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أثز استخذام خزائط الوفاهين علي التحصيل الذراسي 

لذى تالهيذ الصف الثاهي هي هزحلة األساس هذيٌة ًياال 

 السوداى
 

هلخص الذراسة  
هلخص الذراسة   

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ خرائط المفاىيـ عمى  
التحصيؿ الدراسى لدى تالميذ الصؼ الثامف مف مرحمة األساس بمدينة نياال 
بالسوداف كما ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ خرائط المفاىيـ عمى 

التحصيؿ الدراسى لدى تالميذ الصؼ الثامف مف مرحمة األساس فى مستوى 
التذكر والفيـ والتطبيؽ كما ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ خرائط 

المفاىيـ عمى احتفاظ التمميذات لممفاىيـ المتضمنة فى الموضوعيف المقرريف 
.  وىما الصوت والضوء  

اعتمد الباحث أسموب المنيج التجريبي حيث قسـ عينة الدراسة إلى 
مجموعتيف ضابطة وتجريبية متكافئة في العدد والتحصيؿ الدراسي وبمغ عدد 

تمميذة ومثميـ في المجموعة التجريبية وقاـ الباحث  (30)المجموعة الضابطة 
. ببعض اإلجراءات المساعدة لمتجربة 

أعد الباحث قائمة لممفاىيـ الواردة بالموضوعيف المختاريف وعرضيـ 
عمى بعض أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة نياال وموجيي المادة 

. الدراسية ومدرس المقرر لمتأكد مف صدؽ التحميؿ 
أما الثبات التحميمي فقد استخدـ الباحث أسموب تكرار التحميؿ بينو 

.  وبيف محمؿ آخر لحساب معامؿ االتفاؽ 
: أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي 
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بيف متوسطي  (0.05)توجد فروؽ دالة إحصائّيًا عند مستوى الداللة - 1
في االختبار البعدي ولصالح  (التجريبية والضابطة)درجات المجموعتيف 

المجموعة التجريبية ويعزى ذلؾ لتدريس المجموعة التجريبية باستخداـ خرائط 
المفاىيـ  

بيف متوسطي  (0.05)توجد فروؽ دالة إحصائّيًا عند مستوى الداللة - 2
في االختبار البعدي ولصالح  (التجريبية والضابطة)درجات المجموعتيف 

.  المجموعة التجريبية في بقاء أثر التعمـ 
بيف متوسطي  (0.05)توجد فروؽ دالة إحصائّيًا عند مستوى الداللة - 3 

درجات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي والمؤجؿ ولصالح االختبار 
المؤجؿ ويعزى ذلؾ إلى بقاء أثر التعمـ  

بيف متوسطي  (0.05)توجد فروؽ دالة إحصائّيًا عند مستوى الداللة - 4
درجات المجموعة الضابطة فى االختبار البعدي والمؤجؿ حيث تشير إلى تدني 

. متوسط درجات االختبار المؤجؿ ويعزى ذلؾ لضعؼ بقاء أثر التعمـ
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خلفية الذراسة  

: مقدمة 
المدرسة مؤسسة اجتماعية مقصودة  أوجدىا المجتمع إلعداد النشء 
إعدادًا مرغوبًا فيو ووسيمتيا لذلؾ يتـ عبر وسائؿ وطرؽ متعددة منيا المنيج 
المدرسي الذي يتضمف عمى حقائؽ وتعميمات ومفاىيـ ونظريات وبذلؾ يصؿ 

. المتمقي إلى فيـ مكونات العمـ 
إف القيمة الحقيقية لمعمـ تكمف في قدرة المتعمـ عمى تفسير الظواىر 

واألحداث وىذا يمكف أف يتحقؽ مف خالؿ تجريد الحقائؽ المتشابية وارتباطيا 
فالمفاىيـ صورة عقمية لممدرؾ الحسي والذي يتطور . فى صورة مفاىيـ عممية 

مع النمو العقمي إلى مستويات أعمى وبذلؾ فإفَّ مستوى المفيوـ محكوـ 
بالنضج العقمي لمتمميذ فيناؾ مستويات لمنضج ال يمكف أف يستوعب فييا 

التالميذ بعض المفاىيـ األكثر تعقيدًا ولقد أخذت بعض طرؽ التدريس الحديثة 
. ألنيا تساعد عمى فيـ العمـ وتطوره .تطبيؽ طريقة تدريس المفاىيـ العممية

