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سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت (
  )  العليم احلكيم

  صدق ا العظيم
  }٣٢: ة البقر{
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  " داءــــــــإه" 
  

  :أھدي ثمرة جھدي المتواضع إلى 

اللذان لم یتوقفا عن الدعاء لي، و ربیاني على حسن الخلق وحفظ الجمیل، وأدعو 
  ..... هللا دوما أن یدیم علي حبھما المعطاء

  أبي وأمي ، حفظھما هللا                                                           

رغم كل  ساعدنيذات القلب الحاني، والتي كانت وال زالت تقف بجانبي وت
  ..الصعاب

  خلود: أختي الكبرى                                                               

  ..وانى عن دعمي ومساندتي یومامن أضاء حیاتي بحبھ، ولم یت 

  حسین: زوجي الغالي                                                             

  ..ي، وساعدتني بكل حب و رحابة صدر من بذلت كل جھدھا من أجل

  نوال بنت حامد یاسین : دكتورتي الفاضلة                                                

إلى كل من استفدُت منھ في إثراء ھذه الدراسة، وإلى كل من سیستفید منھا 
  .مستقبال بإذنھ تعالى

  

  الباحثة                                                                  

  عھود جالل جاھا                                                             
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  " مستخلص الدراسة" 
  

  :أما بعد..بسم هللا والحمد  والصالة والسالم على رسول هللا     

 فيتدریس مقرر االقتصاد المنزلي لخریطة المفاھیم   أثر استخدام"ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة 
  ".تلمیذات الصف السادس االبتدائي  لدى تجاھاتاالتحصیل وال

  : وقد تمت صیاغة الفروض التالیة 

 بین متوسطي درجات المجموعة ٠،٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -١
ي في اختبار ودرجات المجموعة الضابطة، لتلمیذات الصف السادس االبتدائالتجریبیة 

منفصلة ) التطبیق-الفھم-التذكر(ى األدنى لألھداف المعرفیة مستوالالتحصیل البعدي عند 
 .ومجتمعة

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة،  ٠،٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -٢
البعدي لمقیاس االتجاه ودرجات المجموعة الضابطة ، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في التطبیق 

 .نحو المادة

االبتدائیة ) ١٣٥(تلمیذة من تلمیذات الصف السادس االبتدائى بالمدرسة ) ٧٠(وقد تكونت العینة من 
بمكة، حیث اسُتخدم المنھج شبھ التجریبي في ھذه الدراسة،وقد تم اختیار فصلین من فصول المدرسة 

  .تلمیذة) ٣٥(والتجریبیة  الثالثة،حیث بلغ عدد كل من المجموعة الضابطة

للمجموعة التجریبیة باستخدام أسلوب خرائط المفاھیم ، وتدریس ) العالقات األسریة(وبعد تدریس وحدة 
المجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة، وبعد تطبیق كل من االختبار التحصیلي ومقیاس االتجاه نحو 

، حیث test (T)) ت(وض الدراسة باستخدام اختبار المادة على المجموعتین قبلیا وبعدیا، تم اختبار فر
  :أسفر التحلیل اإلحصائي عن النتائج التالیة

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة،  ٠،٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى    -١
ودرجات المجموعة الضابطة، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في اختبار التحصیل البعدي عند 

منفصلة ومجتمعة وذلك لصالح المجموعة ) التطبیق- الفھم-التذكر(ى األدنى لألھداف المعرفیة مستوال
 .  التجریبیة

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة،  ٠،٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -٢
لمقیاس االتجاه  ودرجات المجموعة الضابطة ، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في التطبیق البعدي

 .  وذلك لصالح المجموعة التجریبیة نحو المادة

ُص الدراسة إلى أن خریطة المفاھیم لھا أثر إیجابي في تدریس مادة االقتصاد  وفي ضوء ھذه النتائج تخل
المنزلي ، خصوصا على التحصیل الدراسي واالتجاه نحو المادة، لذا توصي الباحثة بأھمیة استخدام ھذه 

 .ي تدریس االقتصاد المنزلي والعمل على تنمیتھا من مراحل التعلیم المبكرةالطریقة ف
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Abstract"" 

In the name of Allah, praise Him, peace of Allah upon His Messenger .. 
The aim of this study is to discover "The impact of the use of map concepts in the 
light of the constructive theory of teaching a unit of the syllabus of home 
economics, and the trends of the sixth grade primary pupils in Makkah." 
The following hypotheses were formulated: 
1 - There are no statistically significant differences at the level of 0.05 between the 
average of the experimental group scores and the control group scores, for the 
sixth grade pupils in the post achievement test at the minimum level of cognitive 
goals (remember - comprehension - application) separately and combined. 

2- There are no differences at the level of 0.05 between the average of the 
experimental group scores and the control group scores, for the pupils in the 
sixth grade in the post-trend-measurement towards the subject. 
The sample consisted of (70) pupils of the sixth grade in the (135) elementary 
school in Makkah. Actually, the semi-experimental method was used in this study. 
There were three classes of the sixth grade in the school, and two were selected 
randomly. As for the number of students, it was 35 in each group: the control 
group and the experimental one. 
After teaching the unit of (family relations) for the experimental group by using 
concept maps prepared by the researcher, and for the control group by using the 
traditional way, and after applying both of the pre- and post- tests: achievement 
test and the trend measurement towards the subject, the hypotheses of the study 
were tested by using analysis of covariance (T) test, which the statistical analysis 
resulted the following results:  
1 - There are statistically significant differences at the level of 0.05 between the 
average of the group scores and the control group scores, for the sixth grade 
pupils in the post achievement test at the minimum level of cognitive goals 
(remember - comprehension - application) separately and combined for the benefit 
of the experimental group. 

2- There are differences at the level of 0.05 between the average of the 
experimental group scores and the control group scores, for the pupils in the 
sixth grade in the post –trend-measurement towards the subject  for the benefit of 
the experimental group. 
In the light of these findings, the study concludes that the concept maps have a 
positive impact in the teaching of home economics, especially on the academic 
achievement and the trend towards the subject. Therefore, the researcher 
recommends using this method in the teaching of home economics and working 
on how to develop teaching methods of early stages. 
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  " شكر وتقدير" 

آلھ  الحمد  رب العالمین  والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى
  : وصحبھ أجمعین وبعد

أحمد هللا حمدا كثیرا واسعا ، لما وفقني بھ من إتمام رسالتي ، فأدعوه أن یكون عملي صالحا 
ولوجھھ خالصا ، وأن ینفع بھ كل من أراد أن ینھل من معین العلم والمعرفة، وذلك من فضل 

  )٣٢: البقرة(" سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم"هللا  

َُكمْ " وتطبیقا لقولھ تعالى  ِن َتْشُكُروا َیْرَضُھ ل من ال یشكر "، وللحدیث الشریف   )٧:الزمر ( " َوإ
  :یسرني أن أتقدم بوافر الشكر واالمتنان الجزیل ، ) رواه الترمذي( "الناس ال یشكر هللا 

األستاذ  سعادة متمثلة في معالي مدیر الجامعة، "جامعة أم القرى"إلى الصرح العلمي الشامخ 
زاید بن عجیر : معتوق عساس، وسعادة عمید كلیة التربیة األستاذ الدكتوربن بكري  :الدكتور

حسن  بن عباس  :سعادة رئیس قسم المناھج وطرق التدریس سعادة الدكتور و إلى الحارثي،
 :ةسعادة الدكتور - مقر الطالبات في - قسم المناھج وطرق التدریس لتھ في غندورة، ووكی

محمد سعید جان ، والشكر موصول إلى جمیع عضوات ھیئة التدریس بقسم بنت خدیجة 
  .المناھج وطرق التدریس

من ساعدتني وساندتني على إتمام رسالتي ، و كانت جھودھا كما أوجھ شكري العمیق إلى 
نوال بنت حامد : ستاذة الدكتورةمعي وساما أفخر بھ على صدري، دكتورتي الغالیة سعادة األ

یاسین، والتي لم تتوانى لحظة في إفادتي بنصائحھا وتوجیھاتھا ، ولم تبخل علي بحبھا 
  .وعلمھا وخبرتھا ،فأكن لھا كل المحبة والتقدیر

من بذال كل ما بوسعھما من جھد في تحكیم خطة الدراسة، وإبداء النصح وال أنسى أن أشكر 
د ، و استقبال أسئلتي واستفساراتي وبحثي عن المعلومة بكل سرور والمشورة والرأي السدی

: فھد بن علي العمیري ، وسعادة الدكتور الفاضل: وسعة صدر ، سعادة الدكتور الفاضل
  .فوزي بن صالح بنجر

من أعطیاني من وقتھما وجھدھما الكثیر ، وقبال بمناقشة كما أھدي شكري وعرفاني إلى 
خدیجة : حفیظ بن محمد حافظ المزروعي، وسعادة الدكتورة: الدكتور رسالتي ، سعادة األستاذ

  . بنت محمد سعید جان، فلھما مني كل الشكر والتقدیر

كل من أثرى دراستي بمعلومات وأفكار واقتراحات ثمینة، خالل تحكیم الخطة أو أدوات وإلى 
 بخش، وسعادةھالة بنت طھ : الدراسة ، أوجھ شكري الخاص لسعادة األستاذة الدكتورة
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إكرام بنت عقیل البردیسي،  وعضو ھیئة التدریس بكلیة التربیة لالقتصاد المنزلي : الدكتورة
  .ھیفاء بنت حسین حجازي: سعادة الدكتورة

إسحق بن حسن بیضون ، مدیر مركز : كما أوجھ شكري إلى المحلل اإلحصائي األستاذ
  .ومعالجتھ اإلحصائیة لنتائج الدراسة  األردن على تحلیلھ  –بیضون للكمبیوتر بمدینة عمان 

من وجدت منھم كل التعاون وبذل كل التسھیالت لمساعدتي في تطبیق كما ال أنسى شكر 
أدوات الدراسة ، وأخص بالشكر مدیرة وحدة التخطیط والتطویر التربوي بالرئاسة العامة 

االبتدائیة ) ١٣٥(سة عنبرة األنصاري، وكذلك مدیرة المدر: لتعلیم البنات بمكة، الدكتورة
كوثر غنیم، وال أنسى معلمة مادة االقتصاد المنزلي والتي أخجلتني : بمكة، األستاذة الفاضلة

  .مطرة المعشي: بتعاونھا و مساعدتھا لي على الدوام ، األستاذة الفاضلة

من سخر لي كل ما أحتاجھ من الدعم المعنوي الحقیقي أما باقة شكري المعطرة فأوجھھا إلى 
بعد  -،  وإلى من كانت الدافع األول لي )أبو عمار(زوجي الغالي : كان بجانبي على الدوام و

، وإلى من كانت دعواتھم الطیبة  )خلود(أختي الكبرى : كي أكون في ھذا المنبر العلمي  -هللا
، فلكم كل حبي )رزان(و ) رھام(والدّي الكریمین وأخواتي الحبیبات : لي ال تتوقف وال زالت 

  .وفائيو

وإلى كل من مد لي ید المساعدة، و ال یسعني أن أذكر اسمھ، فجزاه هللا عني أحسن الجزاء،  
  .  وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  
  الباحثة                                                                    

  جاھایاسین عھود جالل محمد                                  
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  فھرس المحتویات

  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــوع

  أ  اآلیة القرآنیة -

  ب  مستخلص الدراسة باللغة العربیة -

  ج  مستخلص الدراسة باللغة األنجلیزیة -

  د  اإلھداء  -

  ھـ  شكر وتقدیر -

  و  فھرس المحتویات -

  ي  الجداولفھرس  -

  ل  األشكالفھرس  -

  م  المالحق فھرس -

  وأبعادھا الدراسةمشكلة :  الفصــــــــل األول

  ٢  المقدمة -

  ٥ مشكلة الدراسة - 

  ٦  الدراسة   فروض - 

  ٦ الدراسة أھداف -

  ٧  أھمیة الدراسة - 

  ٧ حدود الدراسة- 

  ٨    مصطلحات الدراسة- 
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــوع

  أدبیات الدراسة:  الفصــــــل الثــــاني

  ١٢  تمھید -

 ً   ١٢  اإلطار النظري: أوال

  ١٢  خرائط المفاھیم في ضوء النظریة البنائیة : المبحث األول 

  ١٢  نشأة النظریة البنائیة -

  ١٣  مبادئ النظریة البنائیة -

  ١٤  البنائیةللنظریة التطبیقات التربویة  -

  ١٦  نشأة خرائط المفاھیم -

  ١٧  المفاھیم طائخر ماھیة -

  ١٨  خصائص خرائط المفاھیم -

  ١٨  أھمیة خرائط المفاھیم في عملیة التعلیم والتعلم -

  ١٨  أشكال خرائط المفاھیم -

  ٢٠  بناء خرائط المفاھیم -

  ٢٠  مجاالت استخدام خرائط المفاھیم -

  ٢١ خریطة المفاھیم والمرحلة االبتدائیة -

  ٢٤  االقتصاد المنزليالتحصیل واالتجاھات نحو مقرر  :المبحث الثاني

  ٢٤  تعریف التحصیل الدراسي -

  ٢٤  العوامل المؤثرة على التحصیل الدراسي -

  ٢٥  تعریف االتجاه نحو المادة -

  ٢٥ نحو المادة خصائص االتجاه -
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــوع

  ٢٦  أقسام االتجاه نحو المادة -

  ٢٦  تنمیة االتجاھات العلمیة ودور المعلم في ذلك -

  ٢٧  التحصیل و االتجاه نحو مقرر االقتصاد المنزلي -

    ً   ٢٩  الدراسات السابقة: ثانیا

  ٢٩  المتعلقة بخرائط المفاھیم في تدریس العلومالدراسات : المحور األول  -

 مقررالدراسات المتعلقة باالتجاه والتحصیل في : المحور الثاني -
  االقتصاد المنزلي

٣٤  

  ٣٧  المحور األول دراساتالتعلیق على  -

  ٣٨  المحور الثاني دراساتالتعلیق على  -

  ٣٩  االستفادة من الدراسات السابقةمدى  -

  إجـــــراءات الدراســــــة:  ثالفصــــل الثــــال

  ٤١  تمھید  -

  ٤١  إجراءات الدراسة : أوال 

  ٤١  منھج الدراسة -

  ٤١  ُمجتَمع الّدراسة  -

  ٤٢  عینة الدراسة -

  ٤٤  متغیرات الدراسة -

  ٤٥  أدوات الدراسة وإجراءاتھا: ثانیا 

  ٤٥  خرائط المفاھیم -

  ٤٦  االختبار التحصیلي -
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــوع

  ٤٨  مقیاس االتجاه -

  ٥١  إجراءات تطبیق أدوات الدراسة : ثالثا 

  ٥٢  اإلحصائیة سالیباأل :رابعا 

  نتائج الدراســــة  وتفسیر تحلیل: ع ل الرابالفص

  ٥٤  تمھید -

  ٥٤  تكافؤ المجموعات: أوال 

  ٥٤  اختبار التحصیل القبلي -

  ٥٥  مقیاس االتجاه القبلي -

  ٥٧  اختبار الفروض وتحلیل النتائج: ثانیا 

  ٥٧  ومناقشتھا وتفسیرھا الفرضیة األولىاختبار 

  ٥٩  الثانیة ومناقشتھا وتفسیرھا الفرضیةاختبار 

  ٦١  لثالثة ومناقشتھا وتفسیرھاالفرضیة ااختبار 

  ٦٣  رابعة ومناقشتھا وتفسیرھاالفرضیة الاختبار 

  ٦٥  وتفسیرھا الخامسة ومناقشتھاالفرضیة اختبار 

  ٦٧  

  نتائج الدراسة والتوصیات والمقترحات:  الفصـل الخامـس

  ٧٠  نتائج الدراسة -

  ٧١  التوصیات -

  ٧١  المقترحات -
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــوع

  المصادر والمراجــــــع

  ٧٣  المصادر -

  ٧٣  المراجع العربیة -

  ٧٨  المراجع األجنبیة -

  ٧٩  الشبكة العنكبوتیة مواقع  -

  ٨٠  المالحق -
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  فھرس الجداول
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  :المقدمة

یشھد العالم نموا سریعا ومستمرا للمعرفة، ویواجھ التربویون تحدیات مختلفة    
فیما یتعلق بإعداد المناھج وطرق التدریس المناسبة، فالمناھج الحالیة تزخر بكم 
ھائل من المعارف؛ نظرا لالنفجار المعرفي الذي نعیشھ الیوم، وبالتالي فقد یجد 

قد تفتقر إلى الترابط  ومتداخلة، ومفاھیم ھائلةالمتعلم صعوبة في استیعاب معلومات 
  .والتنظیم

وإن طرق وأسالیب التدریس السائدة مثل اإللقاء والمحاضرة والشرح والعرض     
. تعد إحدى مصادر صعوبات اكتساب المفاھیم العلمیة لدى المتعلمین وتكوینھا

  ).٧: ١٩٩٩زیتون،(

دریس تعتمد على سرد المعلومات حیث أن مثل ھذه األسالیب التقلیدیة في الت  
العلمیة كما ھي، مما یجعل المتعلم معتادا على تلقیھا دون أي  إدراك أو تنظیم 

  .للمفاھیم والروابط التي تربطھا ببعضھا

واالقتصاد المنزلي ھي إحدى المواد التي تحمل في ثنایاھا الكثیر من العلوم     
اخل وتتشابك في عدیدة تتدالتي تتمثل في مفاھیم ومصطلحات  ،والمعارف

من المواد الھامة ) ١١: ١٩٩٧كوجك،(كما ذكرت ، وھي أیضا مضمونھا ومحتواھا
 ،الصحیةالتي تلقي الضوء على الحیاة من جمیع جوانبھا الملیئة بالمشكالت 

الفتاة  ةتھیئ وأھمیة ھذه المادة تكمن في،  واالقتصادیة ،االجتماعیةو نفسیة،وال
لذا فمن الضروري  تعامل الرصین مع كل مواقفھا وصعوباتھا،بال حیاتھالمواجھة 

ترسیخ مقرر االقتصاد المنزلي بما تتضمنھ من مفاھیم ومعلومات في عقول 
   .  التلمیذات بتقدیم مناھج جیدة، وطرق تدریس فعالة

وفي اآلونة األخیرة، نجد أن تدریس مقرر االقتصاد المنزلي یحتاج إلى طرق    
تساعد على استیعاب المعلومة، وإدراك المفاھیم، وھو بحاجة  حدیثة، وأسالیب

قصوى إلى كل ما یساعد الطالبة على رفع المستوى التحصیلي ونمو االتجاه نحو 
ھذه المادة، وذلك بسبب عدم االھتمام بمادة االقتصاد المنزلي الناتج عن عدم وجود 

ا من المواد الفرعیة وذات اختبارات فصلیة لھذه المادة في نظام التدریس ، وتصنیفھ
األھمیة المتدنیة، وكل ذلك جعل اھتمام الطالبة بھذه المادة والذي یتمثل في المستوى 

  .   التحصیلي ونمو االتجاه نحوھا ھو من العشوائیات الدراسیة والتي ال تلقي لھا باال

ب من اكتسا المتعلمین حاجاتونجد أن بعض طرق التدریس الشائعة قد ال تلبي    
أو أنھا ال تھتم بترسیخ المفاھیم  ، والوجدانیة، المھارات المعرفیة ، والحركیة

وتكوینھا وتنظیمھا ، ولھذا اتجھت الباحثة إلى المنبع األساسي الستراتیجیات 
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وطرق التدریس وھي نظریات التعلم والتي تستند إلیھا معظم الطرق التدریسیة 
من النظریات ، تتبنى كل منھا رؤیة  الحدیثة ، حیث صنفھا التربویون إلى عدد

    .  محددة ودقیقة للعدید من طرق التدریس

ومن بین العدید من نظریات التعلم والتي تھتم بتكوین وترسیخ المفاھیم لدى     
مة المتعلم، تنبثق النظریة البنائیة، والتي تعمل على بناء الفرد للمفاھیم الجدیدة المتعلَ 

ا اعتمادا على البنیة المفاھیمیة السابقة لھ ، والتي كَونھا من بنفسھ، وكیفیة استیعابھ
  . خالل تفاعلھ مع بیئتھ المحیطة بھ

والنظریة البنائیة ظھرت قدیما في العلوم الطبیعیة، إال أن التصور التطبیقي لھا    
لم تتضح معالمھ إال في الوقت الحاضر، وكان أحدث مجال ُطبقت فیھ النظریة 

حیث ) Jan Piage جان بیاجیھ(جال التربیة، وذلك بفضل العالم البنائیة ھو م
فَعلھا في التطبیق العملي الستراتیجیات التدریس التي تھدف إلى بناء المعرفة لدى 

  ).٢٦: ٢٠٠٠زیتون،.(المتعلم

 ،فضل(وتستند ھذه النظریة إلى عدة مبادئ اختلف الباحثون في كمھا،ومنھم    
لكن اتفقوا على مضمونھا،حیث  )٢٠٠٥النجدي،(و )٢٠٠١ناصر،(و) م١٩٨٥

 : تتلخص فیما یلي

محور االرتكاز  معرفة المتعلم السابقة أو البنیة المعرفي السابقة للمتعلم ھيإن    
شرط أساسي لبناء التعلم ذي في عملیة التعلم على أساس ھذه النظریة، وذلك 

اتیا، حیث یتشكل المعنى داخل یتعلمھ بناء ذ إن المتعلم یبني معنى لكل ماى، والمعن
بنیتھ المعرفیة من خالل تفاعل حواسھ تفاعال اجتماعیا مع العالم الخارجي المحیط 

التعلم یحدث على أفضل وجھ عندما یواجھ الفرد مشكلة أو موقفا أو  ، كما أنبھ
مھمة حقیقیة، فیبدأ بالبحث عن حلول مناسبة من خالل العملیة البنائیة للمعرفة، 

حدث تغییر في بنیة الفرد المعرفیة، كتنظیم األفكار والخبرات الموجودة حیث ی
  .مسبقا في حال دخول معلومات جدیدة

ولھذه النظریة تطبیقات تربویة عدیدة، وبعد اطالع الباحثة على معظم ھذه    
تضح أن من أھمھا التطبیقات من خالل الكتب والمراجع والدراسات السابقة، ا

المفاھیم، وأكثرھا استخداما في تدریس العلوم الطبیعیة، وھي  یطةاستراتیجیة خر
 أوزوبل(االستراتیجیة التي ُتعد تطبیقا للتعلم اللفظي ذي المعنى، والتي أسسھا العالم 

Uzubel ( والذي أكد بدوره أن التعلم ال یكون ذا معنى لدى المتعلم إال إذا ارتبط ،
حیث یرى أنھ یجب أن یكون للمتعلم بنیة ببنیتھ المعرفیة المتكونة لدیھ من قبل، 
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معرفیة سابقة لیتم دمجھا بالمعلومات الجدیدة ، بطریقة تسمح بتعدیل ھذه البنیات 
  .المعرفیة، مما ینشأ عنھا تكُون بنیات معرفیة جدیدة

حدى التطبیقات إه الدراسة، حیث ستتناول استخدام ومن ھنا تتشكل لبنات ھذ   
لمادة االقتصاد  تدریسي أسلوبطة المفاھیم، كالبنائیة وھي خریالتربویة للنظریة 

  .المنزلي ومدى تأثیرھا على التحصیل واالتجاه نحو المادة

سیتمثل في األسلوب المتبع  المفاھیم في ھذه الدراسة ةطیخراستخدام ن وإ   
خصوصا وأن  مادة االقتصاد المنزلي لتلمیذات الصف السادس االبتدائي ، لتدریس

رحلة في ھذه الم بھا التلمیذات تمیزتتي لا وین المفاھیم ھي من الخصائصتك
المفاھیم وسیلة مناسبة لھن في فھم العلوم  ةطیجعل من خری ، مما العمریة

أن مرحلة الطفولة  " )٤٥: ٢٠٠٥الضامن،(، فقد أوضح  والمعارف الجدیدة
تقان الكثیر من إتمكن فیھا تلمیذ ھذه المرحلة من سنة ی) ١٢-١٠(المتأخرة من 

المھارات المعرفیة والحركیة، إثر تعرضھ لعالم واسع من الثقافة والمعرفة، فیصبح 
التحصیل المعرفي ھو المحور الرئیس في عالمھ، كما أكد أن على المعلمین توجیھ 
تلمیذ ھذه المرحلة نحو الجوانب المھاریة العقلیة التي تجعل أفكاره منظمة 

، وفیما یلي نتعرف على " ھ للثقة بنفسھ لتحقیق ذاتھیدفع ماومترابطة وھذا 
  :خصائص النمو العقلي لمرحلة الطفولة المتأخرة وھي

نمو القدرة على االبتكار الحقائق والتفسیرات لكل ما حولھا، والمیل للبحث عن 
القدرة على التفكیر المجرد واستخالص المفاھیم ، وكذلك .والعمل المبدع

في ازدیاد ، كما یحدث مدى االنتباه والتركیز ومدتھ وحدتھازدیاد ، ووالمدركات
، القدرة على تعلم المفاھیم المجردة، والقدرة على التذكر عن طریق الفھم واإلدراك

القدرة ، كما تظھر القدرة على تمییز المفاھیم من حیث شمولیتھا وخصوصیتھاو
 )ھـ١٤٣١وآخرون،النشوان .(على تكوین االتجاھات، والمعاییر الخلقیة والقیم

فنستنتج مما سبق أن تلمیذة الصف السادس االبتدائي لدیھا من الخصائص العقلیة 
ما یؤھلھا  الستخدام خرائط المفاھیم ، مما یجعلھا االستراتیجیة المناسبة لتفعیل 

  .القدرات العقلیة الخاصة بھذه المرحلة واالستفادة منھا لدى التلمیذة
في أثر استخدام استراتیجیة  الدراسات السابقة بحثتوعلى الرغم من أن معظم    
ودراسة (ة ،كدراسالمفاھیم على المراحل المتوسطة والثانویة والجامعیة  یطةخر

) م٢٠٠٣المیھى،(ودراسة ) ھـ١٤٢٣السراني،(ودراسة ) م٢٠٠١مي،العری(
المرحلة االبتدائیة كدراسة ،إال أن ھذه الدراسة سوف تركز على ودراسة 

 لماالصف السادس االبتدائي، و وخاصة على )١٩٩٩شنغ وتانغ،(و)١٩٩٨محمد،(
أھمیة دراسة أثر استخدامھا على تلمیذات المرحلة االبتدائیة  من الباحثة ھلمست

، المتقدمة التعلیم مراحلیسُھل علیھن االستفادة منھا في في سن مبكرة،كي وتنمیتھا 
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ذا ستتناول ھذه الدراسة أسلوب ،ول طور النمو العقلي والمعرفي لدیھنفي ت ھمویس
  .خریطة المفاھیم لمعرفة أثرھا على تلمیذات الصف السادس االبتدائي

  
  :مشكلة الدراسة وتساؤالتھا

ھل الطرق  تنبثق مشكلة الدراسة من وجود الباحثة أمام سؤال مبدئي بسیط ،   
التدریسیة المتبعة حالیا في تدریس مادة االقتصاد المنزلي في مدارس مكة المكرمة 

وحتى تتشكل مالمح –تحقق األھداف التعلیمیة المرجوة؟ ولإلجابة عن ھذا السؤال 
أجرت الباحثة دراسة استطالعیة على بعض  - السؤال الرئیس لمشكلة ھذه الدراسة

ي في مدارس ابتدائیة حكومیة مختلفة بمدینة مكة معلمات مادة االقتصاد المنزل
المكرمة ، وذلك للتعرف على واقع العملیة التدریسیة لمادة االقتصاد المنزلي ، 
وعلى ضوء ھذا االستطالع وجدت أنھ بالرغم من وجود أھداف عامة واضحة 

