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  Problem of the Research أواًل: مشكمة البحث
لقد أيعدت مناىج العمـك في المرحمة االبتدائية عمى أسس ال تفصؿ بيف العمـك داخؿ المدرسة كالمشكبلت الحياتية  

المتعممكف في المكاقؼ إذ يكاجو ، مف اإلنساف محكران كالبيئة اتجاىان كمف التفاعؿ بينيما مادةن كطريقة خارجيا فيي تتخذ
التعميمية التي يتعايشكف معيا بشكؿ مستمر قدران كبيران مف الخبرات التعميمية غير المألكفة التي تتضمنيا مقرراتيـ الدراسية 
األمر الذم يحكؿ بينيـ كبيف إدراؾ ىذه الخبرات في سياقات ذات معنى مما يؤدم إلى صعكبة اكتسابيا كتخزينيا في 

 .)ِّٗصََِّ، ابكجادك(فية كاسترجاعيا عند الحاجة إلييا أبنيتيـ المعر 
كاف الصفة الغالبة في التدريس ىي تميزه بإسمكب تقميدم يغمب عميو طابع الحفظ كاالستظيار كسارت األكساط   

عميـ األمر الذم جعؿ التبلميذ يتخذكف قالبا في الت، التعميمية عمى ىذا النيج الذم سبب انخفاضان في مستكل التحصيؿ
ينتقؿ معيـ مف مرحمة دراسية إلى أخرل مف دكف تغيير في أسمكبيـ فأصبحكا متمقيف لممعمكمات بطريقة ال تساعدىـ عمى 

 .تنمية تفكيرىـ كال تتيح ليـ الفرصة لكي يتعممكا بأنفسيـ كيؼ يتعممكا
كالتي تتضمنيا بعض الكتب المميئة بالمكاد االبتدائية  فالطريقة التقميدية المتمثمة بالتعميـ التقميدم الشائع في المدارس  

، )ّٔص، ََِٖ، ماركف( التي يشكبيا الكثير مف الغمكض كلعدـ كفاءة ىذه الطريقة نيصح المربكف بتركيا كالتخمي عنيا
كاعتماد االستراتيجيات الحديثة كالتي تتطمب بذؿ المزيد مف الجيكد الكبيرة مف أجؿ تقصي العكامؿ التي تؤثر في مستكل 

إف ضعؼ اعتماد المعمـ اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس مادة العمـك كقمة اطبلع  ، ك)ٓص، ََِْ، زيتكف( التحصيؿ
 انعكست سمبان عمى مستكل تحصيؿ التبلميذ في مادة العمـك المعمـ عمى ما ىك جديد مف المكضكعات أدل إلى ظيكر نتائج

االمتحانات في المديرية العامة لتربية بابؿ ككجدت بأف نسب النجاح كقد راجعت الباحثة شعبة ، )ٗٔص، ُٔٗٗ، الخميمي(
لمدكر  )%ْٓ( ) لـ تتجاكزََُِ-ََِٗ، ََِٗ-ََِٖ( في مادة العمـك لمصؼ الخامس االبتدائي لمسنتيف الماضيتيف

 .االكؿ مما يدؿ عمى أف ىناؾ مؤشران كاضحان النخفاض نسب النجاح
 لعمـك في المدارس العراقية نجدىا التنسجـ مع أىداؼ التربية العممية التي تسعىكلك سمطنا النظر عمى كاقع تدريس ا 

إلى تنمية ميارات التفكير العممي كالبحث العممي األساسية في التربية كالتعميـ ليذا يرل المربكف أف تدريب التبلميذ عمى 
 .)ّْص، ُٖٔٗ، زيتكف( مادة العمـك ميارات التفكير العممي ىي مف األىداؼ األساسية لمتربية العممية كتدريس

مما ابرز الحاجة إلى التفكير في أساليب تدريسية كطرائؽ غير تقميدية يزكد بيا المعمـ لكي يحقؽ أفضؿ مردكد  
 .كبإمكانيات مادية كمالية قميمة لتتناسب كاحتياجات التبلميذ كقدراتيـ

ـك في مراحؿ التعميـ المختمفة يتطمب استخداـ طرائؽ كمف اجؿ النيكض بمستكل األساليب المتبعة في تدريس العم  
تدريسية مختمفة كفاعمة فالتقدـ العممي كالتقني السريع كالمستمر يطرح أماـ المدرس بإستمرار مشكبلت جديدة عميو أف يقـك 

يجاد الحمكؿ ليا ككمما كانت تمؾ الطرائؽ أكثر ارتباطان بطبيعة عممية التعمـ المدرسي ك  بالعكامؿ المعرفية بمكاجيتيا كا 
ظيكر معاني كأفكار جديدة قد تستخدـ في كاالنفعالية كاالجتماعية التي تؤثر فييا كمما كانت أكثر نجاحان كفاعمية في 

 ). ُّٗص، ََِٗ، غبارم كخالد( المكاقؼ التعميمية الجديدة أك في حؿ المشكبلت



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

311 

ستخداـ الخريطة الداللية لعميا اف تسيـ في رفع كىنا ارتأت الباحثة أف تجرب احدل طرائؽ التدريس الحديثة با 
  .التحصيؿ كاستبقاء المعمكمات لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـك العامة ؟

  Importance of the Researchأىمية البحث  :ثانياً 
عصر الذم تقاس فيو قكة لقد مضى عصر الصراع المسمح كحؿَّ محمو عصر التسابؽ كالصراع التكنكلكجي ىذا ال  

 .األمـ بقدر ما تحرزه مف تقدـ عممي كتكنكلكجي
كىذا يضع  .مف ىذا المنطمؽ أصبح العمـ كتقنياتو مف األمكر البلزمة كالضركرية لحياة اإلنساف كي يعيش عصره

عرفة كالكعي بإمكر عممية الذم يجب أف يمتمؾ قدران مف الم، مسؤكلية إعداد اإلنساف المثقؼ عمميا *)( عمى التربية العممية
عامة تتعمؽ بشتى مجاالت الحياة حتى يتمكف مف اتخاذ القرار المناسب بشاف ما يكاجيو مف مكاقؼ كمشكبلت في مجتمع 

  .)ٕص، ََِٗ، السيد عمي كابراىيـ بسيكني( دائـ التغير كالتطكر
كيتعمـ اإلبداع في الحياة ، كبيا يحسف كيانوإف التربية تبني اإلنساف في كؿ زماف كمكاف كعمييا تتكقؼ جكدة بنيانو  

 كيقكل عضده في مكاجية المشكبلت في عالـ تتجاذبو الصراعات كتتراكـ فيو المعمكمات كتتسارع فيو المستحدثات.
ذا ما أريد بناء اإلنساف فبل بد مف إعداده كبناء عكده بإستخداـ المناىج التربكية الصحيحة  ، ََُِ، عطية( كا 
أف الميمة التعميمية ممقاة عمى عاتؽ التربية فعمييا اإلىتماـ بالطالب ككائفو حيٍّ مفكرو كذكيو فضبلنعف كبما ، )ُٓص

تكلي عنايتيا فقط بالدركس معتقدة أف حفظ  **)( اإلىتماـ بالمكاضيع العممية كالدركس المقررة فقد كانت التربية القديمة
فيي عممية إنماء الشخصية المتكازنة  ***)( أما التربية الحديثة رغباتوالطالب لدركسو ىك اليدؼ األساسي لمتربية ميممة 

المتكاممة مف جميع الجكانب العقمية كالكجدانية كالركحية كاألخبلقية كاإلجتماعية كالجمالية كقدرتيا عمى التكيؼ مع البيئة 
 )ُٕص، ََِٖ، أبك شعيرة( المحيطة

نتيجة النعكاسات التقدـ العممي كالتكنكلكجي لذا أصبح مف ابرز  لذا تطكرت أىداؼ تدريس العمـك تطكران كبيران 
األىداؼ األساسية لتدريس العمـك كىك تعمـ التبلميذ كيؼ يفكركف ال كيؼ يحفظكف المكاضيع الدراسية عف ظير قمب مف 

تو أكثر أىمية مف إف فيـ التمميذ كيؼ يتعمـ ككيؼ يحؿ مشكبل، )ْٗص، ََِْ، زيتكف( دكف فيميا كاستيعابيا في الحياة
كالمشكبلت الجديدة التي تصادؼ التمميذ كؿ يـك كالتي اليمكف أف يممؾ ليا حمكال جاىزة ، مجرد جمع المعمكمات كتكديسيا

 ).َُص، ُٖٕٗ، عاقؿ( تحتاج ثركة مف المعمكمات المنظمة التي تستخدـ في مكاجية ىذه المشكبلت كحميا
تدريس المكاد األخرل فالعمـك مادة تعتمد بشكؿ كبير إشراؾ التبلميذ في إف طبيعة تدريس العمـك تختمؼ عف طبيعة 

كنجد أف  ).... الخ.التجريبك  المبلحظة كالتفسير( النشاطات العممية حيث يقكمكف بممارسة مجمكعة مف عمميات العمـ
امبك ( تقدمة نكعا ماىناؾ مجمكعة مف األمكر تيحتـ عمى معمـ العمـك أف يستخدـ طرائؽ كأساليب متنكعة كخاصة الم

فتدريس العمـك يجب أف ييركز عمى تحبيبيـ إياىا كترغيبيـ في التثقيؼ الذاتي مف ، )ٕٕص، َُُِ، سعيدم كالبمكشي
 .)ِّٕص، ُٔٗٗ، الخميمي كآخركف( خبلؿ مصادر التثقيؼ المتنكعة

 
 )ميارات، اتجاىات، معارؼ( العممية ىي العممية التي تستيدؼ تزكيد الفرد بمجمكعة مف الخبرات :التربية العممية *)(