فالمفاىيـ الناشئة عف المدركات الحسية كالصورة التي تتكوف لدى 
المتعمـ ال تتكوف إال مف خالؿ الصفات المشتركة أو السمات المميزة ليذا 

. المدرؾ الحسى 
:  وتتميز الخريطة المفاىيمية باآلتى 

تنظيـ الشبكة المفاىيمية عمى شكؿ ىرمي يبيف : البناء اليرمي  -1
المفاىيـ التي تشتمؿ عمييا الوحدة أو الموضوع حسب مستوياتيا 

. وأىميتيا والعالقات بينيا 
تؤدي الشبكة المفاىيمية وظيفة تعميؽ الفيـ : الوظيفة أو الميمة  -2

 .والتعمـ لدى دراسة المتعمـ لوحدة ما أو موضوع ما 
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تعود قيمة الشبكة المفاىيمية وأىميتيا إلى عممية التفكير : األىمية  -3
 .والتقييـ التي ترافؽ إعدادىا 

خاصًا تنمو وتتطور عند  (فرديًا  )تعدُّ الشبكة المفاىيمية نشاطًا  -4
 (1).المتعمـ نتيجة لنمو معرفتو ودراستو لموحدة أو الموضوع 

 يتكوف أى محتوى أو مقرر دراسى مف حقائؽ ومفاىيـ ومبادئ وقوانيف 
ونظريات والمفاىيـ كأحدى المكونات تختمؼ فيما بينيا باختالؼ المصدر 

والطريقة التى تـ بيا تكويف المفيوـ كما أف المفاىيـ تختمؼ بحسب الحقائؽ 
. والمعمومات التى تعالجيا 

 وميما يكف نوع المفاىيـ وتصنيفيا فإف المفاىيـ تعتبر العمود الفقري 
لممعرفة المنظمة وذلؾ ألنيا تتكوف مف الحقائؽ التي توجد بينيا عالقات فيي 
تجمع العديد مف الحقائؽ في مفيوـ واحد فبداًل مف أف يحفظ المتعمـ عشرات 

الحقائؽ فإف ذلؾ يمكف أف يستعاض عنيا بعدد قميؿ مف المفاىيـ والمفاىيـ كما 
. تكونت مف الحقائؽ فيي تكوف التعميمات والقوانيف والنظريات 

مدرسة التطور  ) ومف المدارس النفسية المشيورة التي اىتمت بالمفاىيـ 
ىيمدا تابا وجيروـ برونر وجاف : ومف أشير عمماء ىذه المدرسة  (المعرفي

. بياجيو وديفيد أوزوبؿ وغيرىـ وليؤالء تصورات عف تنظيـ تعمـ المفاىيـ 
ثالثة  (Khausmeier , Ghatala ) ويميز كموزميروغاتياال، 

: أصناؼ مف العوامؿ التى تؤثر فى تعمـ المفاىيـ وىذه األصناؼ ىى 
. خصائص المتعمـ  -1
 .خصائص الموقؼ التعميمي  -2

 ( .2).خصائص المفيـو المستيدؼ والمفاىيـ المستيدفة  -3
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   ويؤدي تعمـ المفاىيـ إلى الفيـ واالستيعاب ويبعد المتعمـ عف الحفظ 
ذا ما حدث الفيـ واالستيعاب أمكف تطبيؽ ىذا الفيـ فى  عديـ الجدوى وا 

 . مواقؼ جديدة 

وبذلؾ يصبح التعمـ ذا معنى ولذلؾ يقبؿ التالميذ عمى التعمـ بدافعية 
( 3). واىتماـ ذاتى وىذا ما يصبو إليو التربويوف 

: أهمية الدراسة 
     يتكوف عالـ الطفؿ مف المثيرات والمنبيات المختمطة والمتشابكة 
التي تبدأ باالنتظاـ واتخاذ شكؿ منظـ معيف بشكؿ تدريجي  يرافؽ عممية 
عطاؤىا أسماؤىا إحدى  النماء والتطور وتعدُّ طريقة تصنيؼ المدركات وا 

الطرؽ الميمة التي يمجأ إلييا الطفؿ في سعيو لتنظيـ العالـ مف حولو وىو 
بذلؾ يكوف المفاىيـ فالمتعمـ الذي يتقف المفاىيـ األساسية يضمف النجاح 
فى تعمـ المزيد منيا والنجاح في النمو المعرفي وحؿ المشكالت وبذلؾ 