عرفیا ومھاریا وصریحة لھذه المادة وكونھا تتمحور حول الطالبة وتنمیتھا م
ھؤالء المعلمات ال یملكن األسالیب واالستراتیجیات  من% ٦٠انیا ، إال أنووجد

س دون تخطیط علمي ویشرحن الدر %٦٦ أن االالزمة لتحقیق ھذه األھداف، كم
 من% ٨٤أكدت وخاصة المعلمات ذوات سنوات الخبرة التدریسیة، وقد  ،مسبق

ب التدریسیة التقلیدیة المعلمات بأن الطالبات یشعرن بالملل والفتور خالل األسالی
 الباحثة أفصحتد جمع بیانات ھذا االستطالع كاإللقاء والشرح والعرض، ومن بع

الحاجة إلى طرق تدریسیة حدیثة واستراتیجیات واضحة تعمل على تجدید  عن
العملیة التدریسیة لمادة االقتصاد المنزلي، وتعطي المعلمات منھجا جلیا، لتخطیط 

س علمي صحیح، وفي نفس الوقت تمنح التلمیذات فرصة عملیة التدریس على أسا
لبناء مفاھیمھن الجدیدة بأنفسھن، واكتشافھن للعالقات بینھا،واالرتقاء بعقولھن نحو 

خریطة المھارات العقلیة المختلفة،ومن ھنا تجلت الحاجة إلى استخدام استراتیجیة 
ھیم وإدراك ما بینھا من ، بطریقة تتیح للتلمیذات فرصة تكوین وبناء المفاالمفاھیم 
  :حیث تشكلت مالمح مشكلة الدراسة في  ،عالقات

أثر استخدام خریطة المفاھیم في ضوء النظریة البنائیة لتدریس وحدة من  معرفة(
مقرر االقتصاد المنزلي على تحصیل واتجاھات تلمیذات الصف السادس 

  .)االبتدائي
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  :فروض الدراسة
  :في الفروض الصفریة التالیةتتلخص فروض ھذه الدراسة 

بین متوسطي درجات  ٠،٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -١
المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 

، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في المعتادةالضابطة التي درست بالطریقة 
 .بعد ضبط التطبیق القبلي) التذكر(عند مستوى لالختبار البعدي التطبیق 

بین متوسطي درجات  ٠،٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  . -٢
المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 

، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في المعتادةالضابطة التي درست بالطریقة 
 .بعد ضبط التطبیق القبلي) فھمال(عند مستوى لالختبار البعدي  التطبیق

بین متوسطي درجات  ٠،٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -٣
المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 

، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في المعتادةالضابطة التي درست بالطریقة 
 .بعد ضبط التطبیق القبلي) طبیقالت(عند مستوى لالختبار البعدي التطبیق 

بین متوسطي درجات  ٠،٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -٤
المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 

، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في المعتادةبالطریقة الضابطة التي درست 
 .بعد ضبط التطبیق القبلي) مستویات ككلال(عند لالختبار البعدي التطبیق 

بین متوسطي درجات  ٠،٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   -٥
المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 

، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في المعتادةلضابطة التي درست بالطریقة ا
 .لمقیاس االتجاه نحو المادة بعد ضبط التطبیق القبليالبعدي التطبیق 

  
  :أھداف الدراسة

تقدیم نموذج إجرائي لطریقة استخدام استراتیجیة خریطة المفاھیم في تدریس   -١
 ).العالقات االسریة(ائي لوحدة االقتصاد المنزلي للصف السادس االبتد

معرفة أثر استخدام استراتیجیة خریطة المفاھیم في ضوء النظریة البنائیة   -٢
من مقرر االقتصاد المنزلي على تحصیل ) العالقات األسریة(لتدریس وحدة 

 ).التطبیق- الفھم- التذكر(صف السادس االبتدائي عند مستوى تلمیذات ال
ة خریطة المفاھیم في ضوء النظریة البنائیة معرفة أثر استخدام استراتیجی -٣

من مقرر االقتصاد المنزلي على اتجاھات ) العالقات األسریة(لتدریس وحدة 
 .تلمیذات الصف السادس االبتدائي نحو المادة
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  :أھمیة الدراسة
  :قد تكمن أھمیة ھذه الدراسة في استفادة الجھات التالیة من نتائجھا 

تدریس  في جدیدأسلوب معلمات االقتصاد المنزلي، وذلك بالتدریب على استخدام  -١
 .المفاھیم یطةخر ھو أسلوبھذه المادة و

 أسلوب الطالبات المعلمات بكلیة االقتصاد المنزلي، وذلك بالتدریب على استخدام -٢
 .المفاھیم في التدریسخریطة 

مفاھیم ھذه المادة  إكسابھنلك بن مادة االقتصاد المنزلي، وذالطالبات الالتي یدرس -٣
 .في صورة خرائط مفاھیمیة

مخططي المناھج في إدارة التربیة والتعلیم، وذلك باالستفادة من نتائج ھذه  -٤
 .الدراسة في تطویر وتحسین مقررات االقتصاد المنزلي للمرحلة االبتدائیة

القائمین على اإلشراف التربوي في إدارة التربیة والتعلیم، وذلك بمتابعة المعلمات  -٥
المفاھیم في تدریس االقتصاد خریطة وتوعیتھن بأھمیة استخدام استراتیجیة 

 .المنزلي
  

  :حدود الدراسة
 :الحدود الموضوعیة  - أ
 تدریس وحدة  في المفاھیمخریطة أسلوب استخدام  على تقتصر الدراسة

 .من مقرر االقتصاد المنزلي للصف السادس االبتدائي) العالقات األسریة(
 تدریسي أسلوبتخدام خریطة المفاھیم كالدراسة على معرفة أثر اس اقتصرت 

  ).االتجاه نحو المادة –التحصیل : (على المتغیرات التابعة التالیة
 :الحدود المكانیة - ب

تدائي للمدارس الحكومیة الدراسة على تلمیذات الصف السادس االب اقتصرت
  للبنات بمدینة مكة المكرمة

  :الحدود الزمانیة -ج
-ھـ١٤٣٢خالل الفصل األول للعام الدراسي فضل هللا تعالى تم تطبیق الدراسة ب

 ).م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣
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  :مصطلحات الدراسة

  المفاھیم)Concepts: ( 
عن مجموعة أشیاء فكرة الفرد "أنھ ) : ١٧٨: ٢٠٠٦كوجك،(والمفھوم كما عرفتھ 

  ".أو أحداث بینھا شَبھ أو تجمعھا صفات مشتركة
، یقوم المتعلم بتكوینھا عن أشیاء معینة كلمة أو جملة  :وتعرف إجرائیا بأنھا 

وتتمثل في ھذه الدراسة في المفاھیم المتضمنة .(مرتبطة مع بعضھا بروابط مختلفة
  ").العالقات األسریة"لوحدة 

  
   خریطة المفاھیم)Map Concepts( : 

بأنھا أداة ) Novak &Gowin,1986:15) (١٥: ١٩٨٦نوفاك وجوین،(عرفھا 
تخطیطیة لتمثیل مجموعة من معاني المفاھیم المرتبطة ضمن شبكة من العالقات ، 

بحیث یتم ترتیب المفاھیم بشكل ھرمي ، من األكثر عمومیة إلى األقل عمومیة، 
  ".یكتب علیھا كلمة أو كلمات ذات معنى علميویتم الربط بین ھذه المفاھیم بخطوط 

على أنھا رسوم تخطیطیة ثنائیة البعد أو ) ١٧٦: ٢٠٠٣شحاتة والنجار،(وعرفھا 
متعددة األبعاد،تعكس مفاھیم ُبنیة محتوى النص، یتم تنظیمھا بطریقة  متسلسلة 
قل ھرمیا ، إذ یوضع المفھوم الرئیسي في قمة الخریطة وتندرج تحتھ المفاھیم األ

عمومیة في المستویات األدنى ، مع وجود روابط توضح العالقات بین المفاھیم 
 .الرئیسیة والفرعیة

، یعتمد على ي من أسالیب التعلم ذي المعنىتدریسأسلوب  :وتعرف إجرائیا بأنھا
رسوم تخطیطیة تحدد المفاھیم وترتبھا بطریقة متسلسلة ومتدرجة، من المفاھیم 

خصوصیة إلى المفاھیم األقل شمولیة واألكثر خصوصیة،مع األكثر شمولیة واألقل 
نحصر وی.(توضح العالقات بین ھذه المفاھیم )أسھم أو خطوط( وجود روابط

  ).فقط تدریسي أسلوباستخدامھا في ھذه الدراسة ك
   
  النظریة البنائیة)Constructivist Theory( : 

بي ، یعمد فیھ المتعلم منھج تحلیلي تركی"على أنھا ) ٤٢٢:م٢٠٠١ناصر،(یعرفھا 
تحلیل كل بناء إلى جزیئاتھ التي یتكون منھا للكشف عن العالقات الموضوعیة التي 

  "تربطھا بعضھا ببعض
ذلك الموقف الفلسفي أو التصورات أو " على أنھا ) ١٥: ٢٠٠٣المیھى،(ویعرفھا 

اء تعلمھ اإلجراءات التي تمكن الطالب من القیام بالعدید من األنشطة التعلیمیة أثن
للعلوم، وتؤكد على مشاركتھ الفكریة الفعلیة في تلك األنشطة، بحیث یستنتج 
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المعرفة بنفسھ، ویحدث عنده التعلم القائم على الفھم، وبمستویات متقدمة تؤدي إلى 
  ."  إعادة تنظیم البنیة المعرفیة للطالب ومافیھا من معلومات

بناء منظم للمعرفة والمعلومات الخاصة بمقرر  عملیة :وتعرف إجرائیا بأنھا
االقتصاد المنزلي للصف السادس االبتدائي، حیث یتم ربط البنیة المعرفیة الجدیدة 

بالبنیة المعرفیة السابقة للتلمیذة، وسط إجراء عملیات " العالقات األسریة"لوحدة 
فاعل التلمیذة تحلیل وتركیب وتحدید العالقات بین ھذه المعارف، وذلك من خالل ت

  . مع البیئة المحیطة بھا
  
   مادة االقتصاد المنزلي)Home Economics : ( 

بأن االقتصاد المنزلي اسم یطلق على ) ١٩: م١٩٨٦الدباس وآخرون،(عرفتھا 
: العلوم التي تھتم بإعداد األفراد للحیاة المنزلیة السلیمة، ولھا مسمیات كثیرة مثل

نزلیة، العلوم المنزلیة، اقتصادیات المنزل، والتربیة التدبیر المنزلي، الفنون الم
 .األسریة

مادة تلقي الضوء على الحیاة األسریة "على أنھا ) ٣٧١:م١٩٨٤ك،كوج(وتعرفھا 
من جمیع جوانبھا الملیئة بالمشكالت االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والغذائیة ، 

  .ة منزل ناجحةوتعتبر من المواد المھمة للفتاة حیث تعدھا لتكون رب
مجموعة من العلوم الطبیعیة واالجتماعیة والتي تھتم   :وتعرف إجرائیا بأنھا

االجتماعیة بإعداد الفتاة للحیاة بمختلف مجاالتھا األسریة والصحیة و النفسیة و
االقتصادیة، وتنحصر في ھذه الدراسة في مقرر الصف السادس االبتدائي، وحدة و
  ". العالقات األسریة"

  
  التحصیل الدراسي)Academic Achievement :( 

ناتج ماتعلمھ التلمیذ من إجراء عملیة " على أنھ ) ٩٥: ٢٠٠٣سید وسالم،(ویعرفھ 
التعلم ، ویقاس بالدرجة التي یحصل علیھا الطالب في اختبار یراعي قواعد التقنین 

  ".من ثبات وصدق
التي یلم بھا  مجموعة المعارف" على أنھا ) ١١١: ٢٠٠٩معوض،(وعرفتھا 

یحصل علیھا المتعلم في اختبار  في مجال ما، وتعَرف بالدرجة التيالمتعلم 
  ".التحصیل المعرفي

الحصیلة العلمیة التي تنتج عن عملیة التعلم باستخدام   :ویعرف إجرائیا بأنھ
استراتیجیة خرائط المفاھیم ،حیث تقاس بالدرجة التي تحصل علیھا التلمیذة في 

العالقات "تحصیلي الذي تعده الباحثة للمعلومات المتعلقة بوحدة االختبار ال
  ".األسریة
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  االتجاه نحو المادة)Psychological Tendency : ( 

االتجاه النفسي بشكل عام ، نقال عن ) ٦٢:م ٢٠٠٣سید وسالم،(وقد عرف 
 خبرة والتجربة، تتكون لدى الفرد من خالل الحالة من االستعداد"أنھ ) فوردلیج(

، تدفعھ إلى تأیید أو عدم تأیید الموضوعات أو األشیاء أو المواقف التي التي یمر بھا
  " ، كاالتجاه نحو التعلیمتتعلق بھذه الحالة

حالة من االستعداد " المادة بأنھ  التجاه نحوا) ١١١: ٢٠٠٩معوض،(وعَرفت 
تجعلھ یتخذ  ،ما اكتسبھ من الخبراتلالنفسي تكونت لدى المتعلم نتیجة العقلي و

  ".نحو دراسة المادة) یا أو محایداسلبیا أو إیجاب(موقفا معینا 
المیل و االستعداد النفسي والعقلي الذي یتكون لدى "  :ویعرف إجرائیا بأنھ

التلمیذة، ویتحدد بدرجة الشعور اإلیجابي أو السلبي أو المحاید تجاه دراسة المادة ، 
تي تحصل علیھا التلمیذة في مقیاس االتجاه حیث یقاس في ھذه الدراسة بالدرجة ال

 . نحو مادة االقتصاد المنزلي
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 أدبیات الدراسة
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 البنائیة

التحصیل 
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 االقتصاد
 المنزلي

دراسات 
خرائط 
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دراسات 
التحصیل 

واالتجاه في 
االقتصاد 
 المنزلي

 ثانيالفصل ال
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  :تمھید

النظریة لھذه الدراسة وھي المعلومات والحقائق  ھذا الفصل على األدبیاتیشتمل 
 :قسمین إلى ھذه األدبیات تنقسمحیث التي استعانت بھا الباحثة لتعزیز دراستھا، 

ضم وی "سابقةالدراسات ال"الثاني وویضم مبحثین تربویین،  "نظريالطار اإل" األول
  .رئیسیین، وفیما یلي تفصیال لھذه األقسام محورین

  
  اإلطار النظري: أوال

  : مبحثین ھماویشتمل على 
  .خرائط المفاھیم في ضوء النظریة البنائیة: المبحث األول
  .الدراسي واالتجاھات نحو مقرر االقتصاد المنزليالتحصیل : المبحث الثاني

  .وسیتم توضیح كل مبحث على وجھ التفصیل 
   

  .في ضوء النظریة البنائیة خرائط المفاھیم:  المبحث األول
  

 نشأة النظریة البنائیة: 
النظریة البنائیة ظھرت في بدایات القرن العشرین أن  )٣٤: ٢٠٠٥النجدي، (أكد   

ولكنھا لم تظھر مالمحھا في مجال التربیة وعلم  العلوم الطبیعیة،میالدي في مختلف 
جان (الحدیث، على ید العالم الفرنسي  ناعصرنھایة ھذا القرن في النفس إال في 

  .، الذي كان أول من صنع منھجا تطبیقیا للبنائیة في التربیة)Jan Piajeبیاجیھ
ذلك الموقف الفلسفي أو " ا على أنھالنظریة البنائیة ) ١٥: ٢٠٠٣المیھى،(وعّرف  

من القیام بالعدید من األنشطة التعلیمیة  البات أو اإلجراءات التي تمكن الطالتصور
أثناء تعلمھ للعلوم، وتؤكد على مشاركتھ الفكریة الفعلیة في تلك األنشطة، بحیث 

بنفسھ، ویحدث عنده التعلم القائم على الفھم، وبمستویات الجدیدة یستنتج المعرفة 
  ." تقدمة تؤدي إلى إعادة تنظیم البنیة المعرفیة للطالب ومافیھا من معلوماتم

عملیة البناء المعرفي التي تتم من ": على أنھا )٩١: ٢٠٠٦أحمد،سمیة (ا عّرفتھو 
ة یبني حولھ من أشیاء وأشخاص، وأثناء ھذه العملی خالل تفاعل المتعلم مع ما

یحیط بھ من أشیاء  ، وھذا بالتالي یوجھ سلوكیاتھ مع كل ما المتعلم مفاھیم معینة
." وأشخاص وأحداث  

اسم    ِ ُعرف أحیانا ب النظریة (وتعددت مسمیات النظریة البنائیة في التربیة، فت
، ثم ظھر مایسمى )النظریة البنائیة المفاھیمیة في التربیة(أو ) البنائیة المعرفیة
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لم البنائیة، والطرق البنائیة في التدریس، والمعلم بالمناھج البنائیة، ونظریات التع
  .نائيالبنائي ، والطالب الب

فاھیم ن المجعل المتعلم یكوّ التعلم البنائي یأن  )Jan Piajeھ جان بیاجی( ذكرو
ھا بدل استقبالھا عن طریق التلقین ، ثم االنتقال بھ إلى تجرید ویضبط العالقات بینھا

، مناھج وطرائق التعامل مع المشكالت  إلكسابھ عن طریق االستدالل و االستنباط،
معلوماتھ داخلیا متأثرا بالبیئة المحیطة یبني  جاه المعرفة االستكشافیة، واتفینمو لدیھ 

-نت(لكل متعلم طریقة وخصوصیة في فھم المعلومة  ، واللغة، فیصبحوالمجتمع ،بھ
١(  

قد ظھرت منذ أكثر من بأن النظریة البنائیة الحدیثة ) ٧: ٢٠٠٠زیتون،(ویؤكد 
ھذه  وسادت األفكار البنائیة وانتشرت بالتدریج، وأدى ذلك إلى تطبیق عشرین عاما 

أن من التربویین في ھذا العصر ب األفكار في مجال العلوم، لذا تعتقد طائفة كبیرة
المعرفة یتم بناؤھا في عقل المتعلم بواسطة  المتعلم ذاتھ، حیث تمثل ھذه الفكرة 

  .بیةمحور النظریة البنائیة في التر

 مبادئ النظریة البنائیة: 
و ) ٢٥: ١٩٨٥فضل،: (الكثیرون مثلا ذكرھا تعددت مبادئ النظریة البنائیة كم

، والذین ركزوا على الدور الفعال )٣٨: ٢٠٠٥النجدي،(و ) ٨٤: ٢٠٠١ناصر،(
  :وقد لخصت الباحثة أبرز ھذه المبادئ وھيللمتعلم البنائي في عملیة التدریس، 

 :المعرفة السابقة -١
تكاز في معرفة المتعلم السابقة أو البنیة المعرفي السابقة للمتعلم ھي محور االر

عملیة التعلم على أساس ھذه النظریة، كون المتعلم یبني معرفتھ على ضوء خبراتھ 
  .السابقة، وذلك شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى

 :التعلم ذو المعنى -٢
یتعلمھ بناء ذاتیا، حیث یتشكل المعنى داخل بنیتھ  إن المتعلم یبني معنى لكل ما   

فاعال اجتماعیا مع العالم الخارجي المحیط بھ، المعرفیة من خالل تفاعل حواسھ ت
وذلك لتزویده بمعلومات وخبرات تمكنھ من ربط المعلومات الجدیدة بما لدیھ من 

  .معلومات ، بشكل یتفق مع المعنى العلمي الصحیح للمعرفة
 :البحث عن حل المشكالت -٣

لة أو إن التعلم یحدث على أفضل وجھ وفي أفضل الظروف عندما یواجھ الفرد مشك
موقفا أو مھمة حقیقیة، فیبدأ بالبحث عن حلول مناسبة من خالل العملیة البنائیة 
للمعرفة، حیث یحدث تغییر في بنیة الفرد المعرفیة، كتنظیم األفكار والخبرات 

  .الموجودة مسبقا في حال دخول معلومات جدیدة



- ١٤  - 
 

 مبادئ ) أبلتون Appleton(نقال عن الخلیلي و) ٣: ٢٠٠٣المیھى، (وقد ذكر 
أثناء  والمعلم الدور اإلیجابي الفعال للتلمیذ لقائمة على دمجنظریة البنائیة والل أخرى

  : وقد أجملھا فیما یلي رستھ لألنشطة التعلیمیة،عملیة التدریس من خالل مما
 :التھیئة الحافزة -١
ضرورة بدء الموقف التعلیمي بتھیئة حافزة مثیرة للمتعلم ، تدفعھ للتعلم بشغف   

  .ورغبة
 :صیاغة األھداف التعلیمیة -٢
یجب على المعلم صیاغة عدد محدد من األھداف التعلیمیة المحددة، التي یجب أن  

  .یحققھا التالمیذ بعد دراستھم للمادة التعلیمیة
 :تنوع عرض المحتوى -٣
لفظیا، عرض الصور : البد من عرض المحتوى العلمي للمادة بطرق مختلفة  

الخ ...رسوم التخطیطیة وخرائط المفاھیم، الحساب والكمبیوترالثابتة والمتحركة، ال
  .مما یساعد التلمیذ على استیعاب ذلك المحتوى

 :البناء المعرفي -٤
یجب التركیز على الدور اإلیجابي للتلمیذ أثناء عملیة التعلم، حیث یبني التلمیذ  

علیمیة المحیطة معرفتھ وخبراتھ من خالل تفاعلھ مع غیره من التالمیذ ومع البیئة الت
  .بھ
 :وسائل التقویم المعرفي -٥
ضرورة توفر وسائل تقویم مناسبة تساعد على تحقیق التعلم ذي المعنى للمتعلم،  

  . وبالتالي وصولھ إلى مستویات متقدمة في التحصیل واإلنجاز
  
   البنائیةللنظریة التطبیقات التربویة:  

  : منھاو، ات التربویة للنظریة البنائیة العدید من التطبیق) ٤٢: ٢٠٠٥النجدي،(ذكر 
 :التعلم) دورة(دائرة  -١

وھي إحدى استراتیجیات التدریس القائمة على النظریة البنائیة ، وھي عبارة عن 
نموذج دائري ُیبین مراحل التعلم، تعتمد على التحري واالستقصاء، والبحث، 

  : وتتكون عملیا من ثالث مراحل ، ھي
وتبدأ بالتفاعل المباشر بین المتعلم والخبرة الجدیدة، : المفھوممرحلة اكتشاف  -

یدفعھ للبحث عن إجابات لتلك التساؤالت، وأثناء  والتي تثیر لدیھ التساؤالت مما
عملیة البحث قد یكتشف أشیاء أو أفكار أو عالقات جدیدة لم تكن معروفة لدیھ من 

 .قبل
بالمفھوم أو المبدأ المتعلق بالخبرة  وتبدأ بتزوید المتعلم: مرحلة تقدیم المفھوم -

الجدیدة، وأحیانا یطلب منھ محاولة التوصل إلى صیاغة واضحة للمفھوم بطریقة 
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تعاونیة جماعیة ، أو یتوصل إلیھا بنفسھ إن أمكن ذلك، ثم ُیجمع من المتعلمین 
معلومات حول الدرس ، مع مساعدة المعلم لھم في معالجتھا و تنظیمھا عقلیا 

 .ا بلغة مناسبة للمفھوموتقدیمھ
حیث یقوم فیھا المتعلم بأنشطة مخطط لھا ، والتي تعینھ : مرحلة تطبیق المفھوم -

على انتقال أثر التعلم وتعمیم خبرتھ التي اكتسبھا في مواقف جدیدة، مما یؤدي إلى 
التنظیم العقلي للخبرات وترتیبھا، ویكون ذلك بإیجاد العالقات والروابط بین 

دیدة والخبرات السابقة، وبالتالي اكتشاف تطبیقات جدیدة لما تم تعلمھ الخبرات الج
 .، فیعود إلى مرحلة االكتشاف لتكتمل دورة التعلم 

  
 :التعلیمیة) السقاالت(السنادات  -٢

یستخدمھا المعلم مؤقتا، یقدم من خاللھا مجموعة من األنشطة فأما ھذه االستراتیجیة 
والبرامج التي تزید من مستوى الفھم لدى المتعلم، حتى یستطیع أداء ھذه األنشطة 
ذاتیا، وتتكون من عدة مراحل، حیث كل مرحلة تسند المرحلة  التي بعدھا، وعلى 

  :   حل ھيھذا األساس تم تسمیتھا بالسنادات التعلیمیة، وھذه المرا
یعطي المعلم في ھذه المرحلة فكرة عامة عن الدرس، مع : مرحلة التقدیم -

استخدام التلمیحات والتساؤالت المثیرة وتبادل األفكار بین المعلم والمتعلم في بعض 
 .عناصر الدرس

بعد تقدیم الفكرة العامة للدرس، یشارك المعلم : مرحلة التعلیم الجماعي -
الدرس الجانبیة، حیث یطرح علیھم العدید من التساؤالت  المتعلمین في بعض أفكار

، ومن ثم یتركھم یبحثون عن إجاباتھا في مجموعات صغیرة ، ثم في مجموعات 
 .أصغر ، حتى یتبقى طالبان فقط في المجموعة الواحدة

بعد أن وضحت معظم جوانب الدرس، وتم تداولھا بشكل : مرحلة التعلیم الفردي -
ب لیتعلم بمفرده، تحت إشراف المعلم ومراقبتھ، كما یمكن جماعي، ُیترك الطال

 .للمعلم تبادل الدور مع المتعلم، فیما ُیعرف بالتدریس التبادلي
في مرحلة  - من خالل إشراف المعلم على المتعلمین: مرحلة التغذیة الراجعة -

ومن ثم  ألخطائھم،یعطي المعلم تغذیة راجعة للمتعلمین تصحیحا  -التعلیم الفردي
 .یتم استخدام ھذه التغذیة الراجعة من قَبل المتعلم ذاتیا

حیث تنتقل جمیع المسئولیات من المعلم إلى المتعلم : مرحلة مسئولیة المتعلم   -
ذاتھ، مع إلغاء التغذیة الراجعة لھ من المعلم، مع مراجعة أداء المتعلم دوریا، حتى 

 .یصل إلتقان التعلم
قل كامل المسئولیة إلى المتعلم، تزداد درجة بعد ن: مرحلة استقاللیة المتعلم -

استقاللیتھ في التعلم وإتقانھ لھ، فُیترك لیتعلم بمفرده دون تدخل من المعلم ، مع 
 .التمھید لممارسات تعلیمیة قادمة یقوم بھا المتعلم بمفرده
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 ):v(الشكل  نموذج خریطة -٣

أن ھذا النموذج من تطبیقات النظریة البنائیة قدمھ ) ٢٦: ٢٠٠٠زیتون،(ذكر 
، حیث تمثل أداة )أوزوبل(وھي تنتمي إلى نظریة ) Bob Gowinبوب جوین (

تعلیمیة توضح التفاعل القائم بین البناء المفاھیمي للمعرفة وبین البناء المنھجي أو 
  :من ثالثة أجزاء) V(اإلجرائي لھ، لذلك تتكون خریطة الشكل 

وھو الجانب النظري المفاھیمي ، حیث یشمل المبادئ والنظریات : ب األیسرالجان -
والمفاھیم المتضمنة لدرس ما، حیث یتدرج الجانب األیسر بتدرج المفاھیم من 

  .  األكثر شمولیة إلى األقل شمولیة حتى ینتھي بالمفاھیم التحتیة للخریطة
یشتمل على الملحوظات وھو الجانب اإلجرائي العملي حیث : الجانب األیمن -

المحسوسة لألشیاء واألحداث، وكل ما یتعلق بھا من صور فوتوغرافیة أو مقاطع 
الرسم : مصورة أو مسجلة، ویتم ترتیبھا أو تنظیمھا في أشكال ذات معنى مثل

 .البیاني وجداول المقارنة والخرائط المعرفیة
لرئیس الذي یقع حیث تربط الجانبین معا من خالل السؤال ا): V(بؤرة الشكل -

 ).V(أعلى الشكل 
 
 :خرائط المفاھیم -٤

وسوف یتم اإلسھاب  في ھذا التطبیق التربوي ، لكونھ أحد المحاور الرئیسیة 
  . ألدبیات الدراسة

  
 نشأة خرائط المفاھیم: 

في التربیة، ظھر على ) Jan Piajeجان بیاجیھ (بعد انتشار النظریة البنائیة لـ
أوزوبل (نھجھا العدید من نظریات التعلم الحدیثة ، والتي طورھا من بعده العالم 

Uzubel ( في  نظریةھذه النشأت ، حیث " التعلم اللفظي ذي المعنى"وأسس نظریة
أواخر القرن العشرین، وھي النظریة التي ترتكز علیھا استراتیجیة خرائط المفاھیم، 

من نظریات التعلم التي تقوم على مبدأ أن التعلم ال یكون ذا معنى نظریة د ھذه الوتع
لدى المتعلم إال إذا ارتبط ببنیتھ المعرفیة السابقة المتكونة لدیھ من قبل ، وتعد 

: ٢٠٠١الشربیني،.(یة لھذه النظریةخرائط المفاھیم إحدى أھم التطبیقات التربو
١٠٥(.  