عمميان قادران عمى المعاصرة   .البلزمة الف يككف مثقفا ن
أم حفظ التمميذ لدركسو ىك ( تعني مجمكعة الخبرات التي يناليا الفرد دكف مراعاة لميكلو اك رغباتو :التربية القديمة **)(

 .اليدؼ االساسي)
اذ انيا تكلي الفركؽ ، رات التي يناليا الفرد في حياتو داخؿ المدرسة كخارجياتعني مجمكعة الخب :التربية الحديثة ***)(

  .الفردية عنايتيا كاصبحت اليـك تكجييية اكثر مف ككنيا قسرية
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كقد ترتب عمى تأثر حياتنا بالعمـ أف تغيرت النظرة لمعمـك في المدرسة اإلبتدائية كفي غيرىا مف مراحؿ التعميـ فبعد أف 
بحيث كانت ال تعدك بعض الكممات الكصفية لبعض الحيكانات  إلى ىذه المادة عمى إنيا مادة قميمة األىميةكاف يينظر 

اما اآلف فقد أصبحت النظرة إلييا عمى أنيا مف ، كالظكاىر التي يرددىا التبلميذ بصكرة تقميدية بعيدة عف حياتيـ كبيئاتيـ
  .)ُُٔ-ُُٓص، َُٕٗ، مديرية المناىج كالكتب( يا أىدافان جكىريةالمكاد األساسية في المدرسة التي تتكخى مف تدريس

كما مرحمة التعميـ االبتدائي إال كاحدة مف المراحؿ الميمة في السمـ التعميمي كالتي يمكف أف تسيـ مناىجيا في بناء  
كتنمي لدييـ القدرات إذ يكتسبكا مختمؼ الميارات كالعادات السمككية ، التبلميذ كتنشئتيـ الذيف ىـ قادة المستقبؿ

كاالستعدادات العقمية كفيميـ لمعبلقات الصحيحة ككيفية ممارستيا فضبل عف تنمية تمؾ الميارات التي تمكنيـ مف تحصيؿ 
كليا أىميتيا في بناء شخصيتيـ كبجكانبيا المختمفة بشكؿ عاـ كتنمية القدرات  ،)ُٕص، ُّٖٗ، الشرقاكم( المعرفة

 ).ُّٗص، ُِٖٗ، جابر( ككف التعمـ ذا معنى قائما عمى الفيـكخاصة العقمية منيا لكي ي
إف عممية التعميـ كسيمة ميمة الغاية منيا تعمـ التبلميذ مف خبلؿ الجيد المشترؾ المبذكؿ مف المعمـ كالتمميذ كمف ثَـّ  

أف يعدؿ المعمـ في  في حاؿ فشؿ التبلميذ في التعمـ كالتحصيؿ فإف المعمـ يتحمؿ جزءا مف مسؤكلية الفشؿ كىذا يقتضي
إستراتيجيات التعميـ لمساعدتيـ في تحسيف نتائجيـ كذلؾ بتقبؿ تصكراتيـ الفردية كاألخذ بعيف االعتبار خبراتيـ السابقة كما 

 ).َُٕص، ََُِ، عمياف( يجب أف يككف لديو قناعة تامة باف جميع التبلميذ لدييـ القدرة عمى التعمـ
ى معممي العمـك الجيدم اإلعداد كالتككيف الذيف تكجييـ العممية التعميمية نحك لذا يتكقؼ نجاح تدريس العمـك عم

، ََُِ، خطابية كعمياف( ممارسة األسمكب العممي في التفكير مف التبلميذ كذلؾ طرائؽ التدريس كالمنيج كالبيئة التعميمية
يمكف مف خبلليا ، ائؽ تدريسية مناسبةكترل الباحثة أنو لكي يحقؽ منيج العمـك أىدافو البد مف تكافر طر ، )ِِٔ، ص

إيصاؿ محتكل المنيج كخبراتو إلى التمميذ كي يحفزه لمتفاعؿ النشط مع تمؾ الخبرات بما يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ 
 .المنشكدة
معمـ كتيعد الخريطة الداللية كسيمة تساعد التبلميذ عمى العمؿ الجماعي بتنمية ركح التعاكف كاالحتراـ المتبادؿ بيف ال 
كتيييئ في الكقت نفسو التبلميذ لمفيـ كالمحاكاة كتقكيـ المعمكمات التي ، )أداة االتصاؿ بيف المعمـ كالتمميذ( كتبلميذه

دراكو ، الخميفي(، يقرؤكنيا فاف تمكف التبلميذ مف اإللماـ بيذه المعمكمات فإنيا تساعدىـ عمى تفيـ المكضكع المراد فيمو كا 
ؾ يمكف استعماؿ الخريطة الداللية بكصفيا نشاطان فكريان ألنيا تساعد عمى تحفيز الخمفية فضبل عف ذل، )ُُٓص، ُٕٗٗ

يجاد تكامؿ لممفاىيـ الجديدة  المعرفية لممكضكع أك لغرض تقديـ مفاىيـ جديدة كقد كجدت لمساعدة التبلميذ عمى تنظيـ كا 
 . )Savignon ،1983 ،P. 198( كذلؾ بمساعدة الخمفية المعرفية ليـ. 

كالتحصيؿ بمفيكمو الحديث إكتساب المعارؼ العممية كالطرائؽ الصحيحة التي يمكف مف خبلليا الكصكؿ إلى 
   المعرفي) كالجانب( لذا فيك ييتـ بجانبيف أساسييف مف نكاتج التعمـ ىما الجانب، الميارات الدراسية بطريقة عممية منظمة

، َََِ، الجميؿ( الميارم يعني اإلىتماـ ضمنان بالجانب الكجداني كاف االىتماـ بالجانب المعرفي كالجانب، )الميارم(
 .)ُُّ، ص
كما أف التحصيؿ يكفر مؤشرات حقيقية تكضح مقدار التقدـ الذم أحرزه التمميذ في ضكء األىداؼ التعميمية المتحققة مسبقا  

ستخدميا في تنظيـ العممية التعميمية كما يساعد المعمـ عمى إصدار أحكاـ مكضكعية عف مدل نجاح أساليب التعميـ التي ا
كالتعممية فضبلن عف ذلؾ يساعد في تحديد الجكانب االيجابية في إداء المتعمـ فيعمؿ المعمـ عمى تعزيزىا كتشخيص جكانب 

 ).ُْ، ص، ََِّ، ابكجادك( الضعؼ لدل التبلميذ فيعمؿ عمى معالجتيا
تراتيجيات كالعمميات المعرفية التي تيدؼ إلى بقاء المعمكمات اما االستبقاء أك االحتفاظ بالمعمكمات فيتضمف االس 

التي يتـ اكتسابيا كتعمميا في مخزكف الذاكرة لمدة طكيمة أك قصيرة كىذه المعمكمات المكتسبة تمر بعمميات معقدة فمنيا ما 
كيعتمد عمى  )َُٕ، ص ،ُٖٗٗ، قطامي كنايفة( يدمج بالبناء المعرفي كيدـك لفترة طكيمة كمنيا ما يبقى لمدة قصيرة
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عكامؿ عدة تتمثؿ في الزمف كالجيد الذم يبذلو التمميذ في إثناء عممية ترميز المعمكمات كمعالجتيا كأىميتيا لمتمميذ كمدل 
  .)ِّٓ، ص، ََِْ، الزغكؿ كالينداكم( كجكد مثيرات أك معمكمات سابقة مرتبطة بيا كبطبيعة كنكعية المعمكمات

 Aim of The Research ثالثًا: ىدف البحث
ييدؼ البحث الحالي الى معرفة اثر الخريطة الداللية في التحصيؿ كاالستقباء لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي 

  .في مادة العمـك العامة
 Hypotheses of the Researchرابعًا: فرضيتا البحث 

 :يتـ التحقؽ مف اليدؼ مف خبلؿ الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف
) بيف متكسطي درجات تمميذات المجمكعة التجريبية المكاتي َٓ,َ( د فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللةاليكج -ُ

يدرسف باستخداـ الخريطة الداللية كدرجات تمميذات المجمكعة الضابطة المكاتي يدرسف كفؽ الطريقة االعتيادية في 
 .التحصيؿ

) بيف متكسطي درجات تمميذات المجمكعة التجريبية المكاتي َٓ,َ( اليكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة -ِ
يدرسف باستخداـ الخريطة الداللية كدرجات تمميذات المجمكعة الضابطة المكاتي يدرسف عمى كفؽ الطريقة االعتيادية في 

 االستبقاء 
  Limits of The Research خامسًا: حدود البحث

 يقتصر البحث الحالي عمى:
 -الحد البشرم: .ُ
 مدرسة غرناطة االبتدائية لمبنات. /تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي  
  -الحد الزماني: .ِ
 َُُِ -ََُِالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي   
 -الحد المكاني: .ّ
 المدارس االبتدائية النيارية الخاصة بالبنات في مركز محافظة بابؿ.  
  -. الحد المعرفي:ْ

لسنة ، ّط، ف كتاب العمـك العامة المقرر تدريسو لمصؼ الخامس االبتدائي مف كزارة التربيةالكحدة الرابعة كالخامسة م
ََُِ . 

