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مقدمة:
ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�سرتاتيجية اخلرائط
املفاهيمية التعاونية يف تعلم املفهوم لدى طالبات ال�صف الثاين
الأ�سا�سي يف مادة العلوم يف منطقة جنوب عمان التعليمية ،وقد
ا�ستخدم الباحثان املنهج �شبه التجريبي ،من خالل ت�صميم جمموعة
جتريبية مكونة من ( )27طالبة ،و�أخرى �ضابطة مكونة من ()24
طالبة ,باختبار قبلي وبعدي ،كما قام الباحثان ب�إعداد جمموعة
من الدرو�س والأدوات اخلا�صة ببناء اخلرائط املفاهيمية؛ وهي
�أدوات مكونة من مغانط حتمل �صور خريطة املفهوم وكلماتها
وعنا�رصها ،بحيث تقوم طالبات املجموعة التجريبية ببناء
خرائط مفاهيمية حول املفهوم الرئي�س يف الدر�س ب�شكل تعاوين،
بينما تقوم طالبات املجموعة ال�ضابطة بدرا�سة الدر�س بالطريقة
االعتيادية ،ومن �أجل قيا�س مدى تعلم الطالبات للمفاهيم قام
الباحثان ببناء اختبار حت�صيلي للمفاهيم الواردة يف وحدة البيئة
من مقرر العلوم لل�صف الثاين الأ�سا�سي ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()a≤0.05
بني املتو�سطني احل�سابيني على االختبار البعدي ،وذلك ل�صالح
املجموعة التجريبية ،وبداللة �إح�صائية (. )0.03
كلمات مفتاحية :تعلم املفهوم ،اخلرائط املفاهيمية التعاونية،
مادة العلوم.
The Impact of Cooperative Concept Maps Strategy
on Learning Concepts among Second Grade Students in Science

Abstract:
This study aims to identify the impact of
cooperative concept maps strategy on learning
concepts among second grade students in science in
 south Amman area. The researchers use the quasiexperimental approach for designing pre - post testing
of two groups experimental (27) students and control
(24) students, they prepared and adapted lesson plans
based on concept maps strategy and special tools
(toolkit) made of magnetic material, the students in the
experimental group were going to form concept maps
after studying the lesson where as the students in the
control group studying the lessons in the traditional
way.
To achieve the aim of the study, the researchers
made a test to measure the to measure student's
achievement of the mentioned concepts in "The
Environment Unit". The study found out that there
is a significant difference at (a≤ 0.05) on concept
learning in favor to the experimental group.
Keywords: Cooperative Concept Maps, Concepts
learning, Science.

