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:البحثملخص
الصفطلبةاتجاه في المفاهیم ارطةخاستخداماثر على التعرف الى البحث هدف

 في المتوسطالثانيالصف طالب منالبحثمجتمعتكون وقد التاریخمادةنحوالمتوسطالثاني

وشملت ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ الدراسي للعام نینوىمحافظةمركز في الموجودةللمتوسطةالمدارس

تمطالبا )٤٠( ددهاع بلغتجریبیة االولى مجموعتین على موزعینطالبا )٨٣( البحثعینة

تدریسهمتمطالبا )٤٣( ضمتالضابطةوالمجموعةالمفاهیم،خارطةباستخدامتدریسهم

التاریخمادة في الدراسيوالتحصیلبالعمرالمجموعتینتكافؤتم وقد. االعتیادیةبالطریقة

التاریخ ادةمنحواالتجاهلقیاس أداة الباحثة اعدت وقد واألمهاتلآلباءالتعلیميوالمستوى

الخبراءمنمجموعة على عرضهاطریق عن الظاهري الصدقایجادوتم فقرة )٣٣(منمتكونة

تم وقد . )٠.٨٧(بلغحیثاالختبار اعادة بطریقةالثباتوحسب.النفس وعلم التربیة في

 ذات فروق وجودالنتائج واظهرت البیاناتلمعالجةإحصائیةكوسیلةالتالياالختباراستخدام

اسلوب وفق تدریسهاتمالتيالتجریبیةالمجموعةلمصلحةو  المجموعتینبیناحصائیة داللة

االهتماممنهاالتوصیاتمنبعددالباحثةاوصت اعاله النتائجضوء وفي المفاهیمخارطة

المتوسطةالمدارس في االجتماعیةوالموادالتاریخمادةتدریس في المفاهیمخارطةباسلوب

البحثیتناولها لم متغیراتتتناوللبحوثمستقبلیة افاق لفتحالدراساتمنالمزیدواجراءوالثانویة

.الحالي

The Effect of Using Concept Map on the Attitudes of
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Abstract:

The present research aims at identifying the effect of using the
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map of concepts on the attitudes of second-year intermediate pupils

towards History. The research population consisted of second year pupils

at the intermediate schools in the centre of Ninevah Governorate for the

academic year 2004-2005. The sample of the study included (83) pupils

divided into two groups: the experimental group which included (40)

pupils who were taught by using the map of concepts, and the control

group which included (43) pupils and were taught by the traditional

method. There had been equivalence between both groups in terms of

age, achievement in history, and fathers and mothers 1 evel of attainment.

The researcher prepared a scale to measure attitudes towards history. The

scale included (33) items, which were presented to a panel of experts in

education and psychology to prove its face validity. Reliability was

measured by repeating the test and it was (0.87). The T-test had been used

as a statistical means to deal with the data. The results indicated that there

were significant statistical differences between the two groups in favour

of the experimental group that was taught by the method of the map of

concepts.

:البحثھمیةأ
العملیـةالترجمة هي فالمناهجاهدافها،لتحقیقالدراسیةالمناهج على اساسا ةالتربیتعتمد

 الــذي المعاصــربمفهومــهالمــنهج الــى نظرنــا اذا ســیما ال مجتمــعلكــلواتجاهاتهــاالتربیــة الهــداف

 علـى مسـاعدتهمبغایـةخارجهـا او حـدودهاداخـلالطلبـة الـى المدرسـةتقـدمهاالتيالخبراتیشمل

 )١٣ ، ١٩٧٨ ،(هنـدامالتعلیمیـة االهـداف مـعیتفـقنمـواالمتعـددة،جوانبهـا في شخصیاتهمنمو

 ولهــا الدراســةمراحــلمختلــف فــي تــدرس ان یمكــنالتــي،االنســانیةالمــوادمــناالجتماعیــةوالمــواد

 هــدافا تحقیــق فــي كبیــروبشــكلتســهمطبیعتهــابحكــمالنهــاالدراســیةالمنــاهج فــي البــارزةمكانتهــا

  )١٦٦ ، ١٩٨٤ ،(القاضيوالثانویةتوسطةالمالمدرسة

مـــععالقتــهحیـــثمــناالنســـانبدراســةتعنـــىالتــياالجتماعیـــةالمــوادمـــنالتــاریخویعــد

 وهـو. الماضـي فـي العالقـات هـذه عـن الناجمـةوالمشـكالتبیئتـهمـعوعالقاتـهوالجماعـات االفراد

االمـــین،(.وخبراتهـــاوتجاربهـــااالمـــمحیـــاةســـجلالنـــهاإلنســـانیة العلـــوم وســـطهامـــةمكانـــةیحتـــل
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والتفكیـــرالبحـــث روح الطلبـــةنفـــوس فـــي تغـــرسالتـــاریخمـــادةدراســـة ان عـــن فضـــال )٧ ،١٩٩٩

.والبراهین االدلة وتقویموالمقارنةالنقد الى تستندتفكیرطریقةوتكسبهمالعلمي

لتاریخیـةا المفـاهیمتعلـیم علـى والتركیـزالتـاریختـدریسطریقـةاهمیـة علـى دنؤكـهنـاومن

ناجحـةوسیلةانهاكما.ووضوحاتركیزااكثربشكلالتاریخودراسة فهم الطلبة على تسهللكونها

بقـاءاكثـركونهـا وكـذلك اعمـقتفكیـر الـى تحتـاجلكونهـاامـام الـى ودفعه الذهنيالنموتحفیز في

قـدرتهممـن دیزیـممـا والظـواهر واالحـداثاالشـیاءمـنمجموعـاتبـینالـربط علـى الطلبةوتساعد

 ان علــى تؤكـذوالتـيالمفـاهیمخارطـةاسـتخدامجـاء لـذاك )٦٥ ،١٩٧٨ الـدیب،(المـادة فهـم علـى

المعـانيلتمثیـل اداة عـن عبـارة هـي والتـيتعلمهـا،لعملیـةاساسـيامـرالمفاهیمبین العالقات فهم

بكلمةیرتبطانمفهومینمنیتكونوابسطهاجملهیئة على المفاهیمبینالمعنى ذات والعالقات

 لــدى المعــاني الظهــار وســیلةالمفــاهیمخــرائطاعتبــاریمكــن وهكــذا. جمــللتكــونربــطبكلمــات او

خـرائطتكـون ان ینبغـي )١١٤ ، ١٩٩٥ الخلیلـي،(بالرسمالمفاهیمبین العالقات طبیعة في الفرد

قمة في عمومیة رواالكثشمولیةاالكثرالمفاهیمتكونبحیثالمفاهیم في التسلسلهرمیةالمفهوم

 فــي المفهــومیكــونحیــثشــمولیة،واالقــلخصوصــیةاالقــلالمفــاهیمبالتــدریجتلیهــاثــمالخریطــة

نونـــاك،(الخریطـــة علـــى االخـــرىبالمفـــاهیممعنــى ذات محتـــوىبعالقـــةمحتفظـــا االعلـــى المســتوى

الیضـــاح)وعمودیـــةافقیـــة(مناســـبةربـــطخطـــوطخـــاللمـــن العالقـــة هـــذه وتتضـــح )١٩ ،١٩٩١

تقـــدیم والطالــب المــدرس علــى یســهلممــامناســـبةربــطكلمــاتباســتعمالالمفــاهیمبــین لعالقــاتا

.التعلملعملیةتخطیطیةبصریةصورة

 وذلـــك المفهـــومخریطـــةلتقـــدیممثلـــى او معینـــةطریقـــةتوجـــد ال انـــهبالـــذكرالجـــدیرومـــن

مــنجیــدةخریطــة الــى التوصــلویمكــن.اخــر الــى مــدرسمــنالمعرفیــةالبنیــةتركیــبالخــتالف

مســاعدةثــمالخریطــةلتصــمیماساســاتعــدالتــيالرئیســةالمفــاهیماختبــار فــي الــدقیقالتفكیــرخــالل

اختیـارثـمالمعرفیةبنیتهمداخل العالقة ذات المفاهیم عن والتقصيالبحث في باالستمرارالطلبة