 Limiting of The Terms سادسًا: تحديد المصطمحات
 Semantic Mapping -الخريطة الداللية: :أكالن 

 :تعددت تعريفات الخريطة الداللية بسبب تعدد الرؤل فييا
 :ابأني )Frey ،1987( عرفيا -ُ

طريقة تدريسية تقـك عمى المناقشة المتبادلة بيف المعمـ كالمتعمميف ؛ لتصنيؼ النص المقركء إلى مككنات فرعية تندرج تحت 
كلذلؾ فإنيا تعتمد أساسان استثارة الخبرات السابقة المرتبطة بالمكضكع المقركء ، تصنيفات عامة كارتباطيا بعضيا ببعض

 .)Frey ،1987 ،P. 968( لممتعمميف
 :بأنيا )Ricahad ،1993( كعرفيا -ِ

يربط الكممات الجديدة مع المعمكمات ، طريقة تدريسية تستعمؿ إلعادة تنظيـ معمكمات النص في إطار تصنيفي مشاىد
مما يساعد عمى كضع المفاىيـ كالمعمكمات التفصيمية تحت مفاىيـ كأفكار عامة عمى شكؿ ، المختزنة في عقؿ القارئ

 .)Ricahad ،et al ,1993, P. 449-452( عبلقات متبادلة
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 Operational Definition :التعريف اإلجرائي
إستراتيجية تتبعيا الباحثة مع تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي تستند إلى تصنيؼ النص عمى شكؿ مخططات 

لتمميذات كاستبقائيف بصرية متنكعة تيفصؿ فييا المعمكمات كالمفاىيـ عمى نحكو مدركسو الذم يساعد عمى رفع تحصيؿ ا
 .لممادة العممية المدركسة

 Achievementالتحصيل  :ثانياً 
  -عرفو كؿ مف: 

، Oxford( ) بأنو: النتيجة المكتسبة النجاز أكتعمـ شيء ما بنجاح كبجيد كميارة.Oxford ،1998( قامكس أكسفكرد -ُ
1998 ،p: 10( 

حرزه التمميذ في مجاؿ دراسي عاـ اك متخصص فيك يمثؿ درجة أك مستكل النجاح الذم ي :) بأنؤََِ، عبلـ( -ِ 
، عبلـ( اكتساب المعارؼ كالميارات كالقدرة عمى استخداميا في مكاقؼ حالية أك مستقبمية كىك الناتج النيائي لمتعمـ

 .)ُِّص، ََِٔ
  Operational Definitionالتعريف اإلجرائي

مقدرا بالدرجات التي ، الخامس االبتدائي في مادة العمـك العامةمستكل االنجاز المعرفي الذم تحققو تمميذات الصؼ  
  .يحصمف عمييا في االختبار التحصيمي المعد مف الباحثة ليذا الغرض

 Retentionخامسُا: اإلستبقاء 
  -:عرفو كؿ مف 

ُ-  )Morgan & Kin ; 1969( ك إعادة بأنو كمية المعمكمات الصحيحة المتذكرة التي يمكف أف تقاس باالسترجاع أ
 .)Morgan & Kin ; 1969,p: 131التعمـ 

بأنو: مدل مقدرة التمميذ عمى احتفاظو بالمفاىيـ العممية الدراسية بعد مدة محددة مف دراستو ليا  )ُٔٗٗ، ابكفمجة(  -ِ
 ).ََّص، ُٔٗٗ، ابك فمجة( بكاسطة اختبار تحصيمي سابؽ

 Operational Definitionالتعريف اإلجرائي
تفاظ بالمعمكمات لدل التمميذات في الذاكرة طكيمة المدل كمف ثـ قابمية استعادتيا كاسترجاعيا بحيث القدرة عمى االح

تستطيع التمميذات اإلجابة عف فقرات االختبار التحصيمي بعد مركر إسبكعيف مف االختبار األكؿ كالذم يمكف قياسو مف 
 خبلؿ الدرجة التي يحصمف عمييا في االختبار. 

 Ordinary method قة االعتياديةسادسًا: الطري
  -عرفيا كؿ مف: 

ُ-  )Brown, 1985(  بأنيا حديث يقدمو المعمـ الى تبلميذه حكؿ مكضكع اك فكرة محددة كقد يتداخؿ مع الحديث اسئمة
 ).Brown, 1985,p:87( عرضية اك استخداـ كسائؿ تعميمية كنادران ما يدكف التبلميذ بعض المبلحظات

أنيا: الطريقة التي تعتمد مبدأ المعمـ كمصدر المعرفة حيث يقـك بدكر كبير بإلقاء المحاضرة ب )ََِٔ، الربيعي(  -ِ
كال يكتمؿ معنى المحاضرة كأخذىا دكف التكجو الى ، بإسمكب إخبارم كيككف فيو مكقؼ التبلميذ ىك تمقي المعمكمات

قناعيـ  ).َٓص ، ََِٔ، الربيعي( المتمقيف كمحاكلة التأثير فييـ كا 
 Operational Definitionيف اإلجرائي التعر 
مجمكعة مف الخطكات كاإلجراءات تتبعيا الباحثة كفقان لخطة معدة مسبقا لشرح كتكضيح المادة الدراسية حيث يككف دكر   

ئؿ التمميذات تمقي المعمكمات كما تتضمف إثارة األسئمة كالتي تعتمد األفكار المخزكنة في ذاكرة التمميذات كالمعززة بالكسا
 التعميمية المناسبة بعد االنتياء مف العرض.
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 الفصل الثاني
 :يحتكم ىذا الفصؿ الخمفية النظرية لمبحث الحالي كدراسات سابقة اطمعت عمييا الباحثة

 :الخمفية النظرية 
   Semantic Mapالخريطة الداللية  :أوالً 

 :مفيـك الخريطة الداللية
 :ظريتيف أساسيتيف ىمايستند استعماؿ الخريطة الداللية عمى ن

  Schema Theoryنظرية المخطط العقمي  -أ 
  Semantic Theoryنظرية دالالت األلفاظ  -ب

كما يتعمـ ، كتؤمف بأف عقؿ الفرد مككف مف أبنية افتراضية فييا ما ىك معركؼ )المخطط العقمي( النظرية األكلى  
كيطمؽ عمييا ، شبكة تمثؿ مجاالن معينان مف مجاالت المعرفة ككؿ، كىذه األبنية تككف شبكات مف المعرفة، مف معمكمات
ثـ يقـك بتفسيرىا في ، فعندما ييستثار عقؿ اإلنساف بمعمكمات جديدة يتعرؼ عمييا أكالن ، أك أطران داخمية )شبكات( مخططات

مكتسبة الستعماليا في فيـ ضكء خبراتو السابقة كالمختزنة في ىذه األطر كالشبكات التي تقـك بدكرىا بتخزيف المعمكمات ال
 ).Patricia L & Joan ،1983 ،P. 556-557( معمكمات كمعارؼ جديدة

كالخريطة الداللية تطبيؽ لنظرية المخطط العقمي في تدريس العمـك العامة عندما ييعيد المعمـ كالتبلميذ بناء النص   
كىي بذلؾ ، و مع شبكات المخطط العقمي لممتعمـكتنظيمو في شكؿ خريطة داللية لمكضكع العمـك العامة تتكافؽ كتتشاب

ككذلؾ المنظمات ، التي تعتني بتتابع المحتكل التعميمي مف العاـ إلى الخاص )Ausubelاكزكبؿ ( تتكافؽ مع أفكار
ربطان ، التي تساعد المتعمـ عمى ربط المعمكمات الجديدة بالمعمكمات المكجكدة عنده Advanced Organizersالمتقدمة 

 .)ُٗص، ََِٗ، الفرماكم( كيبقى أثره مدة طكيمة، كبالنتيجة يصبح التعمـ ذا معنى، مبلن ال يتجزأمتكا
أف مفردات المغة كمعانييا ال تتككف مف قائمة  :فتستند إلى إفتراض مؤداه )نظرية دالالت األلفاظ( أما النظرية الثانية  

 لتي ترتبط مع بعضيا ببعض بعبلقات معقدة كمتشابكةبؿ تربط الكثير مف قكائـ الكممات ا، عشكائية مف الكممات
)Channell ،1981 ،P. 17( كيتككف ، كيحتكم كؿ مجاؿ عمى بعض الفركع، كىذه القكائـ مقسمة عمى مجاالت عامة

كيرتبط كؿ مجاؿ باآلخر بعبلقات تكضع في شكؿ ، كؿ فرع مف مجمكعة مف الكممات المتشابية كالمتناغمة في معناىا
 . )Mccarthy ،1990 ،P. 130( بكات تشبو الشبكات المكجكدة في عقؿ اإلنسافنسيج أك ش

، فانو يستدعي كؿ ما يرتبط بيذا المجاؿ مف مفردات كمعاف، فعندما ييستثار عقؿ اإلنساف بمعمكمات ترتبط بمجاؿ ما 
  .... الخ.الحرارةك  الريح كالبركدةك  المطرك  بمعمكمات تتعمؽ بالبرؽ فانو يستدعي كممات مثؿ الرعد –مثبلن  –فعندما ييستثار 

، عندما يقـك المعمـ كالتبلميذ بمناقشة المكضكع، المفردات كالخريطة الداللية ىي تطبيؽ لمنظرية الداللية في تفسير  
، عطية( كالتناغـ بيف ىذه المجاالت كتمؾ، كربط كؿ ىذا عمى أساس التشابو، كأخرل فرعية، ثـ تقسيمو إلى مجاالت عامة

 .)ْٕص، ُٗٗٗ
إذ ييثير المعمـ المعمكمات ، كىكذا يتضح أف الخريطة الداللية ىي تطبيؽ لنظريتي المخطط العقمي كالنظرية الداللية  

كيربط مع ، ثـ يضع مع تبلميذه ىذه المعمكمات في تصنيفات متشابية، السابقة المختزنة في المخطط العقمي لممتعمميف
كع كيعيد ترتيبو كتنظيمو في مجاالت متشابية كمتناغمة في شكؿ خريطة داللية بعضيا في شكؿ خريطة داللية لممكض

كتساب معمكمات ، لممكضكع كىذا مف شأنو مساعدة المتعمـ عمى ربط المعمكمات الجديدة في النص بالمعمكمات السابقة كا 
 .)ِْص، ََِْ، االدغـ( أخرل جديدة