تعد املفاهيم الأ�سا�س الذي ترتكز عليه املعرفة ،وتعد عام ًال
مهم ًا يف تطورها� ،إذ �إنها اللغة التي ي�ستخدمها املخت�صون يف � ّأي
فرع من فروع املعرفة ،وتعمل على اختزال قدر كبري من املعرفة يف
مفردة واحدة ،كما �أنها اللبنة الأ�سا�سية التي يبنى عليها املحتوى،
فاملناهج ُت ْبنى على املفاهيم الكبرية ل ّأي فرع من فروع املعرفة،
�إذ يوفر ذلك العبء على الذاكرة لدى تعلم � ّأي مو�ضوع من موا�ضيع
املعرفة.
وتعد املفاهيم عن�رصاً مهم ًا يف مواد العلوم� ،إذ يتمثل الهدف
الأ�سا�سي من تعليم العلوم مب�ساعدة الطلبة على تطوير فهم عميق
حول املفاهيم ،وذلك من �أجل ا�ستخدامها يف حل امل�شاكل العلمية
الحقاً ،ونقل �أثر التعلم �إىل مواقف �أخرى (Celikten, Ipekcioglu,
. )Ertepinar & Geban, 2012
و ُي َع َّر ُف املفهوم على �أنه جتريد ذهني خل�صائ�ص م�شرتكة
ملجموعة من الظواهر� ,أو الأ�شياء� ,أو الأحداث املدركة باحلوا�س،
وميكن ت�صنيف الأ�شياء� ,أو الأحداث على �أ�سا�س اخل�صائ�ص
امل�شرتكة� ,أو ال�صفات املميزة لها ،وميكن �أن ي�شار �إليها با�سم� ,أو
رمز خا�ص (�أبو زينة. )155 ،2003 ،كما �أنه �إبداع عقلي يقوم
العقل بتكوينه ,لر�سم �صورة ذهنية عامة عن الأ�شياء والأحداث
والظواهر ،فهو لي�س الواقع �إمنا ر�ؤيتنا عن الواقع ،فهو نتاج فعل
العقل على الواقع (الوهر. ) ،2003 ،
كما ُي َع َّر ُف املفهوم ب�أنه كلمة� ,أو تعبري جتريدي ي�شري �إىل
جمموعة من احلقائق� ,أو الأفكار املتقاربة ،فهو �صورة ذهنية
ي�ستطيع الفرد �أن يت�صورها عن مو�ضوع ما ،حتى لو مل يكن لديه
ات�صال مبا�رش مع املو�ضوع� ,أو الق�ضية ذات العالقة (�سعادة،
. )314 ،1990
و ُت َق ّ�سم املفاهيم �إىل مفاهيم نظرية ت�صنيفية ومفاهيم
العالقة ،فاملفاهيم النظرية؛ هي مفاهيم ُت�ستعمل يف فرو�ض
النظريات كمفهوم اجلزاء والتعزيز� ،أما املفاهيم الت�صنيفية؛ فتقوم
بت�صنيف الأ�شياء �إىل فئات خمتلفة ،مثل :مفهوم احلم�ض واملثلث
وغريها ،و�أخرياً مفاهيم العالقة ,وهي التي تربط بني �شيئني �أو
حادثني �أو �أكرث نحو مفهوم �أكرب �أو �أطول (�أبو زينة)157 ،2003 ،
.وقد ذكر لبيب امل�شار �إليه يف �صواحلة (� )30 ،1990أن املفاهيم
ميكن تق�سيمها �إىل مفاهيم موحدة �أو رابطة : ،كمفهوم املادة،
ومفاهيم فا�صلة :كتكاف�ؤ العن�رص.
و ُي َ�شكِّلُ الت�صور ال�صحيح للمفاهيم فهم ًا عميق ًا للمعرفة،
وهذا بدوره يقود �إىل حل امل�شكالت ب�صورة فاعلة� ،إذ � َّإن املعرفة
املفاهيمية ال�سليمة تدعم عملية االبتكار ،وهي مهمة جداً لنجاح
الطلبة يف اكت�ساب املفاهيم اجلديدة ،وبالتايل تكوين بنية مفهومية
�أكرث عمقاً ،واالبتعاد عن الأخطاء املفاهيمية (Moore, Williams,
. )North, Johri, Paretti & Marie, 2015و�إن العائق الأ�سا�سي يف
حل امل�شاكل اخلا�صة بالعلوم هو قلة ا�ستيعاب الطلبة للمفاهيم
العلمية (.Celikten, Ipekcioglu, Ertepınar & Geban, (2012
ويبد�أ تعلم املفاهيم منذ ال�صغر ,وي�ستمر عرب احلياة،
َف ُيك َِّو ُن الفر ُد خاللها �صوراً ذهنية عن الأ�شياء ،فهو يحتاج �إىل
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هذه ال�صور الذهنية التي تعد متثي ًال غري لفظي مرتبط بذهن
املتعلم ،ورغم � َّأن املتعلم بحاجة ما�سة �إىل تعريف املفهوم،
�إال �أنه يحتاج �إىل هذه ال�صورة الذهنية �إذ ت�ساعده يف عملية
التفكري ،فهي تعد عام ًال حا�سم ًا يف عملية التفكري ,ولها �أثر كبري
على التعلم (. )Patkin, 2015, 140
�إن تعلم املفهوم عملية ن�شطة ،تركز على الدور الفاعل
للمتعلم يف عملية التعلم ،وتعد هذه العملية �أ�سا�س ًا لفهم املبادئ
والفر�ضيات والنظريات ،ويت�ضمن املفهوم خم�سة عنا�رص
�أ�سا�سية ،وهي :اال�سم ،والتعريف ،وال�صفات ،والقيمة ،والأمثلة،
وهذه العنا�رص تعد مرتكزاً �أ�سا�سي ًا لتعلم وا�ستيعاب املفهوم
(. )Safdar, Hussain, Shah, & Rifat, 2012
وقد �سعى الكثريون لتطوير العديد من ا�سرتاتيجيات
تدري�س املفاهيم ب�صورة فاعلة ،نظراً لأهميتها ودورها املهم
يف عملية التفكري ،وحل امل�شكالت ،وتنظيم املعرفة يف الذاكرة
(�صيدم. )2012 ،
وبالنظر �إىل ا�سرتاتيجيات التدري�س جندها ت�ساعد الطلبة
على تعديل خمططاتهم العقلية حول مفهوم ما ،وت�ساهم يف حتديد
�أفكارهم ال�سابقة ووجهات نظرهم ،وتزودهم بالفر�ص ال�ستك�شافها،
�إذ تعمل املثريات التي تقدمها على بلورة الأفكار لديهم وتطويرها
وتعديلها ،كما � َّأن خرائط املفاهيم ,ت�سمح للطلبة بتنظيم تعلمهم ,من
خالل بناء العالقات البينية بني املفاهيم فتح�سن من التعلم وجتعله
ذا معنى (. )Celikten, Ipekcioglu, Ertepınar & Geban, 2012
وت�ستند خريطة املفهوم التي قدمت يف البداية بو�ساطة نوفاك
( )Novakعلى نظرية التعلم ذي املعنى لأوزوبل ( )Ausubelو تركز
على درا�سة البنية املعرفية ملعلومات املتعلم ال�سابقة وحماولة
دجمها بطريقة منظمة مع املعلومات اجلديدة ،و ت�ستخدم حديث ًا يف
الكثري من �أبحاث تدري�س العلوم وتطويرها ،وتهدف معظم الأبحاث
�إىل معرفة �شكل وطبيعة معلومات املتعلمني وقيا�سها واكت�شافها
وو�ضع ت�صميم لها (الفالح. )2013 ،
وتعمل خرائط املفاهيم على و�ضع املفاهيم اللفظية ب�صورة
ذات معنى� ،إذ تعد حجر الأ�سا�س يف الإدراك؛ لذا �أكد �أوزوب ل (�Aus
 )ubelعلى �أن التعلم ذا املعنى يحدث �إذا كانت مهام التعلم مرتبطة
مع ًا بطريقة منظمة ،ولي�س بطريقة ع�شوائية.وقد �أثبتت الدرا�سات
أن خلرائط املفاهيم دوراً كبرياً يف الإجناز (Buehl
الرتبوية � ّ
. )& Fives, 2011وخرائط املفاهيم عبارة عن التمثيل احليزي
البناء
للمفاهيم والعالقات التي جتمعها ،بحيث تمُ ثل تلك اخلرائط
َ
املعريف املوجود لديه (. )Birbili, 2006وهذا التمثيل م�شابه خلريطة
الطريق التي ت�ضم مواقع الطرق والتفرعات (Conradty & Bogner,
. )2011
كما �أنها �أ�شكال تخطيطية تربط املفاهيم ببع�ضها من
خالل خطوط �أو �أ�سهمُ ،يكتب عليها كلمات ُت�سمى كلمات الربط،
تعمل على تو�ضيح العالقة بني املفاهيم ،وهي متثل بنية هرمية
مت�سل�سلة تو�ضع فيها املفاهيم الأكرث عمومية يف قمة اخلريطة
(عاذرة. )2012 ،
وتتكون خريطة املفهوم من �أربعة مكونات وهي :املفهوم
الرئي�س :وهو املفهوم الذي �ستبنى عليه اخلريطة ويكون يف قمة
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الهرم بالن�سبة خلرائط املفهوم الهرمية ،واملفاهيم ذات العالقة:
وهي املفاهيم �أو امل�صطلحات التي ترتبط باملفهوم الرئي�س يف
البنية املعرفية ،وهذه املفاهيم ت�أتي يف م�ستوى �أقل �شمولية،
وكلمات الربط :وهي التي تكون بني كل مفهوم و�آخر لتعطي معنى
العالقة بينهما ،الأمثلة التي تعد يف بع�ض الأحيان �رضورية يف
خرائط املفاهيم ،وتكون يف �آخر اخلريطة (الزهريي. )254 ،2015 ،
وتعمل خرائط املفاهيم كا�سرتاتيجية تدري�س على حت�سني
اكت�ساب املعرفة الأ�سا�سية لدى الطلب ة (�Acuna, Aymes, & Me
فعالة يف حتديد
 )drano, 2014, 141كما �أنها قد ُت�ستخدم ك�أداة ّ
وتو�ضيح �سوء الفهم ,قبل بناء تعلم جديد على افرتا�ضات خاطئة
لدى الطلبة (. )Rachel, & Parzen 2005وتعد خرائط املفاهيم مثا ًال
وا�ضح ًا على كيفية تنظيم املعرفة على �أ�سا�س الرتابط يف املعنى،
ليتم متثيلها يف الذاكرة وفق الطريقة التي مت عر�ضها للطلبة ب�شكل
ب�رصي (العتوم. )198 ،2015 ،
وخرائط املفاهيم �أداة تخطيطية لتمثيل املعاين املرتابطة
يف �شبكة من العالقات ،وت�ضم ترتيب هذه املفاهيم ب�صورة هرمية
من الأكرث عمومية �إىل الأقل عمومية ،ومن الأكرث جتريداً �إىل الأقل
جتريداً ،ويتم الربط بني هذه املفاهيم ب�أ�سهم يكتب عليها كلمات
علمية تربط بينها ،وتعك�س اخلريطة املفاهيمية البنية املفاهيمية
املنطقية واملعرفية (اجلالد وال�شملتي. )2007 ،
وقد مت ا�ستخدام خرائط املفاهيم ك�أداة م�ساعدة لعملية
التعليم والتعلم� ،إذ تقوم على فكرة تي�سري التعلم ،فقد مت اختبار
فعاليتها يف كيفية تنظيم املفاهيم يف عقل الإن�سان ،فوجد
�أنه ي�ستخدم الرتميز ،والرتكيب ،وا�ستخدام ال�صور الب�رصية يف
املعرفة املفاهيمية (.)Marulcu, Karakuyu & Dogan, 2013
وقد �أكد العلماء على �أهمية خرائط املفاهيم كو�سيلة م�ساعدة يف
التعلم ،ذلك؛ ل َّأن خريطة املفهوم تبني وتعك�س التمثيل العقلي
للمعرفة (. )Conradty & Bogner, 2011
ويتح�سن التعلم وي�صبح ذا معنى نتيجة للتفاعل االجتماعي
بني الطلبة خالل ت�شكيل خرائط املفاهيم ،فهي لي�ست مفيدة يف
حت�سني فهم الطلبة للمفاهيم فح�سب ،بل تعمل على تطوير قدرات
الطلبة يف حل امل�شكالت والإجابة عن الأ�سئلة التي تتطلب تطبيق
وتركيب املفاهيم مع ًا (. )Singh, Indra, Moono & Karren 2015
و�إذا ا�ستطاع املعلم �أن يقوم ببناء خرائط املفاهيم
وت�ضمينها يف عمليتي التخطيط والتقومي ،ف�إنه �سيتمكن من
تعليم الطلبة على كيفية ا�ستخدامها لتنظيم �أفكارهم وتفكريهم؛
وبالتايل ,ف�إن الطلبة �سيتمكنون من التفاعل مع بع�ضهم البع�ض
مما ي�سمح لهم مبقارنة ومناق�شة تكوين اخلرائط ،ومقارنتها،
فال بد �أن يقوم الطلبة بعر�ض ومناق�شة اخلرائط التي مت بنا�ؤها
( .)Safdar, Hussain, Shah & Rifat, 2012
وعند قيام الطلبة ب�إن�شاء خرائط مفاهيميه تعرب عن تفكريهم
جتاه مو�ضوع ما ،ف�إن العالقات بني مفاهيم هذا املو�ضوع ت�صبح
�أكرث و�ضوحاً؛ �إذ ي�سمح ذلك للمعلم ب�أن يطلع على اجلانب املعريف
لديهم� ،إ�ضافة �إىل طريقة التفكري التي ميتلكونها ،وبالتايل تزويدهم
مبجموعة �إر�شادات �أو تو�ضيحات حول ذلك املو�ضوع ،قبل االنتقال
�إىل مو�ضوع تعليمي �آخر ،مما يعزز التعلم لديهم يف بنيتهم املعرفية
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ويقويها (. )Zvacek, Restivo & Chouzal, 2013
وي�ساعد بناء خرائط املفاهيم املتعلمني يف تن�شيط عمليات
ما وراء املعرفة يف الذاكرة طويلة املدى ،ويعد هذا عام ًال مهم ًا
للتعلم ذي املعنى ،كما �أن درجة تعقيد بناء خرائط املفاهيم يت�ضمن
الفهم العميق لها ،و�إدراك الن�صو�ص العلمية ،وعالو ًة على ذلك ,ف�إن
�سعة البناء املعريف ُتعد م�ؤ�رشاً على الكفاءة لدى املتعلم ،كما �أنها
تعد �أدا ًة ممتع ًة للمتعلمني كونها �أداة تعليمية تنظم املعرفة لديهم
(. )Conradty & Bonger, 2011
وثمة فوائد كثرية خلرائط املفاهيم� ،إذ �إن الطلبة يركزون من
خالل ا�ستخدام خرائط املفاهيم على العالقات البينية بني املفاهيم
املختلفة عالوة على الرتكيز يف املهمة ،حيث ي�ستفيد املتعلمون
ذوو النمط الب�رصي من هذا الأ�سلوب التعليمي ،والذي بدوره يح�سن
من التنظيم والقدرة على معاجلة املعلومات ،وو�ضع الأولويات يف
�صورة �إبداعية.وخرائط املفاهيم طريقة تعليمية �إبداعية ت�ساعد على
حت�سني التفكري الناقد ،كما ت�سمح للفرد بدمج اخلربات ,واملعرفة
ال�سابقة يف �أفكار جديدة ،حيث ُت َق َّد ُم املعلومات بطريقة ذات معنى
من خالل ا�ستخدام ر�سوم بيانية لتو�ضيح العالقة بني املفاهيم،
وهنا يتم تنظيم املعرفة للطالب ب�شكل �سهل ،ومنظم يي�رس عملية
قراءة املعلومات وفهمها ،وبالتايل ترميزها.الأمر الذي ي�ساعد على
ا�سرتجاعها بفاعلية عالية (. )Rachel, & Parzen, 2005
وت�ستخدم خرائط املفاهيم ب�شكل وا�سع لتقييم فهم الطلبة
للمادة الدرا�سية� ،إ�ضافة �إىل �أنها تقوم بوظيفة م�ساعدة لعملية
التعليم ،ومن املمكن ا�ستخدامها ك�أداة للبحث لتقييم املعرفة
ومنائها ( .Chichekian & (Shore, 2013لذا ف�إن الدرا�سة احلالية
قامت بتق�صي �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية
التعاونية يف تعلم املفهوم.
اهتمت الأبحاث الرتبوية بدرا�سة اخلرائط املفاهيمية ،حيث
قام الباحثون با�ستق�صاء �أثرها على التح�صيل الدرا�سي ،واجتاهات
الطلبة نحو درا�سة املواد الدرا�سية ،والتفكري الإبداعي ،وحل امل�سائل
الريا�ضية ،وفيما يلي عر�ض لتلك الدرا�سات.فقد �أجرى ال�صيفي
و�أبو دياك ( )2017درا�سة بعنوان �أثر ا�ستخدام اخلرائط الذهنية
واملفاهيمية يف التح�صيل وتنمية التفكري الإبداعي لدى طالبات
ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف العلوم يف فل�سطني� ،إذ تكونت عينة
الدرا�سة من جمموعة �ضابطة عددها ( )35طالبة در�سن بالطريقة
االعتيادية ،وجمموعة جتريبية عددها ( )35طالبة در�سن من خالل
اخلرائط الذهنية واملفاهيمية ،كما �صمم الباحثان اختباراً حت�صيلي ًا
تكون من ( )34فقرة ،واختباراً لقيا�س مهارات التفكري الإبداعي
تكون من ( )7فقرات ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية على اختبار التح�صيل ل�صالح املجموعة التجريبية،
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية على اختبار التفكري الإبداعي
ل�صالح املجموعة التجريبية �أي�ضاً.
وقد �أجرى �أجونايا و �أوكافور و �أبوناي و �أوغام(  ( �Ogon
 )nay, Okafor, Abonya and Ugam, 2016درا�سة ال�ستق�صاء �أثر
ا�ستخدام خرائط املفهوم على حت�صيل الطلبة يف العلوم يف نيجرييا،
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )122طالب ًا وطالبة مت اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية ،كما مت تعيينهم بالطريقة الع�شوائية من
خالل القرعة يف جمموعة جتريبية وعددها ( )70طالب ًا وطالبة.