الهرمـيالتسلسـللتناسـب ةالعمومیـحیـثمـنالمفـاهیمبـینوالتمیـزوالمالئمةالجیدةالربطكلمات

Masong(الخریطة في heryl; 1992, P53-54(اتباعهاینبغيالتيالخطوات اهم فان وعلیه

.الخارطةتصمیمعند

)الموضوعاتاسماء(المفاهیمبجمیعقائمةكتابة او العام المفهومتحدید.١ >

.الطلبةتعلمل ضروریةتكونكأمثلةخاصةحقائقوتسجیلالفرعیةالمفاهیمتحدید.٢

المسـجلةالمفـاهیمقائمـةمـنفنختـارالخطـوطرسـمخـاللمنالمفاهیمبین العالقة تحدید.٣

.معه العالقة ذات االخرىالمفاهیمونحددفوقیامفهوما

ــــربطحــــروف او كلمــــاتتحدیــــد.٤ ــــات لطبیعــــةمعنــــىتعطــــيالتــــيال ــــاهیمبــــین العالق المف

(Ralph et al., 1994, p89-91)
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المعنـى ذي الـتعلم فـي مهمـا دورا تـؤديالمفـاهیمخـرائط ان لنـایتضـحتقـدمماضوء وفي

 دور ولهـا البـاحثینمـن عـدد بحـثمـداركانـت وقـد. اوزبـللنظریةالتربویةالتطبیقاتاحدىوانها

 او تغییــرمــنیمكننــاومــن ثــم التــاریخ،تــدریسعنــدتحقیقهــاالمــراد االهــداف تحقیــق فــي ایجــابي

انهــا الــى تشــیراالتجاهــاتتعــاریفمعظــم ان مــن الــرغم وعلــى. المــادةنحــو ةالطلبــاتجــاهتعــدیل

منهــاالتــاریخنحــوالطلبــةاتجــاهتغییــر او تعــدیلنســتطیعوســائلثمــةهنــاك ان اال نســبیا،ثابتــة

مــــنیســــتقبلهمــــایفهــــم الن اساســــي دافــــع لدیــــه الطالــــب ان حیــــث.المختلفــــةبالمعلومــــاتتزویــــده

، ١٩٩٩ شــفیر،(.منســقةغیــركانــتالتــيخبراتــهترتیــبیعیــد ذلــك لــىع وبنــاءجدیــدةمعلومــات

الدافعیــةالعملیــاتتنظــیم علــى وتعمــلالطلبــةلســلوكعامــةكموجهــاتاالتجاهــاتوتعمــل )٣٥٧

 الــذي التربــويالمجــال فــي والممارســاتالموضــوعاتبعــضحــولوالمعرفیــةواالدراكیــةاالنفعالیــة

جــدوىاكثــریعــد الطالــب لــدى مرغوبــةاتجاهــاتتكـوین الــى ديیــؤ  الــذي فــالتعلم. الفــرد فیــهیعـیش

تتضحتقدمما على وبناء )١٦٨ ،١٩٩٩ یعقوب،( فقط المعرفةكسب الى یؤدي الذي مالتعلمن

:یأتيبمادراستهمسوغاتو  الحاليالبحثاهمیةلنا

 اماســتخد فــي یتمثــلالتــاریختــدریسطرائــقمجــال فــي حــدیثاتجــاهالحــاليالبحــثیتنــاول.١

مــنكبیــرباهتمــامحظــي والــذي اوزبــللنظریــةتربویــاتطبیقــایعــد الــذي المفــاهیمخارطــة

.التربویین

العملیــــة فــــي ومشــــاركاونشــــطا فــــاعال الطالــــب دور تجعــــلالمفــــاهیمخارطــــةاســــتخدام ان.٢

.التعلیمیة/التعلمیة

المفـاهیم لـىع كثیـراتعتمـدالتيالدراسیةالمناهجتصمیم في البحثنتائجتسهم ان یمكن.٣

.التاریخیة

المـوادمیـدان فـي والدراسـاتاألدبیـاتتشیرحیثالتاریخمادةنحواالتجاهالبحثیتناول.٤

.المجال هذا في نقص الى التاریخمادةسیما ال االجتماعیة

:البحث مشكلة
ودراســة،١٩٩٩ الجمیــلكدراســةالدراســاتمــنالعدیــد علــى اللباحثــة اطــالع خــاللمــن

حاجــةوجــودتبــینالتــاریخبمــادةالمختصــینالمشــرفینمــن عــدد مقابلــةخــاللومــن ٢٠٠٢ حیــدر

الطلبـةمسـتوى رفـع بهـدفالتـاریخمـادةتـدریس فـي المسـتخدمةواالسـالیبالطرائـقلتحسـینملحة

ســـعت لـــذا المـــدارس فـــي التقلیدیـــةالتـــدریسطرائـــقاســـتخدام علـــى المدرســـیناهتمـــاماقتصـــر فقـــد

ویمكــنحدیثــةتعلیمیــةكوســیلىالمفــاهیمخــرائطاســتخدامفاعلیــةمــنتجریبیــا قالتحقــ الــى الباحثــة

طلبـــةاتجـــاه فـــي یـــؤثرالمفـــاهیمخـــرائطاســـتخدام ان هـــل(آالتـــيبالســـؤالالبحـــثمشـــكلةصـــیاغة

.)التاریخمادةنحوالمتوسطالثانيالصف
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:وفرضیتھالبحثھدف
طلبــةاتجاهــات فــي المفــاهیمخــرائطاســتخداماثــرالــى  التعــرف الــى الحــاليالبحــثیهــدف

.التاریخمادةنحوالمتوسطالثانيالصف

 ذات فــروق توجــد ال(  :االتیــةالفرضــیةصــیاغةتــم فقــد البحــث هــدف تحقیــقاجــلومــن

متوسـطوبـینالمفـاهیمخـرائطباسـتخدامیدرسـونالذینالطلبةدرجاتمتوسطبیناحصائیة داللة

.)التاریخمادةنحواتجاهاتهم في االعتیادیةلطریقةبایدرسونالذینالطلبةدرجات

:البحثحدود
:على الحاليالبحثیقتصر

. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الدراسي للعام الثانيالصفطلبةمنعینة.١

المتوسـطالثـانيللصـفالمقـرراالسالميالعربيالتاریخكتابمنوالثانياالولالفصل.٢

.٢٠٠٥-٢٠٠٤ الدراسي للعام

:لحاتالمصطتحدید
:المفاھیمخرائط.اوال

  . )١٢٤ ،١٩٩٣حیدر،"(بینهاالهرمیة والعالقات المفاهیملتمثیلطریقة"بانهاحیدر عرفها-

 اطـار فـي تـدخلالمفهـوممعـانيمـنمجموعـةلتمثیـلتخطیطیةوسیلةبانهانوفاك عرفها-

)١٨ ، ١٩٩١ نوفاك،(المحتویاتمنمجموعة

مفــاهیمبــینالمتسلســلة العالقــة توضــحاالبعـادثنائیــة ةتخطیطیــرســومبانهــازیتــون عرفهـا-

.المعرفةمن الفرع لهذا المفاهیميالبناء في المستخدمالمعرفة فروع من فرع

)٦٥٢ ، ٢٠٠٠ ،زیتون(

التعلیمیـةللمـادةالمحتـوىلمفـاهیمتخطیطیةوسیلة(:المفاهیملخارطةاالجرائيالتعریف-

االقــلالمتدرجــةوالمفــاهیمالمخطــط اعلــى عمومیــةكثــراال المفــاهیمتوضــعهرمــيبتنظــیم

بخطـوطارتباطهـاخـاللمـنالمفاهیمبین العالقات وتتضحالهرم،اسفلوتحدیداشمولیة

هیئـــة علـــى التاریخیـــةالمفـــاهیمبـــینالمعنـــى ذات العالقـــات لتمثیـــل وذلـــك وعمودیـــةافقیـــة

.)جمل

:التاریخمادةنحواالتجاھات.ثانیا
: اهاتاالتج-

منخاصةمجوعةنحوسلبي او ایجابيبشكللالستجابة الفرد میل ابانهحامد عرفها-
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)٤٤ ، ١٩٨٣ ،حامد(المثیرات