كمعمكمات النص ازدادت المعمكمات ، خبرات السابقة لممتعمميفككمما كثرت مناقشات المعمـ كتنكعت في استثارة ال 
التي تتضمنيا الخريطة الداللية ؛ ألنيا إستراتيجية تدريسية مفتكحة لتنظيـ المعمكمات بيانيان عف طريؽ عرض العبلقات بيف 
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كلذلؾ فإنيا  .)M.C. Mckenna & R.D.Robinson ،1997 ،P. 127( كتفاصيميا الجزئية، كالكممات العامة المفاىيـ
  .بؿ متغير كمرف، ال ترتبط بشكؿ معيف أك ثابت

  :تاريخ الخريطة الداللية
مَّـ لتحسيف ميارات الدراسة، ىك أكؿ مف طكر اإلجراء الخريطي )Hanf( كاف ىانؼ    .Hanf ،1971 P( الذم صي

فاف ىذه التصكرات لف تككف ، ) أف األشخاص عندما يككنكف مكجكديف مع تصكرات جديدةAusubel( كأكد اكزكبؿ .)88
أم أف خمفية المعمكمات ىي ضركرة الزمة  .السابقة مفيكمة بنحكو كاضحو حتى يتـ ربطيا مع المعمكمات كالتصكرات

 . )Ausubel, 1960 ،P. 30( إلضافة تصكرات كمفردات جديدة
ىذه الخريطة في بعض ، عميموكسميت الخريطة الداللية بخريطة المعمكمات ككسيمة لتنظيـ المحتكل التعميمي كت 

أنكاعيا عبارة عف شكؿ يتضمف األفكار الرئيسية كىذه األفكار تأتي عمى شكؿ مقدمة كعرض كخاتمة كغالبا ما تأتي 
 .)ُُّص، ََِٕ، عياش كالصافي( األفكار الرئيسية في كسط الشكؿ اك الخارطة ثـ تحيط بو األفكار الثانكية

ف مشاريع الباحثيف أف امتبلؾ المعرفة المسبقة لتركيب النص يساعد عمى فيـ أثبتت كثير م )َُٕٗ( كمنذ عاـ  
 .)Carrell ،1989 ،P. 203( المكضكع الجديد

 :أنواع الخرائط الداللية وأشكاليا
ظيار     الخرائط الداللية ألنماط النص ىي منظمات تخطيطية يمكف مف خبلليا رسـ المعالـ الرئيسة لمنص كا 

كىدؼ ، كىناؾ نماذج عدة لمخرائط الداللية يتكافؽ كؿ منيا مع طبيعة نص معيف، دسي بصرم منظـعناصره في عرض ىن
 :كمنيا ما يأتي، المعمـ كالمتعمميف مف دراسة المكضكع

 :النص القصصي - أ
 ، ييدؼ ىذا النكع إلى تمكيف التبلميذ مف إعادة النقاط األساسية في القصة   
الفكرة العامة  :كينصب ىذا النكع عمى المقكمات األساسية لمقصة أك الركاية مثؿ، تياكما تساعده في فيـ القصة عند إعاد 

  .كاألشخاص كالمكاف كالزماف كالعقدة كالحؿ
بكتابة عدد مف الجمؿ كاألفكار ، كمف الخريطة الداللية يبلحظ المتعممكف كيؼ تحكلت القصة إلى عمؿ قصصي قصير 

 / /httm( كيمكف لممتعمميف مراجعة القصة بيسر بمراجعة خريطة القصة، تسمسميابحسب تتابع أحداث القصة ك ، األساسية
www.mnltkanet/ vb/( )َّّص، ََُِ، عبد البارم- َّْ(. 

  :النص الوصفي -ب
تستخدـ ىذه الخريطة في المكضكعات التي تتضمف تفاصيؿ عف األماكف كالشخصيات كاألشياء العامة كالخريطة  

بكضع الفكرة الرئيسة في  ات كالتفاصيؿ كاألماكف التي تدكر حكؿ فكرة رئيسة كترسـ ىذه الخريطةالكصفية تعرض المككن
مركز الخريطة ثـ يتفرع عنيا أفكار فرعية ثـ التفاصيؿ الداعمة ثـ تبيف العبلقات بيف الفكرة الرئيسة كاألفكار الفرعية 

تـ استخداـ بعض األشكاؿ اليندسية مثؿ المربع لمفكرة كالتفاصيؿ عف طريؽ رسـ خطكط كأسيـ تكضح تمؾ العبلقات كما ي
 .كىكذا كمما زادت الفركع زادت معيا األشكاؿ الرئيسة كالدائرة لمفكرة الفرعية ثـ المثمثات أك معينات التفاصيؿ

كالنصكص الكصفية جامدة فيي تصؼ ، يعد الكصؼ مف أكثر أشكاؿ النصكص استعماالن في الكتب المدرسية المقررة
ألف النص الكصفي جامد في تذكر ىذه ، كنادران ما يحتكم النص عمى كممات تنـ عف فعؿ أك حركة، ىك مكجكدما 

 .التفاصيؿ ما لـ تكف جزءان مف معمكماتيـ السابقة
أك خريطة ، كىذا ىك السبب الذم يمكننا تنظيمو في مخطط تمييدم، ينطكم النص الكصفي عمى مكضكع مركزم  
 //httm( كىذه سمة مميزة لمنص الكصفي عمى غيره مف النصكص، تسمسمي أك رسـ ىرمي، داللية

www.mnltkanet/vb/(. 
 

http://www.mnltkanet/vb/
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 :نص المقارنة -ج
كىنا يصبح ، مف بياف السمات المتشابية كالمختمفة ليـ، يخبرنا النص المقارف عف شيئيف أك أكثر تمت مناقشتيما  

 أم يعد كؿ منيما صنفان كاحدان متميزان ، ثر تميزان كؿ منيما أك
لكف اإلجراء العاـ الذم يتبع في كؿ الخرائط: ، مما سبؽ يتضح أٌف الخريطة الداللية تتعدد أشكاليا بحسب المكضكع  

ف ىذه عمى أف يكضع كؿ عنصر م، كأف تكضع األفكار الرئيسية في ارتباط مع األفكار الفرعية كالتفاصيؿ التي تتضمنيا
كىي  ...كيربط بينيا خطكط مستقيمة أك متعرجة أك أسيـ، المستطيبلت كالمربعات كالدكائر :مثؿ، العناصر في شكؿ ىندسي

عف التعمـ الشبكي التي تؤكد ضركرة تنظيـ المفاىيـ التي يتضمنيا المحتكل  )Normanنكرماف ( بذلؾ تتفؽ مع أفكار
 عبلقة التي تربط المفاىيـ األساسية بالمفاىيـ الفرعية المتضمنة فيوالتعميمي في صكرة شبكة مفاىيمية تكضح ال

)Reigeluth ،1991 ،P. 6-16(. 
 :خطوات بناء الخريطة الداللية

كقد ، أف ىناؾ إجراءات عامة ينبغي مراعاتيا عند بناء الخريطة الداللية )Mmihogic ،Vincent, 1990( يرل  
 :حددىا في الخطكات اآلتية

كىذه الجمسة ليا عدد مف المزايا في ، فييا يبدأ المعمـ بإخبار المتعمميف بالبحث عف ماىية الشيء :صؼ الذىنيجمسة الع-أ
فبل تتطمب أكثر مف ( كاقتصادية )فبل يحتاج إلى تدريب طكيؿ مف لدف مستعممييا( سيكلة التطبيؽ :منيا، مجاؿ التدريس

، كتنمي عادات التفكير المفيد، كتنمي التفكير اإلبتكارم، كمبيجة كمسمية )مكاف مناسب كسبكرة كبعض األكراؽ كاألقبلـ
 .)ٖٕٓص، ََُِ، زيتكف( زيادة عمى أنيا تنمي الثقة بالنفس مف خبلؿ طرح اآلراء بحرية كمف غير نقد لآلخريف

ا في مجمكعات كىنا يقـك المعمـ بمناقشة المتعمميف في المعمكمات المقترحة؛ لتصنيفي، Categorizingالتجمع الفئكم -ب
 .متشابية

 .كىنا يحدد المعمـ بمشاركة المتعمميف المجمكعات المتشابية Regroupingإعادة التجمع  -ج
 .)Mmihogic ،Vincent, 1990 ،P. 464-465(        ربط المجمكعات مع بعضيا ببعض في مجمكعات عامة -د
 :كتستعمؿ الخريطة الداللية في ثبلث حاالت في الدرس  

 .إلثارة معرفة المتعمميف السابقة عف المكضكع المطركؽ كمدل إستعدادىـ لدراسة ىذا المكضكع :أكليا
 .عند تسجيؿ ما تعممو المتعممكف مف مكضكع الدرس :ثانييا
 ).َُ-ٖص، ُٓٗٗ، زيد( إلحداث التكامؿ بيف معرفة المتعمميف السابقة كالمعرفة الجديدة المتضمنة في المكضكع :ثالثيا

 :في الخريطة الداللية دكر المعمـ
بدءان ، عمى أف السمة المميزة ليذا الدكر ىي االيجابية، لممعمـ دكر متعدد الجكانب في التدريس عمى كفؽ الخريطة الداللية  

  :كيمكف تحديده في النقاط اآلتية، مف التييئة حتى نياية الدرس
 عمى التبلميذ. اختيار المعمـ مجمكعة مف الكممات األساسية لممكضكع لعرضيا -أ
 أك عمى شفافة لعرضيا عمى جياز العارض فكؽ الرأس.، كتابة الكممات عمى السبكرة أك عمى لكحة كرقية -ب
 كتصنيفيـ ليذه الكممات في فئات.، تشجيع التبلميذ عمى القياـ بعممية عصؼ ذىني حكؿ الكممات المعركضة أماميـ -ج
ة دقائؽ لمتفكير في ىذه الكممات كتحديد الكممات ذات الصمة بالدرس أك يتيح المعمـ لعمؿ كؿ منيـ بشكؿ فردم لعد -د