مت تدري�سهم من خالل اخلرائط املفاهيمية ،وجمموعة �ضابطة
وعددها ( )52طالب ًا وطالبة مت تدري�سهم بالطريقة التقليدية ،وقد
طور الباحثون اختباراً لقيا�س حت�صيل الطلبة يف مادة العلوم تكون
من ( )30فقرة اختيار من متعدد ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة ل�صالح املجموعة
التجريبية ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للتفاعل
بني اجلن�س والطريقة.
كما �أجرت عيا�رصة ( )2015درا�سة بعنوان �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية
وتنمية مهارات التفكري الت�أملي لدى عينة من طالبات املرحلة
املتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،حيث كان
عدد �أفراد املجموعة التجريبية ( )20طالبة در�ست با�ستخدام
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية ،بينما كان عدد �أفراد املجموعة
ال�ضابطة ( )20طالبة در�ست بالطريقة التقليدية ،وقد �صممت
الباحثة اختباراً لقيا�س اكت�ساب املفاهيم الفقهية تكون من ()30
فقرة اختيار من متعدد ،واختبار مهارات التفكري الت�أملي ,وتكون
من ( )25فقرة اختيار من متعدد ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف اكت�ساب املفاهيم الفقهية وتنمية
مهارات التفكري الت�أملي ل�صالح املجموعة التجريبية.
ويف درا�سة �أجرتها مونو ( )Moono, 2015هدفت �إىل ا�ستق�صاء
�أثر ا�ستخدام خرائط املفاهيم على حت�صيل الطلبة يف الكيمياء يف
زامبيا ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ثالث جمموعات ،مت تعيني
الطالب فيها بطريقة ع�شوائية ،جمموعة �ضابطة وعددها ()13
طالب ًا در�ست مو�ضوع بناء الذرة والروابط الكيميائية بالطريقة
التقليدية ،وجمموعة جتريبية �أوىل وعددها ( )13طالب ًا در�ست من
خالل اخلرائط املفاهيمية ،وجمموعة جتريبية ثانية وعددها ()13
طالب ًا در�ست من خالل مزيج من الطريقتني التقليدية واخلرائط
املفاهيمية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة �صممت الباحثة اختباراً
لقيا�س حت�صيل الطالب ت�ضمن �أ�سئلة من نوع اختيار من متعدد,
و�أخرى مقالية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني جمموعات الدرا�سة ل�صالح املجموعتني التجريبيتني،
ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية
الثانية على املجموعة التجريبية الأوىل.
كما قامت ال�شمري ( )2012بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
فاعلية ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية يف تكوين ال�صورة الفنية
الكتابية ،ومهارات التفكري الإبداعي يف التعبري لدى طالبات ال�صف
الثالث متو�سط يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )65طالبة يف املجموعة التجريبية ( )32طالبة ،و ( )33طالبة
يف املجموعةال�ضابطة ،وا�ستخدمت يف الدرا�سة �أداه قيا�س متثلت يف
اختبار لقيا�س ال�صور الفنية الكتابية ،واختبار (توران�س) للتفكري
الإبداعي مبجاالته ال�سبع ،وتبني للباحثة �أن لال�سرتاتيجية دوراً
�إيجابي ًا يف تعزيز قدرة الطالبات يف بناء ال�صورة الفنية الكتابية،
كما �أنها ح�سنت من مهارات التفكري الإبداعي يف جانب الطالقة,
واملرونة ,والأ�صالة.
كما �أجرت املطري ( )2009درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر
التزود باخلرائط املفاهيمية يف حت�صيل طالبات ال�صف ال�ساد�س
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أثر استراتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية
في تعلم املفهوم لدى طالبات الصف الثاني األساسي في مادة العلوم