.  تكمف أىمية خرائط المفاىيـ بالنسبة لمعممية التربوية والتعميمية 
 ومف أىمية خرائط المفاىيـ تأتي أىمية موضوع الدراسة وتتمثؿ في 

: اآلتي 
تزويد صانعي القرار التربوي والمخططيف لممناىج عامة بالنواحي  -1

االيجابية الستخداـ خرائط المفاىيـ والعمؿ عمى تصميـ بعض 
. المقررات الدراسية في شكؿ خرائط مفاىيمية 

 .تزويد المعمميف والموجييف بفكرة خرائط المفاىيـ ومردوداتيا االيجابية  -2
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قد تفسح ىذه الدراسة المجاؿ أماـ الميتميف بالدراسات التربوية إلجراء  -3
المزيد مف الدراسات والتي يمكف أف تكوف مكممة وداعمة لمدراسة 

 .الحالية

قد تفسح ىذه الدراسة المجاؿ أماـ مخططي المقررات التربوية بكميات  -4
. التربية في تبني ىذا المفيـو وغرسو في أذىاف الطالب 

اتباع الخطوات الست  (4) ولتنظيـ تعمـ المفاىيـ يقترح ديفيس ورفاقو 
: التالية 

. اختبار معرفة التالميذ لممفاىيـ المنشودة  -4
 .اجراء اختبار قبمى لممتطمبات األساسية  -5

 .اختيار استراتيجية التعميـ المناسبة  -6

 .اختيار األمثمة المناسبة عمى المفاىيـ المخططة  -7

 .توفير فرص التدرب والممارسة الكافية  -8

 .اختيار مدى تعمـ المفاىيـ المنشودة  -9

: تحديد المشكمة 
:  تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي اآلتي 

ما أثر استخداـ خرائط المفاىيـ عمى التحصيؿ الدراسي لدى تالميذ الصؼ "
" الثامف مف مرحمة األساس بمدينة نياال بالسوداف ؟ 
:  ويتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية 

ما أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ الدراسي لدى تمميذات  -1
الصؼ الثامف مف مرحمة األساس في مستوى التذكر ؟ 
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ما أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ الدراسي لدى تمميذات  -2
 الصؼ الثامف مف مرحمة األساس في مستوى الفيـ ؟

ما أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ الدراسي لدى تمميذات  -3
 الصؼ الثامف مف مرحمة األساس في مستوى التطبيؽ ؟ 

ما أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في بقاء أثر التعمـ لدى تمميذات  -4
 الصؼ الثامف مف مرحمة األساس؟ 

: أىداؼ الدراسة 
 : تيدؼ الدراسة الحالية إلى 

معرفة أثر استخداـ خرائط المفاىيـ عمى التحصيؿ الدراسي لدى  -1
تالميذ الصؼ الثامف مف مرحمة األساس بمدينة نياال في مستوى 

 .التذكر والفيـ والتطبيؽ 

معرفة أثر استخداـ خرائط المفاىيـ عمى احتفاظ التمميذات لممفاىيـ  -2
 .المتضمنة بالموضوعيف 

: فروض الدراسة 
:  لإلجابة عف أسئمة الدراسة صاغ الباحث الفروض الصفرية اآلتية 

فى متوسط درجات  (05.)ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى  -1
المجموعة التجريبية التي تدرس  باستخداـ خرائط المفاىيـ والمجموعة 

. الضابطة التى تدرس بالطريقة العادية 
في متوسط درجات  (05.)ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى  -2

االختبار البعدي والمؤجؿ لممجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة 
 .العادية وذلؾ عند مستوى التذكر والفيـ والتطبيؽ
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في متوسط درجات   (05.)ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى  -3
االختبار البعدي والمؤجؿ وبقاء أثر التعمـ لممجموعة التجريبية التي 
تدرس باستخداـ خرائط المفاىيـ وذلؾ عند مستوى التذكر والفيـ 

 .والتطبيؽ 
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: حدود الدراسة 
اقتصرت الدراسة عمى تمميذات الصؼ الثامف مف مرحمة األساس  -

. بمدرسة مريـ العذراء بمدينة نياال
مف مقرر اإلنساف  (الصوت والضوء)اقتصرت الدراسة عمى موضوعي  -

 (5).والكوف الشتماليما عمى مجموعة مف المفاىيـ 

اقتصرت الدراسة عمى استخداـ خرائط المفاىيـ مقارنة بالطريقة العادية  -
. 