أن ) ١٤: ٢٠٠٥قطامي والروسان،(نقال عن ) ١٣٧١: ٢٠٠٩نصر،(وأوضح   
والتي طورھا العالمان ) أوزوبل(استراتیجیة خرائط المفاھیم جاءت مستندة إلى أفكار 

بالوالیات المتحدة األمریكیة، ) كورنیل(في جامعة ) Novak & Gowinنوفاك وجوین (
ا یتعلق بالتعلم ذي المعنى، في إیجاد طریقة فیم) Uzubel أوزوبل (وقد استفادا من أفكار 
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تدریس مبتكرة وھي خرائط المفاھیم، والتي تعتمد على اندماج المعلومة الجدیدة بالبنیة 
  .المعرفیة للمتعلم، وبذلك یعاد تشكیل البنیة المعرفیة لدیھ

  
 المفاھیم طائخر ماھیة: 
من مجموعة من أشكال تخطیطیة تتض" على أنھا ) ١٣٨٣: ٢٠٠٩نصر،(عرفھا   

المفاھیم، مرتبة ومتسلسلة من أعلى إلى أسفل، فیوضع المفھوم العام أو الشامل 
أعلى الخریطة، ویتم التدرج من أعلى ألسفل، حیث المفاھیم األقل عمومیة،حتى 

نصل إلى المفاھیم المحددة، تنتھي بأمثلة موضحة لھا، مع مراعاة أن تكون المفاھیم 
العمومیة في مستوى أفقي واحد،ویتم الربط بین المفاھیم  التي لھا نفس الدرجة من

  ". بخطوط أو أسھم یكتب علیھا كلمات ربط توضح معنى العالقة بینھا
بنیة ھرمیة متسلسلة توضع فیھا "على أنھا ) ١٠٧: ٢٠٠١الشربیني،(وعرفھا    

عند  والمفاھیم األكثر تحدیدا، المفاھیم األكثر عمومیة وشمولیة عند قمة الخریطة
عبارات تكتب  ت بین المفاھیم عن طریق كلمات أووتمثل العالقا، قاعدة الخریطة

  ".ھومینعلى الخطوط التي تربط بین أي مف
معرفیة للمفاھیم وعرفتھا مسمى الخرائط ال) ٣٠٤:م٢٠٠٦كوجك،(وأطلقت علیھا   

وتحدید أسلوب یعلم التالمیذ مھارات التحلیل، والقدرة على إیجاد العالقات "بأنھا 
  "األولویات، والتخطیط ألفكارھم بطریقة علمیة منطقیة

 أن)  Concept Mapping (المفاھیم  تخریطن ھنا یمكن القول أنھ یمكن لوم
وذلك من خالل تنظیم ، لعب دورا مھما في تنظیم وضبط عملیة التعلیم والتعلمی

طریقة المناسبة حیث یبرز دور خرائط المفاھیم في إیجاد ال، محتوى المنھج الدراسي
مما یسھل استیعاب ، التي توضح السالسل الترابطیة بین المفاھیم في المنھج الدراسي

  .)١١٦: ٢٠٠١، الشربیني(  .تعلم الفعالالمادة الدراسیة لدى الطالب وتحقیق ال

  

 خصائص خرائط المفاھیم: 
  :بعض الخصائص لخرائط المفاھیم وھي) ٣٨: ٢٠٠٣القاسم والزغیبي،(ذكر 

حیث تبدأ بالمفاھیم األكثر شمولیة في قمة الخریطة ومن ثم : ھرمیة ومنظمة . -١
 .المفاھیم األكثر خصوصیة تحتھا

أي تعتمد على روابط وأسھم لفھم وتفسیر معنى العالقات بین : مرتبطة ومفسرة -٢
 .  المفاھیم

تؤدي إلى التوصل إلى صورة تكاملیة إبداعیة، تبین عمق أو سطحیة : تكاملیة -٣
 .لدى المتعلمالفھم 
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مي تعتمد على المفاھیم والعالقات بینھا، وبالتالي تطور البناء المفاھی: مفاھیمیة -٤
 .العالقات بینھاوتحدید  المعلومات لدى المتعلم وتساعده على إدراك

 
 أھمیة خرائط المفاھیم في عملیة التعلیم والتعلم: 

الشربیني والطنطاوي، (ذكر العدید من الباحثین أھمیة خرائط المفاھیم ، مثل 
ولخصت الباحثة أبرزھا ) ١٥: ٢٠٠٥قطامي والروسان،(و) ١٠٨- ١٠٧: ٢٠٠١

  :فیما یلي
 .إدراك العالقة بین المفاھیم تسھل التعلم و -
 .تقلل من شدة القلق عند المتعلمین وتغیر اتجاھاتھم نحو المفاھیم الصعبة -
 . التفكیریة تطویر العملیات الذھنیة والقدراتالمتعلمین على  تساعد -
 .التغلب على التعلم بالحفظبالتالي و،الجدیدة بالمفاھیم القدیمةتربط المفاھیم  -
ة الدراسیة، فتعلمھم كیف تساعد المتعلمین في مواجھة الصعوبات عند تعلم الماد -

 .من خالل نماذج مفاھیمیة متكاملة ومترابطة یتعلمون
بھا بشكل أسھل في صورة شبكة واستیعا متعلمین من فھم المادة التعلیمیةتمكن ال -

 .مفاھیمیة
 .تساعد في تصحیح األخطاء المفاھیمیة بھدف تصحیحھا وتكوین المعنى -
 
  أشكال خرائط المفاھیم:  

  :أن لخرائط المفاھیم شكلین أساسیین) Novak,1990: 942(ذكر نوفاك 
حیث تترتب فیھا المفاھیم بشكل خط رأسي غیر متفرع ، : خریطة أحادیة البعد  - ١

 :)١(كما یوضح الشكل 
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  نموذج تخطیطي لخریطة المفاھیم أحادیة البعد): ١(شكل 

  
  
  
  
  
  

  

 
وتكون فیھا المفاھیم مرتبة بشكل متفرع شجري، توضع : خریطة ثنائیة البعد  - ٢

بھ المفاھیم المصنفة تحت المفھوم العام ، موضحة العالقات المتسلسلة بینھا جمیعا، 
وھي تسمح بتمثیل العالقات بین المفاھیم تمثیال أشمل من الشكل أحادي البعد ، كما 

 ): ٢(في الشكل
                          
  البعدثنائیة نموذج تخطیطي لخریطة المفاھیم ): ٢(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
 

  مبناء خرائط المفاھی  - و

نرى أن ھناك فرقا بین خرائط المفاھیم أحادیة البعد ) ٢(والشكل ) ١(ومن الشكل 
ویتضح أن خرائط المفاھیم ثنائیة البعد أكثر تفرعا وشموال للمفاھیم  وثنائیة البعد،

وأكثر تباینا في العالقات والروابط، لذا فھذا النوع ھو األكثر استخداما خاصة في 
مجال التدریس، مما یجعل أسلوب التدریس أكثر تماسكا وترابطا ، مما یسھل إدراك 

  .مفاھیم الدروس واستیعابھا

  

 

  

المفھوم  الرئیس و األكثر عمومیة                                                                                
  أسھم  وروابط

  المفھوم  الثانوي والوسیط                                                 

                                               

 المفھوم األقل عمومیة                                             

  المفھوم  الرئیس و األكثر عمومیة                                                                        

                                                                                                   

  المفاھیم  الثانویة                                                            

  

  المفاھیم األقل عمومیة  

  

مثال لكل مفھوم                                                                                                                                                                  

 أسھم وروابط 



- ٢٠  - 
 

 لمفاھیمبناء خرائط ا:   

تبنى خریطة المفاھیم في ضوء نظریة أوزوبل بطریقة ھرمیة بحیث توضع فیھا 
والمفاھیم األكثر تحدیدا عند ، المفاھیم األكثر عمومیة وشمولیة عند قمة الخریطة

أن بناء  )١٠٩ -١٠٨: ٢٠٠١، والطنطاوي الشربیني( ، وقد ذكر قاعدة الخریطة
   :لخصتھا الباحثة فیما یلي واتالخطعدد من  وفقخریطة المفھوم یتم 

تحدید المفاھیم  تحلیل محتوى الموضوعات المتضمنة للمادة الدراسیة بھدف -
  .المتضمنة في كل موضوع وتحدید العالقات بینھا والفرعیة األساسیة

  .الرئیس في كل موضوع في قمة الخریطة فھوموضع الم -
كوضع مفاھیم : ترتیب المفاھیم وفقا لمستوى التجرید والترابط فیما بینھا مثال -

ومن ثم وضع مفاھیم أسفل قمة الخریطة مباشرة الدرجة األولى من الشمولیة 
تلو مفاھیم  ووضع مفاھیم الدرجة الثالثةمفاھیم الدرجة األولى، تلو الدرجة الثانیة 
  .وھكذا... الدرجة الثانیة

 مع إعطاء اسم لكل وصلة، بخطوط أو أسھم  ھیم المترابطة ببعضھاتوصیل المفا -
  .إن أمكن

 .مراجعة الخریطة الواحدة مرات عدیدة للتأكد من صالحیتھا وصحتھا -
   
 في العملیة التعلیمیة مجاالت استخدام خرائط المفاھیم:  

 الشربیني( وقد وضحھا ُتستخدم خریطة المفاھیم في عدد من المجاالت التربویة، 
، حیث تتحول خریطة ) ١٣٩٩: ٢٠٠٩نصر،(و )١١٢: ٢٠٠١، والطنطاوي

المفاھیم في كل مجال من ھذه المجاالت إلى أداة فعالة في العملیة التعلیمیة، وقد 
  : لخصت الباحثة ھذه االستخدامات كما یلي

 :تخطیط المناھجكأداة ل  - ١

ھ یركز ألن، كبیرةیعد استخدام خرائط المفاھیم في مجال تخطیط المناھج ذو فائدة 
تخطیطا تسلسلیا صحیحا، یوضح منھجیة  انتباه مصمم المنھج على تخطیط المنھج

فیصبح المنھج ، الترابط بین محتوى المنھج كذلك یزید منو، المدى والتتابع للمفاھیم
  .عبارة عن سالسل مترتبة على نواتج التعلم المقصود

 :تحلیل محتوى الكتاب المدرسيل كأداة - ٢
خرائط المفاھیم تعتمد على المفاھیم والعالقات بینھا ، فھي تشجع المعلم  نظرا ألن

والمتعلم على حد سواء على تحلیل محتوى المادة الدراسیة بشكل دقیق، ابتداء من 
المفاھیم العامة  فالخاصة فاألكثر خصوصیة، مع التوصل للمبادئ الرئیسیة التي 
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المتعلم صورة واضحة في عقلھ عن تجمع المفاھیم ، وبالتالي یبني المعلم أو 
  .  الموضوع الذي یتم تناولھ

 : تخطیط التدریسل كأداة - ٣
تساعد خرائط المفاھیم المعلم في معرفة ما یرید أن یعلمھ لتالمیذه، وما یرید من 
تالمیذه أن یتعلموه، فھي تساعد المعلم في تكوین نظرة شمولیة للموضوع الذي 

بین مفاھیم ھذا الموضوع، كما تمكن المعلم من سیدرسھ ، مع إیضاح العالقات 
  .تجنب األخطاء أثناء عملیة التدریس

 :ستراتیجیة تعلیمیةأداة واك - ٤
في  أن خرائط المفاھیم یمكن استخدامھا كأداة تعلیمیة)   Novak, 1986(یؤكد 

وكذلك ، على ربط المفاھیم الجدیدة بالمفاھیم السابقة تالمیذفھي تساعد ال، التدریس
ن استخدامھا لتوضیح العالقات بین المفاھیم المتضمنة في موضوع واحد أو یمك

  .وحدة دراسیة أو مقرر دراسي كامل
  :كأداة للتقویم - ٥

إن خرائط المفاھیم یمكن أن تستخدم كأداة تشخیصیة لتقویم تعلم التالمیذ بدال من 
وفھمھم  كما تفید في تقویم مدى تعرف التالمیذ، االختبارات التقلیدیة المكتوبة

میذه بناء خریطة مفاھیمیة للتركیب البنائي للمادة الدراسیة حیث یطلب المعلم من تال
، فیتضح من خاللھا عمق أو سطحیة البناء أو الوحدة التي تمت دراستھا عللموضو

  .المفھومي للتلمیذ
  
 خریطة المفاھیم والمرحلة االبتدائیة: 

المفاھیم وتالمیذ المرحلة االبتدائیة ،  أكدت الباحثة أن ھناك عالقة وثیقة بین خریطة
  :خصائص تالمیذ المرحلة االبتدائیة وھي )٢٢٢: ٢٠٠٤العناني،(فقد ُذكرت 

 .لدى التلمیذ نمو الحواسزیادة التوافق البصري، وزیادة  -
 .وعملیات التحلیل والتركیب والتذكر ویتجلى في الذكاء ،النمو العقلي السریع -
 .الحسي إلى التفكیر المجردیبدأ بالتحول من التفكیر  -
 .وحل المشكالت القدرة على االبتكار واإلبداع في التفكیر -
كانت أكثر  لو ، والقدرة على تكوینھا ، وعلى المفاھیم زیادة االنتباه والتركیز -

 .تجریدا أو تعقیدا
  .نمو المیول واالتجاھات واالستقرار االنفعالي  -

التي وضحھا  خرائط المفاھیمصائص خھناك عالقة كبیرة بین نجد  مما سبق،   
تالمیذ المرحلة خصائص و ،١٨السالف ذكرھا ص) ٢٠٠٣القاسم والزغیبي ،(

ھذه الخصائص كل منھا  تالؤم ، بحیث أن)٢٠٠٤العناني،(التي وضحتھا  االبتدائیة
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إحدى یجعل من استخدام خریطة المفاھیم مع تالمیذ المرحلة االبتدائیة مع األخرى، 
لذا وّضحت الباحثة وجھ التالؤم  ھذه المرحلة،المستخدمة ل دریسأفضل طرق الت

  : بینھما على النحو التالي

  )١(جدول 

  .محاكاة خصائص خرائط المفاھیم لخصائص نمو تالمیذ المرحلة االبتدائیة
  

  خصائص 
  خرائط المفاھیم

خصائص النمو لتالمیذ    
  المرحلة االبتدائیة

  وجھ
  التالؤم

  
  
  

  ھرمیة ومنتظمة

  
  

زیادة التوافق البصري 
  ونمو الحواس

التوافق البصري یمكن 
التلمیذ من ترتیب المفاھیم 
بالشكل الھرمي الصحیح 

بدءا بالمفھوم األكثر شموال 
في قمة الھرم انتھاء 

بالمفاھیم األقل شموال في 
  .قاعدة الھرم

  
  

  مرتبطة و مفسرة

  
  النمو العقلي 

- التحلیل-التذكر - الذكاء(
  )التركیب

التذكر والتحلیل یمكن 
التلمیذ من  تفسیر وتحلیل 

العالقات بین المفاھیم 
وإدراك الروابط التي 

  .بینھا
  
  
  

  تكاملیة و إبداعیة

  
  

القدرة على التفكیر 
  واإلبداع

التفكیر اإلبداعي یسھل 
على التلمیذ رؤیة المفاھیم 
في صورة تكاملیة شاملة 

فیسھل علیھ تصمیم 
 خریطة متكاملة المفاھیم
یظھر فیھا عمق البناء 

  .المفھومي لدیھ
  

  مفھومیة
  

القدرة على إدراك المفاھیم 
  المجردة والمعقدة

تطور القدرة على إدراك 
المفاھیم یساعد التلمیذ في 
الوصول لمستویات عالیة 

  .من التجرید المفھومي
 

نجد أن ھناك تالؤم كبیر بین خصائص النمو لتالمیذ المرحلة ) ١(من الجدول 
االبتدائیة وبین خصائص الخرائط المفاھیمیة ، فنجد أن التوافق البصري لدى التلمیذ 
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یساعده في تكوین شبكة مفاھیمیة منتظمة، وكذلك قدرتي التحلیل والتركیب لدیھ 
الخریطة، كما أن قدرة التفكیر واإلبداع لدى یمكنانھ من تحدید العالقات بین مفاھیم 

التلمیذ تسھل علیھ اإلبداع في تصمیم خریطة شاملة ومتكاملة المفاھیم، وأخیرا نجد 
أن قدرة التلمیذ على إدراك المعاني المجردة یساعد التلمیذ في الوصول لمستویات 

  .ائھاعالیة من التجرید المفھومي الذي تعتمد علیھ خرائط المفاھیم في بن
ومما سبق یتضح الترابط العمیق بین خصائص النمو لتالمیذ المرحلة االبتدائیة وبین 

خصائص الخرائط المفاھیمیة وبیان أوجھ التالؤم الكبیر بینھما ، مما یجعل من 
  .خرائط المفاھیم أسلوبا مناسبا وفعاال لتدریس تالمیذ ھذه المرحلة 
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  االقتصاد المنزليالتحصیل واالتجاه نحو مقرر  :المبحث الثاني

 تعریف التحصیل الدراسي: 

التحصیل الدراسي یتمثل في المعرفة التي یحصل علیھا الفرد من خالل إن 
برنامج او منھج مدرسي ویقتصر ھذا المفھوم على ما یحصل علیھ الفرد 

تكیفا مع المتعلم من معلومات وفق برنامج معد یھدف الى جعل المتعلم أكثر 
  )٢-نت. (الوسط االجتماعي الذي ینتمي إلیھ

ھو مستوى محدد من " الدراسي ان التحصیل)  ٤٧: ١٩٩٦الخلیلي، ( ویرى
األداء او الكفاءة في العمل الدراسي، كما یقیم من قبل المعلمین او عن طریق 

ول االختبارات المقننة ویركز ھذا المفھوم للتحصیل الدراسي على جانبین، األ
وم والثاني، على طریقة التقییم، التي یقللمتعلم  لى مستوى األداء او الكفاءةع

 ،المدارسفي التحصیلیة المعمول بھا  یقاس باالختبارات ، وإنھ"بھا المعلم
والتي  ،التي تستعمل لقیاس المحصلة النھائیة لمجموعة المعارف والمھاراتو

  .ة السنة الدراسیةتتمثل في المجموع العام لدرجات التلمیذ في نھای
  

   العوامل المؤثرة على التحصیل الدراسي: 

العوامل التي تؤثر على التحصیل الدراسي لدى )  ٩٦: ٢٠٠٥الضامن،(ذكر 
 :المتعلمین ، وھي 

 .القدرة على التركیز واالنتباه ومثل نسبة الذكاء : العقلیة القدراتا -
التكیف  مدىاإلحباط وفقدان الثقة بالنفس و مثل: النفسیة واالنفعالیةالعوامل  -
 .كراھیة مادة دراسیة معینة أو أكثر ومشاكل النوم والتبول الالإرادي حب أو و
 سالمةالبنیة الجسمیة ، و قوةالنمو ومعدل مثل : الصحیة والجسمیةالعوامل  -

  الحواس مثل السمع والبصر، والوضع الصحي العام مثل 
 .الحالة الغذائیة    

التكیف بین أفراد والعالقات األسریة مثل : االجتماعیة واالقتصادیة عواملال  -
َباء ورغاطموح  ، أواالسرة أسالیب  ، وبتھم في التحصیل العالي ألطفالھمال

 .الوضع االقتصادي االسري  ن، وى تعلیم الوالدیمستو،و التنشئة األسریة 
أو بین المدرسین  العالقة بین المدرسین أنفسھم،مثل : المدرسیة العوامل -

 ، وواإلدارة، أو بین المدرسین واإلدارة من جھة والطلبة من جھة أخرى
ومناسبة الجو المدرسي العام، للمتعلمین المناھج وطرق التدریس مناسبة 
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الوسائل التعلیمیة والتجھیزات ومدى توفر  ومناسبة نظام االمتحانات،
 . المدرسیة

 تعریف االتجاه نحو المادة: 
تمام بدراسة االتجاھات قد بدأ بعد ظھور مفھوم االتجاه في بدایة القرن إن االھ

أن )  ٨٥: ٢٠٠٠(الفالح نقال عن ) ٨٩: ١٤٢٧المطرفي،(یذكر الحالي حیث 
االھتمام قد زاد وتنامى بشكل خاص خالل العقدین المنصرمین ، وتمثل االتجاھات 

ً في أفعال اإلنسان ویكاد یكون مفھوم اال ً مركزیا تجاه من أھم المفاھیم النفسیة مكانا
  .على حد سواء واالجتماعیة

وتعددت اآلراء في وضع تعریف محدد لالتجاھات ، حیث یعتبر ألبورت 
(Allport) ،١٩٩٨،طامي ق(وعرفھ  من أوائل المھتمین بتحدید مفھوم االتجاه :

استعداد نفسي لالستجابة الموجبة أو السالبة نحو مثیرات من أفراد أو " بأنھ ) ١٦٣
واالتجاھات بشكل ، "عادة بأحب أو أكره أشیاء تستدعي ھذه االستجابة ویعبر عنھا 

الشعور اإلیجابي أو السلبي الذي یتبناه " بأنھا ھي ) ٦٥: ٢٠٠١(عام عرفھا زیتون 
  ".الفرد نحو موضوع معین 

  
  نحو المادة االتجاه خصائص :  

، وراشد ) ١١١-١١٠: م ٢٠٠١(، وزیتون ) ٢٠-١٥:م ١٩٨٨(ذكر زیتون  
خصائص االتجاھات العلمیة ، ولخصتھا الباحثة ) ٩٠-٨٩: م ٢٠٠٢(وآخـرون 

  :  كالتالي
أي لیست غریزیة أو موروثة، وإنما حصیلة مكتسبة من : متعلمة ومكتسبة  -

الخبرات واآلراء والمعتقدات یكتسبھا المتعلم من خالل تفاعلھ مع بیئتھ المادیة 
  . واالجتماعیة، وھي أنماط سلوكیة یمكن اكتسابھا وتعدیلھا بالتعلیم والتعلم 

اھاتھ لحد كبیر فالطالب ذو االتجاھات العلمیة یمكن أن تكون اتج: تنبئ بالسلوك  -
  . منبئات لسلوكھ العلمي 

االتجاھات تحفز وتھیئ لالستجابة ، وبالتالي فإن وجود تھیؤ  :استعداد لالستجابة  -
  . أو تحفیز كامن یھیئ الشخص لتلك االستجابة 

-  ً ما یمیز االتجاھات أن المتعلم یكون مع أو ضد شيء  :استعداد لالستجابة عاطفیا
  . المكون الوجداني أھم مكونات االتجاه أو موقف ما، لذلك یعتبر 

االتجاھات المتعلمة في مراحل العمر المبكرة یصعب :  قابلة للتعدیل والتغییر -
ً ؛ ألنھا مرتبطة بشخصیة الفرد وحاجاتھ ، ومع ذلك فاالتجاھات قابلة  تغییرھا نسبیا

  . للتعدیل؛ ألنھا مكتسبة ومتعلمة 



- ٢٦  - 
 

من خالل مقاییس االتجاھات، وذلك من یمكن قیاس االتجاھات : قابلة للقیاس  -
خالل قیاس االستجابات اللفظیة للطلبة، أو من خالل قیاس االستجابات المالحظة 

  . لھم 
  .ومن ھنا تتضح أھمیة دور المعلم في تكوینھا وتنمیتھا لدى المتعلم 

  
  نحو المادة االتجاهأقسام :  
راشد ( كما ذكرھا ویمكن تحدید أنواع االتجاه نحو مادة العلوم في ثالثة أقسام   

  : وھي )  ٩٤: م ٢٠٠٢وآخرون ، 
ویدل على مشاعر أو حاالت السرور والسعادة أو : االتجاه نحو االستمتاع بالمادة -

 . الضیق التي ترتبط بدراسة الطالب لموضوعات مادة معینة 
ویدل على إدراك الطالب لقیمة المادة وأھمیتھا في : االتجاه نحو قیمة المادة  -

 . حیاتھ ومدى ارتباطھا بالمواد األخرى
ویدل على أسلوب وطریقة معاملة معلم المادة لطالبھ : االتجاه نحو معلم المادة -

 ً   ومدى حبھم لھ وتقبلھم لطریقتھ في التدریس وتكوین عالقة طیبة معھ واتخاذه مثال
 .أعلى لھم 

وعلى ھذا األساس تم تصمیم مقیاس االتجاه للدراسة الحالیة كما سیوضح في 
الفصل الثالث، حیث یمثل كل محور من محاوره الثالثة نوعا من االتجاه نحو المادة 

  .المذكور آنفا
  

  تنمیة االتجاھات العلمیة ودور المعلم في ذلك:  
علوم ، كما ادة العلوم أحد أھداف تدریس التعتبر تنمیة االتجاھات اإلیجابیة نحو م

، وذلك لما لالتجاھات من أثر فعال في توجیھ ) ٩٧: ١٤٢٧المطرفي،( ذكر
المتعلمین نحو بذل مزید من الجھد في سبیل تعلم أفضل ، ولھا دور ھام في التعلیم 

  . المعرفي
والتي لدروس لویمكن اإلشارة إلى بعض النقاط التي یسترشد بھا المعلم في التخطیط 

 – ٩٤: م ٢٠٠٢ ،راشد وآخـرون( االتجاھات العلمیة والتي أوردھا تنمیةتسھم في ت
  : في التالي)  ٩٥

أن یحدد االتجاه أو االتجاھات التي سیتعلمھا التالمیذ وأن یوضح لھم وصف  -
االتجاه أو أنواع السلوك المتصلة بھ ، وذلك بما یتناسب مع خبراتھم السابقة 

  . ھم ومستویات نمو
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اختیار خبرات وأسالیب مناسبة لتنمیة فھم التالمیذ لھذه االتجاھات وتدریبھم على  -
،  القصص العلمیة ، العروض العملیة كممارسة أنواع السلوك الخاص بھا ، 

، واألسالیب التدریسیة المناسبة لخصائص النمو النشاط العملي وإجراء التجارب
  .العقلي لدى المتعلمین

مضمونھا أن یعرض المعلم على تالمیذه بعض النماذج اإلنسانیة التي تظھر  -
مي الذي یمكن أن تعریف التالمیذ بجوانب من السلوك العلواالتجاھات العلمیة ، 