أ .يوسف مصطفى إبراهيم داود
أ.د .محمد أحمد الصالح صواحلة

يف مبحث اجلغرافيا واجتاهاتهن نحوها يف حمافظة البلقاء� ،إذ
مت اختيار ثالث جمموعات بطريقة ع�شوائية عنقودية ،ومت تدري�س
�أفراد املجموعة التجريبية الأوىل ,وعددها ( )25طالبة باخلرائط
املفاهيمية القبلية ،بينما مت تدري�س املجموعة التجريبية الثانية,
وقد بلغ عدد �أفرادها ( )22طالبة باخلرائط املفاهيم البعدية ،يف
حني در�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية ،وقد قامت
الباحثة ب�إعداد اختبار يقي�س مدى التح�صيل يف مبحث اجلغرافيا،
وبتطوير مقيا�س لقيا�س اجتاهات طالبات ال�صف ال�ساد�س نحو
مبحث اجلغرافيا ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ال�ستخدام اخلرائط املفاهيمية.
وهدفت درا�سة م�صطفى (� )2009إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام
اخلرائط املفاهيمية يف تطوير الإبداع يف الريا�ضيات ،لدى طلبة
ال�صف ال�سابع يف تربية قباطية ،فقد مت اختيار مدر�ستني بطريقة
ع�شوائية� ،إذ مت اختيار ( )253طالباً ،موزعني يف �ست �شعب درا�سية،
وقد ا�ستخدم الباحث �أداة للقيا�س متثلت يف اختبار حت�صيلي ي�شمل
كل من اال�ستدالل املنطقي ،والقدرة املكانية ،والعددية ،والت�صويرية،
�إذ �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ل�صالح
املجموعة التجربيبة يف �إبداع الريا�ضيات لدى طلبة ال�صف ال�سابع.
ويف درا�سة �أجرتها باز وبواعنة ( )2008هدفت �إىل ا�ستق�صاء
�أثر خرائط املفاهيم ك�أداة تعليمية يف تغيري املفاهيم البديلة يف
العلوم لطلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي� ،إذ مت اختيار �أربع مدار�س
بطريقة ق�صدية من مدار�س البادية ال�شمالية الغربية للمفرق ،ومت
توزيع طلبة ال�صف الثامن ع�شوائي ًا يف جمموعتني �ضابطتني تكونت
من ( )40طالب ًا و ( )38طالبة ،وجمموعتني جتريبيتني تكونت
الأوىل من ( )39طالب ًا وتكونت الثانية من ( )37طالبة ،و�صمم
الباحثان اختباراً مفاهيمي ًا تكون من ( )19فقرة للك�شف عن التغيري
املفاهيمي ،وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف نتائج االختبار ل�صالح ا�ستخدام خرائط املفاهيم.
كما قام اجلالد وال�شملتي ( )2007بدرا�سة هدفت �إىل
ا�ستق�صاء �أثر دورة التعلم واخلرائط املفاهيمية يف اكت�ساب طالب
ال�صف التا�سع للمفاهيم الفقهية� ،إذ تكونت عينة الدرا�سة من ()74
طالب ًا موزعني على ثالث �شعب من مدر�سة حكومية يف تربية عمان
الثالثة ،ولقيا�س الأثر �صمم الباحثان اختبارين :الأول حت�صيلي
لقيا�س درجة اكت�ساب املفاهيم الفقهية� ،أما الآخر فقد كان لقيا�س
املعرفة الفقهية ،وبينت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف اكت�ساب
املفاهيم الفقهية ل�صالح دورة التعلم واخلرائط املفاهيمية ،كما
�أو�صت الدرا�سة بتوظيف اخلرائط املفاهيمية يف العملية التعليمية.
وقد �أجرى القبيالت ( )2005درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
�أثر ثالث ا�سرتاتيجيات يف بناء اخلرائط املفاهيمية يف اال�ستيعاب
املفاهيمي والقدرة على حل امل�سائل يف الريا�ضيات لدى طالب
ال�صف العا�رش.تكونت عينة الدرا�سة من ( )124طالباً .مت اختيارهم
بالطريقة الق�صدية من مدار�س تربية ذيبان ،ومت توزيعهم �إىل
�أربع �شعب ،حيث قامت املجموعة التجريبية الأوىل ببناء اخلرائط
املفاهيمية مب�ساعدة املعلم ،وقام الطلبة ببناء اخلرائط املفاهيمية
يف املجموعة التجريبية الثانية ب�أنف�سهم� ،أما املجموعة التجريبية
الثالثة ,فقد مت بناء اخلرائط املفاهيمية من قبل املعلم وحده،
والأخرية هي جمموعة �ضابطة ،وا�ستخدمت الدرا�سة �أداتي قيا�س
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متثلت يف اختبار حت�صيلي ي�شتمل على اال�ستيعاب املفاهيمي،
والقدرة على حل امل�سائل الريا�ضية ،وقد �أفادت النتائج عدم وجود
�أثر بني املجموعات التجريبية الثالثة يف التح�صيل� ،إال �أنه لوحظ
وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية يف التح�صيل ل�صالح املجموعات
التجريبية الثالثة على املجموعة ال�ضابطة.
كما قام ماكفول ( )Mcfall, 1999بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
�أثر ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية واحلوار على اال�ستيعاب املفاهيمي
لدى الطلبة الذين يتحدثون باللغة الإجنليزية كلغة ثانية يف مادة
العلوم ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًا وطالبة ،من ال�صف
الرابع ،وقد مت تدري�س الطلبة "وحدة النمو وتطور النبات" يف
مادة العلوم والتكنولوجيا للأطفال ،وقامت ماكفول بتق�سيم عينة
الدرا�سة �إىل ثالث جمموعات ،ومتثلت �أداة الدرا�سة باختبار ا�ستيعاب
مفاهيمي قام ب�إعداده الباحث ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ال�ستخدام
اخلرائط املفاهيمية �أثراً كبرياً على كل من الطلبة الذين يتحدثون
باللغة الإجنليزية كلغة �أم �أو كلغة ثانية.
كما �أجرت قرين ( )1998امل�شار �إليها يف املطري ()2009
درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية ا�ستخدام خرائط املفاهيم على
كل من التح�صيل ،واكت�ساب بع�ض عمليات العلم لدى طلبة ال�صف
اخلام�س الأ�سا�سي املت�أخرين درا�سي ًا يف مادة العلوم يف مدينة
املن�صورة مب�رص ،وكان عدد �أفراد الدرا�سة الذين مت اختيارهم ()90
طالباً� ،إذ مت توزيعهم �إىل جمموعتني جتريبة ,و�ضابطة بالت�ساوي،
وقد ا�ستخدمت الباحثة اختبار ذكاء م�صور ،لتثبت الباحثة �أن �سبب
الت�أخر الدرا�سي ال يرجع يف �أ�سبابه �إىل الت�أخر العقلي لدى �أفراد
الدرا�سة ،وقامت ببناء اختبار حت�صيلي ،و�آخر لقيا�س مهارات
عمليات التعلم لديهم يف العلوم ،وقد تبني من نتائج الدرا�سة �أن
هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل الدرا�سي وعمليات
العلم ل�صالح املجموعة التجريبية.
ميكن مالحظة �أن الدرا�سات ال�سابقة قد ا�ستخدمت املنحى
�شبه التجريبي ،وقد �أثبتت �أن ال�ستخدام اخلرائط املفاهيمية دوراً
كبرياً يف تنمية التح�صيل الدرا�سي ،لدى طلبة املرحلة االبتدائية
املتو�سطة ،واملرحلة الإعدادية� ،إال �أن هذه الدرا�سات مل تركز على
طلبة ال�صفوف الثالثة الأوىل ،كما �أن هذه اخلرائط غالب ًا ما يبنيها
املعلم ومثال ذلك (ال�شمري2012 ،؛ واملطري2009 ،؛ وم�صطفى،
2009؛ واجلالد وال�شملتي2007 ،؛  ، ، )Mcfall, 1999وهناك عدد
قليل من الدرا�سات التي تناولت بناء اخلرائط من قبل الطلبة �أنف�سهم،
�إال �أنها مل تكن ب�صورة تعاونية ،كما يف درا�سة القبيالت (. )2005
وت�أتي هذه الدرا�سة ب�إ�ضافة جديدة يف البحث العلمي،
فالأوىل تعتمد على �أن ت�شكيل اخلرائط يتم ب�أ�سلوب تعاوين بني �أفراد
املجموعة الواحدة ،والثانية تعتمد على �أن ت�شكيل اخلرائط املفاهيمية
يتم من قبل الطالبات �أنف�سهن ،والثالثة تعتمد على �أن بناء اخلرائط
التعاونية يتم من خالل �أدوات م�صنعة من مواد ممغنطة تثبت على
لوح معدين يف كل جمموعة ،فت�شكيل اخلرائط املدعمة بال�صور يتم
با�ستخدام هذه الأدوات ،وهذه البطاقات املمغنطة متثل املفاهيم
وعالقتها معاً ،بينما تعك�س الأ�سهم وكلمات الربط العالقات بني
املفاهيم ،و�أخرياً �سيتم عر�ض الطالبات للخرائط املختلفة ،ومناق�شة
ذلك مع املعلمة وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة.
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مشكلة الدراسة:
ك�شفت نتائج الدرا�سة الدولية يف العلوم والريا�ضيات TMISS