 عادة یتسمماشيءنحومعینموقفالتخاذ الفرد استعداد(بانهاالدینسعد عرفها-

).٤٠ ، ١٩٩٢ ،الدینسعد)(السابقةالخبرات على ویعتمدواالستمراربالثبات

 او شيء ازاء یبدیهاالتياالستجابة او الفرد یتخذه الذي الموقف(بانها فرج محمد عرفها-

 )٤٠ ،١٩٩٩فرج،محمد)(معینةبخبراتلمرورهنتیجة الرفض او بالقبولاماقضیة

 الطالب شعوریحددوجدانياستعداد(:التاریخمادةنحولالتجاهجرائياإل التعریف-

. )الرفض او بالقبولعلیهاحكماویبنىیخالتار موضوعاتنحووسلوكه

:النظرياإلطار
نظریات عدة ووضعت،العلمیةبالمفاهیمالنفسوعلماءالتربویینمنالكثیراهتم لقد

التعلم ان اذ اوزبل،دافیدنظریةالنظریات هذه ومنالمفاهیم،وتعلیمتعلم في تبحثسیكولوجیة

للمتعلمالمعرفيالبناء في بالفعلالموجودةالمعلوماتبین تعالقا إحداثعملیةنظرهوجهةمن

الحقائقمنمنظمةمجموعةیتضمنالمعرفيالبناء وان جدیدة،معلوماتمن له یقدموما

أساس على التعلم في نظریتهاوزبلووضع )١٥ ، ١٩٨٨ الشرقاوي،(والتعلیماتوالمفاهیم

:همارئیسیینبعدین

:وهماللمعرفة الفرد تعلماسالیبمنباسلوبینویرتبط:االولالبعد

باالستقبالالتعلماسلوب. ١

باالستكشافالتعلماسلوب. ٢

بنائه الى جدیدةمعلوماتیدخل ان المتعلمیستطیعطتهماابوسبأسلوبینترتبط:الثانيالبعد

:األسلوبان وهذان المعرفي

المعنى ذو التعلمإسلوب.١

 )٣٤ ، ١٩٩٩ الحمید،عبد(واالستظهارالحفظ على مالقائالتعلمإسلوب.٢

منهرمیةسلسلةیمتلك فرد كل ان هو اوزبلعندالمعنى ذي التعلممبدأ ان حیث

جدیدةمعارفتعلم ان اوزبلیؤكد لذا. للمفاهیممختلفةمعانيیكتسبضوءها وفي التعلمخبرات

 في یؤثر الذي المهمالوحیدالعامل ان(( یقول اذ السابقةالتعلممعارف على یرتكز ان یجب

ینبغيالتعلیم ان ایضااوزبلویرى )١٥٦ ، ١٩٨٩ ،قطامي())المتعلمیعرفماذا هو  التعلیم

للطالب،تعلیمهاالمرادالمفاهیمتقدیمقبلمعقدةغامضةمعلوماتفیهاتقدمبطریقةینظم ان

البنیة في تثبت ان على تساعدامضةوالغ العامةالمعلوماتمنالمقدمة هذه ان یرى فهو
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Collette( االحقتعلمهاسیتمخصوصیةاكثر اتمعلومللمتعلمالمعرفیة and other, 1990,

P66(.تعلملعملیةاساسيامرالمفاهیمبین العالقات فهم ان على المفاهیمخرائطوتؤكدكما

.بالرسمجملهیئة في المفاهیم

خاللمن وذلك المفاهیمیةالخرائطوتطویرانشاء في الفضلصاحبنوناكویعد

 على المتعلمتساعدتعلیمي كاداء المفاهیمیةالخرائط ان أوضحتوالتياجراهاالتيالدراسات

المتعلمین فهم وتظهرالمتعلمةللمادةملخصاوتقدممتكاملةنماذجضمناالدراكیةشبكاتهتنظیم

 على تسهلبحیثالمفاهیمبینالداخلیةالترابطاتوضحتكمابینها العالقات وطبیعةللمفاهیم

 افكارهم وتنظیمالمفاهیمیةدروسهم في الطلبةانتباهتركیزمنوتزیدبهاوااللمام ادراكها المتعلم

)Novak, 1988, P84( لتدریسمفیدةالیةكونهامهمةالمفاهیمخارطة ان نوفاكاعتبر وقد

وحتىاالبتدائیةالمدارسمنابتداءالدراسیةالمراحلتلفمخ في المختلفةالدراسیةالمواد

الفكریةالمفاهیمخارطةتطویر على قادرون االبتدائیةالمرحلةتالمیذ ان وضححیثالجامعة،

فانهاالتالیةالدراسیةللمراحلبالنسبةاهمیتهااما.تفاصیلهاویفسروایوضحوا ان لهم یمكنوالتي

، ١٩٩٥ الخلیلي،(المفهومالتعلمكیفیة وفي الجدیدةالدراسیةالمادة موفه تنظیم على تساعدهم

١١٣( .  

المدرس في كلتساعدانهامنالمفاهیمخرائطاستخداماهمیةتتضح ذلك كلمن

التعلیمیةللمادةملخصاوتقدمتدریسه،المرادللموضوعالرئیسیة االفكار على التركیز في والطالب

وطبیعةللمفاهیمالمتعلمین فهم المفاهیمخرائطوتظهر.الطلبة لدى اطئةالخالمفاهیموتشخص

 ذي التعلم على وتركزالدراسیةللمادةوفهمهم اداء لتقویمكوسیلةتستخدمكما.بینها العالقات

.المعنى

السابقةالدراسات
المفاھیمخرائطاستخدامتناولتالتيالدراسات-اوال

,Fouda(فویدادراسة.١ 1989(
 في تعلیمییننموذجیناثرمعرفة الى وهدفت العربیةمصرجموریة في الدراسةاجریت

مناالنتقال على االولیعتمدحیثاوزبل،نظریة وفق والثانيجانبه هرم وفق االولالنفس علم

االنتقال على یعتمدالثانيبینماوتعقیداخصوصیةاكثروحدات الىالسهلة و  المفصلةالوحدات

تكونت اولى وحدةبوصفهاالمفاهیمخارطةباستخداموالمحددالمفصل الى الشاملالتعلیممن

مدارساحدى في الثانویةالمرحلة في العاشرةالصفوفطالباتمنطالبة )١٢٠( منالعینة

ضابطةوالثالثةتجریبیةاثنتان العدد متساویةمجموعاتثالث الى تقسیمهنثم. القاهرة مدینة

تدریسهاثمالثانیةالتجریبیةوالمجموعةجانبهنموذج وفق على االولى المجموعةدرست وقد
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مادةوتكونت.التقلیدیةبالطریقةدرستالضابطةالمجموعةحین وفي المتقدمالمنظمباستخدام

الدراسیةالوحدة في الواردة المفاهیمجمیعمنالتجربة

منالستةالمستویاتیقیسمتعددمناالختیارنوعمنتحصیلیااختباراالباحثة واعدت

تحلیلواستخدام)تقویمتركیب،تحلیل،تطبیق،فهم،تذكر،(الذهنيالمجال في بلومتصنیف

:النتائج فاظهرت البیاناتمعالجة في احصائیةوسیلةالبنائي

.الضابطةالمجموعة على المفاهیمتعلم في التجریبیتینالمجموعتینتفوق. أ

-التطبیق( وهي للمتعلمالعلیاللمستویاتالمفاهیمتعلمویبسطانیسهالنالنموذجینهذین ان. ب

,Fouda))التركیب-التحلیل 1989, P233)

(Pakratius)بنكراتیسدراسة.٢ 1995
خرائطاستخداماثر على التعرف الى وهدفت المتحدةالوالیات في الدراسةاجریت

 )٨٧( منالبحثعینةتكونت وقد. الثانویةالمرحلة في الجغرافیةمادة في التحصیل في المفاهیم