، كما أن تھیئة جو یتسم بالنشاط والحیویة ویعتمد على المناقشة من یقوموا بمثلھ 
  .میذ شأنھ أن ینمي االتجاھات العلمیة عند التال

   
 التحصیل و االتجاه نحو مقرر االقتصاد المنزلي: 

من المعروف في كثیر من األنظمة التعلیمیة المختلفة في معظم الدول العربیة أن 
تعلیم الفتاة تعني ) التربیة األسریة(مقررات االقتصاد المنزلي أو ما یعرف بـمقرر 

 ً ، كما  الطبخ والحیاكة تعلیمھا على واقتصر . لتقوم بمھمتھا في الحیاة زوجة وأما
نجد أنھا لیست من المواد األساسیة أو اإلجباریة في جمیع مراحل التعلیم، وھي 
كذلك في نظام التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة، فھي ال تدخل ضمن مقررات 

االمتحانات الفصلیة أو النھائیة لطالبات المدارس في مختلف المراحل التعلیمیة، 
ك ففي المدارس الحكومیة الثانویة للبنات فإن الطالبة في مرحلة الصف الثاني كذل

التفصیل  –االقتصاد المنزلي (ثانوي ُتخّیر بین دراسة إحدى ھذه المقررات 
، وأما في مرحلة الصف الثالث ثانوي فإن ھذه ) التربیة الفنیة –والخیاطة 

  ). ٣-نت. (المقررات الثالثة ُتلغى نھائیا
ل المعطیات السابقة الستراتیجیة تعلیم مقررات االقتصاد المنزلي ومن خال

وخاصة في المملكة العربیة السعودیة ، كان من المتوقع أن یتدنى المستوى 
التحصیلي لمقرر االقتصاد المنزلي لدى الطالبات عن باقي المقررات الدراسیة، 

ن على توجیھ طاقاتھن وتدریجیا یفقد ھذا المقرر اھتمام الطالبات تجاھھ ، وحرصھ
  .  وإبداعاتھن نحو االقتصاد المنزلي

تطور  ولھذا السبب تم في اآلونة األخیرة االھتمام بمقرر االقتصاد المنزلي ، فقد
وخاصة في مقرر فكان من توجھاتھ  في المملكة العربیة السعودیة، تعلیم الفتاة

وتدریبھا على استخدام البتكاریھ لدى الفتاة اتنمیة القدرات االقتصاد المنزلي 
مما دفع بتغییر مفردات  المختلفة، األسلوب العلمي في التفكیر واكتساب المھارات

الذي أصبح من العلوم المتنامیة في " االقتصاد المنزلي"إلى " التدبیر المنزلي"مفھوم 
ولما كان للتقدم التكنولوجي أثره على األفراد والجماعات فقد  ،الساحة األكادیمیة

ً أصب ً حیویا مما حتم تحدیث ، في المناھج العلمیة والتربویة ح علم األسرة یمثل جزءا



- ٢٨  - 
 

ً من مضمونھ، وأصبح التصنیف العالمي " االقتصاد المنزلي"مفھوم  وتعدیل بعضا
  ).٤-نت( .التربیة األسریة: بمسمى الجدید

وأخیرا فجمیع ھذه الخطوات التطویریة التي تم األخذ بھا تؤكد على أن التحصیل 
واالتجاه في أي مقرر بشكل عام یتأثر بأسلوب التدریس المتبع والمنھج المأخوذ بھ، 

وقد ذكرتھ الباحثة ) ٢٠٠٥الضامن،(و ) م٢٠٠٢ ،راشد وآخـرون(وقد أكد ذلك 
أن من الطرق التي ) ٩٤: م٢٠٠٢ ،راشد وآخـرون(، فقد ذكر ٢٧، ص ٢٥ص

لخصائص النمو  مناسبة تدریس اختیار خبرات وأسالیبتنمي االتجاه نحو المادة ھو 
لھذه االتجاھات وتدریبھم على ممارسة أنواع السلوك  ھملتنمیة فھم العقلي للتالمیذ

ما أسماه أیضا یؤكد على أن ) ٩٦: ٢٠٠٥الضامن،(، وما ذكره الخاص بھا
المناھج وطرق التدریس ومناسبة الجو المدرسي العام، ك) یةالعوامل المدرس(بـ

ھي  الوسائل التعلیمیة والتجھیزات المدرسیةومدى توفر  ومناسبة نظام االمتحانات،
من أھم العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي ، وھذا ماتم األخذ بھ حدیثا في 

الحدیثة والتي  تطویر مناھج االقتصاد المنزلي، والتركیز على طرق التدریس
االرتقاء بالمستوى التحصیلي واالتجاه نحو مقرر االقتصاد المنزلي لدى بدورھا 

  .الطالبة

   

  http://uqu.edu.sa/education-female/ar/1868بدأ
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  :الدراسات السابقة: ثانیا

  :تمھید 

، المنزلي بعد اطالع الباحثة المستفیض على الدراسات السابقة في مجال االقتصاد
ونظرا لعدم توفر دراسات سابقة تتناول استخدام خرائط المفاھیم في مجال االقتصاد 

  :قسمت الباحثة ھذه الدراسات إلى محورین ھما –على حد علم الباحثة  –المنزلي 

 في تدریس العلوم  الدراسات المتعلقة بخرائط المفاھیم: المحور األول 
 االقتصاد مقرر الدراسات المتعلقة باالتجاه والتحصیل في : المحور الثاني

 .المنزلي
  :كالتالي ل محور من األقدم إلى األحدثوقد تم ترتیب ك

  :تدریس العلوم متعلقة بخرائط المفاھیم في الدراسات ال: المحور األول

 ): Okebukala,1990) (م١٩٩٠أوكیبوكاال، (دراسة 

أثر خرائط المفاھیم كمنظمة متقدمة في التدریس في " معرفةھدفت الدراسة إلى 
،  وقد بلغ عدد العینة التي اختارھا "إحداث التعلم ذي المعنى لمفاھیم الوراثة والبیئة

طالب وطالبة من الصف األول ثانوي بالمدارس الحكومیة في مدینة ) ١٣٨(الباحث 
) ٦٣(تین، تجریبیة عددھا بالوالیات المتحدة، حیث قسمھا إلى مجموع) نیویورك(

طالبا ) ٧٥(طالبا وطالبة ودرست بأسلوب خریطة المفاھیم، و ضابطة عددھا 
وجود فروق دالة إحصائیا  :وكانت نتائج الدراسةوطالبة درست بالطریقة المعتادة، 

بین متوسطي درجات المجموعة الضابطة ودرجات المجموعة التجریبیة في 
  .لوراثة والبیئة، وكانت لصالح  المجموعة التجریبیةاالختبار التحصیلي لمفاھیم ا

  
  ): م١٩٩٨،دجلة القاروط(دراسة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الخرائط المفاھیمیة في التحصیل 
، لطلبة الصف العاشر )الوراثة(وحدة ) علم الحیاة (الفوري والمؤجل لمادة 

طالب ) ١٤١(األساسي في مدارس جنین بفلسطین، وقد تكونت عینة الدراسة من 
) ٧٠(إلى مجموعتین  المتوسطة، تم تقسیمھم) جنین(وطالبة من مدارس محافظة 

طالب وطالبة ) ٧١(طالب وطالبة مجموعة ضابطة درست بالطریقة المعتادة، و
مجموعة تجریبیة درست بأسلوب الخرائط المفاھیمیة، وكانت أداة الدراسة اختبارا 

تحصیلیا تم تطبیقھ قبلیا وبعدیا لقیاس التحصیل الفوري، ومن ثم تم إعادة تطبیقھ 
وجود : سابیع لقیاس التحصیل المؤجل، وكانت النتائج كالتاليمرة أخرى بعد ثالثة أ



- ٣٠  - 
 

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة  ٠،٠٥فروق دالة احصائیا عند مستوى 
التي درست باستخدام خرائط المفاھیم ودرجات المجموعة الضابطة التي درست 

لصالح  بالطریقة المعتادة في اختبار التحصیل البعدي الفوري والمؤجل، وذلك
  .المجموعة التجریبیة

   
 ): م١٩٩٨زبیدة محمد،(دراسة 

معرفة مدى فعالیة التدریس بخرائط المفاھیم على التحصیل  ھدفت دراسة إلى
واكتساب بعض عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الخامس االیتدائي المتأخرین 

تالمیذ الصف الخامس  ھم جمیع الدراسة وقد كان مجتمع  دراسیا في مادة العلوم
في المدارس االبتدائیة بمدینة المنصورة االبتدائي المتأخرین دراسیا في العلوم 

مدرستین من مدارس مدینة المنصورة، حیث كان عدد بمصر وتم اختیار العینة من 
تلمیذا، وقد قامت الباحثة بإعداد ) ٤٥(كل من المجموعة التجریبیة والضابطة 

ر مھارات عملیات العلم ھیم المتعلقة بالوحدة، كم أعدت اختباإختبار تشخیصي للمفا
تفوق المستوى التحصیلي للمجموعة  :كالتالي نتائج الدراسةوكانت ، في العلوم

التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة، سواء على مستوى االختبار التحصیلي ككل 
                                                                            ،      )تطبیق -فھم -تذكر(عرفي على حدة أو على كل مستوى م

وكذلك تفوق المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة في اختبار مھارات 
 .العلم

  ): Chiang and Tang 1999(  )م١٩٩٩شنغ و تانغ،( دراسة

لدى تالمیذ الصف والتحصیل الدراسي تنمیة اإلبداع العلمي إلى  الدراسة تھدف
في مقرر العلوم، وكان مجتمع الدراسة  الخامس االبتدائي باستخدام خرائط المفاھیم

ھم تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بالمدارس االبتدائیة الحكومیة بھونغ كونغ حیث 
في مدرسة حكومیة في مدینة  وطبق تجربتھ  اتبع الباحث المنھج شبھ التجریبي

حیث قسمت العینة إلى مجموعتین من التالمیذ عددھم ، في الصین )ھونج كونج(
-: ھي  نتائج الدراسة، وكانت تلمیذا) ٧٣(وتجریبیة ) ٧١(تلمیذا ضابطة ) ١١٤(

بین متوسطي درجات تنمیة  ٠٫٥ستوى الداللة ھناك فروق دالة إحصائیا عند م
روق دالة إحصائیا عند مستوى ھناك ف، والعلمي لصالح المجموعة التجریبیةاإلبداع 
بین متوسطي درجات اآلجل لالحتفاظ بأثر التعلم لصالح المجموعة  ٠٫٥الداللة 

  .التجریبیة
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 :)م٢٠٠١جواد العبسي ،(دراسة 

كما ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة فاعلیة استخدام خرائط المفاھیم في التدریس في 
، حیث كان مجتمع ) كیمیاء( تحصیل طلبة الصف العاشر األساسي بمادة العلوم

الدراسة جمیع طلبة الصف العاشر بالمدارس الخاصة بمنطقة عمان التعلیمیة، وقد 
طالبا وطالبة من مجمع مدارس االتحاد التابعة لمدیریة ) ١٢٩(تكونت العینة من 

طالب وطالبة ) ٦٥: (التعلیم الخاص بمنطقة عمان، وقد تم تقسیمھم إلى مجموعتین
طالب وطالبة ) ٦٤(یبیة درست باستخدام خرائط المفاھیم، وكمجموعة تجر

كمجموعة ضابطة درست بالطریقة المعتادة، وكانت أداة الدراسة اختبارا تحصیلیا ، 
بین  ٠،٠٥وجود فروق دالة احصائیا عند مستوى : وتم التوصل إلى النتائج التالیة

ئط المفاھیم متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خرا
ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة المعتادة في اختبار التحصیل 

  .البعدي، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة

                                                                                                                             
 :)م٢٠٠١مي،باسمة العری(دراسة 

 فاعلیة استخدام خرائط المفاھیم في تحصیل طالبات" معرفة إلى  الدراسة تھدف
) تصنیف الكائنات الحیة ( الصف األول ثانوي للمفاھیم العلمیة المتعلقة بوحدة 

نوي وكان مجتمع الدراسة ھم جمیع طالبات الصف األول ثا".واحتفاظھن بھا 
طالبة من  ١٣٦تكونت عینة الدراسة من بالمدارس الحكومیة للبنات بمسقط حیث 

طالبات الصف األول ثانوي تم اختیارھن من أربعة صفوف من مدرسة المعبیلة 
وقد تم تقسیم عینة الدراسة إلى ، الثانویة للبنات في محافظة مسقط بسلطنة عمان

)  ٦٩( رائط المفاھیم وعددھن األولى تجریبیة درست باستخدام خ: مجموعتین
، طالبة)  ٦٧( التقلیدیة وعددھم  واألخرى ضابطة درست باستخدام الطریقة، طالبة

وجود فروق  -:وقد أظھرت نتائج االختبار البعدي  : كالتالي نتائج الدراسةوكانت 
عند ، عتین التجریبیة والضابطةودالة إحصائیا بین متوسطات أداء أفراد المجم

وكذلك أظھرت نتائج ، لصالح المجموعة التجریبیة، ) ٠٫٠٥= α(الداللة مستوى 
إحصائیا بین متوسطات أداء أفراد المجموعتین  وجود فروق دالة -:االختبار المؤجل

لصالح المجموعة ، ) ٠٫٠٥= α(عند مستوى الداللة ، التجریبیة والضابطة
م خرائط المفاھیم في تحصیل وبھذا أثبتت النتائج الدراسة فاعلیة استخدا. التجریبیة

تصنیف " طالبات الصف األول الثانوي لبعض المفاھیم العلمیة المتعلقة بوحدة 
  .واحتفاظھن بھا" الكائنات الحیة 
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 ): ٢٠٠٢ثریا محفوظ ، (دراسة 

فاعلیة برنامج تعلیمي تدریبي مقترح لتنمیة مھارات  معرفةإلى  الدراسة تھدف
المفاھیم لدى طالبات الفرقة الثالثة تخصص علم  تخطیط الدروس باستخدام خرائط

حیوان ونبات ، وكان مجتمع الدراسة یشمل جمیع الطالبات المعلمات بالفرقة الثالثة 
تخصص علم حیوان ونبات بكلیة التربیة للبنات بمدینة جدة ، وقد بلغت العینة 

نھا طالبة معلمة تم تقسیمھن إلى مجموعتین ضابطة و تجریبیة  كل م) ٢٤٠(
طالبة معلمة، وبعد إجراء البرنامج المقترح على المجموعة ) ١٢٠(تحتوي على 

ھناك فروق ذات : التجریبیة باستخدام خریطة المفاھیم تم التوصل إلى النتائج التالیة
بین متوسطي درجات أداء الطالبات المعلمات  ٠،٠١داللة إحصائیة عند مستوى 

ألداء البعدي لمعرفة الطالبات المعلمات بمھام للمجموعتین الضابطة والتجریبیة في ا
ومھارات تخطیط الدروس الیومیة باستخدام خرائط المفاھیم ، وذلك لصالح 

بین  ٠،٠١ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  المجموعة التجریبیة، و
متوسطي درجات أداء الطالبات المعلمات للمجموعتین الضابطة والتجریبیة لخطط 

  .الیومیة باستخدام خرائط المفاھیم لصالح المجموعة التجریبیة الدروس
  

 ): م٢٠٠٢معن المدني،(دراسة 

أثر استخدام خرائط المفاھیم على التحصیل  ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة
الدراسي في مادة العلوم لتالمیذ الصف السادس االبتدائي، وكان مجتمع الدراسة ھم 

جمیع تالمیذ الصف السادس االبتدائي في المدارس الحكومیة التابعة لوزارة 
بمدینة ) المساعدیة(المعارف بمدینة عرعر، حیث طبق الباحث تجربتھ في مدرسة 

بالمملكة العربیة السعودیة ،وقد بلغ عدد العینة من تالمیذ الصف السادس ) عرعر(
تلمیذا، حیث كان في كل من المجموعتین الضابطة والتجریبیة ) ٦٨(االبتدائي 

إن استخدام خرائط المفاھیم لھ أثر : تلمیذا، وتوصل الباحث إلى النتائج التالیة) ٣٤(
 -التذكر(ة العلوم عند المستویات المعرفیة الدنیاإیجابي على التحصیل الدراسي لماد

منفردة ومجتمعة لتالمیذ الصف السادس االبتدائي، وإن استخدام ) التطبیق -الفھم
خرائط المفاھیم لھ أثر إیجابي على المھارة األكادیمیة لمادة العلوم لتالمیذ الصف 

                                                            .                                        السادس االبتدائي

  :)٢٠٠٣ي، نواف السران(دراسة 

أثر استخدام خرائط المفاھیم في تدریس مقرر األحیاء  إلى الدراسة ت ھذهھدف
ي للطالب واتجاھاتھم نحو في كلیة المعلمین بحائل على التحصیل الدراس) ١٠١(
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ھم جمیع طالب كلیة المعلمین المنتظمین الذین  ، وكان مجتمع الدراسةالعلوم
بمدینة حائل، وقد اتبع الباحث المنھج شبھ التجریبي ) ١٠١(یدرسون مقرر األحیاء 

طالبا من طالب كلیة المعلمین بحائل ) ٧٥(تكونت عینة الدراسة من  ، لذا فقد
ھـ ١٤٢٣/ھـ١٤٢٢بالمملكة العربیة السعودیة المسجلین في الفصل الدراسي الثاني 

عة تجریبیة درست تم تقسیمھم إلى مجموعتین درست بالطریقة التقلیدیة ومجمو
وجود فروق دالة إحصائیا : ، حیث توصل الباحث إلى النتائج التالیةبخرائط المفاھیم

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات  ٠٫٠٥عند مستوى 
ي عند مستوى التذكر وذلك لصالح المجموعة الضابطة في اختبار التحصیل البعد

بین  ٠٫٠٥عدم وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى ة، لمجموعة التجریبیا
متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 

عدم ، والتطبیق واالختبار التحصیلي ككلاختبار التحصیل البعدي عند مستوى الفھم 
بین متوسط درجات المجموعة  ٠٫٠٥ا عند مستوى وجود فروق دالة إحصائی

                                                                                                                             .التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االتجاه نحو العلوم

   ):م٢٠٠٣رجب المیھى، (دراسة   

أثر اختالف نمط األنشطة التعلیمیة في نموذج تدریسي  ھدفت الدراسة إلى معرفة
مقترح قائم على النظریة البنائیة على التحصیل وتنمیة قراءة الصور والتفكیر 

االبتكاري في العلوم لطالب المرحلة الثانویة ذوي مركز التحكم الداخلي 
 طالبة من طالبات الصف األول) ٤٤(من  عینة الدراسةوالخارجي، وقد تكونت 

ثانوي بإحدى مدارس مدینة الكویت حیث قسمھا الباحث إلى أربع مجموعات 
مجموعة النمط الفردي ذو : (طالبة وھي كالتالي) ١١(تجریبیة یتكون كل منھا على 

مجموعة النمط  -مجموعة النمط الفردي ذو التحكم الخارجي -التحكم الداخلي
، وقد )ي ذو التحكم الخارجيمجموعة النمط التعاون -التعاوني ذو التحكم الداخلي

الفردي (إن اختالف نمط األنشطة التعلیمیة : خلص الباحث إلى النتائج التالیة
ال یؤثر في التحصیل ومھارة قراءة الصور والتفكیر االبتكاري لطالبات ) والتعاوني

الصف األول ثانوي ، كما إن مركز التحكم الداخلي یؤثر بشكل إیجابي على 
قراءة الصور والتفكیر االبتكاري لطالبات الصف األول ثانوي التحصیل ومھارة 

  .أفضل من مركز التحكم الخارجي

                                                                                                                             
  :)٥٢٠٠، عزیزة زلوم (راسة د

كما ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتیجیة الخرائط المفاھیمیة على 
التحصیل واحتفاظ الطلبة بالمفاھیم العلمیة وتفاعلھم مع الطرائق التدریسیة والصف 
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في ) الثامن والتاسع والعاشر(وجنس المتعلم لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا 
طالب ) ١١٣٠(مناھج العلوم الجدیدة في فلسطین ، وتكونت عینة الدراسة من 

شعبة ، ذكور وإناث ، تم تقسیمھم إلى مجموعتین ) ٢٤(وطالبة موزعین على 
تجریبیة، وكانت أداة  شعبة أخرى كمجموعة) ١٢(شعبة كمجموعة ضابطة و) ١٢(

وجود فروق دالة : الدراسة اختبارا تحصیلیا ، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي درست  ٠،٠٥احصائیا عند مستوى 

باستخدام خرائط المفاھیم ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة 
صیل البعدي، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة، وكذلك المعتادة في اختبار التح

بین متوسطي درجات المجموعة  ٠،٠٥وجود فروق دالة احصائیا عند مستوى 
التجریبیة التي درست باستخدام خرائط المفاھیم ودرجات المجموعة الضابطة التي 

لك لصالح درست بالطریقة المعتادة في اختبار االحتفاظ بالمفاھیم العلمیة البعدي، وذ
  المجموعة التجریبیة 

  

  :االقتصاد المنزلي قررالدراسات المتعلقة باالتجاه والتحصیل في م: المحور الثاني

  ):م ٢٠٠٠(دراسة خدیجة بخیت 

فعالیة برنامج مقترح في تعلیم االقتصاد المنزلي " معرفة مدى  ة إلىالدراس تھدف
وقد  ،"في تنمیة التفكیر الناقد والتحصیل الدراسي لدى تلمیذات المرحلة االعدادیة

م على ٢٠٠٠/م١٩٩٩بإجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني الباحثة قامت 
، مصر العربیة ةجمھوریطالبة من طالبات مدرسة الخانكة اإلعدادیة ب )٩٦(

 )٤٦(طالبة ومجموعة ضابطة  )٥٠(مجموعة تجریبیة  :مجموعتینوقسمتھن إلى
طالبة وتم تدریس المجموعة الضابطة بالطریقة االعتیادیة أما المجموعة التجریبیة 
فقد درست باستخدام البرنامج المقترح حیث قامت بدمج الوحدتین التي اختارتھما 

بالجزء ) وحدة بین الحریة والواجب( و ) یة المجتمع وحدة األسرة وتنم( للدراسة 
للتفكیر حیث كان محتوى البرنامج من عشرة دروس تمثل  )كورت(األول لبرنامج 

والذي یعتمد  للتفكیر )كورت(دروس الجزء األول من برنامج + دروس الوحدتین 
التفكیر كمادة مستقلة ویحوي أدوات ومھارات في التفكیر یدرب علیھا  تعلیم على

تؤكد أن   :كما یلي نتائج الدراسة، وكانت الطالب لیمارسھا في حیاتھ الیومیة
للبرنامج المقترح أثرا إیجابیا على تنمیة التفكیر الناقد والتحصیل الدراسي حیث 

ت المجموعة التجریبیة اطالب تدالة احصائیا بین متوسطات درجا كانت ھناك فروق
ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس التفكیر الناقد 

                                                                                            .ولالختبار التحصیلي وذلك لصالح المجموعة التجریبیة
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  ):م ٢٠٠٦ ،الشریفعھود (دراسة 

على  معرفة فعالیة وحدة مقترحة في االقتصاد المنزلي:إلى  الدراسة ت ھذهھدف
لدى التلمیذات الصف السادس من  تنمیة التذوق الجمالي واالبتكارو التحصیل

كیف ( بعنوان  وكانت الوحدة المقترحة" المرحلة االبتدائیة بمدینة مكة المكرمة 
فقد ، واستخدمت الباحثة المنھج شبھ التجریبي، ) ؟ نورة جمیلة ومبتكرةاعمل ت

من تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدارس  تلمیذة)  ٤٠( تكونت العینة من 
تلمیذة في كل من المجموعتین الضابطة )  ٢٠( مقسمة إلى  مدینة مكة المكرمة،

حیث تم ، االبتدائیة بمكة)  ٣٦( وطبقت الباحثة التجربة في المدرسة ، والتجریبیة
 : كالتالي نتائج الدراسة، وكانت تدریس الوحدة المقترحة للمجموعة التجریبیة فقط

توجد فروق دالة احصائیا بین متوسطي درجات المجموعتین الضابطة والتجریبیة 
مقترحة لصالح المجموعة في التحصیل البعدي الختبار المعلومات للوحدة ال

بین متوسطي درجات المجموعتین الضابطة  وجد فروق دالة احصائیا، وتالتجریبیة
لصالح  وذلك والتجریبیة في التطبیق البعدي لمقیاس التذوق الجمالي واالبتكار ككل

.                                                                                                                            المجموعة التجریبیة
. 