 تصنيفيا في فئات 
 .مشاركة التبلميذ لمناقشة الكممات المعركضة أماميـ -ىػ
 .إتاحة الفرصة لمتبلميذ القتراح بعض المسميات لمفئات أك لبعض جكانب الخريطة الداللية -ك
لتبلميذ كتشجيع المعمـ لتبلميذه عمى ضركرة الكعي بخريطة الدرس كبالعبلقات مناقشة الخريطة الداللية كتحفيز ا -م

  ).Pittelman and Others ,1985p.12( القائمة بيف أجزائيا 
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 :دور المتعمم في الخريطة الداللية
مف ( دخبلتياكىك المستفيد كالمتحكـ األساس في مي ، إذ يقـك بدكر ميـ في الخريطة الداللية، المتعمـ محكر النشاط   

كيتضح دكر ، إذ يتعكد التفكير كالنقد كاالسترجاع السريع لممعمكمات، كمخرجاتيا )...كأمثمة، كأفكار، كمفاىيـ، معمكمات
 :المتعمـ مف الدرس عمى النحك اآلتي

 .ات متشابيةكيقـك بتصنيفيا في مجمكع، إذ يقدـ األفكار كالمعمكمات التي ترتبط بالمفاىيـ الرئيسة التي يقدميا المعمـ -
  .يسعى الستخراج المزيد مف المعمكمات األساسية كالتفاصيؿ الضركرية إلضافتيا إلى الخريطة المعركضة أمامو -
  .يبنى أك يساعد عمى بناء خريطة أخرل كالتكصؿ إلى خريطة داللية متكاممة لممكضكع المطركؽ -
 .كممات مفتاحيةيتعيف عميو أف يصبح قادرا عمى إيجاد األفكار الرئيسة مستخدما  -
 يتعيف عميو استخداـ الخريطة الداللية مع نمط نصي معيف التخاذ قرار بشأف المعمكمات الميمة التي يجب تعمميا -

 .)ُّْص، ََِٕ، عياش كالصافي(
 :ثانيًا: دراسات سابقة

 اطمعت الباحثة عمى عدد مف الدراسات التي ليا عبلقة بمتغيرات الدراسة كمنيا:
في تعميـ االستيعاب القرائي  الخريطة الداللية ) التي ىدفت الى التعرؼ عمى معرفة فاعميةََِٓ( دراسة لطيؼ

التعرؼ عمى تاثيرات كدراسة الككمي التي ىدفت الى  .)ُُْ-ُص، ََِٓ، لطيؼ( بالمغة االنكميزية لدل طمبة الجامعات
 ).ٕٖص، ُٗٗٗ، الككمي( ميزية كمغة ثانكيةعمى الطمبة المصرييف لدراسة استيعاب المغة االنك –استراتيجية الخرائط 

التي ىدفت الى التعرؼ عمى معرفة مدل فعالية استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية الفيـ  )Linda, 1995( كدراسة
)الى التعرؼ عمى اثر استخداـ خرائط المفاىيـ في ََِِ( كما تكخت دراسة محمد ..)Linda, 1995, P.55( القرائي

، )ْٔ-ُْص، ََِِ، محمد( بقاء المفاىيـ االحيائية لطمبة الصؼ الثاني المتكسط في مادة عمـ االحياءتحصيؿ كاست
) الى التعرؼ عمى اثر استخداـ انمكذجي الندا ككمب في التحصيؿ كاستبقاء المعمكمات ََِٗ( كما ىدفت دراسة العراؾ

 ) ٕٕ-ِٕص، ََِٗ ،العراؾ( لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة عمـ االحياء
 الفصل الثالث

       Procedures of the researchاجراءات البحث 
 :التصميـ التجريبي -ُ
اف اختيار تصميـ تجريبي مبلئـ لمبحث لو اىمية كبيرة في سبلمة الكصكؿ لمنتائج التي يعكؿ عمييا في االجابة عف  -ِ

  :) كلذا فقد اتبع التصميـ االتيُجدكؿ( مشكمة البحث كفركضو
 )ُ( دكؿج

 التصميـ التجريبي لمبحث
 االختبار المتغير المستقؿ المجمكعة
 اختبار تحصيمي الخريطة الداللية  التجريبية
 اختبار االستبقاء الطريقة االعتيادية  الضابطة

 
  Sample of The Researchاختيار عينة البحث  -ٕ

ناطة االبتدائية لمبنات كتـ اختيار عشكائيا طبؽ البحث عمى تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في مدرسة غر 
، ب) تمثؿ المجمكعة التجريبية التي تدرس باستخداـ الخريطة الداللية( شعبتيف دراسيتيف مف بيف الشعب الثبلثة فكانت

 )ِرقـ ( أ) تمثؿ المجمكعة الضابطة التي سكؼ تدرس بالطريقة االعتيادية ككما في جدكؿ( كشعبة
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 )ِ( جدكؿ
 تمميذات عينة البحث يكضح تكزيع

 عدد التمميذت بعد االستبعاد عدد التمميذات المستبعدات عدد التمميذات قبؿ االستبعاد الشعبة المجمكعة
 ّٕ ّ َْ ب التجريبية
 ّٕ ِ ّٗ أ الضابطة
 ْٕ ٓ ٕٗ  المجمكع

 
 تكافؤ المجموعتين: -ٖ

لمتغيرات التي تعتقد اف ليا اثرا في نتائج قامت الباحثة ببعض االجراءات االساسية لغرض السيطرة عمى بعض ا
 التجربة كىي:

 :باألشير() أ. العمر الزمني
/ ِ/ َِكتـ حساب العمر الزمني باألشير كلغاية ، تـ الحصكؿ عمى العمر الزمني مف البطاقات المدرسية لمتمميذات

انات إحصائيا باستخداـ االختبار ثـ معالجة البي، ) بحسب متكسط أعمار تمميذات مجمكعات البحثْممحؽ رقـ ( َُُِ
المحسكبة  )z( نجد أف قيمة )ْ( مف مبلحظة الجدكؿك  الزائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ بيف ىذه المتكسطات

ىذا يعني اف المجمكعتيف ، )َٓ.َ( ) عند مستكل داللةٔٗ.ُ( كىي اقؿ مف قيمتيا الجدكلية البالغة )ٓٓ.َ( ىي
 .الزمنيمتكافئتاف بالعمر 

 )ّ( جدكؿ
 نتائج االختبار الزائي لتمميذت مجمكعتي البحث في العمر الزمني

عدد افراد  المجمكعة
 العينة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 مستكل الداللة القيمة الزائية التبايف
 الجدكلية المحسكبة

ليست بذات داللة  ٔٗ.ُ ٓٓ.َ ِٕ.ّٓ ّّ.ٕ ٗ.ُِٗ ّٕ التجريبية
احصائية عند 

 َٓ.َمستكل 
 ْٓ ُٕ.ٔ ُِٗ ّٕ الضابطة

 
 ب.التحصيل الدراسي لآلباء 
) اف تمميذات مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة متكافئات احصائيان في تكرارات التحصيؿ ْ( يبدك مف الجدكؿ

 ) اصغر مف قيمةّ.ّ( ) المحسكبةِكا( اف قيمة، اذ اظيرت نتائج البيانات باستعماؿ اختبار مربع كام، الدراسي لآلباء
 .)ْ() كبدرجة حرية َٓ.َ( ) عند مستكل داللةْٖ.ٗ( ) الجدكلية البالغةِكا(
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 )ْ( جدكؿ
 ) المحسكبة كالجدكليةِكا( تكرارات التحصيؿ الدراسي آلباء تمميذات مجمكعتي البحث كقيمة

 
 المجمكعة

عدد 
افراد 
 العينة

  مستكل التحصيؿ الدراسي 
درجة 

 لحريةا

  قيمة كام 
 الجدكلية المحسكبة مستكل الداللة

  
مي
ب+أ

كيكت
قرأ 
ي

 

  
ئية
بتدا
ا

 

  
طة
كس
مت

 

 
عيد

ك م
ة ا
دادي

اع
 

 
كؽ
ما ف

س ف
ريك
الك
بك

 

  

  ٕ َُ ٓ ُِ ّ  ّٕ التجريبية
ْ  

 
ّ.ّ  

 
ٗ.ْٖ  

ليست بذات داللة 
 احصائية

عند مستكل  
َ.َٓ  

 ٔ ٕ َُ ُّ ُ  ّٕ الضابطة 

 
 لتحصيل الدراسي لؤلميات ج.ا

) اف تمميذات مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة متكافئتاف احصائيان في تكرارات التحصيؿ ٓ( يبدك مف الجدكؿ  
) اصغر مف ّٔ.ُ( ) المحسكبةِكا( اف قيمة، اذ اظيرت نتائج البيانات باستعماؿ اختبار مربع كام، الدراسي لؤلميات

 ) كبدرجة حرية َٓ.َ( ) عند مستكل داللةْٖ.ٗ( لغة) الجدكلية الباِكا( قيمة
 )ٓ( جدكؿ

 ) المحسكبة كالجدكليةِكا( تكرارات التحصيؿ الدراسي ألميات تمميذات مجمكعتي البحث كقيمة

 درجات امتحانات نصف السنة في مادة العموم العامة -د
درجات االختبار المتحانات نصؼ السنة لتمميذات مجمكعتي البحث في مادة العمـك العامة مف حصمت الباحثة عمى   