ضابطةوواحدةتجریبیةمجموعاتاربع الى العینةوقسمتالثانویةالمرحلةمنوطالبةطالبا

ودرستالمقررةالوحدةدراسةقبلالمفاهیمخارطةباستخدام االولى المجموعةدرستحیث

 في المقررةالوحدةتدریسمناالنتهاءبعدالمفاهیمخارطةباستخدامالثانیةالتجریبیةالمجموعة

الوحدةدراسةوبعدقبلالمفاهیمخارطةباستخدامالثالثةالتجریبیةالمجموعةودرستالكتاب

تدریسوبعداثناءفي  المفاهیمخارطةباستخدامالرابعةالمجموعةودرستالكتاب، في المقررة

 اعد وقد. االعتیادیةبالطریقةدرست فقد الضابطةالمجموعةامالكتابا منالمقررةالوحدة

قبلیاتطبیقهوثم. فقرة )٣٠( منمتكونمتعددمناالختیارنوعمنتحصیلیااختباراالباحث

وجودالنتائج، اظهرت التباینتحلیلوباستخدام.والضابطةالتجریبیةالمجموعة افراد على وبعدیا

تدریسهاتمالتيالمجامیعتفوقتحیثالتجریبیةالمجامیعبینصائیةاح داللة ذي فروق

تمالتيالمجموعة على وبعدهاالوحدةدراسةواثناءالوحدةدراسةقبلالمفاهیمخارطةباستخدام

تفوقتالنتائج اظهرت وكذلك الوحدة،دراسةمناالنتهاءبعدالمفاهیمخرائطباستخدامتدریسها

.الضابطةالمجموعة على ةربعاأل المجامیع

)Pakratius , 1995 , p 315 – 337(

)١٩٩٩(الجمیلدراسة.٣
جانبهنموذجاستخداماثر على التعرف الى وهدفت الموصلجامعة في الدراسةاجریت

الخامسالصفطالبات لدى بهاواالحتفاظالحیاتیةالمفاهیماكتساب في المفاهیموخرائط

متوسطبیناحصائیا دالة فروق توجد وال الصفریةالفرضیةمنالتحققثةالباحوحاولت.العلمي

الخامسالصفطالباتمن)والضابطةوالثانیة االولى التجریبیة(الثالثةالمجموعاتدرجات
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منطالبة )٧٩( منالبحثعینةوتكونتبهاواالحتفاظالحیاتیةالمفاهیماكتساب في العلمي

تكافؤوثممتساویةغیربصورةمجموعاتثالث الى توزیعهنتمميالعل الخامسالصفطالبات

بالصدقتمیزبالمفاهیملالحتفاظمقیاسالباحثة اعدت وقد. المتغیراتبعض في المجموعات

تحصیلياختبارببناءالباحثةقامتثم )٠.٨٤( بلغ اذ االتساقطریق عن تم الذي والثبات

 ذي فروق وجودالنتائج اظهرت شیفهواختبارالتباینتحلیلوباستخدام.التجربةنهایة في یطبق

.التجریبیةالمجموعةلمصلحة )٠.٠٥( مستوىعنداحصائیة داللة

  )١٩٩٩ ،الجمیل(

:)٢٠٠٢(المھجةدراسة. ٤
خرائطاستخداماثر على التعرف الى وهدفت القادسیةجامعة في الدراسةاجریت

بلغت فقد الدراسةعینةاما العلوم مادة في االبتدائيالخامسالصفتالمیذتحصیل في المفاهیم

محافظةمركز في االبتدائیةالمدارساحدىمنعشوائیةبصورةاختیارهمتمتلمیذ )٦٠(

االبتدائيالخامسللصفالشعبتیناحدىكانتوبذلكشعبةكل في اً تلمیذ )٣٠( بواقعالقادسیة،

تجریبیةمجموعةكانتالثانیةوالشعبةالتقلیدیةلطریقةبا العلوم مادةدرستضابطةمجموعة

الدراسيللفصلاستمرتالتيالتجربةمدةنهایة وفي المفاهیمخارطةباستخدام العلوم درست

,والثباتالصدق له محققتحصیليالختبارالمجموعتانخضعت )٢٠٠١( عام في االول

المفاهیمیةالخرائطباستخدامدرستالتيمجموعةال تفوقالنتائج اظهرت التباینتحلیلوباستخدام

  . )٧٨ ،٢٠٠٢،المهجة(العلوم مادة في التحصیل في الضابطةالمجموعة على

:التاریخمادةنحواالتجاھاتاولتتن التيالدراسات.ثانیا
,Rondy(رونديدراسة.١ 1991(

الكتابةاستخداماثر ةمعرف الى وهدفت االمریكیةالمتحدةالوالیات في الدراسةاجریت

عینةتكونت وقد االجتماعیةالموادنحوواالتجاهاتالتحصیل في االجتماعیةالمواد في االدبیة

اربع على العینةقسمت وقد الثانوي،الخامسالصف طالب منطالبا )٦٠( منالبحث

الدراسة تتوصلالتباینتحلیلوباستخدامضابطةومجموعتانتجریبیتانمجموعتان(مجموعات

 اظهرت كماالتحصیل في التجریبیةالمجموعةلمصلحةو  احصائیة داللة ذي فرق وجود الى

)والتجریبیةالضابطةالمجموعاتمنلكلاالجتماعیةالموادنحواالتجاهات في تحسناالدراسة

  . )٥٥ ، ٢٠٠٢ ،عبجل(
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,Davis(دراسة.٢ 1990(:
 في طرائق عدة اثرمقارنة الى وهدفت االمریكیةالمتحدةالوالیات في الدراسةاجریت

ثالث الى وقسمتعشوائيبشكلالبحثعینةاختیرتالتاریخ،نحوواتجاهاتهمالطلبةتحصیل

)المحاضرة(التقلیدیةبالطریقةالتاریخدرست وقد ضابطة،كانت )االولى المجموعة(مجامیع

 الى الطلبةبها قام بزیارةمسبوقةالمتقدمة تالمنظمابطریقةالتاریخدرستالثانیةوالمجموعة

 اعطاء في مشاركتهمطریق عن المتحفخاللمنالمادةالطلبةتعلمالثالثةوالمجموعةالمتحف

.البرنامجمنوجزءكنشاطالجهریة االعادة لتمارینوتعرضهمالمحاضراتبعض

:النتائج اظهرت نالتبایتحلیلباستخداماحصائیاوتحلیلهاالبیاناتجمعوبعد

 في نظرائهممنافضلاتجاههم كان )المتقدمالمنظم(الثانیةالمجموعة في الطلبة ان.١

منالتعلم(الثالثةالمجموعة في نظرائهممنافضلتحصیلهم كان وایضا األولى المجموعة

.الجهریة اإلعادة تمارینمعالمتحفخالل

 االولى المجموعةمن اعلى بمستوىالتاریخنحواتجاهلدیهم ظهر وكذلك.٢

)Davis, 1990(

:)٢٠٠٢(عبجلدراسة.٣
المرحلةطالبات على بغدادجامعةرشدابن االولى التربیةكلیة في الدراسةاجریت

طالباتتحصیل في الخارجیة القراءات اثرمعرفة الى وهدفت المعلمات اعداد معهد في الثالثة

الضبط ذا التجریبيالتصمیمالباحثةاستعملتالتاریخ،مادةنحواتجاهاتهنوتنمیةالمرحلة

وتكونت.البعديالتحصیلاالختیار ذوات )والضابطةالتجریبیة(المجموعتینمنلكلالجزئي

باستعمالدرستالتيالتجریبیةالمجموعة في طالبة )٣٢( بواقعطالبة )٦٤( منالدراسة

خارجیة قراءات دون منالمادةدرستلضابطةا للمجموعةطالبة )٣٢( و الخارجیة القراءات

مقیاسا اعدت وقد التاریخنحوومقیاسوالتحصیلالعمربمتغیرالمجموعتینالباحثة وكافات

كرونباخمعادلةواستخدمت فقرة )٤٦( منالتاریخمادةنحولالتجاهمقیاسا اعدت كماللتحصیل

الخارجیةبالقراءاتدرستالتيالتجریبیةالمجموعةتفوق الى الدراسةوتوصلتبیرسونوارتباط

 وكذلك )٠.٠٥( داللة مستوىعندالبعديالتحصیلياالختبار في الضابطةالمجموعة على

المجموعةطالبات على الخارجیةبالقراءاتدرسناللواتيالتجریبیةالمجموعةطالباتتفوقت

.التاریخحوناالتجاه في خارجیة قراءات دون مندرسناللواتيالضابطة

)ل.ط ، ٢٠٠٢ عبجل،(
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:)٢٠٠٤(الطائيدراسة. ٤
اسلوبیناستخداماثربیان الى وهدفت التربیةكلیة/الموصلجامعة في الدراسةاجریت