  ):م ٢٠٠٧ ،زین الھاشمي(دراسة 

أثر استخدام طریقة العصف الذھني على تنمیة "  معرفة :إلى الدراسة ت ھذهھدف
التفكیر االبتكاري والتحصیل الدراسي لطالبت الصف الثالث المتوسط في مادة 

 ٧١( الدراسة على الباحثة حیث طبقت  . "االقتصاد المنزلي بمدارس مكة المكرمة
لمملكة طالبة من طالبات الصف الثالث متوسط بالمتوسطة الثانیة بمكة المكرمة با) 

طالبة )  ٣٥( مجموعة ضابطة  :مجموعتین وقسمت العینة إلى، العربیة السعودیة
طالبة وقامت بتدریس المجموعة الضابطة بالطریقة )  ٣٦( ومجموعة تجریبیة 

أما المجموعة ) العالقات األسریة واالجتماعیة ( االعتیادیة للوحدة المختارة 
، وبعد وفق خطوات متسلسلة ومنظمة التجریبیة فدرست باستخدام العصف الذھني

نتائج إجراء االختبار التحصیلي للوحدة واختبار تورانس للتفكیر االبتكاري كانت 
توجد فروق دالة احصائیا بین متوسطات درجات المجموعة  :كالتالي الدراسة

التجریبیة ودرجات المجموعة الضابطة بعد التطبیق البعدي الختیار تورانس اللفظي 
والختبار تورانس ) األصالة ، المرونة، الطالقة( للتفكیر االبتكاري عند مستوى 

توجد فروق  ، وریبیةوذلك لصالح المجموعة النج) ككل ( اللفظي للتفكیر االبتكاري 
دالة احصائیا بین متوسطات درجات المجموعة التجریبیة ودرجات المجموعة 
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الدنیا و ( الضابطة بعد التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي عند مستویات األھداف 
  .وذلك لصالح المجموعة الضابطة) العلیا 

                                                                                                                                     
 ): ٢٠١١وضحى الشریف ،(دراسة 

من قبل  التعرف على واقع استخدام مصادر التعلم" : إلى الدراسة ت ھذهھدف
المعلمات في تدریس مادة االقتصاد المنزلي للمرحلة االبتدائیة والمعوقات التي 

معلمة من معلمات ) ١٠٤(حیث تكونت عینة الدراسة من " تواجھھن بمحافظة جدة
مادة االقتصاد المنزلي في المدارس االبتدائیة الحكومیة للبنات بمحافظة جدة، وھن 

یث وزعت علیھن استبانة لمعرفة واقع استخدام من مجتمع الدراسة، ح% ٥٠یمثلن 
نتائج مصادر التعلم من قبل معلمات االقتصاد المنزلي للمرحلة االبتدائیة ، وكانت 

إن درجة أھمیة استخدام مصادر التعلم من قبل معلمات االقتصاد  - :الدراسة
أن  ، و)كبیرة(المنزلي في التدریس للمرحلة االبتدائیة بمحافظة جدة كانت بدرجة 

مدى توفر الوسائل واألدوات التعلیمیة الالزمة في المدارس واستخدامھا كمصادر 
للتعلم من قبل معلمات االقتصاد المنزلي في المدارس االبتدائیة بمحافظة جدة كانت 

، وأن المعوقات التي تواجھ معلمات االقتصاد المنزلي في استخدام )ضعیفة(بدرجة 
قتصاد المنزلي في المدارس االبتدائیة بمحافظة جدة مصادر التعلم في تدریس اال

  ).متوسطة(كانت بدرجة 
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  :المحور األول دراساتالتعلیق على 

منھا  دراسة، ) ١١(وھيمن خالل استعراض الدراسات السابقة للمحور األول ، 
  :خلصت الباحثة إلى النتائج التالیةدراسات أجنبیة، ) ٢(دراسة عربیة و) ٩(

  اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات السابقة في اتباعھا للمنھج شبھ
التجریبي والذي یعتمد على ضبط العوامل الؤثرة في تصمیم التجربة وبتقسیم عینة 

 ) .ضابطة وتجریبیة(الدراسة إلى مجموعتین 
  تشابھت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة في إجراء التجربة على

 ١٩٩٩شنغ وتانغ،(و)١٩٩٨زبیدة محمد،(المرحلة االبتدائیة  كدراسة صفوف 
Chiang and Tang 1999 ( و)،بینما اختلفت مع دراسات ) م٢٠٠٢المدني ،

جواد (و ) ١٩٩٨دجلة القاروط،(أجریت على المرحلة اإلعدادیة كدراسة 
، وكذلك اختلفت مع  دراسات المرحلة   )٢٠٠٥عزیزة زلوم،(و) ٢٠٠١العبسي،

) ٢٠٠٣المیھى،( و )     ٢٠٠١العریمي،(و ) ١٩٩٨أوكیبوكاال،(ثانویة كدراسة ال
ثریا محفوظ، (و )  ٢٠٠٣السراني،( ومع دراسات المرحلة الجامعیة كدراسة 

٢٠٠٢.( 
  اتفقت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة من حیث أنھا قارنت بین

لیدیة للتدریس وأثرھما على التحصیل، استراتیجیة خریطة المفاھیم وبین الطریقة التق
و )٢٠٠١باسمة العریمي،( و)١٩٩٨زبیدة محمد،( و) ١٩٩٠أكیبوكاال،(كدراسة 

استخدمت الدراسة الحالیة االختبار التحصیلي وخرائط المفاھیم كأدوات للدراسة، 
ُخِدمت نفس األدوات في معظم الدراسات السابقة كدراسة  و )٢٠٠٢المدني،(وقد است

 )  ٢٠٠١العریمي،(و) ٢٠٠٥زلوم،عزیزة (
  أن  على من بین جمیع دراسات المحور األول )١٤٢٣السراني،(دراسة  أكدت

 .) الفھم والتطبیق(على التحصیل عند مستوى لیس لھا أثر خرائط المفاھیم 
  تدریس فيخرائط المفاھیم معظم الدراسات السابقة تعنى بقیاس أثر استخدام 

سي ، أما االتجاه نحو العلوم لم یتم تناولھ كمتغیر  تابع الدرا العلوم على التحصیل
 .)٢٠٠٣السراني،(  إال في دراسة واحدة وھي دراسة

  ضمن الدراسات السابقة لكون ھذه الدراسة ) ٢٠٠٣المیھى، (تم ذكر دراسة
تتناول أثر نموذج تدریسي مقترح قائم على النظریة البنائیة في التحصیل الدراسي 

وبما أن أسلوب خریطة المفاھیم ھو من التطبیقات التربویة للنظریة  لمقرر العلوم ،
في أن النموذج ) ٢٠٠٣المیھى، (البنائیة ، فقد استفادت الباحثة من نتائج دراسة 

  .التدریسي القائم على النظریة البنائیة لھ أثر إیجابي    على التحصیل لمقرر العلوم
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  :المحور الثاني دراساتالتعلیق على 

خلصت دراسة، ) ٤(وھيخالل استعراض الدراسات السابقة للمحور الثاني، من 
 :الباحثة إلى النتائج التالیة

  في مادة االقتصاد المنزلي  واالتجاه أن التحصیل )٢٠٠٦الشریف،(أكدت دراسة
كذلك أكدت و ،یتأثر إیجابیا بتدریس وحدة مقترحة لتنمیة التذوق الجمالي واالبتكار

التحصیل الدراسي في مادة االقتصاد المنزلي یتأثر إیجابیا أن  )٢٠٠بخیت،(دراسة 
للتفكیر، ، وقد الحظت الباحثة أن تنمیة التفكیر واالبتكار ھما ) كورت(ببرنامج 

) ٣٨: ٢٠٠٣القاسم والزغیبي،(كما وضح  خریطة المفاھیمخصائص كذلك من 
 الدراستین في أن قد استفادت الباحثة من نتائج ھاتین، و١٨:في صوذكرتھ الباحثة 
االقتصاد واالتجاه في مقرر  التحصیللھما أثر إیجابي على  التفكیر واالبتكار

توقعت الباحثة ظھور نفس األثر اإلیجابي على  وبناء على ھذه المعطیات المنزلي
 .خریطة المفاھیم أسلوب عند استخدام واالتجاه في نفس المقرر  التحصیل

  التحصیل في مادة االقتصاد المنزلي یتأثر  أن) ٢٠٠٧الھاشمي،(أكدت دراسة
سلبا بطریقة العصف الذھني، وقد استفادت الباحثة من نتائج ھذه الدراسة في أن 

طریقة العصف الذھني القائمة على توارد عاصفة من األفكار بشكل عشوائي 
وسریع ومن ثم كتابتھا بشكل غیر منظم، ھي بعكس أسلوب خریطة المفاھیم القائم 

 رتیب األفكار وتسلسلھا وترابطھا بشكل منتظم، وبناء على ھذه المعطیاتعلى ت
 على التحصیل السلبي لطریقة العصف الذھني ظھور نفس األثرعدم توقعت الباحثة 

 .خریطة المفاھیم أسلوب عند استخدام واالتجاه في نفس المقرر 
  من  قبل أن الحاجة إلى استخدام مصادر التعلم ) ٢٠١١الشریف،(أكدت دراسة

وأن استخدام الوسائل التعلیمیة ) كبیرة(معلمات االقتصاد المنزلي كانت بدرجة 
وأن المعوقات التي تواجھ معلمات االقتصاد المنزلي ) ضعیفة(كانت بدرجة 

وھذه النتائج جمیعھا تتفق مع )  متوسطة(الستخدام الوسائل التعلیمیة كانت بدرجة 
جرتھا الباحثة للكشف عن واقع العملیة التدریسیة نتائج الدراسة االستطالعیة التي أ

 .   ٥لمادة االقتصاد المنزلي، التي أسلفت في ذكرھا في  مشكلة الدراسة ص
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  :مدى االستفادة من الدراسات السابقة

  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من خالل

  الدراسة الحالیةاالستعانة بنتائج الدراسات السابقة في صیاغة أھداف وفروض. 
  االستفادة من خلفیات الدراسات السابقة في تحدید أبعاد اإلطار النظري للدراسة

 . الحالیة
  االستفادة من الخطوات اإلجرائیة المتبعة في الدراسات السابقة الختیار وتصمیم

أدوات الدراسة وھي االختبار التحصیلي ومقیاس االتجاه و خرائط المفاھیم، وكذلك  
 .میم دلیل المعلمفي تص

  ي ابقة ف ن إجراءات الدراسات الس تفادة م ب االس اء التجری رات أثن ضبط المتغی
  . المعالجة اإلحصائیة المناسبة اختیار و
 دى اتف ان م ة وبی ة الحالی ائج للدراس ة النت ا مناقش ائج ضتعار وأاقھ ع نت ھا م

  . السابقة  الدراسات
 در ویر الت ي تط ھم ف ة لتس ة الحالی أتي الدراس ة وت لوب خریط تخدام أس یس باس

ً آخرَ  على فاعلیة ھذا األسلوب في  المفاھیم في تدریس االقتصاد المنزلي ولتقدم دلیال
و االتجاهالتلمیذات إكساب  ادة التحصیل الدراسي ونم لیمة وزی ة الس  للمفاھیم العلمی

  .  نلدیھ

  للعدید من الدراسات السابقة ً التي ومن جھة أخرى فإن ھذه الدراسة تعتبر امتدادا
ولعل ما یمیزھا عن غیرھا أنھا استخدمت أسلوب تناولت خرائط المفاھیم، 

  .خریطة المفاھیم في تدریس مقرر االقتصاد المنزلي
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  :تمھید◌ِ 

من  ذا ایتض ة ، ھ ي الدراس ع ف ي المتب نھج البحث ل الم منلفص ا یتض  كم
ق من  ة التحق ة واألدوات المستخدمة، و كیفی خصائص مجتمع الدراسة وكذلك العین

اإلجراءات المیدانیة، واألسالیب اإلحصائیة  تناولتم صدق وثبات ھذه األدوات، كما 
  .مةالمستخد

  

  :إجراءات الدراسة:أوال

 منھج الدراسة:  

والدراسات السابقة المتعلقة بالدراسة ، بعد االطالع على كتب مناھج البحث التربوي
الحالیة توصلت الباحثة إلى أن المنھج شبھ التجریبي ھو المناسب لھذه الدراسة 

: ھو ) ٢١٨: ٢٠٠٧عبیدات وآخرون،(كما ذكره فھو ، لمالئمتھ لطبیعة المشكلة
وذلك بإدخال المتغیر التجریبي إلى ، منھج بحث یستخدم التجریب إلثبات الفروض

ویؤكد العلماء أن ھذا المنھج من أكثر ، الواقع مع ضبط المتغیرات المؤثرة األخرى
  .ألنھ یقوم على التجریب الفعلي واستخالص نتائجھ، مناھج البحث دقة وموضوعیة

الدراسة الحالیة تسعى إلى معرفة أثر استخدام خریطة المفاھیم في ضوء وبما أن 
من مقرر االقتصاد المنزلي على ) العالقات األسریة(النظریة البنائیة لتدریس وحدة 

لذا یعتبر المنھج شبھ ، تحصیل واتجاھات تلمیذات الصف السادس االبتدائي
یحتوي على العدید من التصامیم ، ومن بینھا تصمیم  فھو، األنسب ھو التجریبي

موعتین إحداھما ضابطة واألخرى مج المجموعتین المتكافئتین والذي یعتمد على
والكشف عن  )خریطة المفاھیم أسلوب(خدام المتغیر المستقل تجریبیة حیث یتم است

بعد ضبط باقي المتغیرات المؤثرة ومن  )التحصیل واالتجاه(أثره في المتغیر التابع 
  .ثم تطبیق أدوات الدراسة واستخالص نتائجھا

  

 مجتمع الدراسة :    

جمیع األفراد أو : "أن مجتمع الدراسة ھو ) م٢٠٠٧وآخرون،عبیدات (ذكر 
 تم تحدید، وبالتالي "الدراسة األشخاص أو األشیاء الذین یكونون موضوع مشكلة

مجتمع الدراسة الحالیة بأنھ یشمل جمیع التلمیذات الدراسات لمادة االقتصاد المنزلي 
ینة مكة المكرمة في بالصف السادس بالمدارس االبتدائیة الحكومیة للبنات بمد

بحسب  و،) م٢٠١١(ھـ ١٤٣٣/ھـ١٤٣٢راسي األول من العام الدراسي الفصل الد
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) ١١،٠٤٠( یقدر عددھن بـاإلحصائیات لوزارة التربیة و التعلیم بمكة المكرمة 
  .تلمیذة

 عینة الدراسة:  
  : عینة الدراسة وفق اإلجراءات التالیةتم اختیار :اختیار العینة  - أ

 إلقامة، وھي مكة المكرمة، وذلك تم تحدید المدینة المراد أخذ العینة منھا   -
 . فیھا الباحثة

)  ١٤٢( تم حصر جمیع المدارس االبتدائیة الحكومیة للبنات بمكة والبالغ عددھا  -
 .مدرسة

  )٢(جدول 

  عدد المدارس االبتدائیة الحكومیة للبنات بمكة

المباني المدارس ذات   المدارس االبتدائیة
  الحكومیة

المدارس ذات المباني 
  المستأجرة

٥٩  ٨٣  ١٤٢  
  

) ١٤٢( یظھر من الجدول أن إجمالي المدارس االبتدائیة الحكومیة للبنات بمكة تبلغ 
مدرسة ذات مبنى )  ٥٩(مدرسة ذات مبنى حكومي ، و) ٨٣( مدرسة ، منھا 

 .مستأجر

 :لألسباب التالیةتم استبعاد المدارس ذات المباني المستأجرة  -

ضیق مساحة الفصول وبالتالي تكدس عدد التلمیذات في الفصل الواحد، مما   - أ
 .یصعب إجراء عملیة التدریس

  .قلة الوسائل واألدوات التعلیمیة واإلمكانیات الالزمة لتطبیق الدراسة - ب

تم حصر المدارس ذات المبانى الحكومیة، وتم اختیار مدرسة واحدة بطریقة  -
 بمكة) السبھاني(االبتدائیة الواقعة في حي ) ١٣٥(المدرسة  ھيو، مباشرة وقصدیة

 :المكرمة وذلك لألسباب التالیة

 .تعاون مدیرة المدرسة ومعلمة المادة في تنفیذ تجربة الدراسة -
في المدرسة توفر جمیع المواصفات التي تحقق البیئة المناسبة لتطبیق الدراسة  -

توفر أجھزة وشاشات  –صادر التعلم توفر مركز م –كبر حجم الفصول : ( مثل
 )توفر وسائل تعلیمیة خاصة بمادة االقتصاد المنزلي – العرض
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، )القرعة(تم تحدید المجموعتین الضابطة والتجریبیة بطریقة عشوائیة بسیطة   -
ختیار على حیث كان عدد فصول الصف السادس ثالثة فصول، وقد وقع اال

 ):٣(ي الجدول، كما ھو موضح فب/٦أ و /٦: فصلین ھما

  )٣(جدول                                              

  االبتدائیة) ١٣٥(عدد تلمیذات الصف السادس في المدرسة 

  ١٠٧  عدد تلمیذات الصف السادس 
  ٣٥  " المجموعة التجریبیة"أ  /٦عدد تلمیذات
  ٣٥" المجموعة الضابطة"ب  /٦عدد تلمیذات

  ٣٧  .ج/٦عدد تلمیذات 
عدد التلمیذات، حیث بلغ عدد یحتویان على نفس نالحظ من الجدول أعاله أن الفصلین 

مجموعة ) أ /٦(تلمیذة، وبعد إجراء القرعة كان فصل ) ٣٥(التلمیذات في كل فصل 
  .مجموعة ضابطة) ب /٦(فصل  تجریبیة، بینما كان

 :خصائص أفراد العینة  - ب
 نسب كما متقاربة نوعا ما ، وكانت الكانت أعمار أفراد العینة : المرحلة العمریة

  ) :٤(ھو موضح في الجدول رقم 
  )٤(جدول 

 نسب أعمار أفراد العینة
  

النسبة المئویة  المجموع  الضابطة.م  التجریبیة.م  العمر
٢٨،٦  ٢٠  ١١  ٩  ١١%  
٦٤،٣  ٤٥  ٢٠  ٢٥  ١٢%  
٧،١  ٥  ٤  ١  ١٣%  
  %١٠٠  ٧٠  ٣٥  ٣٥  مج

  
سنة، أي جمیعھن في ) ١٣-١١(تراوحت بین من الجدول أعاله نجد أن أعمار العینة 

مرحلة الطفولة المتأخرة، وبالتالي یمتلكن نفس خصائص النمو لھذه المرحلة، والتي 
 .أسلفت الباحثة بذكرھا في الفصل الثاني

 راعت إدارة المدرسة من بدایة العام الدراسي أن تحتوي : المستوى التحصیلي
المستویات التحصیلیة للتلمیذات، حیث یقوم فصول المرحلة الواحدة على جمیع 

الحاسب اآللي بتوزیع التلمیذات في الفصول بناء على نتائجھن الدراسیة في العام 
 :الماضي،فكانت تقدیرات أفراد العینة كما ھو موضح في الجدول التالي
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  )٥(جدول 

 نسب تقدیرات أفراد العینة للعام السابق
  

النسبة المئویة  المجموع  الضابطة.م  التجریبیة.م  التقدیر
  %١٨،٥  ١٣  ٧  ٦  ممتاز
  %٤٥،٧  ٣٢  ١٥  ١٧  اجید جد

  %٢٨،٦  ٢٠  ١٠  ١٠  جید
  %٧،٢  ٥  ٣  ٢  مقبول

  %١٠٠  ٧٠  ٣٥  ٣٥  مج
  

من الجدول السابق نالحظ ان كال الفصلین یحتویان على جمیع المستویات 
) جید جدا(كان تقدیر ، حیث )مقبول -جید -جید جدا -ممتاز(التحصیلیة للتلمیذات 

، %)٧،٢( ھو األقل بنسبة ) مقبول(وكان تقدیر %)  ٤٥،٧( ھو األغلب بنسبة 
 .ولكن بشكل عام كانت األعداد متقاربة في المجموعتین

 أو في أحیاء قریبة من ) السبھاني(معظم التلمیذات یسكن في حي : مستوى البیئة
متقارب للبیئة الثقافیة واالجتماعیة المدرسة ولھذا السبب فھن تقریبا یمتلكن مستوى  

 . واالقتصادیة
  

 متغیرات الدراسة:  
 ).خریطة المفاھیمأسلوب : (وھو في ھذه الدراسة: المتغیر المستقل  - أ

وھي المتغیرات التي تتأثر بالمتغیر المستقل وھي في ھذه : المتغیرات التابعة  - ب
 ).االتجاه نحو المادة –التحصیل ( الدراسة 

-الجنس- السن( وھي العوامل التي تؤثر في ھذه الدراسة مثل : العوامل المؤثرة  - ت
  ).الخ....البیئة الصفیة-المستوى التحصیلي

  

  

  

  

  

  

  



- ٤٥  - 
 

  :أدوات الدراسة وإجراءاتھا:ثانیا

  :تم استخدام ثالث أدوات ھي

 .خرائط المفاھیم  -١
 .االختبار التحصیلي  -٢
 مقیاس االتجاه  -٣

و فیما یلي اإلجراءات التي اتبعتھا  حیث كانت جمیع ھذه األدوات من إعداد الباحثة،
  .الباحثة في إعداد كل منھا

  

  "خرائط المفاھیم: "األداة األولى - ١

و إلعداد خرائط المفاھیم المتعلقة بالوحدة الدراسیة المراد تدریسھا، قامت الباحثة 
  :باإلجراءات التالیة 

ن مقرر الصف م" العالقات األسریة"تم اختیار وحدة  :اختیار الوحدة الدراسیة  - أ
السادس االبتدائي لالقتصاد المنزلي ، وقد احتوت الوحدة على أربع مواضیع ھي 

رعایة اإلخوة الصغار عند غیاب  –ألعاب الطفل  -إكرام الضیف  -آداب الزیارة (
 :، واختارت الباحثة ھذه الوحدة لألسباب التالیة)األم
  عالقات بینھا عن طریق احتوائھا على كم جید من المفاھیم التي یمكن إیجاد

 .خریطة المفاھیم
  وجود خلفیة معرفیة للتلمیذات لبعض المفاھیم المتضمنة للوحدة ،من خالل الحیاة

  . الیومیة ، وفي ذلك محاكاة للنظریة البنائیة والتي تعتمد على البنیة المعرفیة للتلمیذة
العالقات (تم تحدید المفاھیم المتضمنة لوحدة : تحدید مفاھیم الوحدة الدراسیة  - ب

، ومن ثم تم تصنیفھا على مفاھیم أساسیة وفرعیة حتى یسھل إعداد خرائط )األسریة
 . المفاھیم الخاصة بھا

تم بناء خرائط المفاھیم وفقا : بناء خرائط المفاھیم المتعلقة بالوحدة الدراسیة  - ج
الشربیني (للخطوات الموضحة لكیفیة بناءھا في الفصل الثاني  كما ذكرھا 

، وقد تم عرض الخرائط على  محكمین من أعضاء ھیئة ) ٢٠٠١والطنطاوي ،
، ) ٧(ثة كما في الملحق التدریس ، وذلك بعد توجیھ خطاب طلب التحكیم من الباح

وبعد إجراء التعدیالت الالزمة وفق آراء المحكمین توفر صدق خرائط المفاھیم 
 ).٢(وأصبحت صالحة لغایات ھذه الدراسة في صورتھا النھائیة كما في الملحق 
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وھذا الدلیل عبارة عن المرشد الذي یوضح كیفیة استخدام : بناء دلیل المعلمة  -  د
ھو ف )٢(وكما ھو موضح في الملحق یس الوحدة المختارة،خریطة المفاھیم في تدر

 : یحتوي على
 .وھو وصف لما یحتویھ الدلیل: مقدمة الدلیل -١
وھو الفكرة التي یستند إلیھا الدلیل وھي خریطة المفاھیم حیث تم : فلسفة الدلیل -٢

 .شرح خریطة المفاھیم وأنواعھا وأسس بناءھا
 :إلى قسمینتم تقسیم األھداف : أھداف تدریس الوحدة -٣
 أھداف عامة یتوقع تحقیقھا بعد تدریس الوحدة. 
 أھداف إجرائیة وقد تم تصنیفھا إلى: 
 .یتوقع تحقیقھا بعد تدریس الوحدة ةمعرفی أھداف)  ٤(  -
 .یتوقع تحقیقھا بعد تدریس الوحدة ةف وجدانیاھدأ)  ٣(  -
 .یتوقع تحقیقھا بعد تدریس الوحدة ةف مھاریاھدأ)  ٤(  -
ستغرقھا العملیة التدریسیة للوحدة توھو یبین المدة الالزمة التي  :الجدول الزمني -٤

 .المختارة
بأسلوب واألجھزة الالزمة والمستخدمة للتدریس وھي األدوات  :الوسائل التعلیمیة -٥

 .خریطة المفاھیم
 .التي تم االستعانة بھا في بناء الدلیل كتب أو الدراساتوھي ال :المراجع -٦
خطوات سیر التدریس في كل موضوع من مواضیع ھي : سیر تدریس الوحدة -٧

 .الوحدة
  

  "االختبار التحصیلي: "األداة الثانیة- ٢

  :إعداد االختبار التحصیلي  ) أ
  :تم إعداد االختبار التحصیلي من قَبل الباحثة، تبعا لإلجرءات اآلتیة

 الھدف ھو تقویم المستوى التحصیلي لتلمیذات الصف : تحدید الھدف من االختبار
رر ) العالقات األسریة(االبتدائي في المعلومات التي تتضمنھا وحدة السادس  من مق

 .االقتصاد المنزلي
 وضعت الباحثة تعلیمات لالختیار تتضمن: تعلیمات االختبار:  
  .تعبئة البیانات -
  .قراءة األسئلة بدقة -
  .دقیقة) ٤٠(التقید بالزمن المحدد لالختبار وھو  -
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  الباحثة األسئلة الموضوعیة وكانت على النحو  اختارت: تحدید نوع االختبار
 :التالي

  )٦(جدول رقم 
  نوع األسئلة وتوزیعھا في االختبار التحصیلي

 
  عدد الفقرات  نوع األسئلة  رقم السؤال

  ٥  الفراغات  السؤال األول
  ١٠  االختیار من متعدد  السؤال الثاني
  ١١  صح أو خطأ  السؤال الثالث
  ٤  )ب(و عمود ) أ(بین عمود المزاوجة   السؤال الرابع

  ٣٠  المــجـــــمــــوع
  

فقرة ) ١١(فقرات لالختیار من متعدد و) ١٠(فقرات للفراغات و) ٥(تم وضع 
فقرات للمزاوجة ،فیصبح المجموع النھائي لفقرات االختبار ) ٤(للصح أو الخطأ و

 .فقرة) ٣٠(
 صحیحة وبالتالي تم حساب درجة واحدة لكل إجابة : توزیع درجات االختبار

  .درجة) ٣٠(یصبح المجموع النھائي لدرجات االختبار 

  :الصدق الظاھري) ب

اعتمدت الباحثة صدق االختبار بعرضھ على المحكمین من السادة أعضاء ھیئة 
التدریس في كلیة االقتصاد المنزلي وجامعة أم القرى وبعض مشرفات ومعلمات 

، وتم تعدیل االختبار )٥(في الملحق  الموضحة أسماؤھم،مادة االقتصاد المنزلي 
وفق آراء ومقترحات المحكمین من حیث مالئمة مستوى االختبار ألعمار التلمیذات 
ومرحلتھن الدراسیة، وكذلك من حیث صیاغة مفرداتھ لغویا واجتماعیا، وبناء على 
ذلك أجریت التعدیالت الالزمة بناء على آراء المحكمین، ومن ثم التوصل لالختبار 

  ).٣(صورتھ النھائیة كما في الملحق  في

  :ثبات االختبار) ج

ار  ار وإعادة االختب ة االختب ق بطریق م التحق د ت للتأكد من ثبات اختبار التحصیل، فق

)test-retest ( ى مجموعة من د أسبوعین عل ھ بع بتطبیق االختبار، وإعادة تطبیق

ن  ة م ة مكّون ة الدراس ل )٢٠(خارج عین م حساب معام م ت ن ث ة ، وم ات بطریق الثب
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ین ) كرونباخ ألفا( راوح ب ث ت بین تقدیراتھم في المرتین على أداة الدراسة ككل، حی

)٠٫٩٢-٠٫٧٩.(  

ً حساب معامل  ین بطریقة االاالرتباط وتم أیضا راوح ب -٠٫٧٠(تساق الداخلي ، إذ ت

رت ) ٧(والجدول رقم ) ٠٫٨١ یبین ھذه المعامالت للمجاالت والتحصیل ككل واعتب

  .ھذه القیم مالئمة لغایات ھذه الدراسة

  )٧(جدول 

  الثبات و االتساق الداخلي لالختبار التحصیلي ألفراد العینة االستطالعیةمعامل 

 الداخلياالتساق  معامل الثبات المجال

 ٠٫٧٠ ٠٫٨٦  التذكر
 ٠٫٧٣ ٠٫٨٥  الفھم

 ٠٫٧٤ ٠٫٧٩  التطبیق
  ٠٫٨١  ٠٫٩٢  ل الكليتحصیال

  

،  )٠٫٩٢-٠٫٧٩(تراوحت بین  ألفا كرونباخنجد أن معامالت ) ٧( من الجدول رقم
، ومما سبق یتبین أن ھذه )  ٠٫٨١- ٠٫٧٠(بین االرتباط وكذلك تراوحت معامالت 

  .والتحصیل ككل ذات قیم عالیة ومالئمة لغایات ھذه الدراسةالمعامالت للمجاالت 

  

  "مقیاس االتجاه: "األداة الثالثة - ٣

رینسیس (  مجال علم النفس ، الذي تم تصمیمھ من عالم) لیكرت(س تم اختیار مقیا
ستعمل في ، ویوب لقیاس السلوكیات و التفضیالت وھذا المقیاس ھو أسل، )  لیكرت

حصاءات ، ویعتمد المقیاس االستبیانات وبخاصة في مجال اإلو االختبارات النفسیة
 ).٥نت. (على ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على صیغة أو عبارة ما

  :وفق اإلجراءات التالیة وقد تم إعداد مقیاس االتجاه
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 :خطوات بناء المقیاس  )أ 
ویھدف المقیاس ھنا لمعرفة اتجاه تلمیذات الصف : تحدید الھدف من المقیاس -

مادة االقتصاد المنزلي، وعلى ھذا األساس یتم اختیار نوع  السادس االبتدائي نحو
  .المقیاس

الثالثي والذي یتكون من ) لیكرت(اختارت الباحثة مقیاس : تحدید نوع المقیاس -
، )غیر موافقة –مترددة  –موافقة : (ثالث مستویات لكل عبارة في المقیاس وھي

