

  .ُ                                                              ینصح سائقو السیارات بوضع مرآة محدبة وذلك ألنھا تكون أخیلة  -٢٢

   مقلوب، مصغرة، وھمیة- معتدلة                       ب ، مصغرة،   وھمیة-أ 

   معتدلة                               ،مصغرة، حقیقیة- مقلوبة                        د،مصغرة، حقیقیة- ج 

  .  من خالل دورة الكربون اآلتیة المستفید األول من غاز الكربون ھو  -٢٣

  



       
 

  
 

٨٩١ 
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   الحیوان- الماء            د– النبات            ج -مصنع             ب  ال-أ 

  

  .  نوع التكیف في منقار العصفور في الشكل أدناه  -٢٤

  

  

  

   داخلي- خارجي           د- وظیفي            ج- تركیبي              ب-أ

  

  ?لباحثة 

? ?لربضي. ?   ختا? عيسى سا

  