نحوهاواتجاهاتهمالتاریخمادة في األساسیةالتربیةكلیةطلبةتحصیل في المناقشةطریقةمن

فرعیة،فرضیاتوسترئیسیتینفرضیتینالبحثوتضمنلتدریسا في االعتیادیةبالطریقةقیاسا

اختیارهمثمدراسیة قاعات ثالث في موزعینوطالبةطالبا )١٢٤( منالبحثعینةوتكونت

بطریقةالعینةوقسمتالباحثةاشرافتحتبتدریسهمالمادةمدرسةوقامتعشوائیة،بصورة

المجموعةدرست وقد. ضابطةواالخرىبیةتجریمنهااثنتینمجموعاتثالث الى عشوائیة

الثانیةالتجریبیةوالمجموعةالصغیرةالمجموعاتمناقشةاسلوبباستخدام االولى التجریبیة

 فقد الضابطةالمجموعةاما.فیهاویشاركالمدرسیدیرهاالتيالمناقشةاسلوبباستخدامدرست

الذكاء،الجنس،متغیر في المجموعات ةمكافاوتمتاالعتیادیة،الطریقةتدریسها في استخدم

مناً تحصیلیاختبارالباحثة اعدت وقد التاریخنحولالتجاهالدراسيوالخلفیةالدراسيالتحصیل

وباستخدامفقرة، )٤٤( منتكون الذي التاریخنحواالتجاه في واختبارمتعددمناالختیارنوع

:النتائج اظهرت التباینتحلیل

لمصلحةالضابطةوالمجموعة االولى المجموعةبیناحصائیة لةدال يذ فرق وجود

 داللة يذ فرق وجود عدم النتائج اظهرت كماالتاریخ،بمادةتحصیلهم في التجریبیةالمجموعة

.التاریخنحواالتجاه في والضابطةوالثانیة االولى التجریبیةالمجموعةبیناحصائیة

)ب.أ ، ٢٠٠٤ ،الطائي(

:السابقةدراساتالمنمؤشرات
:الباحثة افادت التيالمؤشراتبعضعند الوقوف یمكنالسابقةالدراساتمالحظةمن

الدراسيالتحصیل في المفاهیمخرائطومنهانماذجاثر هدفها كان الدراساتبعض:األهداف. ١

Foudaدراسةكانتحین في المهجةودراسةالجمیلودراسة)Pakrayius(دراسةمثل

 طرق استخدام الى دراسات هدفت وقد المفاهیمتنمیة في تدریسیةنماذجاثر الى تهدف

دراسة و )عبجل( و )الطائي(دراسةمثل.التاریخنحواالتجاه في واثرهامعینةتدریسیة

.التاریخنحوباالتجاهالمفاهیمخارطةاستخدام الى هدف فقد الحاليالبحثاما)روندي(

 في الموجودللتباینتبعااحجامها في الدراساتتلك في المستخدمةالعیناتتباین:العینة. ٢

 في طالبا )١٢٤( بینالعیناتفتراوحتدراسةكلتضمنتهاالتيوالمتغیرات االهداف طبیعة

الجنسینالدراسات هذه منقسمتناولتكما.المهجةدراسة في )٦٠( و الطائيدراسة

)الجمیل(دراسة و )المهجة(دراسة و عبجلدراسةمثلواحدجنساخرىدراساتوتناولت

.    الذكور وهو واحدجنس على اعتمد فقد الحاليالبحث كذلك و
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 لدى تفكانالتجریبيالتصمیم على دراستهم في الباحثین اغلب اعتمد:التجریبيالتصمیم. ٣

الختباراتا فیهاواستخدمتواكثرمجامیعثالثاخرىدراسات وفي نامجموعتالبعض

.الباحثون اعدها اختبارات على الدراسات اغلب واعتمدتوالبعدیةالقبلیة

متعددةایضا فهي الباحثوناستخدمهاالتياالحصائیةالوسائلاما:االحصائیةالوسائل. ٤

حصلالتيالبیاناتلحسابمتقدمةاحصائیةوسائل الى بسیطةوسائلفتضمنتومتباینة

تحلیل-التائياالختبار-الحسابيالمتوسط-االتي في حصرهاویمكنباحثكلوعالجهاعلیها

.التباین

:إجراءاتھوالبحثمنھجیة
:البحثمنھجیة.اوال

البحثتصمیموضم،وفرضیتهالبحث هدف لتحقیقالتجریبيالمنهجالباحثةاعتمدت

یتمضابطةواالخرىالمفاهیمیةالخرائطباسلوبتدریسهایتمتجریبیةاحداهمامجموعتین

التاریخمادةنحولالتجاهاتاً بعدیاً اختبار التصمیم هذا یضمكمااالعتیادیة،بالطریقةتدریسها

.االسالميالعربيالتاریخمادة في الثانيالصفطلبة لدى والضابطةالتجریبیةللمجموعتین

:وعینتھالبحث مجتمع .ثانیا
 للذكور النهاریةالمتوسطةالمدارس في المتوسط يالثانالصفطلبةالبحثمجتمعیضم

عبدبنعامرمتوسطةاختیارتم وقد. )65( عددها والبالغنینوىمحافظةمركز في الموجودة

:االتیةلالسباب وذلك فیهاالتجربةلتطبیققصدیةبصورةللبنین اهللا

.التربیةلكلیةتابعةتطبیقیةالمدرسة هذه اعتبار. ١

 وفقا المادةلتدریساستعدادهاابدتحیثالباحثةمعالتاریخمادةومدرسة دارةا تعاون. ٢

.الباحثةقبلمنالمعدةللخطط

تحقیقالباحثة على وفرت حیث.األساسیةالتربیةلكلیةالجغرافیة الرقعة ضمنالمدرسةموقع. ٣

اختیارتم وقد ریسهاتد او الدراسیةالخططووضعبهاوااللتقاءالمدرسةومتابعةالزیارات

سیرولضمانالتدریس في المتوفرةاالمكانیاتتماثللضمانالمدرسةنفسمنشعبتین

بلغ فد وعلیه.المجموعتینتدرسنفسهاالمادةمدرسة كون وكذلك مستمر،بشكلالتجربة

شعبتیناختیاروتم.شعبثالث على موزعین )١١٩( الثانيالصفلطلبة الكلي المجموع

وبذلكطالبا )٤٥( وتضم )ب( وشعبةطالبا )٤٠( وتضم )أ( شعبة وهي عشوائیة ةبصور 

.ذلك یوضح )١( الجدول و. طالبا )٨٥( البحثعینةبلغت

)١(جدولال
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البحثمجموعتي على الطلبةتوزیعیوضح

اسلوب التدریسالمجموعةعدد الطلبة الراسبینعدد الطلبة الناجحینالشعب

خارطة المفاهیمالتجریبیة-٤٠أ

الطریقة االعتیادیةالضابطة-٤٥ب

-٨٥المجموع

:المجموعتینتكافؤ .ثالثا
التـاریخمـادة فـي الدراسـيالتحصـیلالعمـر،متغیـر قـي المجمـوعتینبتكـافؤالباحثةقامت