میذات الصف السادس وقد رأت الباحثة أن المقیاس الثالثي أقرب إلى فھم تل
  .، لذا تم اختیاره من المقیاس الخماسي االبتدائي وأسھل وأقل تعقیدا

                   :    تم تحدید ثالث محاور للمقیاس وھي : تحدید محاور المقیاس-
االتجاه نحو وسائل وأنشطة  -االتجاه نحو محتوى مقرر مادة االقتصاد المنزلي (

 ).االتجاه نحو طریقة تدریس معلمة االقتصاد المنزلي -مادة االقتصاد المنزلي

 :قسمت الباحثة كل محور من محاور المقیاس كالتالي: تقسیم محاور المقیاس -

  )٨(جدول 

  التجاهتقسیم محاور مقیاس ا

  المجموع  عدد العبارات  المحاور
  السلبیة  اإلیجابیة

  ٦  ٣  ٣  المحوراألول
  ٦  ٣  ٣  المحورالثاني

  ٦  ٣  ٣  المحور الثالث
  ١٨  المـــــجــــمــــوع

  

عبارات إیجابیة وأخرى ) ٣(یتبین أن كل محور تم تقسیمھ إلى ) ٨( من الجدول
فیما یصبح المجموع الكلي  عبارات لكل محور ،) ٦(سلبیة بحیث یكون ھناك 

 .عبارة) ١٨(لعبارات المقیاس  

  : توزیع درجات المقیاس -

  )١(وتنتھي بالدرجة ) ٣(تبدأ بالدرجة  :العبارات االیجابیة 

  ) .٣(وتنتھي بالدرجة ) ١(تبدأ بالدرجة  :العبارات السلبیة 
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 :صدق المقیاس  )ب 

السادة أعضاء ھیئة اعتمدت الباحثة صدق المقیاس بعرضھ على المحكمین من 
التدریس في كلیة االقتصاد المنزلي وجامعة وبعض مشرفات ومعلمات مادة 

وتم تعدیل بنود المقیاس وفق آراء ومقترحات المحكمین حتى ، االقتصاد المنزلي 
 ).٤(ح في صورتھ النھائیة في الملحق أصب

 :ثبات المقیاس   )ج 
االختبار وإعادة االختبار  للتأكد من مقیاس االتجاھات، فقد تم التحقق بطریقة

)test-retest ( بتطبیق المقیاس، وإعادة تطبیقھ بعد أسبوعین على مجموعة من
الثبات بطریقة ، ومن ثم تم حساب معامل )٢٠(خارج عینة الدراسة مكّونة من 

بین تقدیراتھم في المرتین على أداة الدراسة ككل، حیث تراوح بین ) كرونباخ ألفا(
)٠٫٨٩-٠٫٨٤.(  

ً حساب معامل وت بطریقة االتساق الداخلي ، إذ تراوح بین االرتباط م أیضا
یبین معامل االتساق الداخلي وفق معادلة ) ٩(والجدول رقم ) ٠٫٨٦-٠٫٧١(

كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واالتجاھات ككل واعتبرت ھذه القیم مالئمة 
  .لغایات ھذه الدراسة

  )٩(جدول 

  االتساق الداخلي لمقیاس االتجاه ألفراد العینة االستطالعیةالثبات و معامل 

 االتساق الداخلي معامل الثبات  المجال

 ٠٫٧١ ٠٫٨٤  المنزلي االقتصاد مقرر محتوى نحو التجاها

 االقتصاد مادة وانشطة وسائل نحو التجاها
 ٠٫٧٤ ٠٫٨٨  المنزلي

 االقتصاد معلمة تدریس طریقة نحو التجاها
 ٠٫٧٦ ٠٫٨٥  المنزلي

 ٠٫٨٦ ٠٫٨٩ ككل االتجاھات
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وكذلك ). ٠٫٨٩-٠٫٨٤(تراوحت بین الثبات نجد أن معامالت ) ٩(من الجدول رقم 
، ومما سبق یتبین أن ھذه ) ٠٫٨٦-٠٫٧١(بین االرتباط تراوحت معامالت 

  .المعامالت ذات قیم عالیة ومالئمة لغایات ھذه الدراسة

  :إجراءات تطبیق أدوات الدراسة: ثالثا

تم تطبیق أدوات الدراسة قبلیا وبعدیا على المجموعتین الضابطة والتجریبیة حسب 
                     : الجدول التالي

  )١٠(جدول 

 زمن تطبیق أدوات الدراسة على العینة

  

تطبیق كل أداة على المجموعتین في نفس الیوم فقد روعي أعاله ) ١٠( ومن الجدول
مجموعة ألخرى إذا ما طبقت نفس حتى ال یكون ھناك مجال النتقال المعلومات من 

  .األداة في یوم آخر

  :وقد تم تطبیق أدوات الدراسة وفق اإلجراءات التالیة

تم الحصول على موافقة معتمدة من وزارة التربیة والتعلیم لتسھیل مھمة الباحثة  )١
 .في المدرسة التي تم اختیارھا

 .تم إعداد خرائط المفاھیم والتأكد من صدقھا وصالحیتھا )٢
 .إعداد االختبار التحصیلي والتأكد من صدقھ وثباتھتم  )٣
 .تم إعداد مقیاس االتجاه والتأكد من صدقھ وثباتھ )٤
 .تم تطبیق االختبار التحصیلي القبلي على المجموعتین الضابطة والتجریبیة )٥
 .تم تطبیق مقیاس االتجاه القبلي على المجوعتین الضابطة والتجریبیة  )٦

اس   االختبار القبلي  المجموعة المقی
  القبلي

ل  العام
  التجریبي

االختبار 
  البعدي

المقیاس 
  البعدي

ة   ٢٤/١٠/١٤٣٢  ٢٣/١٠/١٤٣٢   الضابطة الطریق
  معتادةال

٢١/١٢/١٤٣٢  ٢٠/١٢/١٤٣٢  

أسلوب   ٢٤/١٠/١٤٣٢  ٢٣/١٠/١٤٣٢  التجریبیة
خرائط 
  المفاھیم

 ٢١/١٢/١٤٣٢  ٢٠/١٢/١٤٣٢  
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حیث تم تدریس المجموعة ) العالقات األسریة(تم تدریس المجموعتین لوحدة   )٧
من قبل معلمة المادة، أما المجموعة التجریبیة فقد تم المعتادة الضابطة بالطریقة 

 تدریسھا باستخدام خرائط المفاھیم وذلك من قبل الباحثة، 
 .والتجریبیةتم تطبیق االختبار التحصیلي البعدي على المجموعتین الضابطة  )٨
 .تم تطبیق مقیاس االتجاه البعدي على المجموعتین الضابطة والتجریبیة )٩

١٠(  ً  .تم اختبار وتحلیل الفروض إحصائیا
 .تم تلخیص نتائج الدراسة وكتابة التوصیات والمقترحات في ضوء ھذه النتائج )١١

  

  :األسالیب اإلحصائیة : رابعاً 

  :یة التالیة خالل ھذه الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائ

  لالختبار التحصیلي واالتساق الداخلي  لحساب معامل الثبات )األف كرونباخ(معادلة
 .ولمقیاس االتجاه

 المتوسط واالنحراف المعیاري لدرجات التلمیذات في التطبیق القبلي والبعدي. 
  ختبار الختبار داللة الفروق بین المجموعتین في التطبیق البعدي لال) ت(اختبار

 .، وذلك بعد التأكد من تكافؤ المجموعاتالتحصیلي ولمقیاس االتجاه
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 تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة

 وتحلیل النتائج اختبار الفروض

الفرضیة 
 الثالثة

الفرضیة 
 الثانیة

الفرضیة 
 الرابعة

الفرضیة 
 األولى

الفرضیة 
 الخامسة

 تكافؤ المجموعات

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 القبلي

 رابعالفصل ال
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  :تمھید

أوال بالتأكد من تكافؤ قامت الباحثة  وتحلیل النتائج ، ختبار فروض الدراسةال

المتوسطات الحسابیة المجموعتین الضابطة والتجریبیة من خالل استخراج 

لالختبار التحصیلي ولمقیاس للتطبیق القبلي " ت" وقیمةواالنحرافات المعیاریة 

   :وذلك كما یلياالتجاه، 

   تكافؤ المجموعات: أوال

  :اختبار التحصیل القبلي   -  أ

ات    ابیة واالنحراف م استخراج المتوسطات الحس افؤ المجموعات ت ن تك ق م للتحق

دائي السادسالصف  تلمیذاتالمعیاریة لتحصیل  ي االبت ر المجموعة  القبل ا لمتغی تبع

، ولبیان الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام )تجریبیة، ضابطة(

                        .وضح ذلكیوالجدول أدناه ، "ت"اختبار 

لالختبار " ت"المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار  )١١(جدول 
  ةألفراد العین التحصیلي القبلي

  المجموعة  المستوى

  العدد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  قیمة

  "ت"

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

 104. 68 1.648 1.09 4.37 35 تجریبیة التذكر

    1.62 3.83 35 ضابطة

 685. 68 407.- 1.52 7.37 35 تجریبیة  الفھم

    1.98 7.54 35 ضابطة

 104. 68 1.646- 1.56 8.40 35 تجریبیة التطبیق

    1.34 8.97 35 ضابطة

تحصیل ال
 ككل

 825. 68 222.- 3.54 20.14 35 تجریبیة

    3.98 20.34 35 ضابطة
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في ) ٠٫٠٥=  (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  )١١ ( یتبین من الجدول  

ي السادسالصف  تلمیذاتالمتوسطات الحسابیة لتحصیل  ر  االبتدائي القبل ا لمتغی تبع

  .، وھذه النتیجة تشیر إلى تكافؤ المجموعات)تجریبیة، ضابطة(المجموعة 

  :بليمقیاس االتجاه الق  - ب
ات     ابیة واالنحراف م استخراج المتوسطات الحس افؤ المجموعات ت ن تك ق م للتحق

ر المجموعة السادس االبتدائي القبلي الصف لمیذات المعیاریة التجاھات ت ا لمتغی تبع

، ولبیان الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة تم استخدام )تجریبیة، ضابطة(

         .ضح ذلكیوالجدول أدناه و ،"ت"اختبار 

  )١٢(دول ج
لمقیاس االتجاه القبلي " ت"المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار  

  .ألفراد العینة

  العدد  المجموعة  محاور المقیاس
 المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  قیمة

  "ت"

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

االتجاه نحو محتوى 
مقرر االقتصاد 

 المنزلي 

 603. 68 523. 2.05 11.89 35 تجریبیة

     2.06 11.63 35 ضابطة

االتجاه نحو وسائل 
وانشطة مادة 

 االقتصاد المنزلي 

 624. 68 492.- 2.11 11.26 35 تجریبیة

    2.27 11.51 35 ضابطة

االتجاه نحو طریقة 
تدریس معلمة 

 االقتصاد المنزلي 

 698. 68 389. 2.67 11.71 35 تجریبیة

    2.21 11.49 35 ضابطة

 836. 68 208. 5.40 34.86 35 تجریبیة ككلاالتجاھات 

    3.60 34.63 35 ضابطة
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ة إحصائیة  )١٢(یتبین من الجدول   روق ذات دالل ي ) ٠٫٠٥=  (عدم وجود ف ف

ر  االبتدائي القبلي السادسالصف  تلمیذاتالمتوسطات الحسابیة التجاھات  تبعا لمتغی

  .، وھذه النتیجة تشیر إلى تكافؤ المجموعات)تجریبیة، ضابطة(المجموعة 
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  وتحلیل النتائج اختبار الفروض: ثانیا

  :تمھید

الباحثة بالتحقق من مدى تجانس وتكافؤ المجموعتین الضابطة والتجریبیة في  قامت

التطبیق القبلي ألدوات الدراسة ، ولكون المجموعتین متكافئتین فقد انتفى الشرط 

وھو عدم تكافؤ ) ANACOVA(األساسي الستخدام تحلیل التباین المصاحب 

للتطبیق )   test .(T) ت(باستخدام اختبار اختبار الفروض  المجموعات ، لذا تم 

ألدوات الدراسة،وذلك بعد التأكد من تكافؤ المجموعات في التطبیق القبلي البعدي 

   :یلي وذلك كما  .لكل من االختبار التحصیلي ومقیاس االتجاه نحو المادة

  ومناقشتھا وتفسیرھا  الفرضیة األولىاختبار: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   " تنص الفرضیة األولى على أنھ
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة  ٠،٠٥

، لتلمیذات  لمعتادةالمفاھیم، ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة ا
 "الصف السادس االبتدائي في اختبار التحصیل البعدي عند مستوى التذكر

والمتوسطات  تم استخراج االنحرافات المعیاریة للتحقق من صحة ھذه الفرضیةو   
االبتدائي عند مستوى  السادسالصف  تلمیذاتلتحصیل  )ت(وقیمة  الحسابیة المعدلة

  .وضح ذلكیوالجدول أدناه  ،)تجریبیة، ضابطة(لمتغیر المجموعة  تبعا تذكرال

  )١٣(جدول 

لالختبار  )ت(وقیمة  والمتوسطات الحسابیة المعدلة االنحرافات المعیاریة
    لتذكرعند مستوى االتحصیلي البعدي ألفراد العینة 

  العدد  المجموعة  المستوى
المتوسط 

  المعدل

االنحراف 

  المعیاري

  قیمة

  "ت"

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

 000. 68 6.348 51. 9.74 35 تجریبیة التذكر

    1.35 8.20 35 ضابطة

     1.86 17.94 70   المجموع
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أن المتوسط  المعدل لدرجات االختبار البعدي للمجموعة ) ١٣( یتبین من الجدول 

وھو أعلى من المتوسط  المعدل لدرجات ) ٩،٧٤(التجریبیة عند مستوى التذكر 

، كما أن االنحراف المعیاري لدرجات )٨،٢٠(االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

المعیاري لدرجات المجموعة  بینما االنحراف)  ٠،٥١(المجموعة التجریبیة 

) ٠٫٠٥=  α(  ، كما توجد ھناك  فروق ذات داللة إحصائیة ) ١،٣٥(الضابطة 

) ٨٦(بدرجة حریة ) ٦،٣٤٨(، حیث بلغت قیمة ت  طریقة التدریستعزى ألثر 

  .، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة) ٠،٠٠٠(وبداللة إحصائیة 

توجد فروق ذات داللة " لذلك ترفض الفرضیة األولى ویقبل الفرض البدیل وھو    
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي  ٠،٠٥إحصائیة عند مستوى  

درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة الضابطة التي درست 
وذلك لصالح  .التذكر بالطریقة المعتادة،  في اختبار التحصیل البعدي عند مستوى

  .المجموعة التجریبیة
وربما تعود ھذه النتیجة لما یتمیز بھ أسلوب خریطة المفاھیم من أنھ یصور 

الشربیني (المعلومات بشكل خریطة مفاھیمیة یسھل تذكرھا كما وضح ذلك 

بأن الخریطة المفاھیمیة بشكلھا الھرمي المنتظم ترسخ ) ١٠٧: ٢٠٠٥والطنطاوي ،

بشكل أسرع فیما لو كانت المعلومات تلقى بالطریقة االعتیادیة كالشرح في الذاكرة 

الشفوي أو اإللقاء وبالتالي تساعد على عملیة التذكر لدى المتعلم ، وقد اتفقت ھذه 

زبیدة (النتیجة مع معظم الدراسات السابقة المذكورة في الدراسة الحالیة  كدراسة 

المدني، (و ) Chiang and Tang 1999 ١٩٩٩شنغ وتانغ،(و) ١٩٩٨محمد،

جواد العبسي (و) ١٩٩٨دجلة القاروط،(و ) ٢٠٠٢ثریا محفوظ، (و  )م٢٠٠٢

، ولم تختلف مع ھذه النتیجة أي دراسة من )١٤٢٣السراني،(و )  ٢٠٠١،

 .الدراسات السابقة المذكورة في الدراسة الحالیة
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  ثانیة ومناقشتھا وتفسیرھا الفرضیة الاختبار: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  "  على أنھ الثانیةالفرضیة تنص 

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة  ٠،٠٥

، لتلمیذات  لمعتادةالمفاھیم، ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة ا

  ."الفھمالصف السادس االبتدائي في اختبار التحصیل البعدي عند مستوى 

ذه الفرضیة حة ھ ق من ص ة للتحق ات المعیاری م استخراج االنحراف والمتوسطات  ت

االبتدائي عند مستوى  السادسالصف  تلمیذاتلتحصیل ) ت(وقیمة الحسابیة المعدلة 

  .وضح ذلكیوالجدول أدناه  ،)تجریبیة، ضابطة(لمتغیر المجموعة  تبعا فھمال

  )١٤(جدول 

لالختبار  )ت(وقیمة  والمتوسطات الحسابیة المعدلة االنحرافات المعیاریة
  . فھمعند مستوى ال التحصیلي البعدي ألفراد العینة

  العدد  المجموعة  المستوى
المتوسط 

  معدلال

االنحراف 

  المعیاري

  قیمة

  "ت"

درجات 

  الحریة

 الداللة

  اإلحصائیة

 010. 68 2.633 34. 4.94 35 تجریبیة الفھم

    1.24 4.37 35 ضابطة

    1.58 9.31 70   المجموع

  

أن المتوسط  المعدل لدرجات االختبار البعدي للمجموعة ) ١٤(یتبین من الجدول  

وھو أعلى من المتوسط  المعدل لدرجات ) ٤،٩٤(التجریبیة عند مستوى الفھم 

، كما أن االنحراف المعیاري لدرجات )٤،٣٧(االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

ابطة بینما االنحراف المعیاري للمجموعة الض) ٠،٣٤(المجموعة التجریبیة 
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تعزى ألثر ) ٠٫٠٥=  α(، كما توجد ھناك  فروق ذات داللة إحصائیة )١،٢٤(

وبداللة ) ٦٨(بدرجة حریة ) ٢،٦٣٣(، حیث بلغت قیمة ت  طریقة التدریس

  .، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة) ٠،٠١٠(إحصائیة 

ذات داللة توجد فروق " لذلك ترفض الفرضیة الثانیة ویقبل الفرض البدیل وھو   
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي  ٠،٠٥إحصائیة عند مستوى  

درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة الضابطة التي درست 
وذلك لصالح  "بالطریقة المعتادة ،  في اختبار التحصیل البعدي عند مستوى الفھم

  .المجموعة التجریبیة
لما یتمیز بھ أسلوب خریطة المفاھیم من أنھ یعرض المفاھیم وربما تعود ھذه النتیجة 

على المتعلم بصورة مرتبة ومتسلسلة ومترابطة بروابط واضحة، كما ذكر ذلك  

بأن أسلوب خریطة المفاھیم یعتمد على روابط ) ٣٨: ٢٠٠٣القاسم والزغیبي،(

تذكرھا  فضال عن سھولة وأسھم لفھم وتفسیر معنى العالقات بین المفاھیم، وذلك

والتي تجعل من عملیة الفھم واالستیعاب للمفاھیم المتداخلة أسھل في ذھن المتعلم، 

وقد اتفقت ھذه النتیجة مع معظم الدراسات السابقة المذكورة في الدراسة الحالیة  

و ) Okebukala,1990) (م١٩٩٠أوكیبوكاال، ( و) ٢٠٠٥عزیزة زلوم،(كدراسة

بینما اختلفت مع ھذه النتیجة دراسة ) ٢٠٠١بسي،جواد الع(و) ١٩٩٨دجلة القاروط،(

عدم وجود فروق " حیث كانت إحدى نتائج دراستھ تنص على  )١٤٢٣السراني،(

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط  ٠٫٠٥دالة إحصائیا عند مستوى 

وذلك " التحصیل البعدي عند مستوى الفھم درجات المجموعة الضابطة في اختبار

) الفھم( د مستوى ن خریطة المفاھیم لیس لھا أثر على التحصیل الدراسي عنأیعني 

  .)١٤٢٣السراني،(في تدریس مقرر العلوم بحسب دراسة 
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  ثالثة ومناقشتھا وتفسیرھاالفرضیة الاختبار: 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   "على أنھ  الفرضیة الثالثة تنص

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة  ٠،٠٥

، لتلمیذات  لمعتادةالمفاھیم، ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة ا

  "الصف السادس االبتدائي في اختبار التحصیل البعدي عند مستوى التطبیق

ق  ذه الفرضیةللتحق حة ھ ة من ص ات المعیاری م استخراج االنحراف والمتوسطات  ت

االبتدائي عند مستوى  السادسالصف  تلمیذاتلتحصیل ) ت(وقیمة الحسابیة المعدلة 

  .وضح ذلكیوالجدول أدناه  ،)تجریبیة، ضابطة(لمتغیر المجموعة  تبعاالتطبیق 

  )١٥(جدول 

لالختبار  )ت(وقیمة  والمتوسطات الحسابیة المعدلة االنحرافات المعیاریة
  .قعند مستوى التطبی التحصیلي البعدي ألفراد العینة

  العدد  المجموعة  المستوى
المتوسط 

  المعدل

االنحراف 

  المعیاري

  قیمة

  "ت"

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

  التطبیق

   

 000. 68 7.071 66. 10.54 35 تجریبیة

    1.30 8.80 35 ضابطة

    1.96 19.34 70   المجموع

   

أن المتوسط  المعدل لدرجات االختبار البعدي للمجموعة ) ١٥( یتبین من الجدول   

وھو أعلى من المتوسط  المعدل لدرجات ) ٩،٧٤(التجریبیة عند مستوى التذكر 

، كما أن االنحراف المعیاري لدرجات )٨،٢٠(االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

المعیاري لدرجات المجموعة  بینما االنحراف)  ٠،٥١(المجموعة التجریبیة 

) ٠٫٠٥=  α(  ، كما توجد ھناك  فروق ذات داللة إحصائیة ) ١،٣٥(الضابطة 
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) ٨٦(بدرجة حریة ) ٦،٣٤٨(، حیث بلغت قیمة ت  طریقة التدریستعزى ألثر 

  .، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة) ٠،٠٠٠(وبداللة إحصائیة 

توجد فروق ذات داللة " لذلك ترفض الفرضیة الثالثة ویقبل الفرض البدیل وھو    
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي  ٠،٠٥إحصائیة عند مستوى  

درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة الضابطة التي درست 
ى التطبیق وذلك لصالح بالطریقة المعتادة ، في اختبار التحصیل البعدي عند مستو

  .المجموعة التجریبیة
وقد تعود ھذه النتیجة أن خریطة المفاھیم إذا تم تذكرھا كصورة شبكة مفاھیمیة  

منتظمة ومتسلسلة ، ومن ثم تم فھمھا بناء على الروابط والتفسیرات بین المفاھیم، 

مفھوم ، كما إذن من الوارد أن یجد المتعلم سھولة تطبیق المعلومة التي یحتویھا ال

بأن خریطة المفاھیم تؤدي إلى التوصل إلى ) ٢٠٠٣القاسم والزغیبي،(وضح ذلك 

صورة تكاملیة إبداعیة للمفاھیم المراد تعلمھا، كما تزید من عمق الفھم لدى المتعلم 

، وبالتالي تدعم قدرتھ على اإلبداع في التفكیر ومن ثم التطبیق لھذه المعلومات، 

جة مع معظم الدراسات السابقة المذكورة في الدراسة الحالیة  وقد اتفقت ھذه النتی

معن المدني، (و ) ١٩٩٨زبیدة محمد،(و )  ١٩٩٨دجلة القاروط،: (كدراسة

، بینما اختلفت مع ھذه النتیجة دراسة ) ٢٠٠٢ثریا محفوظ، (و  )م٢٠٠٢

عدم وجود فروق " حیث كانت إحدى نتائج دراستھ تنص على ) ١٤٢٣السراني،(

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط  ٠٫٠٥إحصائیا عند مستوى دالة 

" درجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصیل البعدي عند مستوى التطبیق 

وذلك یعني أن خریطة المفاھیم لیس لھا أثر على التحصیل الدراسي عند مستوى   

  ).١٤٢٣،السراني(في تدریس مقرر العلوم بحسب دراسة ) التطبیق( 
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  رابعة ومناقشتھا وتفسیرھاالفرضیة الاختبار: 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى   "على أنھ  لفرضیة الرابعةتنص ا

بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة  ٠،٠٥

، لتلمیذات  لمعتادةالمفاھیم، ودرجات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة ا

-الفھم-التذكر(عند المستویات الصف السادس االبتدائي في اختبار التحصیل البعدي 

  .ككل) التطبیق

ة للتحقق من صحة ھذه الفرضیة    ات المعیاری والمتوسطات  تم استخراج االنحراف

ة  ابیة المعدل ة الحس یل ) ت(وقیم ذاتلتحص ف  تلمی ادسالص د  الس دائي عن االبت

توال ل مس ذكر(یات كك م-ت ق-فھ ا )تطبی ة  تبع ر المجموع ابطة(لمتغی ة، ض  ،)تجریبی

  :وضح ذلكیوالجدول أدناه 

  )١٦(جدول 

لالختبار  )ت(وقیمة  والمتوسطات الحسابیة المعدلة االنحرافات المعیاریة
  المستویات ككل عندالتحصیلي البعدي ألفراد العینة 

  العدد  المجموعة  المستوى
المتوسط 

  المعدل

االنحراف 

  المعیاري

  قیمة

  "ت"

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

 -فھم-تذكر(
 )تطبیق

 000. 68 6.933 88. 25.23 35 تجریبیة

    3.17 21.37 35 ضابطة

    4.05 46.6 70   المجموع

  

أن المتوسط  المعدل لدرجات االختبار البعدي للمجموعة ) ١٦( یتبین من الجدول 

وھو أعلى من المتوسط  المعدل لدرجات ) ٩،٧٤(التجریبیة عند مستوى التذكر 

، كما أن االنحراف المعیاري لدرجات )٨،٢٠(االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

المعیاري لدرجات المجموعة  بینما االنحراف)  ٠،٥١(المجموعة التجریبیة 
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) ٠٫٠٥=  α(  ، كما توجد ھناك  فروق ذات داللة إحصائیة ) ١،٣٥(الضابطة 

) ٨٦(بدرجة حریة ) ٦،٣٤٨(، حیث بلغت قیمة ت  طریقة التدریستعزى ألثر 

  .، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة) ٠،٠٠٠(وبداللة إحصائیة 

توجد فروق ذات داللة " لذلك ترفض الفرضیة الرابعة ویقبل الفرض البدیل وھو 
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي  ٠،٠٥إحصائیة عند مستوى  

درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة الضابطة التي درست 
-الفھم- التذكر( بالطریقة المعتادة في اختبار التحصیل البعدي عند المستویات

  .ككل، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة) التطبیق
وربما تعود ھذه النتیجة إلى أن أسلوب خریطة المفاھیم یسھل عملیة التذكر والفھم 

، باإلضافة إلى كون خریطة ) ١٠٧: ٢٠٠٥الشربیني والطنطاوي ،(كما ذكر 

توصلت إلیھ الباحثة في  المفاھیم تساعد على اإلبداع في التفكیر والتطبیق، وھذا ما

من خالل محاكاة خصائص خرائط المفاھیم لخصائص نمو تالمیذ المرحلة  ٢٢:ص

فمن   -األولى والثانیة والثالثة  –، وبناء على نتائج الفرضیات السابقة  االبتدائیة

الوارد التوصل إلى نتیجة الفرضیة الرابعة والتي تؤكد األثر اإلیجابي لخریطة 

وقد اتفقت ھذه ، )التطبیق-الفھم-التذكر(لتحصیل عند المستویات ككل المفاھیم في ا

معن : (النتیجة مع معظم الدراسات السابقة المذكورة في الدراسة الحالیة  كدراسة

زبیدة (و  )Okebukala,1990م ١٩٩٠أوكیبوكاال، (و  )م٢٠٠٢المدني، 

 ذه، وفي ھ)Chiang and Tang 1999 ١٩٩٩شنغ وتانغ،( و) ١٩٩٨محمد،
النتیجة كذلك یظھر األثر اإلیجابي الذي توقعتھ الباحثة بناء على نتائج دراسة 