اقتصرت الدراسة عمى قياس التحصيؿ واالحتفاظ بالمفاىيـ عند  -
ولـ تتطرؽ لممستويات  (التذكر والفيـ والتطبيؽ  )المستويات الدنيا  

 .العميا 

تـ تدريس المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الفترة مف يـو  -
 . ـ بواقع حصتيف في األسبوع 31/7/2008 – 22/6

: مصطمحات الدراسة 
ىي عبارة عف رسوـ تخطيطية تدؿ عمى العالقات بيف : خرائط المفاىيـ 

المفاىيـ ويتـ تنظيـ ىذه المفاىيـ بطريقة سمسمة ىرمية بحيث يوضع المفيـو 
في أعمى الخريطة ثـ تندرج تحتو المفاىيـ  (األكثر عمومية وشمولية  )الرئيس 
في المستويات التالية مع وجود روابط توضح  (األقؿ عمومية  )الفرعية 

العالقات بينيا في المواقؼ التعميمية المختمفة بيدؼ تعمـ الطالب تعممًا ذا 
( 6).معنى وضماف بقاء ىذه المفاىيـ في بنيتو المعرفية 
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مقدار ما تستوعبو التمميذة مف  )يقصد بو في ىذه الدراسة : التحصيؿ الدراسي 
تعريؼ  ) (معمومات مف خالؿ دراستيا لمموضوعيف باستخداـ خرائط المفاىيـ 

 . (اجرائى 
ويقصد بو مقدرة التمميذة عمى استرجاع معمومات الموضوعيف : مستوى التذكر 

. المذيف تـ تدريسيـ 
ويقصد بو مقدرة التمميذة عمى إعادة صياغة ما تعممتو بأسموبيا : مستوى الفيـ 

الخاص وكذلؾ باستخداـ معمومات الموضوعيف المذيف درستيما فى مواقؼ دالة 
. عمى التفسير واالستنتاج 

ويقصد بو استخداـ التمميذة لممعمومات والمفاىيـ التي تعممتيا : مستوى التطبيؽ 
. مف الموضوعيف فى مواقؼ جديدة 

ويقصد بو فى ىذه الدراسة مدى قدرة التمميذة عمى االحتفاظ : بقاء أثر التعمـ 
بالمفاىيـ العممية المتضمنة بالموضوعيف الذيف تـ تدريسيما بعد فترة زمنية 
محددة مف دراسة الموضوعيف عف طريؽ خرائط المفاىيـ مقارنة باالختبار 

 (تعريؼ اجرائى  ).التحصيمي البعدي 
: الدراسات السابقة 

:  استطاع الباحث الحصوؿ واالطالع عمى الدراسات السابقة التالية 
بإجراء الدراسة حوؿ أثر التكامؿ  (2004)قامت وفاء سعيد آؿ رحمة  -1

بيف خرائط المفاىيـ ودورة التعمـ  في التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ 
بالمفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ األوؿ اإلعدادي بمممكة 

وقد توصمت الباحثة إلى أف التدريس باستخداـ الدمج بيف . البحريف
خرائط المفاىيـ ودورة التعمـ أدى إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
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في متوسط تحصيؿ الطالبات التي تعممف بيا وذلؾ لصالح مجموعة 
الدمج بينما لـ تظير فى المجموعات األخرى والتي خضعف لمطريقة 

 (7).التقميدية 

الدراسة حوؿ أثر  (2002 )أجرت لطيفة محمد أحمد الدوسري  -2
التدريس باستخداـ خرائط المعرفة في التحصيؿ الدراسي واالحتفاظ 

بالمعمومات فى مادة االجتماعيات لتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي 
بمممكة البحريف وقد توصمت الباحثة إلى أف التدريس باستخداـ خرائط 

المعرفة أدى إلى ازدياد اكتساب أفراد المجموعة التجريبية لممفاىيـ 
العممية عبر خرائط المعرفة ولو أثر ايجابي عمى االحتفاظ بالمعمومات 

( 8). لصالح المجموعة التجريبية 
الدراسة حوؿ أثر استخداـ دائرة  (1996 )أعد تماـ إسماعيؿ تماـ  -3