 Zكباستخداـ اختبار ، ) كبعد حساب المتكسط الحسابي لممجمكعتيفٓممحؽ ( سجؿ الدرجات المعد مف قبؿ ادارة المدرسة
) كمف مبلحظة الجدكؿ ٔ( لمكضحة بالجدكؿلعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ بيف متكسطي المجمكعتيف أظيرت النتائج ا

 
 المجمكعة

عدد 
افراد 
 العينة

  مستكل التحصيؿ الدراسي 
درجة 
 الحرية

  قيمة كام 
 الجدكلية المحسكبة مستكل الداللة

  
مي
ب+أ

كيكت
قرأ 
ي

 

  
ئية
بتدا
ا

 

  
طة
كس
مت

 

  
عيد

ك م
ة ا
دادي

اع
 

  
كؽ
ما ف

س ف
ريك
الك
بك

 

  

  ْ ٔ ٓ َُ ُُ ٓ ّٕ التجريبية
ُ.ّٔ 

 
ٗ.ْٖ 

ليست بذات داللة 
احصائية عند 

  َٓ.َمستكل 
 ٓ ٔ ٔ ُْ ٔ ّٕ الضابطة 
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) كىذا َٓ.َ( ) عند مستكل داللةٔٗ.ُ( كىي اقؿ مف قيمتيا الجدكلية البالغة )ّٔ.َ( ) المحسكبة ىيZ( نجد أف قيمة
 .يعني اف المجمكعتيف متكافئتاف بمتغير التحصيؿ المتحانات نصؼ السنة

 )ٔ( جدكؿ
في مادة العمـك  َُُِ-ََُِلبحث في درجات نصؼ السنة لمعاـ الدراسي نتائج االختبار الزائي لتمميذات مجمكعتي ا

 العامة
عدد افراد  المجمكعة

 العينة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 مستكل الداللة القيمة الزائية التبايف
 الجدكلية المحسكبة

ليست بذات داللة  ٔٗ.ُ ّٔ.َ ِّ.ّٓٓ ٖٓ.ُٖ ِٔ.ٗٔ ّٕ التجريبية
ية عند احصائ
  َٓ.َمستكل 

 ْٖ.َْٖ ِِ.َِ ٕٓ.ٔٔ ّٕ الضابطة 

 :الذكاء –ىـ 
، العناني( عرفو ككسمر بأنو القدرة الكمية لمفرد عمى العمؿ اليادؼ كالتفكير المنطقي كالتفاعؿ الناجح مع البيئة

  ).ُٔص، ََِٖ
بتطبيؽ اختبار رافف لممصفكفات المتتابعة كقد تـ تحقيؽ التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف حيث الذكاء 

اذ اعتمدت الباحثة ىذا النكع مف االختبارات التي تـ تعديميا ، CPM( Coloured Progressive Matrices( الممكنة
  .ُٔٓٗبشكميا الحالي عاـ 

و يتمتع بدرجة عالية كما ان، كقد كقع االختيار عمى ىذا االختبار لككف تـ تطبيقو عمى البيئة العراقية الكثر مف مرة
كيصمح لمفئات العمرية بما ، فضبل عف سيكلة تطبيقو عمى عدد كبير مف األشخاص ألنو غير لفظي، مف الصدؽ كالثبات
اذ بمغ ، طبؽ االختبار عمى تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في األسبكع األكؿ مف التجربة، ينسجـ كعينة الدراسة

 كمتكسط درجات تمميذات المجمكعة الضابطة، )ِْ,ُْ( ) كتباينياُِ( لمجمكعة التجريبيةمتكسط درجات تمميذات ا
لعينتيف مستقمتيف لمعرفة الفركؽ بيف متكسطي المجمكعتيف  )(Zكباستخداـ االختبار، )ٕ( ممحؽ، )َْ,ٔ( كتباينيا )ْ,َِ(

كىي اقؿ مف  )َٖ.َ( المحسكبة ىي) Z( ) كمف مبلحظة الجدكؿ نجد أف قيمةٕ( أظيرت النتائج المكضحة بالجدكؿ
  .) كىذا يعني اف المجمكعتيف متكافئتيف باختبار الذكاءَٓ.َ( ) عند مستكل داللةٔٗ.ُ( قيمتيا الجدكلية البالغة

 )ٕ( جدكؿ
 نتائج االختبار الزائي لتمميذات مجمكعتي البحث في درجات اختبار الذكاء في مادة العمـك العامة

عدد افراد  المجمكعة
 ينةالع

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 مستكل الداللة القيمة الزائية التبايف
 الجدكلية المحسكبة

ليست بذات داللة  ٔٗ.ُ َٖ.َ ِْ.ُْ ْٕٕ.ّ ُِ ّٕ التجريبية
احصائية عند 

  َٓ.َمستكل 
 َْ.ٔ َّٓ.ِ ْ.َِ ّٕ الضابطة 

 
  :المادة الدراسية-ٗ

الكحدتيف الرابعة كالخامسة مف كتاب العمـك العامة لمصؼ الخامس  :كضكعات البحث بػحددت المادة العممية لم 
 ).ٖجدكؿ رقـ ( االبتدائي مع تنظيـ جدكؿ الدركس االسبكعي
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 )ٖ( جدكؿ رقـ
 يكضح جدكؿ الدركس االسبكعي تكزيع دركس مادة العمـك العامة عمى تمميذات مجمكعتي البحث

 يالدرس الثان الدرس االكؿ اليـك
 الضابطة التجريبية االثنيف
 التجريبية الضابطة الثبلثاء
 الضابطة التجريبية االربعاء

 
  صياغة االىداف السموكية -٘

فيي تعد االساس في كؿ خطكة أك فٌعالية مف  تعد االىداؼ السمككية أمران في غاية األىمية في عممية التدريس   
ييعٌمـ كماذا ييعٌمـ ككيؼ يعٌمـ؟ كذلؾ تحديد األسمكب التدريسي كالكسيمة المناسبة  فٌعاليات التدريس فبيا يعرؼ المعمـ لماذا

كتعني نكاتج االىداؼ المرغكب فييا في عممية التعمـ فيي ، لممكقؼ التعميمي زد عمى ذلؾ كضع الخطط الكفيمة بذلؾ
تـ ، )ّٖص: ، ََِٖ، عطية( تحقيقيا.متعددة مف حيث أنكاعيا كمجاالتيا كمستكياتيا كسعتيا كشمكليا كالزمف البلـز ل

حسب تصنيؼ بمكـ ، ) ىدفان سمككيان َُُ( كقد بمغ عددىا، صياغة االىداؼ السمككية لمحتكل الكحدتيف الرابعة كالخامسة
، )ىدفان في مستكل الفيـُْ(، ) ىدفا في مستكل التذكرّٕ( تذكر كفيـ كتطبيؽ) ككاف عددىا( لممستكيات الثبلثة االكلى

  .مستكل التطبيؽ) في ِّ(
  :اعداد الخرائط الداللية -ٙ

بعد اطبلع الباحثة عمى محتكيات الكحدتيف الرابعة كالخامسة المقرر تدريسيا تـ بعدىا اعداد مجمكعة مف الخرائط   
 ) ُممحؽ( الداللية

  :اعداد الخطط التدريسية -ٚ
كالتدابير التي يتخذىا المعمـ كىي ليست قكاعد ىي مجمكعة مف االجراءات التنظيمية المكتكبة  :الخطة التدريسية  

 كىي كسيمة كليست غاية كتتسـ بالمركنة كاالستعداد لمتعديؿ كالتطكير بحسب متطمبات التدريس، جامدة تطبؽ بصكرة حرفية
دت فقد اع، كلما كانت العممية التدريسية اليمكف اف تسير بنجاح إال بالتخطيط المسبؽ لمدرس .)ِْٔص، ََِْ، زيتكف(

الباحثة الخطط التدريسية لمكضكعات التجربة المقرر تدريسيا كفي ضكء المتغير المستقؿ فكانت الخطة االكلى متضمنة 
الخرائط الداللية في تدريس مادة العمـك العامة لتمميذات المجمكعة التجريبية كالخطة الثانية متضمنة الطريقة االعتيادية في 

 ).ِممحؽ ( ذات المجمكعة الضابطةتدريس مادة العمـك العامة لتممي
 اداة البحث: -ٛ

  :صياغة فقرات االختبار التحصيمي
 .)ُّممحؽ( ) فقرة مف نكع االختيار مف متعدد لبلختبار التحصيميِّ( اعدت الباحثة 
  Test Validity :صدق االختبار  -ٔ
كقد عممت  .)َُٓص، ََِٖ، بلـسمارة كعبد الس( ىك قدرة االختبار عمى قياس ما كضع مف اجمو :صدؽ االختبار 

الباحثة صدقيف لبلختبار احدىما الصدؽ الظاىرم كىك المظير العاـ لبلختبار مف حيث نكع االختبار ككيفية صياغة الفقرة 
كقد تكصمت الباحثة الى ىذا  .)َُّص، َُٗٗ، االماـ كآخركف( كمدل كضكحيا فضبلن عف تعميمات االختبار كدقتيا

كقد اشار عدد منيـ الى اعادة صياغة بعض  )ُِممحؽ( ريؽ عرض االختبار عمى المحكميفالنكع مف الصدؽ عف ط
اما الصدؽ اآلخر فيك صدؽ المحتكل كىك مؤشر لمدل تمثيؿ الفقرات لمحتكل  .الفقرات لعدـ تحقيؽ عنصر الكضكح فييا

 ). ِِٔص، ََِٗ، عباس كآخركف( المادة الدراسية كباالىداؼ التدريسية المحددة
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كحصمت فقرات االختبار التحصيمي ، تكصمت الباحثة لتحقيؽ ذلؾ عف طريؽ عمؿ الخارطة االختبارية كقد
  .%) كبيذا عد االختبار صادقا بفقراتوٗٗ( جميعيا عمى نسبة