للعام ( )2007عن �ضعف وا�ضح يف املهارات الريا�ضية واملفاهيم
العلمية لدى الطلبة يف الأردن ،و �أ�شارت �إىل �أن ثمة �أخطاء تتكرر
يف �أداء الطلبة ،تعك�س �ضعف ًا يف ا�سرتجاع املعلومات التي متت
معاجلتها وتخزينها ،تنعك�س �سلب ًا على �إجابات الطلبة عن البنود
االختبارية.وقد عكفت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن على درا�سة
�أ�سباب هذه امل�شكالت ،واقرتاح العديد من احللول املنا�سبة لها ،و
كان من بينها �إك�ساب الطلبة املعرفة ب�شكل منظم وت�شجيعهم على
متثلها� ،إ�ضافة �إىل تدريب الطلبة على مهارات التفكري ،والتنويع يف
�أ�ساليب التدري�س (املركز الوطني لتنمية املوارد الب�رشية. )2008 ،
لذا قام الباحثان بالإطالع على العديد من الدرا�سات الرتبوية
ال�سابقة التي تناولت تدري�س املفاهيم العلمية ومتثلها نحو خرائط
املفاهيم ،فتو�صال �إىل �أن هذه الدرا�سات مل تركز على طلبة املرحلة
الأ�سا�سية ،ملعاجلة ال�ضعف يف البنية املفاهيمية يف مرحلة عمرية
لتق�صي �أثر خرائط املفاهيم التي
مبكرة ،لذلك جاءت هذه الدرا�سة
ّ
تبنى من قبل الطالبات �أنف�سهن وب�أ�سلوب تعاوين من خالل �أدوات
ممغنطة ( )Toolkitيف تعلم املفهوم.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الهدف الآتي:
● ●التعرف �إىل �أثر ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية
على اكت�ساب طالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي للمفاهيم العلمية يف
منطقة جنوب عمان التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية.

أسئلة الدراسة وفرضيتها:
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سط
احل�سابي للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على اختبار
املفاهيم لطالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف منطقة جنوب عمان
التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية يعزى �إىل طريقة التدري�س بـ
(اخلرائط املفاهيمية ،والطريقة االعتيادية) ؟
وينبثق عنه الفر�ضية الآتية:
Ú Úال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )a≥ 0.05بني املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة على اختبار املفاهيم لطالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف
منطقة جنوب عمان التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية يعزى
�إىل طريقة التدري�س بـ (اخلرائط املفاهيمية ،والطريقة االعتيادية) .

وت�أتي �أن هذه الدرا�سة ا�ستجابة لتو�صيات عدد من الدرا�سات التعريف مبصطلحات الدراسة:

التي �أو�صت ب�رضورة ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية متنوعة
من �ش�أنها حت�سني تعلم املفهوم مثل (اجلالد وال�شملتي2007 ،؛
ال�شمري2012 ،؛ الزعبي والتوتنجي. )2009 ،

وتتحدد م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال الآتي :ما �أثر ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية يف تعلم املفهوم لدى
طالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف مادة العلوم يف منطقة جنوب
عمان التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية؟

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية الدرا�سة احلالية من خالل جانبني :نظري وعملي؛
فمن الناحية النظرية تعد هذه الدرا�سة من الأبحاث القليلة التي
تناولت �أثر ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم التعاونية املدعمة بال�صور،
والتي تت�ضمن انخراط الطالبات يف تكوين خرائط مفهوم ب�شكل
تعاوين� ،إذ تقوم الطالبات مب�شاركة الأفكار التي ميتلكنها عن
املفاهيم ،وحتويلها �إىل �شبكة ذات معنى ،فتحثهن على التفكري،
وتن�شيط دورهن يف عملية التعلم ،فتعمق الفهم لديهن.
�أما من الناحية العملية ف�إن نتائج هذه الدرا�سة قد تفيد
الباحثني يف جمال ت�صميم املناهج الدرا�سية على �أ�سا�س خرائط
املفاهيم التعاونية ،والتي ت�ساعد الطلبة على التفاعل مع ًا يف تعلم
املفاهيم العلمية من خالل �أ�سلوب جماعي �شائق ،كما �أنه من املمكن
اال�ستناد �إىل نتائج هذه الدرا�سة يف بناء مناهج العلوم ،وم�ساعدة
املعلمني يف توظيفها لتدري�س العلوم ومواد تعليمية �أخرى من �أجل
حت�سني نوعية التعلم لدى الطلبة.كما ميكن �أن يتم توظيف هذه
اال�سرتاتيجية يف تنفيذ بع�ض الوحدات الدرا�سية يف مادة العلوم.

◄◄ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم التعاونية :هي طريقة
تدري�س مت بنا�ؤها لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،حيث تقوم الطالبات
بعد كل در�س ببناء خرائط مفاهيم حول املفاهيم الواردة يف وحدة
البيئة ب�شكل تعاوين ،من خالل �أدوات م�صنعة من مغانط متثل
عنا�رص اخلريطة املفاهيمية ،بحيث يكون لدى كل جمموعة �سمات
و�أمثلة منتمية خمتلفة عن املجموعات الأخرى� ،إ�ضافة �إىل �أن هناك
�أوراق عمل فردية تعمل الطالبات فيها على �إنتاج خرائط مفاهيمية
متدرجة يف ال�صعوبة.
◄◄تعلم املفهوم :يعرف (جانييه) تعلم املفهوم �إ�صطالح ًا
ب�أنه قدرة املتعلم على اال�ستجابة الواحدة ملثريات متعددة ت�صنف
حتت ا�سم واحد� ,أو فئة واحدة ،رغم �أن هذه املثريات تبدو خمتلفة يف
احلجم والطول اللون (�أبو زينة. )2003 ،ويعرفه الباحثان �إجرائي ًا
ب�أنه الدرجة التي حت�صل عليها الطالبة يف االختبار الذي �أعد لقيا�س
تعلم املفاهيم الواردة يف وحدة البيئة يف كتاب العلوم لل�صف الثاين
الأ�سا�سي ،والذي قام الباحثان بالتحقق من خ�صائ�صه ال�سيكومرتية.

حدود الدراسة:
Ú Úاحلدود الزمانية :طُ بقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين
من العام الدرا�سي .2017 /2016
Ú Úاحلدود املكانية� :أجريت الدرا�سة يف مدر�سة �إناث الزهور
االبتدائية يف منطقة جنوب عمان التعليمية ,وهي تابعة لوكالة
الغوث الدولية.
Ú Úاحلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من
طالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي.
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أثر استراتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية
في تعلم املفهوم لدى طالبات الصف الثاني األساسي في مادة العلوم

أ .يوسف مصطفى إبراهيم داود
أ.د .محمد أحمد الصالح صواحلة

Ú Úاحلدود املو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية و ت�ضمنت جمموعة من
الدرو�س لطالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف منطقة جنوب عمان
التعليمية التابعة لوكالة الغوث الدولية التي مت ت�صميمها من قبل
الباحثني.