التعمـ في تدريس المفاىيـ العممية المتضمنة بموضوع الضوء لتالميذ 
الصؼ األوؿ اإلعدادي والتي تيدؼ إلى معرفة أثر استخداـ دائرة 
التعمـ في تدريس المفاىيـ العممية بموضوع الضوء لمصؼ األوؿ 

( 0.1)اإلعدادي وقد توصمت الدراسة إلى وجود داللة عند مستوى 
لكؿ مف التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ وىذا يدؿ عمى فعالية استخداـ 

 (9).طريقة دائرة التعمـ في التدريس 

دراسة عف مدى تأثير خرائط  (ـ1999)أجرى صالح كرامة قمزاوي -4
بنيف )أجريت الدراسة عمى الصؼ الخامس . المفاىيـ في تعمـ العموـ

باليمف ومف خالؿ النتائج النيائية لمتالميذ والتمميذات وجد  (وبنات
ناثاً  (المجموعتيف التجريبيتيف )قبوؿ ليذه الطريقة عند  وأف . ذكورًا وا 
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نسبة المجموعتيف التجريبيتيف في االختبار البعدي كانت أعمى عف 
المجموعتيف الضابطتيف المتيف تمقيتا الموضوعات المقررة بالطريقة 

 (10).التقميدية 

: التعميؽ عمى الدراسات السابقة 
استخدمت جميع الدراسات السابقة المنيج التجريبي وىو نفس المنيج  -1

. المتبع في ىذه الدراسة 
أجريت جميع الدراسات السابقة في مجموعة مف األقطار العربية بينما  -2

 .أجريت ىذه الدراسة بالسوداف 

أجريت بعضًا مف الدراسات السابقة في المرحمة اإلعدادية وغيرىا وىذه  -3
 . الدراسة أجريت عمى مرحمة األساس 

اىتمت جميع الدراسات السابقة بالمفاىيـ وأثرىا عمى التحصيؿ  -4
الدراسي ومنيا ىذه الدراسة بينما تفردت بعٌض منيا بالمفاىيـ واستخداـ 

  .(وفاء  )و  (تماـ)دائرة التعمـ مثؿ دراسة 

تنوعت الدراسات السابقة في المواد التي أجريت عمييا فبعضيا عمى  -5
مقرر االجتماعيات واألخرى فى مقرر العمـو ونحت ىذه الدراسة 

 .منحى األخيرة 

اكتفت جميع الدراسات السابقة باالختبار البعدي بينما تفردت ىذه  -6
 .الدراسة باالختبار البعدي والمؤجؿ 

اتفقت جميع الدراسات السابقة بما فييا ىذه الدراسة عمى األثر  -7
 .االيجابي لمخرائط المفاىيمية عمى التحصيؿ الدراسي
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: منيج الدراسة ومتغيراتيا 
 اعتمدت الدراسة الحالية عمى أسموب المنيج التجريبي أما متغيراتيا 

. فيو المتغير المستقؿ والمتغير التابع 
: أدوات الدراسة 

:  تتضمف األدوات الالزمة ليذه الدراسة ما يأتي
    إعداد اختباريف أحدىما تحصيمي بعدي واآلخر مؤجؿ تضمنا المفاىيـ 

العممية الواردة في الموضوعيف مف مقرر اإلنساف والكوف وقد تـ بناء 
االختبار البعدي والمؤجؿ عمى أساس نوع االختبارات الموضوعية وتكوف 

سؤااًل لكؿ منيا موزعًا عمى ثالثة مستويات يقيس  (30)االختبار مف 
 . التذكر والفيـ والتطبيؽ

: عينة الدراسة 
       عينة الدراسة ىـ تمميذات الصؼ الثامف مف مرحمة األساس بمدرسة 

مريـ العذراء بمدينة نياال بوالية جنوب دارفور ووقع االختيار عمى ىذه المدرسة 
كونيا قريبة مف مكاف عمؿ وسكف الباحث كما تتمتع تمميذات  المدرسة بالبيئة 

االجتماعية المتقاربة مف حيث الجانب االقتصادي والثقافي  وقد تـ تقسيـ 
الصؼ الثامف  إلى مجموعتيف متساويتيف فى العدد والتحصيؿ الدراسي وقد تـ 