.لآلباءالتعلیميالمستوى،متوسطالثانيللصف

:الزمنيالعمر. ١

 على وزعت التيالمعلوماتاستمارةبوساطة طالب لكلالزمنيمرالع على الحصولثم

شهرا )١٦٦.٥٣( التجریبیةالمجموعةاعمارمتوسط ان البیاناتتحلیلمنوتبینالمجموعتین،

الثانياالختباراستخداموعندشهرا )١٦٦.٧٧( الضابطةالمجموعةاعمارمتوسط كان بینما

 اذ المجموعةاعمارمتوسطبیناحصائیادال فرق وجود دمع النتیجة اظهرت مستقلتینلعینتین

عند )١.٩٩( البالغةالجدولیةالعینةمناقل وهي )٠.١٩٩( شاويالمحسوبةالثانیةالعینةكانت

.ذلك یوضح )٢( وجدول )٠.٠٥( داللة مستوى

)٢(جدولال

باالشهرالزمنيالعمر في المجموعتینبین الفرق لداللة الثانياالختبارنتائج

ت الجدولیة ع+َس العددالمجموعة

٤٠١٦٦.٥٥.٥٦٦التجریبیة
٠.١٩٩

٤٣١٦٦.٨٥.٢٢٩الضابطة

١.٩٩) = ٠.٠٥( >* قیمة (ت) الجدولیة عند مستوى داللة 

:متوسطالثانيللصفالتاریخمادة في الدراسيالتحصیل. ٢

مــنالماضــي العــام فــي التــاریخدرجــةاعتمــدتالتــاریخمــادة فــي الطالــب مســتوىلمعرفــة

الثـانياالختیـارباسـتخداماحصـائیاالبیانـاتمعالجـةوتمتالمدرسة،السجالت الى الرجوعخالل

ـــــین ـــــائج فـــــاظهرت مســـــتقلتینلعینت ـــــیناحصـــــائیادال فـــــرق وجـــــود عـــــدم النت درجـــــاتمتوســـــطيب

تســاويالمحســوبةلثانیــةا القیمــةكانــت اذ. التــاریخمــادة فــي الدراســيالتحصــیل فــي المجمــوعتین
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ـــةالثانیـــةالقیمـــةمـــناقـــل وهـــي )١.٩٤٦(  )٠.٠٥( داللـــة مســـتوىعنـــد )١.٩٩( البالغـــةالجدولی

 ذلك یوضح )٣( الجدول

)٣(جدولال

التاریخمادة في الدراسيالتحصیل في المجموعتینبین الفرق لداللة الثانياالختبارنتائج

ت الجدولیة ع+َس العددالمجموعة

٤٠٦٤.٨٩٢١.١٣التجریبیة
١.٩٤٦

٤٣٥٥.٩٥٢.٨٥٣الضابطة

١.٩٩) = ٠.٠٥( >* قیمة (ت) الجدولیة عند مستوى داللة 

:لالباءالتعلیميالمستوى. ٣

ثـممعلومـاتاسـتمارةباسـتخداماالبـاءتعلـیمبمسـتوىالمتعلقةالبیانات على الحصولیعد

 )دون فمــاویكتــبیقــرا(فئــاتســت الــى تعلــیمهممســتویاتل تبعــاالمجمــوعتین فــي االبــاءتصــنیف

مســتوىلكــلالتكــراراتضــوء وفــي )علیــادراســاتجامعــة، او معهــداعدادیــة،متوســطة،ابتدائیــة،(

 عــدم النتــائج واظهـرت. احصــائیةكوســیلة كـاي مربــعاختبــارباسـتخدامإحصــائیاالبیانــاتعولجـت

 كـاي مربعقیمةكانت اذ االباءتعلیممستوىتغیرم في المجموعتینبینإحصائیادال فرق وجود

 )٠.٠٥( داللـة مسـتوىعنـد )٩.٤٩( البالغـةالجدولیـةالقیمـةمـناقـل وهي )٤( تساويالمحسوبة

. ذلك یوضح )٤( رقم وجدول

)٤( جدولال

لالباءالتعلیميالمستوىمتغیر في المجموعتینبین للفرق كاي مربعاختبارناتج

الضابطةالتجریبیةمستوى تعلم األب

١١یقرا ویكتب

٩١٠ابتدائیة

١٠١٥متوسطة

١٠١٠اعدادیة

٧٥معهد او جامعة

٣٤دراسات علیا

٤قیمة مربع كاي المحسوبة

٩.٤٩) = ٠.٠٥) الجدولیة عند مستوى داللة (٢كا* قیمة (
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:لألمهاتالتعلیميالمستوى. ٤

 ذات فـي فئـاتسـت الـى  تعلـیمهنلمسـتویاتتبعـاالمجمـوعتین فـي االمهـاتتصـنیفتم

مربـعباسـتخداماحصـائیاالبیاناتعولجتمستوىلكلالتكراراتضوء وفي ، الذكر آنفةالصیغة

تعلــیممســتوىیمتغیــر ف المجمــوعتینبــیناحصــائیادال فــرق وجــود عــدم النتــائج فــاظهرت كــاي

الجدولیــةالقیمــةمــناقــل هــي و )١.٧١٥( تســاويالمحســوبة كــاي مربــعقیمــةكانــت اذ األمهــات

. ذلك یوضح )٥( جدوللا و )٠.٠٥( داللة مستوىعند )٧.٨٢( البالغة

)٥( جدولال

لألمهاتالتعلیميالمستوىمتغیر في المجموعتینبین للفرق كاي مربعاختبارنتائج

الضابطةالتجریبیةمستوى تعلم األم

٢٣یقرا ویكتب

١٥١٨ابتدائیة

١٤١٠متوسطة

٣٦اعدادیة

٤٥معهد او جامعة

٢٣دراسات علیا

١.٧١٥قیمة مربع كاي المحسوبة

٧.٨٢) = ٠.٠٥) الجدولیة عند مستوى داللة (٢كا* قیمة (

:البحثأداة
الثانيللصفالتاریخنحواالتجاهاتلقیاس اداة اعداد الحاليالبحثمتطلباتاقتضت

اعدتهاالتي االداة ان الحظتالسابقةوالدراساتاالدبیات لىع الباحثة اطالع وبعد-متوسط

معتنسجم ال فقراتها واغلب الجامعة،طلبة لدى التاریخنحواالتجاهاتنقیس )٢٠٠٤ الطائي(

الصفیالئموالموضوعیةبالصدقیتسممقیاسباعدادالباحثةقامت لذا. المتوسطالثانيالصف

المادةوسلبیاتایجابیات عن سؤالینتضمناستطالعياستبیانببناءفقامت.المتوسطالثاني

علیهاحصلت فقرات ٨ منها فقرة )٣٣( منتكونتوالتياالولیةبصورتها الفقرات صیاغةوتمت

تم الفقرات صدقمنالتحققوبهدف )٢٠٠٤ الطائي(الباحثةاعدتهاالتي االداة منالباحثة

.منهافقرتینتعدیلجرى وقد النفس وعلم تربیةال في الخبراءمنمجموعة على عرضها

عینة على التاریخنحواالتجاهاتلمقیاسالمقترحةالصیغةبتطبیقالباحثةقامتثم

 )٥٠( عددها بلغللبنینالفتوحفتحمتوسطه في المتوسطالثانيالصفطلبةمناستطالعیة

:وكاالتي للفقرات اوزان اعطاء ثم الفقرات تمییزحساب ولغرض طالبا
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موافقلغیر )٢( و لمتردد )٣( و لموافق )٤( و جدالموافق )٥( وزن اعطي االیجابیة الفقراتأ. 

. اطالقا موافقلغیر )١( و

 )٣( و لموافق )٢( و جدالموافق )١( أعطى :وكآالتي األوزان عكست فقد /السلبیة الفقراتب. 