إجراءات الدراسة:

العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث الدولية� ،إ�ضافة �إىل جمموعة
من اخلرباء الرتبويني ،حيث مت تعديل �صياغة بع�ض الفقرات ،وتغيري
مواقع البدائل.كما مت ا�ستخراج معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات
االختبار للت�أكد من الفقرات التي تت�صف بقلة قدرة الطلبة على
التمييز بينها ،والفقرات التي تت�صف بال�صعوبة �أو ال�سهولة الكبرية،
ويو�ضح اجلدول ( )1وكانت القيم كالآتي:
الجدول ()1

منهجية الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج التجريبي بالت�صميم �شبه
التجريبي ( )Quasi Designملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة� ،إذ مت تق�صي
�أثر ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية يف تعلم املفهوم لدى
طالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف مدر�سة �إناث الزهور االبتدائية,
وقيا�س تعلم املفهوم لديهن قبل تطبيق اال�سرتاتيجية وبعدها من
طور ليتوافق مع �أهداف
خالل اختبار مفاهيم وحدة البيئة والذي ّ
الدرا�سة من قبل الباحثني.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات ال�صف الثاين
الأ�سا�سي يف وكالة الغوث الدولية يف منطقة جنوب عمان ،وعددهن
( )1650طالبة بواقع (� )56شعبة ،يف ( )18مدر�سة.
عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة من املجتمع بالطريقة الع�شوائية
العنقودية؛ �إذ مت اختيار مدر�سة �إناث الزهور االبتدائية ،التي ت�شتمل
على �أربع �شعب ،ومت تعيني ال�شعب ع�شوائي ًا لتكون �إحداها جتريبية
مكونة من ( )27طالبة ،ودر�ست من خالل اخلرائط املفاهيمية
التعاونية� ،أما املجموعة ال�ضابطة فقد تكونت من ( )24طالبة.
أدوات الدراسة:
قام الباحثان ببناء اختبار لقيا�س تعلم الطالبات ملفاهيم
وحدة البيئة ،وت�صميم جمموعة من الدرو�س لتدري�س وحدة البيئة
من خالل ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية ،و�صاحبها
جمموعة من الأن�شطة و�أوراق العمل ،وت�صميم جمموعة من القطع
املغناطي�سية التي متثل عنا�رص اخلريطة املفاهيمية ،وفيما يلي
عر�ض لهما.
♦ ♦�أوالً /اختبار املفاهيم :قام الباحثان ببناء اختبار لقيا�س
تعلم الطالبات ملفاهيم وحدة البيئة ،يتكون من �أربعني فقرة اختيار
من متعدد ،وقد مت بنا�ؤه �ضمن اخلطوات الآتية:
 حتديد الغر�ض من االختبار :حيث يهدف االختبار �إىل
قيا�س مدى امتالك طالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي ملفاهيم وحدة
البيئة من كتاب العلوم.
 فقرات االختبار :تكون االختبار من �أربعني فقرة اختيار
من متعدد تت�ضمن كل فقرة ثالثة اختيارات واحدة منها �صحيحة.
 �صدق االختبار :مت عر�ض االختبار ب�صورته الأولية على
خم�سة ع�رش حمكم ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك،
واجلامعة الأردنية ،واجلامعة الها�شمية ،وجامعة البلقاء ،وجامعة
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معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

ت

ال�صعوبة

التمييز

ت

ال�صعوبة

التمييز

1

0.38

0.71

21

0.62

0.29

2

0.69

0.43

22

0.73

0.29

3

0.73

0.71

23

0.65

0.57

4

0.73

0.29

24

0.73

0.29

5

0.77

0.29

25

0.77

0.29

6

0.58

0.43

26

0.77

0.57

7

0.73

0.29

27

0.77

0.29

8

0.65

0.43

28

0.69

0.43

9

0.65

0.43

29

0.58

0.71

10

0.27

0.29

30

0.73

0.43

11

0.73

0.29

31

0.77

0.57

12

0.77

0.43

32

0.65

0.43

13

0.69

0.29

33

0.58

0.43

14

0.69

0.29

34

0.46

0.29

15

0.77

0.57

35

0.69

0.43

16

0.73

0.29

36

0.69

0.29

17

0.31

0.29

37

0.77

0.57

18

0.46

0.71

38

0.69

0.71

19

0.35

0.43

39

0.77

0.71

20

0.38

0.29

40

0.77

0.43

ي�ستنتج من اجلدول (� )1أن قيم معامالت ال�صعوبة تراوحت
بني ( ، )0.77 –0.27مما يعني عدم وجود فقرات ذات معامل
�صعوبة �أكرث من (� ، )0.85أو �أقل من ( ، )0.20كما يالحظ �أن
معامالت التمييز تراوحت بني ( )0.71 – 0.29مما يعني �أنه ال
توجد فقرات ذات معامل متييز �أقل من ( ، )0.20وتع ُّد هذه القيم
منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة وفق ًا للقيم التي ذكرها العاين (. )2005
 ثبات االختبار :مت الت�أكد من ثبات االختبار من خالل
طريقة تطبيق االختبار و�إعادة تطبيقه ( )test - retestعلى عينة
ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة تكونت من ( )25طالبة من
طالبات ال�صف الثاين ,وبفا�صل زمني �أ�سبوعني بني التطبيق الأول
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والثاين ،وقد كان معامل الثبات ( ، )0.83و ُتع ُّد هذه القيمة منا�سبة
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
 تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة :مت التحقق من التكاف�ؤ من
خالل �ضبط املتغريات الآتية:
Ú Úالعمر الزمني للطالبات :جميع الطالبات تراوحت
�أعمارهن بني (� )8 - 7سنوات.
�Ú Úضبط متغري التح�صيل الدرا�سي� :ضبط هذا املتغري من
خالل احل�صول على درجات الطالبات يف اختبار نهاية الف�صل
الدرا�سي الأول ملادة العلوم ،كما ي�شري اجلدول (. )2

.3

الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجموعتي الدراسة على اختبار نهاية الفصل
الدراسي األول

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي

التجريبية

18.64

ال�ضابطة

21.11

ت

2.41

اختبار ليفني لفح�ص التكاف�ؤ
ف

الداللة
الإح�صائية

0.89

0.34

ي�شري اجلدول (� )2إىل وجود فرق بني املتو�سطني احل�سابيني
لدرجات الطالبات على اختبار نهاية الف�صل الدرا�سي الأول ،ومن
�أجل التحقق من تكاف�ؤ املجموعتني مت ا�ستخدام اختبارات لعينتني
م�ستقلتني للتحقق من قيمة اختبار ليفني و كانت ( )0.34وهي
�أكرب من م�ستوى الداللة الإح�صائية ،لذا يوجد تكاف�ؤ بني جمموعتي
الدرا�سة.
♦ ♦ثان ًيا /ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية:
قام الباحثان ب�إعداد جمموعة من الأن�شطة ,والأدوات,
والو�سائل املختلفة التي �ساعدت الطالبات على بناء اخلرائط
املفاهيمة ب�شكل تعاوين ،حيث �أعد الباحثان جمموعة من القطع
املغناطي�سية التي �ساعدت الطالبات على ت�شكيل خرائط مفاهيمية
من خاللها ،حيث تقوم الطالبات ب�إعداد خرائط مفاهيمية ب�شكل
تعاوين يف احل�صة الدرا�سية ،وتت�ضمن كل جمموعة عدداً خمتلف ًا
من احلقائق على املفاهيم ،كما يت�ضمن �أن�شطة �صفية يتم تنفيذها
ب�شكل فردي وجماعي ،وتقوم كل جمموعة بعر�ض اخلرائط التي مت
�صفي بني املجموعات يف ال�صف.
ت�شكيلها ،و ُيدار نقا�ش
ّ
والأدوات املمغنطة عبارة عن جمموعة من الأدوات (Tool
 )Kitsوهي م�صنعة يدوي ًا من املغانط التي ي�سهل ت�شكيلها والر�سم
عليها وق�صها ب�صورة �سهلة ،حيث ُيثبت عليها ال�صور والكلمات
التي تعك�س املفاهيم الواردة يف وحدة البيئة ،ويتم تكوين اخلرائط
املفاهيمية على لوح معدين.
كما بني دليل تطبيقي ي�ساعد على تنفيذ الدرو�س بطريقة
�صحيحة.وقد مر ت�صميم الدرو�س باملراحل الآتية:
1 .1حتليل حمتوى وحدة البيئة :وتعد هذه اخلطوة �أهم اخلطوات؛
حيث مت حتديد املفاهيم املت�ضمنة يف هذه الوحدة ،ومت
جتميعها وفق جدول خا�ص بها.
2 .2حتديد �أهداف اال�سرتاتيجية :مت حتديد الأهداف التي �سعت