اعتماد نتائج التمميذات في مقرر اإلنساف والكوف في الصؼ السابع وبذلؾ 
تمميذة  (30)المجموعة التجريبية وعدد أفرادىا : أصبح لدينا مجموعتيف األولى 

والتي تعرضت لممتغير المستقؿ وىو تدريس الباحث  لمموضوعيف المختاريف 
تمميذة (30)فيي المجموعة الضابطة وعدد أفرادىا : بخرائط المفاىيـ أما الثانية 
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حيث لـ تتعرض ىذه المجموعة لممتغير المستقؿ وتـ تدريس الباحث ليـ  
.  بالطريقة االعتيادية

: منهج الدراسة 
.   لمالءمتو لطبيعة ىذه الدراسة الوصفي الباحث المنيج استخدـ   

: إجراءات الدراسة 
الصوت والضوء مف مقرر اإلنساف والكوف : اختيار الموضوعيف وىما  -1

. لمصؼ الثامف مف مرحمة األساس 
قياـ الباحث بتحميؿ محتوى الموضوعيف المختاريف لتحديد المفاىيـ  -2

 .العممية المتضمنة ليا 

إعداد قائمة بالمفاىيـ المرتبطة بالموضوعيف ثـ ترتيبيا تنازليًا وفقًا  -3
 .لشموليا وتجريدىا 

 .وضع المفاىيـ األكثر عمومية فى قمة الخريطة  -4

ترتيب المفاىيـ مف األكثر شمولية حتى األكثر تحديدًا وتجميعيا وفقًا  -5
لمستويات التجريد والترابط بينيا وتوصيؿ المفاىيـ المترابطة ببعضيا 
 .مع إعطاء اسـ لكؿ رابطة ويتضح ذلؾ مف خالؿ خرائط المفاىيـ 

: صدق األداة 
صدؽ تحميؿ وتصميـ خرائط المفاىيـ  : أواًل 

 تـ عرض قائمة التحميؿ وخرائط المفاىيـ  التي أعدىا الباحث 
المتضمنة لممفاىيـ الواردة في الموضوعيف المختاريف مف المقرر عمى بعض 
المحكميف المتخصصيف مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة نياال 

لمتأكد مف مدى شمولية المفاىيـ   (7)وموجيي المادة ومدرسي المقرر وعددىـ 
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التي يمكف إعدادىا لمموضوعيف المختاريف مف المقرر الدراسي ونالت القائمة 
.  رضاىـ 
: صدؽ وتحميؿ االختبار البعدي والمؤجؿ : ثانيًا 

 أعدىما الباحث عمى  الذيف والمؤجؿ ي البعداالختبار     تـ عرض 
وىـ مف الخبراء والمختصيف وتـ تعديؿ  (7)بقيف وعددىـ االمحكميف الس
.   بصورتيما النيائية االختباراف ضوء مالحظاتيـ وأصبح ياالختباريف ؼ
:  ثبات األداة  

: ثبات تحميؿ وتصميـ خرائط المفاىيـ : أواًل 
قياـ أحد أعضاء ىيئة التدريس بتكرار التحميؿ والتصميـ لخرائط  -1

. المفاىيـ  
المقارنة بيف تحميؿ الباحث وعضو ىيئة التدريس وذلؾ بحساب معامؿ  -2

 : التالية Cooperاالتفاؽ عف طريؽ استخداـ معادلة كوبر 

  100× عدد مرات االتفاؽ =  نسبة االتفاؽ   
عدد مرات عدـ االتفاؽ +    عدد مرات االتفاؽ 

مما يشير إلى أف ىناؾ اتفاقًا عاليًا  (% 82 )وبمغت نسبة االتفاؽ 
.  إلثبات صالحية التحميؿ والتصميـ لخرائط المفاىيـ  

: ثبات االختبار البعدي والمؤجؿ: ثانيًا 
ستخدـ ا تحميؿ وتصميـ خرائط المفاىيـ ي     ولمتأكد مف ثبات األداة وه

( 20)الباحث إعادة االختبار حيث أجرى تطبيؽ األداة عمى عينة مكونة مف 
فردًا مف غير أفراد عينة البحث وتـ إخضاع ىذه المجموعة الختبار بعد 

 أسبوعيف مف تطبيقيا أوؿ يتدريسيـ لمموضوعيف بخرائط المفاىيـ وبعد مض
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مرة أعيد تطبيقيا مرة ثانية عمى العينة نفسيا وتـ إخضاع ىذه المجموعة 
باستخداـ معامؿ إرتباط  (0.92) الموضوعيف وكاف معدؿ الثبات ي ؼلالختبار