. إطالقا موافقلغیر )٥( و موافقلغیر )٤(و لمتردد

وتقسیماالقل الى االعلى منتنازلیااالستماراتترتیبتمالكلیةالدرجةضوء وفي

لعینتینالتائياالختباروباستخداماستمارة، )٢٥( تضممجموعةكلمجموعتین الى الدرجات

تتراوحالمحسوبةالثانیةالقیمة ان تبینالمجموعتیندرجاتبین الفرق داللة الختبارمستقلتین

) ٠.٠٥( داللة مستوىعند) ٢.٠٢١( الجدولیةبالقیمةمقارنتهاوعند) ٨.٦٠٠-٢.٧٥٧( بین

.  )٢ ملحق(الجدولیةمناكبرالمحسوبةالثانیةالقیمة الن ممیزة الفقرات جمیع ان وجد

:االداةثبات
المفضلةالطرائقمن وهي االختبار اعادة طریقةالباحثةاستخدمت االداة لحساب

االختباربتطبیقالباحثةقامت وقد االفراد منذاتهاللمجموعةمتكررةقیاسات ىعل للحصول

العینة على االداة تطبیقاعیدثم.النتائجودونتاإلجاباتوصححتاالستطالعیةالعینة على

وبحسابالنتائجودونت االداة نتائجوصححتیوما )١٥( بعدمتشابهة ظروف وضمننفسها

جیدمعامل وهو )٠.٨٧( الثباتمعاملبلغوالثانیة االولى الدرجتین على نبیرسو ارتباطمعامل

.عالثبات وذا

:التدریسیةالخطط
بعدالمفاهیمباستخدامالخاصةالتدریسیةالخططمنمجموعةبإعدادالباحثةقامت

الرسولوتنظیماتالمكرمةمكةیتضمن الذي االولالفصلتخصالمفاهیممنقائمةتحدید

 في المشركینمعالمسلمون العرب خاضهاالتيالمعارك واهم المدینة في )وسلمعلیه اهللا صلى(

االعتیادیةبالطریقةاً خططالباحثة اعدت فقد وكذلك العربیةالتحریروحروبالعربیةالجزیرةشبه

 يال التحیز لعدم وذلك المجموعتینبتدریسالمادةمدرسةوقامت.نفسهاالمواضیعشملت

الباحثةبین لقاءات عدة عقدت ان بعدسنة )٢٠( مناكثرتدریسخبرةتملكوالنهامجموعة

المدرسةمع الدروس بعضحضور على الباحثةحرصتكماالتجربةتطبیققبلوالمدرسة

.اسابیع )١٠( التجربةتطبیقمدةواستمرت
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:البحثلعینةالبعدياالختبار
البحثولمجموعتيالتاریخمادةنحولألتجاهاتالبعديتباراالخبتطبیقالباحثةقامت

. ٢٩/١٢/٢٠٠٤ المصادفاالربعاءیوم وذلك

:االحصائیةالوسائل
:االتیةالوسائلالبیاناتمعالجة في الباحثةاستخدمت

.واالمهاتاالباءتحصیلمستوى في المجموعتینبین الفرق الیجاد كاي مربع.١

المجموعتینبین الفرق داللة على وللتعرفالتكافؤالجراءمستقلتینتینلعینالثانياالختبار.٢

.البحثنتائج في المستخدمة

. االداة ثباتلقیاسبیرسونارتباطمعامل.٣

 الفقرات تمیزمعامل.٤

:ومناقشتھاالنتائجعرض
الطلبةدرجاتمتوسطبیناحصائیة داللة ذات فروق توجد اللقد افترض البحث : "

بالطریقةیدرسون الذي الطلبةدرجاتوبینالمفاهیمخرائطاستخدامباسلوبیدرسونینالذ

."التاریخنحواتجاهاتهم في التقلیدیة

اجاباتمنالباحثةعلیهاحصلتالتيالبیاناتتحلیلتمالفرضیة هذه تحقیقالجل

احصائیاالبیاناتالجةمعوعند.التاریخنحواالتجاهقیاس على المجموعتین في العینة افراد

متوسطبیناحصائیادال فرق وجودالنتائج اظهرت مستقلتینلعینتینالثنائياالختبارباستخدام

درجة) ١٢.٤٢٤( قدره معیاريبانحرافدرجة )٨٥.٦٨٩( البالغالتجریبیةالمجموعةدرجات

) ١٢.٤٨٩( قدره معیاريبانحرافدرجة) ٧٤.٣٣٣( البالغالضابطةالمجموعةدرجاتومتوسط

تساويالمحسوبةالثانیةالقیمةكانت اذ. التجریبیةالمجموعةلمصلحة الفرق وكان. درجة

 و )٠.٠٥( داللة مستوىعند) ١.٩٩( البالغةالجدولیةالثانیةالقیمةمناكبر وهي) ٤.١٦٨(

. ذلك یوضح )٨( والجدول. )٨٢( حریةدرجة

)٨(جدولال

التاریخنحواالتجاه في المجموعتیندرجاتمتوسطيبین الفرق لةلدال  الثانياالختبارنتائج

ت الجدولیة ع+َس العددالمجموعة

٤٠٨٥.٦٨٩١٢.٤٢٤التجریبیة
٤.١٦٨

٤٣٧٤.٣٣٣١٢.٤٨٩الضابطة

١.٩٩) = ٠.٠٥( >* قیمة (ت) الجدولیة عند مستوى داللة 
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لدیهمالتجریبیةالمجموعة في فراداال ان )٨( جدول في المعروضةالنتیجةمنویتضح

المادةضمنالضابطةالمجموعةاتجاهاتمن اعلى بمستوىالتاریخمادةنحوایجابیةاتجاهات

المفاهیمخرائطالستخدام ان هو المرجحالتفسیر و الصفریةالفرضیةترفضوعلیهذاتها

 وان. الدرس في المشاركة الى البالط واستثارةوتفصیلهاالمادةتوضیح في كبیرااثراالتاریخیة

القضایامنالكثیرلمعرفةوتشوقه الطالب تثیر ان شأنهامن الدرس استراتیجیة في تغییر أي

اصبحتباعتبارهاللمادةتقبلهموزیادةالطلبةحماس الى یؤديمما الدرس بموضوعالصلة ذات

التيالتقلیدیةالطریقةستخداما من العكس على. الطالب على فهماواكثرومرونةسهولةاكثر

نحواتجاههمضعف ذلك على یترتبمماالمادةمنوضجرهمالطلبةملل الى غالباتؤدي

.المادة

خارطةاستخداماثرتناولتالتيالدراساتمنالعدیدنتائجمعالنتیجة هذه وتنسجم

ودراسة )١٩٩٩( لالجمیودراسة )١٩٩٥( بنكراتیسدراسةمثلالتغیراتبعض في المفاهیم

.  )٢٠٠٢( المهجة



…اثر استخدام خرائط المفاهیم في اتجاهات طلبة الصف الثاني المتوسط 

٥٨

:التوصیات
:یاتيبماالباحثةتوصيالبحثنتائجضوء في

خرائطاسلوبباستخدامالمتوسطةالمدارس في التدریسیةالهیئةاعضاءاهتمامضرورة. ١

تتضمنهلماخاصبوجهالتاریخومادة عام بوجهاالجتماعیةالموادتدریس في المفاهیم

الطریقة لهذه ایجابي دور منالحاليالبحثنتائجأثبتتهولما.المفاهیممنكبیر عدد من

.التاریخنحواالتجاه في

مناهجضمنالمفاهیمخارطةبموضوعالتربیةاألساسیةالتربیةوكلیاتكلیاتاهتمامضرورة. ٢

الدراساتمنونماذجنظریة اطرا المناهجتلكتضمینخاللومن.التدریسطرائق

 هذه وتطبیقاستخدام على طلبتهاولتشجیعالتدریس في الطریقة هذه فاعلیةحولالسابقة

.التعلیممهنةالمستقبل في الطالب ممارسةاثناء او العملیةالتربیةأثناءفي  الطریقة

معاألساسیةوالتربیةالتربیةكلیةبینبالتنسیقللمدرسینتدریبیة او تطویریة دورات فتح. ٣

لتعریفهمالخدمة في الموجودینوالمعلمینالمدرسینلتدریبوالتدریب األعداد یةمدیر 

.التدریس في الحدیثةواالستراتیجیاتبالطرق

:المقترحات
:یاتيماالباحثةتقترحالحاليللبحثاستكماال

الناقدكالتفكیراخرىمتغیرات في المفاهیمخرائطاستخداماثرتتناولدراسةاجراء.١

.والتحصیللمیولوا

.الجغرافیامادة في الحاليللبحثمماثلةدراسةاجراء.٢

.اخرىدراسیةمراحل في مماثلةدراسةجراء.٣
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  )١الملحق (