.4

.5

.6

.7
.8

اال�سرتاتيجية لتحقيقها من خالل الإطالع على الأدب ال�سابق،
وكانت الأهداف العامة كالآتي:
 تنمية مهارة املالحظة.
 تنمية روح التعاون بني الطالبات.
 تنمية القدرة على متثيل املعلومات على �أ�سا�س املعنى.
 تنمية القدرة على الت�صنيف.
 تعزيز التفاعل ال�صفي بني الطالبات واملعلم.
3حتديد خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة :ا�ستهدفت هذه الدرا�سة
طالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي اللواتي ترتاوح �أعمارهن
ما بني (� )8 - 7سنوات ،لذا فقد مت مراعاة خ�صائ�ص هذه
املرحلة ,وهي مرحلة العمليات املادية وفق ًا لنظرية بياجيه،
فقد جاءت اال�سرتاتيجية ب�أدواتها املح�سو�سة ,وهي عبارة
قطع مغناطي�سية ت�ستطيع الطالبات تكوين اخلرائط املفاهيمية
من خاللها.
4حتديد بيئة التعلم :مت تعديل بيئة التعلم يف ال�صف لتكون
على �شكل جمموعات ،وروعي يف هذا الت�شكيل اختالف قدرات
الطالبات ،وكان متو�سط �أعداد الطالبات يف املجموعة الواحدة
�أربع طالبات ،ومت توزيع الأدوار بينهن.
5حتديد النتاجات التعليمية :مت الإطالع على كتاب الإطار
العام والنتاجات العامة واخلا�صة مبادة العلوم لل�صف الثاين
الأ�سا�سي وال�صادر عن وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن ،ومت
حتديد النتاجات املطلوب حتقيقها.
6ت�صميم الأن�شطة التعليمية :مت ت�صميم جمموعة من الأن�شطة
املختلفة والتي تعزز وت�شجع الطالبات على تكوين اخلرائط
ب�شكل منائي متدرج ،وروعي يف هذه الأن�شطة �أن تكون منتمية
�إىل وحدة البيئة.
7ت�صميم ا�سرتاتيجيات التدري�س :مت التنويع يف ا�سرتاتيجيات
التدري�س وقد مت اعتماد ا�سرتاتيجية التعلم املبا�رش،
وا�سرتاتيجية التعلم التعاوين �أثناء تنفيذ الأن�شطة املختلفة.
8ت�صميم ا�سرتاتيجيات التقومي :احتوت الدرو�س التي �صممها
الباحثان على ا�سرتاتيجيات خمتلفة كالتقومي املعتمد على
الأداء ،وا�سرتاتيجية القلم والورقة ،واملالحظة.

التحكيم:
حكمت جمموعة الأن�شطة والدرو�س والأدوات ()Toolkit
من خالل عر�ضها على ( )15حمكم ًا من املخت�صني يف مناهج
العلوم و�أ�ساليب تدري�سها ،وعلم النف�س الرتبوي ،وهم �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات ،وم�رشفني تربويني ،وطلب �إليهم �إبداء الر�أي
حولها ،من حيث ال�صياغة ،وقابلية تطبيقها على طالبات ال�صف
الثاين الأ�سا�سي� ،إ�ضافة �إىل �أي مالحظات �أخرى ،وقد مت الأخذ
باملالحظات والتعديل وفقها.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
ا�ستخدمت االختبارات الإح�صائية الآتية:
Ú Úاختبار (ت) لعينتني م�ستقلتني للتحقق من تكاف ؤ�
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أثر استراتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية
في تعلم املفهوم لدى طالبات الصف الثاني األساسي في مادة العلوم

أ .يوسف مصطفى إبراهيم داود
أ.د .محمد أحمد الصالح صواحلة

املجموعات ،واختبار ليفني.
Ú Úمعامل االرتباط بري�سون للتحقق من ثبات االختبار.
Ú Úحتليل التباين الأحادي امل�شرتك ( )ANCOVAمن �أجل
�ضبط الفرق بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات الطالبات يف
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،وللك�شف �أي�ض ًا عن داللة الفروق
يف املتو�سطات احل�سابية البعدية.
Ú Úمربع �إيتا للك�شف عن ت�أثري اال�سرتاتيجية على حت�صيل
الطالبات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج سؤال البحث:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سط احل�سابي
للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على اختبار املفاهيم
لطالبات ال�صف الثاين الأ�سا�سي يف منطقة جنوب عمان التعليمية
التابعة لوكالة الغوث الدولية يعزى �إىل طريقة التدري�س (اخلرائط
املفاهيمية ،والطريقة االعتيادية) ؟
حول �إىل الفر�ضية الآتية:
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤالّ ،
ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≥0.05بني املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار املفاهيم لطالبات ال�صف
الثاين الأ�سا�سي يف منطقة جنوب عمان التعليمية التابعة لوكالة
الغوث الدولية يعزى �إىل طريقة التدري�س بـ (اخلرائط املفاهيمية �أو
التعاونية ،والطريقة االعتيادية) .
وللإجابة عن فر�ضية الدرا�سة ،ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالبات يف املجموعة
التجريبية بـ (خرائط املفاهيم التعاونية)  ،واملتو�سطات احل�سابية ,
واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالبات يف املجموعة ال�ضابطة،
ويو�ضح اجلدول ( )3النتائج كالآتي:
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية
والضابطة على اختبار المفاهيم القبلي والبعدي

القيا�س القبلي
العدد

املتو�سط
احل�سابي
البعدي

اخلط أ�
املعياري
0.84
0.79

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�ضابطة

24

23.12

4.55

34.87

جتريبية

27

20.29

4.96

37.52

يبني اجلدول ( )3املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لأداء املجموعة التجريبية وال�ضابطة على اختبار
املفاهيم القبلي� ،إذ ت�شري النتائج �إىل وجود فرق يف املتو�سطني
احل�سابيني بني املجموعة التجريبية وال�ضابطة�.إذ �إن املتو�سط
احل�سابي للمجموعة ال�ضابطة كان ( )23.12بانحراف معياري
مقداره ( ، )4.55واملتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية كان
( )20.29وبانحراف معياري مقداره (. )4.96
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ويظهر من اجلدول (� )3أن هناك فرق ًا بني املتو�سطني
احل�سابيني ملجموعتي الدرا�سة على اختبار املفاهيم البعدي،
�إذ �أن املتو�سط احل�سابي البعدي على اختبار املفاهيم البعدي
للمجموعة ال�ضابطة كان ( )34.87وبخط�أ معياري مقداره
( ، )0.84واملتو�سط احل�سابي البعدي للمجموعة التجريبية كان
( )37.52وبخط�أ معياري مقداره (. )0.79وقد كان مقدار الفرق
بني املتو�سطني احل�سابيني يف املجموعتني مقداره ( )2.65ل�صالح
املجموعة التجريبية ،وهذا يعني �أن �أداء املجموعة التجريبية كان
�أف�ضل من �أداء املجموعة ال�ضابطة على االختبار البعدي.
وملعرفة �إذا كان الفرق بني املتو�سطني احل�سابيني البعديني
يف جدول ( )3ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (،)a≤ 0.05
مت حتليل درجات الطالبات با�ستخدام حتليل التباين الأحادي
امل�شرتك ( ، )ANCOVAوذلك ل�ضبط �أثر االختبار القبلي ،كما يظهر
يف اجلدول (. )4
الجدول ()4
نتائج تحليل التباين المشترك ( )ANCOVAلدرجات الطالبات في المجموعتين التجريبية
(الخرائط المفاهيمية) والضابطة على اختبار المفاهيم البعدي

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
مربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