.  بيرسوف وىو معامؿ ثبات مناسب 
: عرض وتحليل ومناقشة بيانات الدراسة 

تـ استخداـ المقارنة بيف : الختبار صحة الفروض األربعة األولى : أواًل 
متوسطات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي 

نتائج التحميؿ  (1)البعدي بمستوياتو الثالثة ويبيف الجدوؿ رقـ 
   ( 1  )جدوؿ رقـ 

يوضح المستويات المعرفية الثالثة ويبيف المتوسطات واالنحرافات المعيارية بيف 
في االختبار التحصيمي البعدي   (الضابطة والتجريبية)المجموعتيف 

 
المستويات 
المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة البيانات اإلحصائية المعرفية 

 
التذكر 

 6.92 4.62المتوسط 
 1.12 .86االنحرافات المعيارية 

 
الفيـ 

 7.32 4.93المتوسط 
 1.32 1.07االنحرافات المعيارية 

 
التطبيؽ 

 7.80 5.17المتوسط 
 1.35 1.31االنحرافات المعيارية 

 
اإلجمالى 

 7.35 4.91المتوسط 
 1.26 1.08االنحرافات المعيارية 
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      ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف متوسط البيانات دالة إحصائيًا عند 
لصالح المجموعة التجريبية وذلؾ في المستويات الثالثة   (0.05)مستوى 

مما يدؿ عمى أف نتائج المجموعة التجريبية أفضؿ  (التذكر، الفيـ، التطبيؽ)
مف المجموعة الضابطة في الثالثة المستويات وبالتالي تـ رفض الفروض 

وىذا ما ذىبت إليو دراسة كؿ مف  (األوؿ والثاني والثالث والرابع  )األربعة 
 . (قمزاوي  )و  (لطيفة  )و  (تماـ  )و  (وفاء  ) 

تـ استخداـ المتوسط لممقارنة بيف : الختبار صحة الفرض الخامس : ثانيًا 
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدي والمؤجؿ بمستوياتو الثالثة 

 .نتائج التحميؿ  (2)ويبيف الجدوؿ رقـ 

   ( 2  )جدوؿ رقـ 
يوضح المستويات المعرفية الثالث ويبيف بالمتوسطات واالنحرافات المعيارية 

لممجموعة الضابطة في االختبار البعدي والمؤجؿ 
المستويات 
المعرفية 

المجموعة الضابطة البيانات اإلحصائية 
اختبار بعدى 

المجموعة الضابطة 
اختبار مؤجؿ 

 
التذكر 

 3.17 4.62المتوسط 

 1.04 .86االنحرافات المعيارية 
 

الفيـ 
 3.24 4.93المتوسط 

 1.02 1.07االنحرافات المعيارية 
 

التطبيؽ 
 3.034 5.17المتوسط 

. 98 1.31االنحرافات المعيارية 
 

اإلجمالى 
 3.15 4.91المتوسط 

 1.013 1.08االنحرافات المعيارية 
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     و يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسطات فى المستويات الثالثة دالة 
مما يدؿ عمى أف نتائج االختبار البعدي  (0.05)إحصائيا عند مستوى 

لممجموعة الضابطة أفضؿ مف نتائج االختبار المؤجؿ وبالتالي تـ رفض 
. الفرض الخامس 

الختبار صحة الفرض السادس تـ استخداـ المتوسطات لممقارنة بيف : ثالثًا 
المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدي والمؤجؿ بمستوياتو الثالثة 

. نتائج التحميؿ  (3)ويبيف الجدوؿ رقـ 
( 3)جدوؿ رقـ 

يوضح المستويات المعرفية الثالثة ويبيف بالمتوسطات واالنحرافات المعيارية 
لممجموعة التجريبية في االختبار البعدي والمؤجؿ 