  Table of Specificationsالخارطة االختبارية( ) اعداد جدول المواصفات -ٕ
االختبارية لمحتكل الكحدتيف الرابعة كالخامسة مف كتاب العمـك  مف مستمزمات االختبار التحصيمي إعداد الخارطة  

حدد عدد  .التطبيؽ)ك  الفيـك  التذكر( العامة لمصؼ الخامس االبتدائي كبحسب المستكيات الثبلثة لبلىداؼ السمككية
% ّٕثة بكاقعكما حددت أكزاف االىداؼ السمككية بحسب المستكيات الثبل، الحصص لممحتكل الدراسي كاالىمية النسبية

، )ٗ( انظر الخارطة االختبارية) كما في جدكؿ رقـ( % لمستكل التطبيؽِّك % لمستكل االستيعابَْك لمستكل التذكر
  :كقد اتبعت الباحثة في اعداد الخارطة االختبارية الخطكات االتية
 )ٗ( جدكؿ رقـ

 جدكؿ المكاصفات) الختبار التحصيؿ( يكضح الخارطة االختبارية
 

 
 
 
 
 

 
 المحتكل

عدد 
 الحصص

االىمية 
 النسبية %

عدد  عدد االىداؼ السمككية
االىداؼ 

 الكمي

عدد  عدد الفقرات االختبارية
الفقرات 
 الكمي

 تذكر 
ّٕ% 

 استيعاب 
َْ% 

  تطبيؽ
ِّ% 

  تطبيؽ  استيعاب  تذكر 

بعة
الرا
دة 
كح
ال

 

الفصؿ 
 االكؿ 

ٔ ِٓ ٖ ُٓ ٗ ِّ ّ ّ ِ ٖ 

الفصؿ 
 الثاني 

ِ ٖ.ّّ ّ ٕ ِ ُِ ُ ُ ُ ّ 

الفصؿ 
 الثالث 

ّ ُِ.ٓ ٔ ٔ ِ ُْ ُ ِ ُ ْ 

سة
خام

ة ال
كحد

ال
 

الفصؿ 
 االكؿ 

ْ ُٔ.ٔٔ ٗ ِ ِ ُّ ِ ِ ُ ٓ 

الفصؿ 
 الثاني 

ّ ُِ.ٓ ٓ ّ ٔ ُْ ُ ِ ُ ْ 

الفصؿ 
 الثالث 

ٔ ِٓ ٔ ٖ ِ ُٔ ّ ّ ِ ٖ 

 ِّ ٖ ُّ ُُ َُُ ِّ ُْ ّٕ ََُ ِْ المجمكع  
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 ما يأتي:صياغة تعميمات االختبار تتضمن  -ٖ
 -تعميمات االجابة: -أ

ككما ، كضعت التعميمات الخاصة باالختبار ككيفية االجابة عنو كاشتممت عمى مثاؿ محمكؿ يكضح كيفية االجابة  
 .)ُْ( مكضح في الممحؽ

 -تعميمات التصحيح: -ب
جابة الصحيحة كصفران ) إذ اعطيت درجة كاحدة لبلُٓ( أعدت الباحثة مفتاح االجابة لجميع فقرات االختبار ممحؽ  

الدرجة الكمية  كبذلؾ اصبحت، لبلجابة الخطأ اك الفقرة المترككة مف دكف اجابة كالفقرة المجاب عمييا بأكثر مف اجابة
  ).ِّ( لبلختبار

 -العينة االستطالعية: -ٗ
سبلـ االبتدائية تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في مدرسة نكر اال  

) دقيقة كافية ّٖ( كاتضح لمباحثة اف، َُُِ/ ْ/ ّبتاريخ  ) تمميذةَْ( بمغت العينة، لمبنات في مركز محافظة بابؿ
  .لبلجابة عف االختبار

 Item Analysis تحميل فقرات االختبار -٘
ؿ فقرة مف فقرات االختبار. إف تحميؿ الفقرات ىك عبارة عف عممية فحص أك اختبار اسػتجابات األفراد عمى ك  

 -كستتناكليا الباحثة بالشكؿ اآلتي:
  Item Difficulty Coefficient أواًل: معامل صعوبة الفقرات

فإذا كانت ىذه النسبة ، يحسب مستكل صعكبة الفقرة مف خبلؿ النسبة المئكية لبلجابات الصحيحة عمى تمؾ الفقرة  
) كاستخرجت ْٓص، ََُِ، جبلؿ( اذا كانت منخفضة فانيا تدؿ عمى صعكبتياعالية فانيا تدؿ عمى سيكلة الفقرة اما 

ىذا يعني اف ).ُٔممحؽ (، )َٖ.َ - ّٓ.َ(  معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار فكجدتيا تتراكح بيفالباحثة 
-َِ.َ( كبتيا يتراكح بيفجميع فقرات االختبار مقبكلة مف حيث درجة صعكبتيا اذ تعد الفقرات مقبكلة اذا كاف معامؿ صع

َ.َٖ( )Bloom, 1971, p: 66.( 
 Item Discrimination Powerثانيًا: القوة التمييزية لمفقرات 

) كعند ِّٔص: ، َََِ، ممحـ( يقصد بيا قدرة الفقرة عمى التمييز بيف التبلميذ الجيديف كالتبلميذ غير الجيديف  
الى اف الفقرة تعد جيدة اذا كانت Brown كيشير براكف )ٓٔ.َ - َّ.َ( فحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة كجد انيا تتراكح بي

 ).Brown, 1981, p: 104( % فما فكؽَِقدرتيا التميزية 
 المموه() ثالثًا: فعالية البدائل الخطأ

ارب إذ إف درجة التشابو كالتق، اف مف شركط الممكه اف يككف جذابا كمغريا لمتبلميذ الضعاؼ كيشجعيـ عمى إختياره  
كمف المفيد ىنا اف يككف عدد الذيف ، الظاىرم بيف الممكىات يشتت المفحكص غير المتمكف مف اختياره لمبديؿ الصحيح

، َََِ، ممحـ(، )ُُّص:، ََِِ، الظاىر كاخركف( جذبيـ الممكه في المجمكعة الدنيا اكبر منو في المجمكعة العميا
 ،)ّٓ.َ- -َٓ.َ-( فقرة مف فقرات االختبار فكجدتيا تتراكح مابيف .حسبت الباحثة فعالية البدائؿ الخطأ لكؿ)ِّٕص:

، النبياف( ككمما كانت الجاذبية سالبة ككبيرة كاف الممكه أكثر جاذبية كفعالية كينصح باإلبقاء عميو في الفقرة )ُٕممحؽ (
 .)ّْٓص، ََِْ

 -:Test Reliability ثبات االختبار -ٙ
ائج نفسيا اذا اعيد عمى المجمكعة نفسيا كفي الظركؼ نفسيا كىك مف الصفات يقصد بو اف يعطي االختبار النت   

كقد تـ حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة ، )ّٖص، ََِٖ، سمارة كعبد السبلـ( المرغكب تكافرىا في االختبار
رج معامؿ الثبات كقد كباستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف استخ، النصفية حيث جزئت فقرات االختبار الى نصفيف متكافئيف
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كبما اف حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ال يقيس التجانس الكمي لبلختبار النو يقسـ الدرجات عمى  )ٕٗ.َ( بمغ
براكف فكاف معامؿ  –صحح معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف ، قسميف لذلؾ فيك معامؿ ثبات لنصؼ االختبار

 )َٕٔ( امؿ ثبات عاؿ كجيد بالنسبة لبلختبارات غير المقننة التي اذا بمغ معامؿ ثباتيا) كىك معُٖممحؽ( )َٖٖ( الثبات
 كبذلؾ عد االختبار صالحا لمتطبيؽ بصكرتو النيائية. ).(Hedge,1966,p22( تعد جيدة

 Application Procedures of the Experiment اجراءات تطبيق التجربة -ٜ
 -:تطبيق االختبار عمى عينة البحث -أ

. كقبؿ انتياء التجربة أخبرت الباحثة َُُِ/ ْ/ ِٕكانتيت يـك االربعاء في َُُِ/ ِ/ ِٖبدأت التجربة في   
سيجرم ليف في الكحدتيف الرابعة كالخامسة التي تمت دراستييما كطبؽ االختبار عمى  التمميذات بأف ىناؾ اختباران شامبلن 

) صباحان بعد أف ىيأت الباحثة قاعة ٗ( الساعة/  َُُِ/ ٓ/ ِبنات يـك مجمكعتي البحث في مدرسة غرناطة االبتدائية لم
االختبار باالتفاؽ مع ادارة المدرسة كقد اشرفت الباحثة بنفسيا عمى عممية تطبيؽ االختبار كبمساعدة بعض معممات 

  .المدرسة مف اجؿ المحافظة عمى سبلمة التجربة
  -تطبيق االختبار لقياس االستبقاء: -ب

أم بعد مركر أسبكعيف عمى عينة البحث نفسيا لمعرفة مدل  َُُِ /ٓ/ ُٓؽ االختبار مرة أخرل بتاريخ طب   
  .استبقائيف لممادة العممية المدركسة

  Statistical Tools تاسعًا: الوسائل االحصائية
  :استعممت الباحثة الكسائؿ االحصائية اآلتية في اجراءات كتحميؿ نتائجيا

لزائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ االحصائية بيف مجمكعتي البحث عند التكافؤ االحصائي منيا االختبار ا
كفي تحميؿ النتائج كاختبار مربع كام لمعرفة دالالت الفركؽ بيـ جمكعتي البحث عند التكافؤ االحصائي في متغيرم 