والتي اعتمدتا على أسلوب التفكیر واإلبداع كما ) ٢٠٠٦الشریف،(و ) ٢٠٠بخیت،(

حیث ) ١٤٢٣السراني،(بینما اختلفت مع ھذه النتیجة دراسة ،   ٣٨ذكرتھ ص

عدم وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى " كانت إحدى نتائج دراستھ تنص على 

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة  ٠٫٠٥

) بیقالتط -الفھم -التذكر(الضابطة في اختبار التحصیل البعدي عند المستویات ككل 

وذلك یعني أن خریطة المفاھیم لیس لھا أثر على التحصیل الدراسي عند " 
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في تدریس ) التطبیق  -الفھم -التذكر(المستویات الدنیا لألھداف المعرفیة ككل 

  ).١٤٢٣السراني،(مقرر العلوم بحسب دراسة 

  خامسة ومناقشتھا وتفسیرھاالفرضیة الاختبار: 
د مستوى   "على أنھ  الفرضیة الخامسةتنص  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عن

ة  ٠،٠٥ تخدام خریط ي درست باس ة الت ة التجریبی ات المجموع ین متوسطي درج ب

ة ا ت بالطریق ي درس ابطة الت ة الض ات المجموع اھیم، ودرج ادةالمف ذات لمعت ، لتلمی

  ". الصف السادس االبتدائي في التطبیق البعدي لمقیاس االتجاه نحو المادة

ة للتحقق من صحة ھذه الفرضیة    ات المعیاری والمتوسطات  تم استخراج االنحراف

ذات لمقیاس االتجاه)ت(وقیمة الحسابیة المعدلة  دائي السادسالصف  تلمی نحو  االبت

ي ا مادة االقتصاد المنزل ر المجموعة  تبع ة، ضابطة(لمتغی اه  ،)تجریبی والجدول أدن

  .وضح ذلكی

  )١٧(جدول 

لمقیاس االتجاه  )ت(وقیمة  والمتوسطات الحسابیة المعدلة المعیاریةاالنحرافات 
  ككل 

  العدد  المجموعة  المستوى
المتوسط 

  المعدل

االنحراف 

  المعیاري

  قیمة

  "ت"

درجات 

  الحریة

الداللة 

  اإلحصائیة

مقیاس االتجاه 
 ككل

 000. 68 3.967 4.42 40.09 35 تجریبیة

    3.68 36.23 35 ضابطة

    8.1 76.32 70   المجموع

  

أن المتوسط  المعدل لدرجات االختبار البعدي للمجموعة  )١٧( یتبین من الجدول 

المتوسط  المعدل لدرجات  وھو أعلى من) ٩،٧٤(التجریبیة عند مستوى التذكر 
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، كما أن االنحراف المعیاري لدرجات )٨،٢٠(االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

بینما االنحراف المعیاري لدرجات المجموعة )  ٠،٥١(المجموعة التجریبیة 

) ٠٫٠٥=    (فروق ذات داللة إحصائیة  ، كما توجد ھناك ) ١،٣٥(الضابطة 

) ٨٦(بدرجة حریة  )٦،٣٤٨(حیث بلغت قیمة ت ،  طریقة التدریستعزى ألثر 

  .التجریبیةالمجموعة ، وجاءت الفروق لصالح ) ٠،٠٠٠(وبداللة إحصائیة 

توجد فروق ذات " لذلك ترفض الفرضیة الخامسة ویقبل الفرض البدیل وھو    
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة  ٠،٠٥داللة إحصائیة عند مستوى  

ات المجموعة الضابطة التي درست التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرج
بالطریقة المعتادة،  في التطبیق البعدي لمقیاس االتجاه نحو المادة وذلك لصالح 

  .المجموعة التجریبیة
راشد وآخـرون، (وربما تعود ھذه النتیجة إلى أن االتجاه نحو المادة كما ذكر 

 وكذلك أكد أن، والتغییرقابلة للتعدیل  و مكتسبةھي صفة  )٩٥- ٨٩: م ٢٠٠٢

لھذه االتجاھات وتدریبھم على  متعلمینسالیب مناسبة لتنمیة فھم الاختیار خبرات وأ

األسالیب التدریسیة المناسبة لخصائص النمو كممارسة أنواع السلوك الخاص بھا ، 

نحو العلوم، وھذا ما تم ، لھا أثر إیجابي على تنمیة االتجاه العقلي لدى المتعلمین

أسلوب خریطة المفاھیم في ھذه الدراسة ،حیث تم التدریس بھذا  تفعیلھ من خالل

األسلوب بناء على أوجھ المالءمة بین خصائص خریطة المفاھیم وخصائص نمو 

، وبالتالي فقد تمت  ٢٢:صتلمیذات المرحلة االبتدائیة التي وضحتھا الباحثة في 

ھذه النتیجة، أما لدى التلمیذات وتم التوصل لعملیة اكتساب االتجاه أو تعدیلھ 

ھي الدراسة الوحیدة التي  )١٤٢٣السراني،(بالنسبة للدراسات السابقة ، فدراسة 

تناولت أثر خریطة المفاھیم على االتجاه نحو العلوم، لكنھا لم تتفق مع ھذه النتیجة، 

عدم وجود فروق دالة إحصائیا عند " حیث كانت إحدى نتائج دراستھ تنص على 

درجات بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط  ٠٫٠٥مستوى 

، وذلك یعني "نحو المادة  لمقیاس االتجاه البعدي التطبیقالمجموعة الضابطة في 
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االتجاه نحو المادة في تدریس مقرر العلوم أن خریطة المفاھیم لیس لھا أثر على 

  .)١٤٢٣ي،السران(بحسب دراسة 

  

 أسلوب استخدامبعد  على أفراد المجموعة التجریبیة أبرز نواتج التعلم المالحظة 
 :خریطة المفاھیم 

ا  ومن خالل المناقشة السابقة   يللنتائج التي تم التوصل إلیھ ذه الدراسة ، ومن  ف ھ

ة  خالل ما تم استعراضھ في اإلطار النظري والدراسات السابقة  استخلصت الباحث

ى تطبیق ھذه الدراسة أبرزوبعد  ا عل ي الحظتھ تعلم الت ذات  نواتج ال المجموعة تلمی

  :إثر استخدام خریطة المفاھیم في تدریس االقتصاد المنزلي ، وھيالتجریبیة 

  :االقتصاد المنزلي قررمللتلمیذة في  ترسیخ البنیة المفاھیمیة -١

المجموعة التجریبیة بعد الحظت الباحثة مدى تماسك البنیة المفاھیمیة لتلمیذات 

تدریس الوحدة باستخدام خریطة المفاھیم من خالل تسلسل إجاباتھن وترابط 

أفكارھن في نماذج اإلجابة لالختبار والمقیاس في التطبیق البعدي، وربما یعزى 

ذلك إلى أن  مفاھیم مادة االقتصاد المنزلي متداخلة و یرتبط بعضھا ببعض، ومن 

تمتلك التلمیذة الرؤیة التكاملیة الكافیة لھذه المفاھیم، وخریطة الصعب إدراكھا ما لم 

المفاھیم من أحسن طرق التدریس التي تدعم البنیة المفاھیمیة للمتعلم  ومدى تكاملھا 

ألن رسمھا وفھمھا یتطلب معرفة دقیقة بالمفاھیم العامة واألقل عمومیة، وماھیة 

 .الروابط والعالقات التي بین تلك المفاھیم

 :في الدرس الجدیدة  استیعاب المعلومات  -٢

الحظت الباحثة سھولة استیعاب تلمیذات المجموعة التجریبیة للمعلومات الجدیدة ،  

تفاعلھن في الدرس و استنتاجھن لتفرعات الخریطة المفاھیمیة  وذلك من خالل

وذلك من قبل أن تعرض علیھن الخریطة المفاھیمیة بصورة كاملة، كما الحظت 

ثة أن مستوى قدرتھن على استنتاج تفرعات الخریطة یزداد في كل درس عن الباح

للتلمیذة، ربط المفاھیم الجدیدة بالبنیة المعرفیة السابقة  سابقھ، وربما یعزى ذلك إلى
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یعتبر معرفة سابقة للتلمیذة، فیتم ربطھ في خریطة المفاھیم ) اللعب(فمثال مفھوم 

ّعب واأللعاب المناسبة لكل فئة األماكن واألوقا: بمعرفة جدیدة مثل ت المناسبة لل

كما في الدرس الثالث من الوحدة ، مما یجعل مفھوم اللعب واضحا في –عمریة 

  .ذھن التلمیذة، وذا عالقة مع غیره من المفاھیم الجدیدة

 

 : االقتصاد المنزلي مقرر المعلومات الصعبة أو المعقدة فيفھم  - ٣
الترتیب المتدرج والمتسلسل للمفاھیم ووجود الروابط واألسھم التوضیحیة في 

خریطة المفاھیم تجعل من السھل فھم العالقات المتشابكة والمتداخلة بین مفاھیم 

مادة االقتصاد المنزلي مھما كان تعقیدھا، وبالتالي تتحول المعلومات المعقدة إلى 

 . ةمعلومات بسیطة وواضحة في ذھن التلمیذ

 :تلخیص المادة العلمیة في مقرر االقتصاد المنزلي -٤

ما تكون في  إن المادة العلمیة في كتاب مادة االقتصاد المنزلي عادة وخاصة 

لذا فخرائط المفاھیم تجمع عدة مفاھیم في صورة  ،عبارات طویلة جمل أو  صورة

ع الواحد، ھرمیة متدرجة ، مما یجعلھا غالبا ال تتجاوز الصفحة الواحدة للموضو

 .   مما یساعد التلمیذة على تذكرھا وحفظھا لمدة زمنیة طویلة
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ملخص نتائج الدراسة والتوصیات 
  والمقترحات

 المقترحات ملخص النتائج التوصیات

 خامسالفصل ال
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  :ملخص نتائج الدراسة

فرضــیات الدراســة علــى ترتیــب  وفــق الدراســة الحالیــةلتــي توصــلت إلیهــا هــم النتــائج اأ
  : النحو التالي

بین متوسطي درجات  ٠،٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى    -١
المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 
الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في 

 .مجموعة التجریبیةوذلك لصالح ال البعدي عند مستوى التذكر اختبار التحصیل
بین متوسطي درجات  ٠،٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى    -٢

المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 
الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في 

 .وذلك لصالح المجموعة التجریبیة الفھممستوى اختبار التحصیل البعدي عند 
بین متوسطي درجات  ٠،٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى    -٣

المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 
الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في 

 .وذلك لصالح المجموعة التجریبیة البعدي عند مستوى التطبیقاختبار التحصیل 
بین متوسطي درجات  ٠،٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى    -٤

المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 
في  الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي

ككل وذلك ) التطبیق-الفھم-التذكر(عند المستویات التحصیل البعدي اختبار 
 .لصالح المجموعة التجریبیة

بین متوسطي درجات  ٠،٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى    -٥
المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام خریطة المفاھیم، ودرجات المجموعة 

التقلیدیة، لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في  الضابطة التي درست بالطریقة
 .،وذلك لصالح المجموعة التجریبیةدةالتطبیق البعدي لمقیاس االتجاه نحو الما
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  :التوصیات

  :توصلت إلیھ نتائج ھذه الدراسة، ومنھا توصي الباحثة بعدة توصیات بناء على ما

  تعوید الطالبات على استخدام أسلوب خریطة المفاھیم ضمن مھارات التعلم وذلك لرفع
 .مستواھن التحصیلي 

  تفعیل أسلوب خرائط المفاھیم في تقویم الطالبات في مقرر االقتصاد المنزلي. 
   تنظیم دورات تدریبیة لمعلمات قسم االقتصاد المنزلي لكیفیة استخدام أسلوب خرائط

 .تدریس مقرر االقتصاد المنزليالمفاھیم في 
  

  :المقترحات

  : في ضوء نتائج الدراسة، تقترح الباحثة إجراء دراسات مشتقة من الدراسة الحالیة مثل

  إجراء مزید من الدراسات المشابھة للدراسة الحالیة، بغیة زیادة مصداقیة نتائج
 :الدراسة، وجعلھا تختلف عنھا من ناحیة

 اختیار عینة أكبر 
 على مرحلة الروضات أو الصفوف الدنیا للمرحلة االبتدائیة أو مراحل  إجراءھا

 .التعلیم العالي
 إجراءھا على مناطق أخرى في المملكة. 
  إجراء دراسات إلعداد برامج مقترحة لتدریب المعلمات على تطبیق أسلوب خرائط

 .المفاھیم
  تدریسیة أخرى لنظریات إجراء دراسات لمقارنة أثر أسلوب خرائط المفاھیم بأسالیب

 .التعلم المختلفة
  إجراء دراسات تستخدم خرائط المفاھیم كأداة لتقویم أو تخطیط المناھج أو لتحلیل

  .محتوى المقررات لمادة االقتصاد المنزلي
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  :المصادر

 القرآن الكریم -
مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة " صحیح البخاري: "البخاري، محمد بن اسماعیل -

 م٢٠٠٤المكرمة، 

 :المراجع العربیة

فعالیة استخدام النموذج البنائي االجتماعي في : "أحمد، سمیة عبد الحمید  -
الروضة باستخدام المحاكاة تصویب بعض التصورات الخاطئة لدى طفل 

، ١١٠، العدد دراسات في المناھج وطرق التدریس، " بالكمبیوتر
 .م٢٠٠٦ینایر

فعالیة برنامج مقترح في تعلیم االقتصاد المنزلي في تنمیة : "خدیجة، بخیت  -
المؤتمر ، "التفكیر الناقد والتحصیل الدراسي لدى تلمیذات المرحلة اإلعدادیة

 .٢٠٠٧، الجمعیة المصریة، لتربیة العلمیة إلى أینا، العلمي الحادي عشر
منشورات ، عارف منیمنة وبشیر أوبري/ت. "البنیویة": جان ، بیاجیھ  -

 .م١٩٨٥األردن، ، عویدات
مكتبة دار  ،جدة، "المدخل إلى االقتصاد المنزلي ":إحسان محمود، الحلبي  -

 .م٢٠٠٠ة، جد
، المملكة العربیة السعودیةنظام وسیاسة التعلیم في : سلیمان، الحقیل  -

 .م٢٠٠٣،  الریاض،مكتبة الملك فھد الوطنیة،١٥ط
،دار القلم، " تدریس العلوم في مراحل التعلیم العام: "الخلیلي، خلیل وآخرون  -

 .م١٩٩٦دبي، اإلمارات العربیة المتحدة،
، وزارة التربیة  "أسالیب تعلیم التربیة األسریة": الدباس، اعتدال وآخرون  -

 .م١٩٨٦لیم وشئون الشباب، سلطنة عمان،والتع
، دار الفكر العربي،  "المدخل في تدریس العلوم :"راشد ، علي وآخرون  -

 .م٢٠٠٢القاھرة، 
أثر استخدام استراتیجیة الخرائط المفاھیمیة في : زلوم، عزیزة حسن مطلق -

تحصیل واحتفاظ الطلبة بالمفاھیم العلمیة للصفوف النھائیة بمرحلة األساس 
، رسالة دكتوراة غیر منشورة، مناھج العلوم العامة الجدیدة في فلسطینفي 

 .م٢٠٠٥جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، 
 .م٢٠٠٥، ١ط، دار ابن حزم، "االستراتیجیات": الناصر عبد، الزھراني  -
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: ، القاھرة  ٢، ط "تصمیم التدریس رؤیة منظومیة" :زیتون ، حسن زیتون -
 .م٢٠٠١ ،)٢( عالم الكتب ، المجلد

، عمان، دار الشروق، "أسالیب تدریس العلوم": عایش محمود، زیتون -
 .  م١٩٩٩

لمي للكمبیوتر المكتب الع،  "تدریس العلوم من منظور البنائیة": كمال، زیتون -
 .م٢٠٠٠ ،اإلسكندریة ،والنشر والتوزیع

التصورات البدیلة فعالیة استراتیجیة التحلیل البنائي في تصویب : "ـــــــــــــــــــ -
، العدد  مجلة التربیة العلمیة،" لدى دارسي الفیزیاء ذوي أسالیب التعلم المختلفة

 .م١٩٩٨الرابع، المجلد األول، 
أثر استخدام خرائط المفاھیم في تدریس مقرر األحیاء ": نواف، السراني -

في كلیة المعلمین بحائل على التحصیل الدراسي للطالب واتجاھاتھم ) ١٠١(
، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، ماجستیر غیر منشورةرسالة ، "حو العلومن

 .ھـ١٤٣٢
مكتبة الرشد ، التقویم في المنظمة التربویة: أحمد محمد، علي أحمد وسالم، سید -

 .م٢٠٠٣
، "معجم المصطلحات التربویة والنفسیة": شحاتة، حسن و النجار، زینب  -

 .م٢٠٠٣ القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة،،١ط
مداخل عالمیة في تطویر المناھج ": عفت، فوزي و الطنطاوي، الشربیني -

 .م٢٠٠١، القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة، "التعلیمیة
وحدة مقترحة في االقتصاد المنزلي لتنمیة التذوق ": عھود عبد اإللھ ، الشریف -

ة بمدینة الجمالي واالبتكار لدى تلمیذات الصف السادس من المرحلة االبتدائی
، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "مكة المكرمة

 .ھـ١٤٢٧
واقع استخدام مصادر التعلم من قبل المعلمات في : "الشریف، وضحى محمد  -

رسالة ، " تدریس مادة االقتصاد المنزلي بالمرحلة االبتدائیة في محافظة جدة
 .م٢٠١١، جامعة أم القرى، ، كلیة التربیةماجستیر غیر منشورة

 .م٢٠٠٥، مكتبة الفالح، علم نفس النمو: منذر، الضامن -
أثر استخدام خرائط المفاھیم على تحصیل طلبة الصف الثاني ": نوال، الضباعي -

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "ثانوي علمي في مادة الكیمیاء في مدینة عدن
 .م٢٠٠٨، جامعة سبأ، كلیة التربیة
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أثر استخدام الخرائط المفاھیمیة في ": العبسي، جواد محمد عبد الوھاب -
،  ")كیمیاء(التدریس في تحصیل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة العلوم 

 .م٢٠٠١رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، 
الصف فاعلیة استخدام خرائط المفاھیم في تحصیل طالبا ": باسمة، العریمي -

) تصنیف الكائنات الحیة(األول ثانوي للمفاھیم العلمیة المتعلقة بوحدة 
جامعة  –كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "واحتفاظھن بھا

 .م٢٠٠١، إربد -الیرموك
، " األسس النظریة والتطبیقیة-اللعب عند األطفال: "العناني ، حنان عبد الحمید  -

 .م٢٠٠٤، دار الفكر ، عمان، ٢ط
عمان، ،دار الفكر، "البحث العلمي أدواتھ وأسالیبھ"، وآخرون: ذوقان، عبیدات -

 .م٢٠٠٧ االردن،
مكتبة ، "المناھج وطرق التدریس التعلیمیة الحدیثة"، عبداللطیف حسین، فرج -

 .ھـ١٤١٩، دار الفنون، الملك فھد الوطنیة
 ،بیروت، الجدیدةدار اآلفاق ، في النقد األدبينظریة البنائیة : صالح، فضل -

 .م١٩٨٥
مطابع صفا  ،"العملیة التربویة في المدرسة االبتدائیة": فالتة، إبراھیم محمود -

 .ھـ١٤٠٤،مكة المكرمة،المملكة العربیة السعودیة، ،
أثر استخدام الخرائط المفاھیمیة على التحصیل : القاروط، دجلة صادق حسن -

العاشر أساسي في المدارس  الفوري والمؤجل في مادة علم الحیاة لطلبة الصف
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الوطنیة، الحكومیة بمحافظة جنین

 .م١٩٩٨نابلس، فلسطین، 
خرائط المفھوم استراتیجیة : "القاسم ، وجیھ بن قاسم و الزغیبي ، محمد عبد هللا  -

 .ھـ١٤٢٤، لتعلیم والتعلم
 عمان، دار الفكر، ،" الخرائط المفاھیمیة: " قطامي ، یوسف والروسان ، محمد -

 .م٢٠٠٥
، األردن، دار الشروق،  ، سیكولوجیة التعلم والتعلیم الصفي :قطامي ، یوسف -

 .م١٩٩٨عمان، 
، عالم الكتب، ٣ط ،"اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس":كوثر، كوجك -

 .م٢٠٠٦، القاھرة
عالم ، "التربیة األسریة المرجع في": لولو جید، كوثر حسن و داود، كوجك -

 .م١٩٨٤، القاھرة، الكتب
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معجم المصطلحات التربویة المعرفیة في ": علي، أحمد حسین و الجمل، اللقاني -
 .م١٩٩٦، ، القاھرة ،عالم الكتب ،الطبعة األولى، "المناھج وطرق التدریس

فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة مھارات تخطیط : محفوظ، ثریا محمود إبراھیم  -
روس باستخدام خرائط المفاھیم لدى طالبات الفرقة الثالثة تخصصي علم الد

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم الحیوان والنبات بكلیة التربیة للبنات بجدة
 م٢٠٠٢التربیة وعلم النفس، كلیة التربیة للبنات بجدة، 

لى كل فاعلیة استخدام استراتیجیة خرائط المفاھیم ع: "محمد، زبیدة محمد قرني -
من التحصیل واكتساب بعض عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي 

المؤتمر العلمي الثاني للجمعیة المصریة ، "المتأخرین دراسیا في مادة العلوم
 .م١٩٩٨، ٢١، إعداد معلم العلوم للقرنللتربیة العلمیة

على التحصیل أثر استخدام خرائط المفاھیم : "المدني، معن محمد عبد الفتاح -
رسالة ماجستیر غیر " الدراسي في مادة العلوم لتالمیذ الصف السادس االبتدائي

 .م٢٠٠٢، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، منشورة
دار ، "المناھج التربویة الحدیثة": محمد محمود، توفیق أحمد و الحیلة، مرعي -

 .م٢٠٠٤ عمان، األردن،،المسیرة
دریس استخدام نموذج التعلم البنائي في ت أثر": ي، غازي بن صالحالمطرف -

، "طادة لدى طالب الصف الثالث المتوسلما اه نحوالعلوم على التحصیل واالتج
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، قسم المناھج وطرق 

 .ھـ١٤٢٧التدریس،
إعادة بناء وحدة في مادة البیولوجي للصف األول : "معوض، لیلى إبراھیم  -

الثانوي في ضوء المستحدثات البیوتكنولوجیة ووفقا لنموذج التعلم البنائي 
وفاعلیتھا في تنمیة التفكیر الناقد والتحصیل المعرفي واالتجاه نحو دراسة 

، الجمعیة  ریسدراسات في المناھج وطرق التد، "البیولوجي لدى الطالب
، كلیة التربیة، جامعة عین ١٤٢المصریة للمناھج وطرق التدریس، العدد

 .م٢٠٠٩مصر،شمس،
أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة التعلیمیة في نموذج : " السید المیھى، رجب  -

تدریسي مقترح قائم على المستحدثات التكنولوجیة والنظریة البنائیة على 
ور والتفكیر االبتكاري في العلوم لدى طالب التحصیل وتنمیة مھارات الص

مجلة  التربیة العلمیة،، "المرحلة الثانویة ذوي مركز التحكم الداخلي والخارجي
الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة،جامعة ،المجلد السادس  ،٣العدد،علمیة محكمة

  .م٢٠٠٣عین شمس،
 .م٢٠٠١،وائلدار ، عمان، "فلسفات التربیة": إبراھیم، ناصر -
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اتجاھات حدیثة في تعلیم العلوم في ضوء المعاییر ": أحمد وآخرون، النجدي -
 .م٢٠٠٥، القاھرة، دار الفكر العربي، "وتنمیة التفكیر والنظریة البنائیة

، دار المعرفة، "استراتیجیات وطرائق تدریس االقتصاد المنزلي": عازر،نزار -
 .م٢٠٠٣

الكتابة للتعلم من خالل فرق التفكیر في  فاعلیة: "نصر، محمود أحمد محمود  -
تصمیم خرائط المفاھیم بریاضیات المرحلة اإلعدادیة وأثر ذلك على تنمیة 

المؤتمر ، "الرابعة ریاضیات بكلیة التربیة التواصل الریاضي لدى طالب الفرقة
 المناھج الدراسیة بین األصالة والمعاصر، العلمي الحادي والعشرون، تطویر

دریس،دار الضیافة،جامعة الجمعیة المصریة للمناھج وطرق الت،رابع المجلد ال
 . م٢٠٠٩،عین شمس

النشوان، ھیلة إبراھیم و العبد الكریم ، لطیفة عبد العزیز و الصغیر، حصة عبد  -
 -االقتصاد المنزلي للصف السادس االبتدائي": الرحمن و الرجیعي، نبیھة علي

، وزارة التربیة والتعلیم، المناھج المشروع الشامل لتطویر - دلیل المعلمة
 .ھـ١٤٣١الریاض،

أثر استخدام طریقة العصف الذھني علة تنمیة : زین عبد العالي، الھاشمي -
والتحصیل الدراسي لطالبا الصف الثالث المتوسط في مادة التفكیر االبتكاري 

كلیة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، االقتصاد المنزلي بمدارس مكة المكرمة
 .ھـ١٤٢٨، جامعة أم القرى، التربیة

،  "أسس بناء المناھج وتنظیماتھا: "الوكیل، حلمي أحمد و المفتي محمد أمین  -
 .م٢٠٠٥دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،
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  :الشبكة العنكبوتیةمراجع 
 ١-نت -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9
%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8

%B9%D9%84%D9%85  
  م ٥: ١٠ھـ ، ٢٤/٦/١٤٣٢: تاریخ الدخول

    
 ٢-نت -
- http://forum.brg8.com/t23866.html   

  م ٣: ٥ھـ ، ١٦/٧/١٤٣٣: تاریخ الدخول
  

 ٣-نت -
- -economics-http://home

edug.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=25301&Lng=AR&C
ID=35147   

  .م ٥: ٢٠ھـ ، ٦/٧/١٤٣٣: تاریخ الدخول  

 ٤-نت -
   female/ar/186884-http://uqu.edu.sa/education 

  ص ٩:٣٠ھـ ،  ١٤٣٣/ ٦/٧ :تاریخ الدخول      

 ٥-نت -
h p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7

%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA  

  ص ٧:٠٠ھـ ، ١٥/٧/١٤٣٣ :تاریخ الدخول    
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 مقرر االقتصاد المنزلي): ١(ملحق
  للصف السادس االبتدائي

 وحدة العالقات األسریة
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دلیل المعلمة لتدریس ): ٢(ملحق
وحدة العالقات األسریة باستخدام 

 خرائط المفاھیم
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  دليل المعلمة  

  :الستخدام

  خريطة المفـاهيم  

  :في مادة   

  االقتصاد المنزلي  

  "العالقـات األسرية": للصف السادس االبتدائي وحدة

  

  

  :إعداد الباحثة

  عهود جالل جاها
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  فھرس الدلیل

  رقم الصفحة  الموضوعالتسلسل
  ١  المقدمة  ١
  ١  فلسفة الدلیل  ٢
  ٢  أھداف تدریس الوحدة  ٣
  ٢  الجدول الزمني   ٤
  ٣  الوسائل التعلیمیة  ٥
  ٣  مراجع الدلیل  ٦
  ٤  سیر تدریس الوحدة   ٧
  ٥  خرائط المفاھیم لدروس الوحدة  ٨
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  :مقدمة ال  
یوضح ھذا الدلیل كیفیة استخدام خریطة المفاھیم كاستراتیجیة تدریسیة في    