المستويات 
المعرفية 

المجموعة التجريبية البيانات اإلحصائية 
االختبار البعدى 

المجموعة التجريبية 
االختبار المؤجؿ 

 
التذكر 

 6.80 6.92المتوسط 

 1.41 1.12االنحرافات المعيارية 
 

الفيـ 
 7.02 7.32المتوسط 

 1.50 1.32االنحرافات المعيارية 
 

التطبيؽ 
 7.64 7.80المتوسط 

 1.254 1.35االنحرافات المعيارية 
 

اإلجمالى 
 7.15 7.35المتوسط 

 1.39 1.26االنحرافات المعيارية 
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      ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسطات في المستويات الثالثة دالة 
لصالح االختبار البعدي مما يدؿ عمى أف نتائج  (0.05)إحصائيا عند مستوى 

االختبار المؤجؿ لممجموعة التجريبية أدنى مف نتائج االختبار البعدي وبالتالي 
. تـ رفض الفرض السادس

: االستنتاجات 
 في ضوء أىداؼ وأسئمة وفروض البحث وتحميؿ البيانات تـ التوصؿ 

: إلى النتائج اآلتية 
وجود فروؽ إحصائية دالة تشير إلى زيادة متوسط درجات االختبار  -1

البعدي في التحصيؿ الدراسي لدى تمميذات المجموعة التجريبية عف 
المجموعة الضابطة ويعزى ذلؾ لتدريس المجموعة التجريبية 

. لمموضوعيف باستخداـ خرائط المفاىيـ
وجود فروؽ إحصائية دالة تشير إلى زيادة متوسط درجات االختبار  -2

البعدي في التحصيؿ الدراسي لدى تمميذات المجموعة التجريبية عف 
المجموعة الضابطة في مستوى التذكر والفيـ والتطبيؽ ويعزى ذلؾ 
 .لتدريس المجموعة التجريبية لمموضوعيف باستخداـ خرائط المفاىيـ

وجود فروؽ إحصائية دالة تشير إلى تقارب متوسط درجات االختبار  -3
المؤجؿ لدى تمميذات المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة فى 
مستوى التذكر والفيـ والتطبيؽ ويعزى ذلؾ الستخداـ خرائط المفاىيـ 
أثناء تدريس الموضوعيف لممجموعة التجريبية مما أدى إلى بقاء أثر 

 .التعمـ 
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وجود فروؽ إحصائية دالة تشير إلى تدني متوسط درجات االختبار  -4
المؤجؿ لدى تمميذات المجموعة الضابطة مقارنة بمتوسطات نفس 
. المجموعة في االختبار البعدي ويدؿ ذلؾ عمى عدـ بقاء أثر التعمـ 

: التوصيات 
تدريب المعمميف عمى استخداـ خرائط المفاىيـ أثناء التدريس وممارسة  -1

. ذلؾ عمميًا في المدارس لما ليا مف فائدة فى التحصيؿ الدراسي 
برازىا ضمف محتوى  -2 عمى واضعي المناىج تصميـ خرائط المفاىيـ وا 

 .المقرر 

عند  (التذكر والفيـ والتطبيؽ  )العمؿ عمى إبراز المستويات الثالثة  -3
إجراء االمتحانات وعدـ التركيز عمى التذكر فقط ألف بقاءه في الذاكرة 

 .يكوف لفترة قصيرة بينما المستوييف اآلخريف يظالف لفترات أطوؿ 

يشتمؿ عمى أىـ  (دليؿ المعمـ  )تزويد المعمميف بكتيب مرافؽ لممرشد  -4
 .المفاىيـ والحقائؽ التي يشتمؿ عمييا الكتاب المدرسي 

: المقترحات 
إجراء العديد مف الدراسات المماثمة حوؿ استخداـ خرائط المفاىيـ  -1

. بمدارس أخرى وعمى مراحؿ تعميمية مختمفة 
إجراء دراسات حوؿ استخداـ خرائط المفاىيـ في المواد الدراسية  -2

 .المختمفة وأثره عمى التحصيؿ الدراسي 

إجراء دراسات مقارنة حوؿ أثر استخداـ خرائط المفاىيـ لفئات الذكاء  -3
 .المختمفة 



هجلة األنذلس للعلوم االجتواعية 

 والتطبيقية
 م2010 فبراير الخاهسالعذد (3)الوجلذ 

  
 

 

 

 

 أثز استخذام خزائط الوفاهين علي التحصيل الذراسي لذى تالهيذ الصف الثاهي هي هزحلة األساس هذيٌة ًياال السوداى  ابراهين شريف               . د

 
185 

إجراء دراسات مقارنة حوؿ أثر استخداـ خرائط المفاىيـ بيف الذكور  -4
. واإلناث 
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