مربع
�إيتا

الطريقة

81.83

1

81.83

5.0

*0.03

0.10

اخلط�أ

784.27

48

16.33

الكلي

1084.1

50

ت�شري البيانات يف اجلدول (� )4إىل �أنه يوجد فرق ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )a≤0.05بني املتو�سطني احل�سابيني
على االختبار البعدي ،وذلك ل�صالح املجموعة التجريبية ،حيث
بلغت قيمة اختبار ( )F) (5.00وبدرجات حرية ( ، )1،50وبداللة
�إح�صائية ( ، )0.03لذا ف�إنه بناء على النتائج ال�سابقة يتم رف�ض
الفر�ضية ال�صفرية "ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≥0.05بني املتو�سط احل�سابي للمجموعة التجريبية
واملجموعة ال�ضابطة على اختبار املفاهيم يعزى �إىل طريقة
التدري�س بـ (اخلرائط املفاهيمية� ،أوالطريقة االعتيادية) ".وميكن
القول �أنه يوجد �أثر ال�سرتاتيجية خرائط املفاهيم التعاونية يف
تعلم املفاهيم لدى طالبات ال�صف الثاين يف مادة العلوم ل�صالح
ا�سرتاتيجية خرائط املفاهيم التعاونية.
لقد �سعت هذه الدرا�سة �إىل تق�صي �أثر ا�سرتاتيجية اخلرائط
املفاهيمية التعاونية يف تعلم املفهوم ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة
�إىل �أن هناك �أثراً وا�ضح ًا يف تعلم املفهوم ل�صالح املجموعة
التجريبية مقارنة مع املجموعة ال�ضابطة ،حيث وجد فرق ذو داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05بني املجموعة التجريبية
وال�ضابطة ،وقد كانت ل�صالح املجموعة التجريبية ،وميكن تف�سري
ذلك كما يلي:
1 .1وفرت اال�سرتاتيجية للطالبات تعلم ًا ذا معنى ،حيث قامت
الطالبات با�ستخدام القطع املمغنطة لت�شكيل خرائط مفهومية
مدعمة بال�صور لكل مفهوم من مفاهيم الوحدة ،وبالتايل
متثيل املعلومات يف البنية املعرفية على �أ�سا�س املعنى ليتم
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متثيلها يف الذاكرة وفق الطريقة التي مت عر�ضها لهن ب�شكل
ب�رصي.
�2 .2إعتمد ت�صميم الدرو�س على التعلم التعاوين ،وهذا �أدى بدوره
�إىل تعلم الطالبات من بع�ضهن بع�ض املهارات ،والتي ت�شمل
و�ضع القطع املغناطي�سية التي تعرب عن املفاهيم وال�صور
ب�شكل منظم يبني العالقات بني املفاهيم� ،إ�ضافة �إىل املناق�شة
عمقت من تعلم املفهوم
التي ت�ضمنتها ت�شكيل اخلرائط ،والتي َّ
لدى الطالبات.
3 .3طور تكوين الطالبات للخرائط املفاهيمية من �إدراك الطالبات
للمفهوم من حيث الأمثلة املنتمية والعالقات التي جتمع ما
بني املفاهيم املختلفة م ًعا ،مما �أدى �إىل و�ضع �صورة كلية
�شاملة عن املفهوم الرئي�س واملفاهيم الأخرى التي تندرج
حتته �إ�ضافة �إىل العالقات التي متثلت بكلمات الربط �أو العقد
التي جتمع بينها.
َ 4 .4ف َّعلَت ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية من دور
الطالبات ف�أ�صبح دورهن ن�شطاً ,و عزز هذا من زيادة االنتباه
والرتكيز لديهن؛ وبالتايل حقق لديهن التعلم ب�صورة �أف�ضل
من طالبات املجموعة ال�ضابطة.
� َّإن نتائج الدرا�سة احلالية تتفق مع ما ورد يف الأدب الرتبوي
من فعالية اخلرائط املفاهيمية يف تعلم املفهوم نحو درا�سة
(ال�شمري2012 ،؛ املطري2009 ،؛ م�صطفى2009 ،؛ ال�شملتي،
2007؛  )Makfall, 1999والتي تو�صلت �إىل وجود �أثر �إيجابي يف
بناء ال�صورة الفنية ,وحت�سني مهارات التفكري الإبداعي ،والتح�صيل
الدرا�سي ،والإبداع ،واكت�ساب املفاهيم الفقهية ،واال�ستيعاب
املفاهيمي ،والتح�صيل الدرا�سي.

التوصيات:
.1
.2
.3
.4
.5

يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان بالآتي:
1عقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية حول
ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية التعاونية.
�2رضورة تبني املعلمني ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية
التعاونية يف العملية التعليمية؛ ملا لها من �آثار �إيجابية يف
تعلم املفهوم.
�3إجراء املزيد من الدرا�سات التجريبية حول ا�سرتاتيجية اخلرائط
املفاهيمية التعاونية وعالقاتهما مع متغريات �أخرى.
�4إجراء درا�سات جتريبية حول ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية
التعاونية يف مواد درا�سية �أخرى.
5ت�ضمني اخلرائط املفاهيمية يف املقررات الدرا�سية ب�شكل
منائي متدرج.

املصادر واملراجع:
أوال  -املراجع العربية:
1 .1باز ،ثيودوره وبواعنه ،علي� . )2008( .أثر ا�ستخدام خرائط املفاهيم
اخلالفية ك�أداة تعليمية يف تغيري املفاهيم البديلة يف العلوم لطلبة ال�صف
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ملحق ()2
اللقاءات التي مت عقدها مع معلمتي املجموعة التجريبية وال�ضابطة
�إجراءات
اللقاء

اجلل�سة

�أهداف اللقاء

اجلل�سة
الأوىل

 �إطالع املعلمة على الدرا�سة و�أهدافها و�أهميتها. �إطالع معلمة املجموعة التجريبية على ا�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيميةالتعاونية.
� -إطالع املعلمة على كيفية �إجراء الدرا�سة ب�صورة عامة.

اجلل�سة
الثانية

 -تطبيق االختبار القبلي.

اجلل�سة
الثالثة
اجلل�سة
الرابعة
اجلل�سة
اخلام�سة
اجلل�سة
ال�ساد�سة
اجلل�سة
ال�سابعة

اجلل�سة
الثامنة

 مت عقد لقاء فردي لإطالع املعلمة على الدرا�سة و�أهدافها ،اخلرائطاملفاهيمية التعاونية ،وفوائدهما.
 مت عقد لقاء زمري ي�شمل ما يلي: �رشح كيفية تنفيذ االختبار. �إطالع املعلمتني على تعليمات االختبار ومدته. -تنفيذ االختبار اخلا�ص بتعلم املفهوم.

 تعريف املعلمة على كيفية تطبيق اال�سرتاتيجية و�أدواتها. تعريف معلمة املجموعة التجريبية كيفية تنفيذ الدرو�س. -تعريف معلمة املجموعة التجريبية بكيفية بناء اخلرائط املفاهيمية.

 مت عر�ض كيفية التعامل مع اال�سرتتيجية حيث ت�شمل :تخطيط الدرو�س،والأن�شطة ،والأدوات اخلا�صة بها التي مت �رشح كيفية تنفيذ الدرو�س بو�ساطتها.
 االتفاق مع املعلمة على توزيع طالبات ال�صف �إىل جمموعات غري متجان�سة،وتوزيع الأدوار بينهن وتدويرها.

 -الإطالع على كيفية طرح الأ�سئلة ونوعيتها.

 -مت ح�ضور ح�صة �صفية لدى معلمة املجموعة التجريبية.

 متابعة توظيف اال�سرتاتيجية من حيث الو�سائل والأن�شطة وكيفية التقومي. متابعة توظيف اال�سرتاتيجية من حيث الو�سائل والأن�شطة وكيفية التقومي. -تطبيق االختبار البعدي.

 مت ح�ضور ح�صة �صفية لدى معلمة املجموعة التجريبية ،ومناق�شتهماباحل�صة.
 مت ح�ضور ح�صة �صفية لدى معلمة املجموعة التجريبية ،ومناق�شتهاباحل�صة.
 مت عقد لقاء مع املعلمتني و�إطالعهما على كيفية تطبيق االختبار ومدته. مت الإطالع على املالحظات التي تزودها املعلمة حول التطبيق من �أجلالتطوير والتغيري.
 مت مناق�شة التحديات و�أبرز ال�صعوبات التي واجهتها يف التطبيق. مت مناق�شة تقييم توظيف اال�سرتاتيجية من وجهة نظر املعلمة. مت الإطالع على مالحظات حول كيفية تعامل الطالبات مع اال�سرتاتيجية منحيث �سهولة التعامل مع الأدوات.

 -مناق�شة اال�سرتاتيجية مع معلمة املجموعة التجريبية.
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