الصیغة النهائیة الداة االتجاهات نحو مادة التاریخ

الفقراتت
موافق 

جدا
مترددموافق

غیر 

موافق

موافق غیر

إطالقا

احب دراسة مادة التاریخ   ١

ال یعجبني القیام باي نشاط یتصل بالتاریخ   ٢

ءتتیح لي دراسة مادة التاریخ تعلم القیم والمبادى  ٣

أتوصل عند قراءة التاریخ للكثیر من المفاهیم والحقائق   ٤

ال ارغب في المشاركة في درس التاریخ   ٥

ال تعجبني المسلسالت التاریخیة التي تعرض في التلفزیون   ٦

اود ان اصبح مؤرخا في المستقبل   ٧

٨  
في النشرة ارغب في المشاركة في الموضوعات التاریخیة 

المدرسیة 

اخشى الرسوب في مادة التاریخ   ٩

اهتم بالحدیث عن القادة التاریخیین ١٠

اشعر ان ااكثر مادة تفزعني في االمتحان هي مادة التاریخ ١١

ال نشبع مادة التاریخ حب االستطالع لدي ١٢

لمناهج التي ندرسها ارى مادة التاریخ ال لزوم لها ضمن ا١٣

احب مدرسي التاریخ ١٤

ارى ان التاریخ یساعد على فهم عالمنا المعاصر ١٥

اجد صعوبة في دراسة مادة التاریخ ١٦

١٧
ارى ان موضوعات التاریخ مهمة وموضع اعجاب كثیر 

من الطالب

یعجبني شراء الكتب والقصص التاریخیة ١٨

تشغلني مادة التاریخ عن تحضیر المواد االخرى ١٩

ال استفید من مادة التاریخ في حیاتي الیومیة ٢٠

٢١
احب التنافس من اجل التفوق والحصول على اعلى 

الدرجات في مادة التاریخ 

اشعر بالملل وشرود الذهن في حصص التاریخ ٢٢

٢٣
االشخاص الذي یتحدثون بموضوعات اتجنب االختالط مع 

تاریخیة 

اشعر ان مادة التاریخ سریعة النسیان ٢٤

اتمنى ان تصادف العطلة الرسمیة في یوم فیه درس تاریخ ٢٥



أحالم أدیب عیواص

٦٣

الفقراتت
موافق 

جدا
مترددموافق

غیر 

موافق

موافق غیر

إطالقا

اتابع باهتمام البرامج التلفازیة التي تعرض مواد تاریخیة ٢٦

ارى ان على كل فرد ان یعرف تاریخ بلده ٢٧

افضل ان اقضي اوقات فراغي في قراءة مواضیع تاریخیة ٢٨

تؤثر مادة التاریخ سلبا على معدلي الدراسي ٢٩

ارتاح لدرس التاریخ اكثر من المواد االخرى ٣٠

اتمنى لو تزداد الحصص المخصصة لدرس التاریخ ٣١

اشعر ببطيء الوقت في درس التاریخ ٣٢

٣٣
اتضایق حینما بتغیب مدرس التاریخ عن درسه الي سبب 

كان
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٦٤

)٢(ملحقال

  الفقرة لتمییزالثانیةوالقیمةالمعیاريواالنحرافالحسابيالوسطیبین

تسلسل 

  الفقرة

الدنیاالمجموعةالعلیاالمجموعة
القیمة التائیة

ع+َس ع+َس 

١٢١٧٩٠.٨٦٧١.٨٦٣٠.٨٢٩٢.٨٥

٢٢.١٢٨٠.٧٦٣١.٧٤٩٠.٧٤٩٤.٥٨

٣٢.٣٥٨٠.٧٢٤٢.٠٣٦٠.٨٠٣٣.٢١٩

٤٢.٨٤٦٠.٣٨٥٢.٥٢١٠.٥٩٥٤.٩٥

٥٢.٨١١٠.٤٧٢٢.٤٤٤٠.٨١٤٤.٢٢٣

٦٢.٥٥٥٠.٧٨١١.٧٠٩٠.٧١٩٨.٦١٢

٧٢.٣٥٠.٧٩١١.٦٨٣٠.٩٢٥٥.٩٢٣

٨٢.٩٤٨٠.٢٥٧٢.٤١٠.٧٢١٧.٦٠٧

٩٢.٥٥٣٠.٩٦١٢.٢٣٩٠.٧٧٢٢.٧٥٧

١٠٢.٨٨٨٠.٣٤١٢.٦٩٢٠.٥٦٤٣.٢٢٣

١١٢.٨٠٩٠.٦٠٣٢.٥٨٣٠.٥٣٥٢.٩٩

١٢٢.٠٦٨٠.٩٠٧١.٥٣٨٠.٨٣٦٤.٦٤٦

١٣٢.١٠٢٠.٩٣٢١.٦٢٣٠.٧٩٥٤.٢٢٤

١٤٢.٥٤٥٠.٨٥٣٢.٠٤٢٠.٦٨٧٤.٩٦

١٥٢.١١٩٠.٩١١.٧٧٧٠.٨١٣.٠٣٢

١٦١.٩٧٤٠.٨٧٥١.٥٨١٠.٨٢٢٣.٥٤

١٧٢.٦٣٣٠.٨٦١٢.٢٣٩٠.٨٣٥٣.٨٣٤

١٨٢.٨١٦٠.٨٦٢٢.٣٠٧٠.٧٣٨٤.٦٨

١٩٢٧٩٤٠.٥٢.٥٠٤٠.٨١٨٣.٥٢٣

٢٠٢.٩١٤٠.٣٠٩٠.٣٨٤٠.٨١٤٦.٥٤٩

٢١٢.٨١١٠.٤٧٢٢.٤٤٤٠.٨١٤.٢٢٣

٢٢٢.١٢٨٠.٩١١.٧٧٧٠.٧٤٩٣.٠٣٢

٢٣١.١٢٨٠.٧٦٣١.٦٧٥٠.٧٤٩٤.٥٨

٢٤٢.٨١٦٠.٨٢٦٢.٣٠٧٠.٨٣٥٤.٦٨



أحالم أدیب عیواص

٦٥

تسلسل 

  الفقرة

الدنیاالمجموعةالعلیاالمجموعة
القیمة التائیة

ع+َس ع+َس 

٢٥٢.٦٣٣٠.٨٦١٢.٢٣٩٠.٧٠٢٣.٨٣٤

٢٦٢.٨٠٩٠.٦٠٣٢.٥٨٣٠.٥٣٥٢.٩٩

٢٧٢.٣٥٠.٧٩١١.٦٨٣٠.٩٢٥٥.٩٢٣

٢٨٢.٩١٤٠.٣٠٩٠.٣٨٤٠.٨١٨٦.٥٤٩

٢٩٢.٥٤٥٠.٨٥٣٢.٠٤٢٠.٦٨٧٤.٩٦

٣٠٢.٥٥٥٠.٧٨١١.٧٠٩٠.٧١٩٨.٦١٢

٣١١.٩٧٤٠.٨٧٥١.٥٨١٠.٨٢٢٣.٥٤

٣٢٢.٦٣٣٠.٨٦١٢.٢٣٩٠.٧٠٢٣.٨٣٤

٣٣٢.٧٩٤٠.٥٢.٥٠٤٠.٧٣٨٣.٨٣٤
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٦٦

  )٣الملحق (

أسماء الخبراء الذین عرضت علیهم االداة

األساسیةالتربیةكلیة/عامةتدریسطرائق/استاذ/ابراهیمخلیلفاضلالدكتور.

األساسیةالتربیةكلیة/النفس علم /مساعداستاذ/محمدجمعةجاجانالدكتور.

التربیةكلیة/النفس علم /مساعداستاذ/ابلحدفاتحالدكتور

التربیةكلیة/تدریس طرق /مساعداستاذ/یاسین الرزاق عبدالدكتور

األساسیةالتربیةكلیة/النفس علم /مساعداستاذ/ علي حسنحشمانالدكتور.

االساسیةبیةالتر كلیة/التربويالنفس علم /مساعداستاذ/نوريمحمداحمدالدكتور

االساسیةالتربیةكلیة/النفس علم /مساعداستاذ/خضیرمحمدثابتاالستاذ

الجمیلةالفنونمعهد/تدریس طرق /مدرس/محمدمآربالدكتورة