 كمعامؿ الصعكبة كقكة التـ  .ف لحساب ثبات االختباركاستعممت معامؿ ارتباط بيرسك  .التحصيؿ الدراسي لبلباء كاالميات
 

 الفصل الرابع
 .ييز وفعالية البدائل الخطا لفقرات االختبار

  Results Presentation اواًل: عرض النتائج
  :نتائج التحصيل -ٔ

 كل داللةال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مست( :لمتحقؽ مف الفرضية الصفرية األكلى التي تنص عمى انو  
) بيف متكسطي درجات تمميذات المجمكعة التجريبية المكاتي يدرسف باستخداـ الخريطة الداللية كدرجات تمميذات َٓ,َ(

  .المجمكعة الضابطة المكاتي يدرسف عمى كفؽ الطريقة االعتيادية في التحصيؿ)
 رجات تمميذات المجمكعة التجريبية قد بمغكمف مقارنة نتائج االختبار التحصيمي النيائي لممجمكعتيف ظير أف متكسط د 
) ُٗممحؽ رقـ ( )ُٖ.َُ( ) بتبايفَِ( في حيف بمغ متكسط درجات المجمكعة الضابطة، )ِْ.ٕ( بتبايف )ِْ(

لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ بيف ىذيف المتكسطيف تبيف كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف (Z( كباستخداـ اختبار
  :) يبيف ذلؾَُ(  لح المجكعة التجريبية كلذلؾ ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة كجدكؿالمجمكعتيف كلصا
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 )َُ( جدكؿ
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة الزائية المحسكبة كالجدكلية لدرجات تمميذات المجمكعتيف التجريبية 

 كالضابطة في اختبار التحصيؿ

  -:نتائج االستبقاء -ٕ
) َٓ.َ( ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل( رية الثانية التي تنص عمى انو:لمتحقؽ مف الفرضية الصف   

 بيف متكسطات درجات تمميذات مجمكعتي البحث في االستبقاء). 
 )ُ.ِِ( كمف مقارنة نتائج االستبقاء لممجمكعتيف ظير أف متكسط درجات تمميذات المجمكعة التجريبية قد بمغ  
 ) كباستخداـ اختبارَِممحؽ رقـ ( )ِ.ٕ( ) بتبايفُٗ( مغ متكسط درجات المجمكعة الضابطةفي حيف ب، )ٔٔ.ْ( بتبايف

)Z) لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ بيف ىذيف المتكسطيف تبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف كلصالح
  :) يبٌيف ذلؾُُ( كجدكؿ المجكعة التجريبية كلذلؾ ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة

 )ُُ( جدكؿ
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة الزائية المحسكبة كالجدكلية لدرجات تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

 .في اختبار االستبقاء
عدد أفراد  المجمكعة

 العينة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 ل الداللةمستك  القيمةالزائية التبايف
 الجدكلية المحسكبة

دالة احصائية  ٔٗ.ُ ْْ.ٓ ٔٔ.ْ ُٗٓ.ِ ِّ ّٕ التجريبية
 عند مستكل

)َ.َٓ( 
 ٕ.ٚ ٖٛٙ.ٕ ٜٔ ٖٚ الضابطة 

  Results Interpertationالنتائج  ثانيًا: تفسير
 -:تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية االولى الخاصة بالتحصيل-أ

التحصيؿ) حيث كاف الستخداـ الخريطة ( كؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة فيأظيرت النتائج تف  
 -الداللية األثر االيجابي في رفع مستكل تحصيؿ التمميذات كقد يعزل سبب ذلؾ إلى:

ح كالتدريس إذ كانت التمميذات يمارسف الشر ، إٌف الخريطة الداللية تمبي حاجات التمميذات في إظيار قدراتيف التعميمية -ُ
كزاد مف رغبتيف في معرفة المادة الدراسية ، كأنيا أدت إلى إثارة اىتماـ التمميذات كتشكقيف لمادة العمـك، كالمناقشة

 تحصيميف في مادة العمـك العامة. كاندماجيف مع بعضيف مما أدل إلى زيادة، كتحضيرىف ليا
ككٌطدت تمؾ العبلقات بينيف مف عمميف ، يف التمميذاتأدل استعماؿ الخريطة الداللية إلى إقامة عبلقات صداقة ب -ِ

، ََِْ، بكزاف كبارم( مما زاد مف تقبميف لممادة الدراسية، ككٌكنت لدييف حبنا اكبر كتقديران لذاتيف، التعاكني االستشارم
 ). ُُٓص-ُُْص

 المجمكعة
د افراد عد

 العينة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 التبايف المعيارم

 لزائيةالقيمة ا
المحسك  مستكل الداللة

 بة
 الجدكلية

 ِْ.ٕ ٗٔ.ِ ِْ ّٕ التجريبية
ٓ.ُٕ ُ.ٗٔ 

 دالة احصائية عند مستكل
 ُٖ.َُ ِٖٖ.ّ َِ ّٕ الضابطة )َٓ.َ(
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مما أدل إلى زيادة  ،قد تككف المكضكعات التي ديرست في أثناء التجربة مبلئمة الستعماؿ الخريطة الداللية  -ّ
  .تحصيميف في تمؾ المكضكعات

أف فكرة التدريس باستخداـ الخرائط الداللية تستند بالدرجة األساس عمى التعمـ ذم المعنى الذم يتضمف ربط المعارؼ  -ْ
كما تشمؿ تنظيـ المحتكل الذم يمكف ، الجديدة بما مكجكد لدل المتعمميف مف مخزكف معرفي في تسمسؿ ىرمي

  ).ِٕٔص، ََُِ، عبد البارم( ت مف فيـ المعاني كالعبلقات بيف المفاىيـ بشكؿ كاضحالتمميذا
 -:تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية الخاصة باإلستبقاء-ب

يتضح مف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في البحث الحالي تفكؽ المجمكعة التجريبية التي ديرست باستخداـ الخرائط 
المجمكعة الضابطة التي ديرست بالطريقة االعتيادية في االستبقاء كذلؾ لممكاد التي تـ تدريسيا في الكحدتيف  الداللية عمى

كيمكف أف يعزل ذلؾ إلى اف الخرائط الداللية فضبلن  .الرابعة كالخامسة مف كتاب العمـك العامة لمصؼ الخامس االبتدائي
 ظيـ المعرفة كبنائيا فانيا: عف اىميتيا في التعمـ ذم المعنى كعمميا عمى تن

نما أيضان االحتفاظ بيا -ُ  تسيؿ عممية التعمـ كخمؽ أطر معرفية صمبة ال تسمح فقط باإلستفادة منيا في سياقات جديدة كا 
  .)ُُْص، ََِْ، ابك عبلـ( لفترات طكيمة )استبقائيا(
 يجاد عبلقات كارتباطات ذات معنى بيف المفاىيـالتدريس بالخرائط الداللية قد عمؿ ايجاد عامؿ االنتباه كاالدراؾ كا -ِ

كبالتالي استبقائيا ، كالتي ليا دكر في نقؿ المعرفة بعد معالجتيا مف الذاكرة القصيرة المدل الى الذاكرة طكيمة المدل
 ). َّّص، ََِٔ، محمكد( لفترات طكيمة

  Conclusions :ثالثًا: االستنتاجات
  :بحث الحالي استنتجت الباحثة ما يأتيفي ضكء النتائج التي تمخض عنيا ال

إف استخداـ الخرائط الداللية في تدريس مادة العمـك لمصؼ الخامس االبتدائي أدل إلى الحصكؿ عمى نتائج ايجابية  -ُ
 .في التحصيؿ كاختصارا لزمف تعمميا مقارنة بالطريقة االعتيادية

 لمخرائط الداللية أثر فعاؿ في استبقاء التحصيؿ.  -ِ
خداـ الخرائط الداللية أثره في تنظيـ مفاىيـ المنيج الدراسي بحيث تككف ذا معنى معززان باألمثمة المرتبطة إف إلست  -ّ

  .بكاقع التمميذات حيث تساعد في التعمـ بصكرة أكثر فاعمية مما يؤدم إلى زيادة البحث عف المعرفة كالتعمـ
  Recommendations رابعًا: التوصيات 

  :تمخض عنيا البحث الحالي تكصي الباحثة بما يأتيفي ضكء النتائج التي 
التأكيد عمى استخدام الخرائط الداللية في تدريس مادة العموم العامة لممرحمة االبتدائية لفوائدىا الجمة في رفع مستوى 

 .التحصيل واستبقائيا ليا
ريبيم عمى كيفية استخدام الخرائط تدريب معممي ومعممات مادة العموم العامة لمصف الخامس االبتدائي في دورات وتد

  .الداللية في التدريس
  (.طرائق التدريس العامة) إدخال طريقة التدريس باستخدام الخرائط الداللية ضمن مناىج كمية التربية األساسية في درس

 :Propositions خامسًا: المقترحات
 :استكماال لمبحث الحالي تقترح الباحثة مايمي

 .ة لما قامت بو الباحثة في مراحؿ دراسية أخرل كمكاد دراسية أخرل كلكبل الجنسيفإجراء دراسة مماثم -ُ
إجراء دراسات أخرل حكؿ استخداـ الخرائط الداللية في التدريس في متغيرات أخرل غير التحصيؿ كاالستبقاء مثؿ   -ِ

 .االستطبلع العممي كالتفكير العممي
  .خرائط مثؿ الخرائط الذىنية كالخرائط العنكبكتية في التحصيؿ كاالستبقاءإجراء دراسات أخرل حكؿ تأثير أنكاع أخرل مف ال -ّ
  .إجراء دراسة لمقارنة اثر ىذه الطريقة مع طرائؽ كأساليب تدريسية أخرل كبخاصة خرائط المفاىيـ عمى التحصيؿ كاالسبقاء  -ْ
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