العالقات " تدریس االقتصاد المنزلي لتلمیذات الصف السادس االبتدائي لوحدة 
بكل میولھ واھتماماتھ واحتیاجاتھ ، كل فرد من أفراد األسرةب والتي  تھتم" األسریة

عن  واألسرةالمرتبطة بالصحة وضوعات وكذلك تتناول الم، التي تمیزه عن غیره
  . باألسرة والمجتمع السلیمة المتعلقة تكوین العادات واالتجاھات  طریق

  :وتحتوي وحدة العالقات األسریة على الموضوعات التالیة 
 إكرام الضیف -
 آداب الزیارة -
 ألعاب الطفل -
 رعایة اإلخوة الصغار عند غیاب األم -

 الخاصةھداف ، واألاألساسیة لخریطة المفاھیمالفكرة وفیما یلي سنتعرف على  
لتطبیق ھذه  الوسائل التعلیمیة الالزمةو الالزمة للتدریس، المدة الزمنیة،و الوحدةب

االستراتیجیة، ومراجع الدلیل، وأخیرا سنوضح كیفیة سیر التدریس باستخدام 
  . خریطة المفاھیم في كل موضوع من مواضیع الوحدة

  :فلسفة الدلیل

فلسفة الدلیل على النظریة التي تستند إلیھا خریطة المفاھیم، وھي النظریة ُبنیت 
بنفسھ، ویحدث الجدیدة ج المعرفة انتمتعلم من استتمكن ال "البنائیة والتي تنص على 

عنده التعلم القائم على الفھم، وبمستویات متقدمة تؤدي إلى إعادة تنظیم البنیة 
  ."  ماتومافیھا من معلو لمتعلمل  المعرفیة

ولھذه النظریة تطبیقات عدیدة من أھمھا خریطة المفاھیم، و التي اخترناھا لتدریس 
ترتیب المفاھیم الخاصة : "ھذه الوحدة، والفكرة الرئیسیة لھذه االستراتیجیة تتمثل في

بكل وحدة ترتیبا تدریجیا ، في صورة خریطة ھرمیة الشكل ، تبدأ من القمة 
لقاعدة بالمفاھیم األقل عمومیة مع وجود أسھم تدل بالمفھوم األكثر عمومیة وتنتھي با

  :والشكل التالي یوضح ذلك ". على العالقات بین ھذه المفاھیم

  تخطیط مبسط لخریطة المفاھیم )١(شكل 

  

  

  

                                  ة            مفھوم أكثر عمومی                       

            مفاھیم أقل عمومیة                                             

 مفاھیم أكثر خصوصیة        
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  :أھداف تدریس الوحدة

 :تم تقسیم األھداف إلى قسمین 

 وھيیتوقع تحقیقھا بعد تدریس الوحدة أھداف عامة: أوال ، : 
 أن تحترم التلمیذة العادات الصحیحة إلكرام الضیف -١
 التلمیذة باآلداب اإلسالمیة عند الزیارة أو عند استقبال الضیوفأن تتقید  -٢
 أن تساھم التلمیذة في رعایة اإلخوة الصغار عند غیاب األم -٣
 .أن تختار التلمیذة األلعاب المناسبة لسن الطفل -٤
 أھداف إجرائیة وقد تم تصنیفھا إلى: ثانیا: 

  :ةمعرفیأھداف  

 .أن تعّرف التلمیذة مفھوم آداب الزیارة -١
 .أن تفسر التلمیذة مفھوم إكرام الضیف -٢
 .أن تستنتج التلمیذة العلة من أھمیة تخصیص وقت ومكان للعب الطفل -٣
 .أن تذكر  التلمیذة أھمیة رعایة إخوتھا الصغار عند غیاب األم -٤

  :أھداف وجدانیة

 .أن تستشعر التلمیذة أھمیة صلة الرحم من خالل آداب الزیارة -١
من كان یؤمن با والیوم اآلخر فلیكرم (شریف أن تتمثل التلمیذة الحدیث ال -٢

 )ضیفھ
 . أن تقدر التلمیذة الدور الھام والجلیل لألم تجاه أبنائھا -٣

  : أھداف مھاریة

 .أن تؤدي التلمیذة مشھدا تمثیلیا لكیفیة قرع الجرس قبل دخول المنزل -١
 .أن ترتب التلمیذة صورا لمراحل استقبال الضیف -٢
 .إلطعام و تنویم الطفل الصغیرأن تجري الخطوات الالزمة  -٣
  . أن تبحث حلوال لمشكلة تعرض الطفل الصغیر لألخطار الموجودة في المنزل -٤

  :الجدول الزمني

  المدة الزمنیة الالزمة  الموضوع  الوحدة
  

العالقات 
  األسریة

  )حصتان (دقیقة ٩٠  إكرام الضیف
  )حصتان(دقیقة ٩٠  آداب الزیارة
  )حصتان(دقیقة  ٩٠  لعب األطفال
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رعایة اإلخوة الصغار عند غیاب 
  األم

  )حصتان(دقیقة  ٩٠

  :الوسائل التعلیمیة

  :یحتاج التدریس باستخدام خریطة المفاھیم إلى الوسائل التعلیمیة التالیة

 :غرفة مصادر التعلم والتي یتوفر بھا  -٨
 جھاز حاسوب  -
 جھاز بروجكتر -
 شاشة عرض -
 جھاز عرض شفافیات -
 شفافیات -

 عروض عملیة  -٩
 مجسمات تعلیمیة -١٠
 مشاھد تمثیلیة -١١

  :الدلیل مراجع

أثر اختالف نمط ممارسة األنشطة التعلیمیة في نموذج : " السید المیھى، رجب   -
تدریسي مقترح قائم على المستحدثات التكنولوجیة والنظریة البنائیة على 
التحصیل وتنمیة مھارات الصور والتفكیر االبتكاري في العلوم لدى طالب 

، مجلة التربیة العلمیة، "الثانویة ذوي مركز التحكم الداخلي والخارجي المرحلة
الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة،جامعة ،المجلد السادس  ،٣العدد،علمیة محكمة

  .م٢٠٠٣عین شمس،
النشوان، ھیلة إبراھیم و العبد الكریم ، لطیفة عبد العزیز و الصغیر، حصة عبد  -

 -االقتصاد المنزلي للصف السادس االبتدائي": الرحمن و الرجیعي، نبیھة علي
، وزارة التربیة والتعلیم، المشروع الشامل لتطویر المناھج - دلیل المعلمة

 .ھـ١٤٣١الریاض،
عالم ، "المرجع في التربیة األسریة": جیدلولو ، كوثر حسن و داود، كوجك -

 .م١٩٨٤، القاھرة، الكتب
- Novak, J.D : Concept Mapping – Auseful Tool For 
Science Education , Journal Of Research In Science 
Teaching , Vol 27, No 10 , 1990.  
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   :س الوحدةیسیر تدر

  خطوات سیر الدرس  المقدمة  الدرس
  

آداب 
  الزیارة

یتم طرح األسئلة ) العنوان(الرئیس األول و بعد عرض المفھوم -١  
والمناقشة حولھ مع التلمیذات،بناء على مفاھیمھن السابقة،ثم یتم استنتاج 

تعریف آداب : (مفاھیم الدرجة الثانیة وعرضھا على الخریطة وھي
 )أنواع آداب الزیارة- الزیارة

مع  مفاھیم الدرجة الثانیة یتم طرح األسئلة والمناقشة حول -٢
لثة التلمیذات،بناء على مفاھیمھن السابقة،ثم یتم استنتاج مفاھیم الدرجة الثا

آداب الزیارة -آداب الزیارة فقط: (وعرضھا على الخریطة وھي
 .)والمبیت

مع  مفاھیم الدرجة الثالثة یتم طرح األسئلة والمناقشة حول -٣
م یتم استنتاج مفاھیم الدرجة التلمیذات،بناء على مفاھیمھن السابقة،ث
-آداب قبل وأثناء وبعد الزیارة: (الرابعة وعرضھا على الخریطة وھي

 .)آداب المكان-آداب الطعام
وبعد عرض الخریطة كاملة یتم إعادة بناءھا من جدید في ذھن  -٤

  . التلمیذة مع توضیح الروابط والعالقات بین المفاھیم
  

إكرام 
  الضیف

یتم طرح األسئلة ) العنوان(الرئیس األول و بعد عرض المفھوم -١
ناء على مفاھیمھن السابقة،ثم یتم استنتاج مع التلمیذات ب والمناقشة حولھ

إكرام  تعریف: (مفاھیم الدرجة الثانیة وعرضھا على الخریطة وھي
 )كیفیة إكرام الضیف -الضیف

مع  مفاھیم الدرجة الثانیة یتم طرح األسئلة والمناقشة حول -٢
لثة ذات،بناء على مفاھیمھن السابقة،ثم یتم استنتاج مفاھیم الدرجة الثاالتلمی

حسن - حسن الحدیث- حسن االستقبال: ( وعرضھا على الخریطة وھي
 .)الضیافة

مع  مفاھیم الدرجة الثالثة یتم طرح األسئلة والمناقشة حول -٣
م یتم استنتاج مفاھیم الدرجة التلمیذات،بناء على مفاھیمھن السابقة،ث

-االنصات-التبسم-تحیة االسالم: (بعة وعرضھا على الخریطة وھيالرا
 .)الخ..تقدیم الضیافة-الحدیث المفرح

وبعد عرض الخریطة كاملة یتم إعادة بناءھا من جدید في ذھن  -٤
  . التلمیذة مع توضیح الروابط والعالقات بین المفاھیم

ألعاب 
  الطفل

یتم طرح األسئلة ) العنوان(الرئیس األول و بعد عرض المفھوم -١
ناء على مفاھیمھن السابقة،ثم یتم استنتاج مع التلمیذات ب والمناقشة حولھ

مكان  -وقت اللعب(: مفاھیم الدرجة الثانیة وعرضھا على الخریطة وھي
 )األلعاب المناسبة -اللعب

مع  مفاھیم الدرجة الثانیة یتم طرح األسئلة والمناقشة حول -٢
لثة ناء على مفاھیمھن السابقة،ثم یتم استنتاج مفاھیم الدرجة الثاالتلمیذات،ب

- المصلى-وقت المذاكرة-وقت الصالة: ( وعرضھا على الخریطة وھي
 .)الخ..الجودة- المالئمة-الملعب

وبعد عرض الخریطة كاملة یتم إعادة بناءھا من جدید في ذھن  -٣
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  .التلمیذة مع توضیح الروابط والعالقات بین المفاھیم
عایة ر

اإلخوة 
الصغار 

عند 
غیاب 

  األم

یتم طرح األسئلة ) العنوان(الرئیس األول و بعد عرض المفھوم -١
ناء على مفاھیمھن السابقة،ثم یتم استنتاج مع التلمیذات ب والمناقشة حولھ

تعریف رعایة (: مفاھیم الدرجة الثانیة وعرضھا على الخریطة وھي
 )الصغار كیفیة رعایة -أسباب رعایة الصغار- الصغار

مع  مفاھیم الدرجة الثانیة یتم طرح األسئلة والمناقشة حول -٢
لثة التلمیذات،بناء على مفاھیمھن السابقة،ثم یتم استنتاج مفاھیم الدرجة الثا

معرفة - اسباب اجتماعیة-اسباب صحیة: ( وعرضھا على الخریطة وھي
 .)عمل خطوات- معلومات عن االم

مع  ھیم الدرجة الثالثةمفا یتم طرح األسئلة والمناقشة حول -٣
م یتم استنتاج مفاھیم الدرجة التلمیذات،بناء على مفاھیمھن السابقة،ث
- السفر-مرافقة مریض-المرض: (الرابعة وعرضھا على الخریطة وھي

 .)طعام الطفل -نوم الطفل-سالمة الطفل-مكان االم-رقم االم
التلمیذة وبعد عرض الخریطة كاملة یتم إعادة بناءھا من جدید في ذھن 

  .مع توضیح الروابط والعالقات بین المفاھیم
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  :خرائط المفاھیم لوحدة

  "العالقات األسریة"
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- ١٠٣  - 
 

  

  



- ١٠٤  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): ٣(ملحق

 االختبار التحصیلي
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اختبار تحصیلي لتلمیذات الصف السادس االبتدائي في المعلومات 
  )العالقات األسریة(المتعلقة بمادة االقتصاد المنزلي بوحدة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .............................................االسم

  ..................................................الصف

  .................................................التاریخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

  

 :ابنتي التلمیذة

العالقات (أضع بین یدیك اختبارا تحصیلیا في مادة االقتصاد المنزلي لوحدة 
 ) األسریة

  :وھي مكونة من أربعة أسئلة

 .ملء الفراغات بالكلمات المناسبة : السؤال األول

 .وضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة: السؤال الثاني

أمام العبارة (  ) م العبارة الصحیحة وعالمة أما(  )وضع عالمة : السؤال الثالث
 .الخاطئة

  )ب(و العمود ) أ(المزاوجة بین العمود : السؤال الرابع

دقیقة، فأرجو قراءة األسئلة جیدا قبل اإلجابة مع ) ٤٥(مع العلم أن مدة االختبار 
  . تمنیاتي لك بالتوفیق

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ

٣٠ 
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  السؤال األول

  :ضعي الكلمات الموجودة داخل االطار في الفراغ المناسب فیما یلي

  

 .بحبھ لضیفھ واكرامھ لھ........... عرف االنسان  -١
 .على كل مسلم ومسلمة..............اكرام الضیف  -٢
 .من اصحاب المنزل عند استخدام أي غرض من اغراضھم......... یجب   -٣
 .......لتغیب االم عن ابنائھا ھو  من االسباب االجتماعیة -٤
 ..........یجب اختیار االلعاب المناسبة للطفل والتي تالئم  -٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :السؤال الثاني
  :یليضعي دائرة حول االجابة الصحیحة فیما 

 :األلعاب ذات القطع الصغیرة قد تشكل خطرا على الطفل بسبب -٦
 .سھولة ابتالعھا -سھولة ضیاعھا     ج -سھولة كسرھا    ب  - أ

  
 :عندما نعرف الضیوف على بعضھم تقدم الشخص -٧

 األكثر علما -ج      سنا األكبر -ب   األصغر سنا  - أ
  

 :عند تعذر قیامك بزیارة قریبتك یجب علیك االعتذار -٨
 .عدم االعتذار مطلقا - ج     بوقت كاف قبل الموعد - الموعد    ببعد   - أ

  
 :من األسباب الصحیة لتغیب األم عن المنزل -٩
 زیارة صدیقتھا -المرض     ج -العمل      ب  - أ

  
 :أجود انواع العاب الطفل ھي التي تكون مصنوعة من  -١٠

 الخشب -المعدن        ج -البالستیك     ب  - أ
  

 :د األقاربمن األدب أثناء المبیت عن -١١
عدم تقبل الطعام المقدم                                                -تناول الطعام المقدم              ب  - أ

 اخبارھم بالطعام الذي تفضلینھ  -ج
  

 عمره - االستئذان  –واجب  –العربي  –السفر 
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 :عند قرع الجرس یجب -١٢
قرع  -ج   قرع الجرس ثالث مرات -ب   لجرس حتى یفتح البابقرع ا  - أ

 الجرس كثیرا
  

 :قرع الجرس أن تقفيمن األدب بعد  -١٣
محاولة  - ج       باب     على أحد جانبي ال -ب في واجھة الباب           - أ

 فتح الباب
  

 :إذا سقط كاس العصیر من الضیف على االرض تكون ردة فعلك -١٤
عدم االنزعاج أو جرح  -ج  معاتبة الضیف      -ب          االنزعاج الشدید  - أ

 مشاعره
  

 : ن تكون األحادیثیستحب عند الحدیث مع الضیف ا -١٥
خاصة  -ج         حزینة وكئیبة    -ب     مفرحة وشیقة              - أ

 ومحرجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :السؤال الثالث

  :أمام كل عبارة مما یلي) خطأ(أو ) صح(ضعي كلمة 
 .   (   )إلقاء تحیة اإلسالم عند الدخول سنة وردھا واجب -١٦
لیس من الضروري أخذ موعد قبل زیارة قریبتك وال بأس أن تفاجئیھا  -١٧

 . ( )                                    بالزیارة
                                              .(  )عند وقت النوم یفضل أن تحكي للطفل قصة مخیفة حتى ینام بسرعة -١٨
 . (  )من مظاھر إكرام ضیفتك أخذ العباءة منھا وتعلیقھ على المشجب -١٩
. أثناء الزیارة ال بأس من لمس محتویات الغرفة عند انصراف ربة المنزل -٢٠

                                                                       (  ) 
 . (  ) لضروري خلو العاب الطفل من النتوءات والحواف الحادةمن ا -٢١
. (  )                                                       أثناء المبیت عند األقارب یجب الحفاظ على ترتیب و نظافة المكان -٢٢
 . (   )یفضل أن ینام الطفل في غرفة مظلمة تماما -٢٣
 .(  )واالستماع لھ باھتماماحترام الضیف یكون بعدم مقاطعتھ  -٢٤
 . (  )تستحب اإلطالة عند زیارة المریض ففي ذلك تخفیف عنھ -٢٥
 . (   )یجب مراعاة جنس الطفل عند اختیار األلعاب المناسبة لھ -٢٦
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  السؤال الرابع

  :یليا اربطي بین العمود أ والعمود ب فیم

  ب                                     أ                                          

 الوقوف أمام الباب عند قرع  الجرس                    إكرام الضیف یكون بــ    - ٢٧
 اإلطالة عند زیارة المریض                   یراعى في ألعاب الطفل    - ٢٨
 یجب إبعاد الطفل عن مصادر الخطر                    من آداب الزیارة           - ٢٩
 تقدیم المأكوالت المناسبة لوقت الزیارة                  عند رعایة اإلخوة الصغار  - ٣٠

  أن ال تكون من ذوات األرواح                                                   
  تویات المنزلعدم العبث مح                                                   

  

 "انتھت األسئلة"
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  مفتاح تصحیح االختبار التحصیلي

  :السؤال األولإجابة 

 العربي - ١
 واجب - ٢
 االستئذان - ٣
 السفر - ٤
 عمره - ٥

  :السؤال الثانيإجابة 

 .سھولة ابتالعھا -ج - ٦
   األكبر سنا -ب - ٧
      بوقت كاف قبل الموعد -ب  - ٨
 المرض      -ب - ٩

 البالستیك  -أ -١٠
 المقدمتناول الطعام -أ -١١
    قرع الجرس ثالث مرات -ب  -١٢
        باب     على أحد جانبي ال -ب -١٣
 عدم االنزعاج أو جرح مشاعره-ج -١٤
 مفرحة وشیقة    -أ -١٥

  :السؤال الثالثإجابة  

                           صح -١٦
  خطأ -١٧
  خطأ -١٨
  صح -١٩
  خطأ -٢٠
  صح -٢١
  صح -٢٢
  خطأ -٢٣
  صح -٢٤
  خطأ -٢٥
  صح -٢٦
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  :رابعإجابة السؤال ال

    تقدیم المأكوالت المناسبة لوقت الزیارة                 -إكرام الضیف یكون بــ   -٢٧
  أن ال تكون متمثلة بذوات األرواح -یراعى في ألعاب الطفل   -٢٨
                              عدم العبث بمحتویات المنزل - من آداب الزیارة   -٢٩
 مصادر الخطریجب إبعاد الطفل عن    -عند رعایة اإلخوة الصغار   - ٣٠
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  مقیاس االتجاه نحو ): ٤(ملحق

  مادة االقتصاد المنزلي
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  مقیاس االتجاه نحو مادة االقتصاد المنزلي للصف السادس االبتدائي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .......................................االسم

  .......................................الصف

  .....................................التاریخ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ا:ابنتي التلمیذة

أضع بین یدیك مقیاسا لالتجاه نحو مادة االقتصاد المنزلي، حیث یحتوي 
، فأرجو على مجموعة من العبارات التي قد تختلف حولھا أراء التلمیذات

  :منك اتباع مایلي

 .قراءة كل عبارة بدقة -
تحت خانة اإلجابة التي تتفق مع رأیك في المثال (  ) وضع إشارة  -

  :التوضیحي التالي
تحت (  ) فضعي إشارة % ١٠٠إذا كنِت موافقة على العبارة بنسبة  -١

 ).موافقة(خانة 
تحت (  ) فضعي إشارة % ٥٠إذا كنِت موافقة على العبارة بنسبة  -٢

 ).غیر متأكدة(خانة 
(  ) فضعي إشارة % ١٠٠إذا كنِت غیر موافقة على العبارة بنسبة  -٣

 ).غیر موافقة(تحت خانة 
  

  

  

  



- ١١٣  - 
 

  

غیر   موافقة  العبارة  
  متأكدة

غیر     
  موافقة

  االتجاه نحو محتوى مقرر االقتصاد المنزلي: المحور األول  
        وشیقةأحب مادة االقتصاد المنزلي ألن موضوعاتھا مفیدة   ١
        أشعر أن مادة االقتصاد المنزلي تفیدني في الحیاة العامة  ٢
        .أرى أن مادة االقتصاد المنزلي تزید من ثقافتي الغذائیة   ٣
یجب تقلیل عدد حصص مادة االقتصاد المنزلي إلى حصة واحدة في   ٤

  األسبوع
      

ألن أعاني من صعوبة في فھم محتوى مادة االقتصاد المنزلي   ٥
  .مصطلحاتھا معقدة وصعبة

      

أرى أن كتاب االقتصاد المنزلي یحتوي على معلومات غیر مفیدة   ٦
  .وصور غیر واضحة

      

  االتجاه نحو الوسائل واألنشطة لمادة االقتصاد المنزلي: المحور الثاني  
أبادر دوما بالمشاركة في مواضیع بمجال االقتصاد المنزلي في   ٧

  .المسابقات المدرسیةاإلذاعة أو 
      

أفضل القیام بأنشطة خارجیة لمادة االقتصاد المنزلي كعمل بحث على   ٨
االنترنت لموضوع ما، على القیام باألنشطة الموجودة في الكتاب 

  المدرسي 

      

أرى أن وسائل مادة االقتصاد المنزلي مبتكرة ونساعد على إیصال   ٩
  المعلومة

      

العملي من حصة االقتصاد المنزلي لعدم توفر ال أستمتع بالجزء   ١٠
  الوسائل واألجھزة الالزمة

      

أرى أن األنشطة التي نكلف بھا في مادة االقتصاد المنزلي متعبة   ١١
  وصعبة

      

ال أحب المشاركة في عمل وسائل تعلیمیة لمادة االقتصاد المنزلي   ١٢
  ألنھا مكلفة مادیا 

      

  طریقة تدریس معلمة االقتصاد المنزلي االتجاه نحو: المحور الثالث  
تستخدم معلمة االقتصاد المنزلي طرقا منوعة ومبتكرة في تدریس   ١٣

  االقتصاد المنزلي
      

تتبع معلمة االقتصاد المنزلي أسالیب وأفكارا تجذب انتباه الطالبات   ١٤
  .أثناء الحصة

      

أثناء الحصة تشجع معلمة االقتصاد المنزلي الطالبات على المشاركة   ١٥
  وذلك بتعزیزھن سواء مادیا أو معنویا

      

أرى أن المعلمة التمدنا بالمعلومات الجدیدة والمعاصرة في مجال   ١٦
  .االقتصاد المنزلي بل تكتفي بمحتوى الكتاب المدرسي

      

        أرى أن طریقة شرح معلمة االقتصاد المنزلي مملة وتقلیدیة  ١٧
بالشرح النظري في الجزء العملي من حصة غالبا ماتكتفي المعلمة   ١٨

  االقتصاد المنزلي
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  مفتاح تصحیح المقیاس

غیر   موافقة  العبارة  
  متأكدة

غیر 
  موافقة

  االتجاه نحو محتوى مقرر االقتصاد المنزلي: المحور األول  
  ١  ٢  ٣  أحب مادة االقتصاد المنزلي ألن موضوعاتھا مفیدة وشیقة  ١
  ١  ٢  ٣  االقتصاد المنزلي تفیدني في الحیاة العامةأشعر أن مادة   ٢
  ١  ٢  ٣  .أرى أن مادة االقتصاد المنزلي تزید من ثقافتي الغذائیة   ٣
یجب تقلیل عدد حصص مادة االقتصاد المنزلي إلى حصة واحدة في   ٤

  األسبوع
٣  ٢  ١  

أعاني من صعوبة في فھم محتوى مادة االقتصاد المنزلي ألن   ٥
  .معقدة وصعبةمصطلحاتھا 

٣  ٢  ١  

أرى أن كتاب االقتصاد المنزلي یحتوي على معلومات غیر مفیدة   ٦
  .وصور غیر واضحة

٣  ٢  ١  

  االتجاه نحو الوسائل واألنشطة لمادة االقتصاد المنزلي: المحور الثاني  
أبادر دوما بالمشاركة في مواضیع بمجال االقتصاد المنزلي في   ٧

  .المدرسیةاإلذاعة أو المسابقات 
١  ٢  ٣  

أفضل القیام بأنشطة خارجیة لمادة االقتصاد المنزلي كعمل بحث على   ٨
االنترنت لموضوع ما، على القیام باألنشطة الموجودة في الكتاب 

  المدرسي 

١  ٢  ٣  

أرى أن وسائل مادة االقتصاد المنزلي مبتكرة ونساعد على إیصال   ٩
  المعلومة

١  ٢  ٣  

العملي من حصة االقتصاد المنزلي لعدم توفر ال أستمتع بالجزء   ١٠
  الوسائل واألجھزة الالزمة

٣  ٢   ١  

أرى أن األنشطة التي نكلف بھا في مادة االقتصاد المنزلي متعبة   ١١
  وصعبة

٣  ٢  ١  

ال أحب المشاركة في عمل وسائل تعلیمیة لمادة االقتصاد المنزلي   ١٢
  ألنھا مكلفة مادیا 

٣  ٢  ١  

  االتجاه نحو طریقة تدریس معلمة االقتصاد المنزلي: المحور الثالث  
تستخدم معلمة االقتصاد المنزلي طرقا منوعة ومبتكرة في تدریس   ١٣

  االقتصاد المنزلي
١  ٢  ٣  

تتبع معلمة االقتصاد المنزلي أسالیب وأفكارا تجذب انتباه الطالبات   ١٤
  .أثناء الحصة

١  ٢  ٣  

الطالبات على المشاركة أثناء الحصة تشجع معلمة االقتصاد المنزلي   ١٥
  وذلك بتعزیزھن سواء مادیا أو معنویا

١  ٢  ٣  

أرى أن المعلمة التمدنا بالمعلومات الجدیدة والمعاصرة في مجال   ١٦
  االقتصاد المنزلي بل تكتفي بمحتوى الكتاب المدرسي

٣  ٢  ١  

  ٣  ٢  ١  أرى أن طریقة شرح معلمة االقتصاد المنزلي مملة وتقلیدیة  ١٧
غالبا ماتكتفي المعلمة بالشرح النظري في الجزء العملي من حصة   ١٨

  االقتصاد المنزلي
٣  ٢  ١  
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قائمة بأسماء السادة ): ٥(ملحق
  للخطة وأدوات  المحكمین

  الدراسة



- ١١٦  - 
 

  

  

  الدرجة  االسم  
  العلمیة

  الجھة
  التعلیمیة

المناھج وطرق أستاذ بقسم حفیظ بن محمد المزروعي/د.أ  ١
  التدریس

  كلیة التربیة 
جامعة أم القرى

أستاذ بقسم المناھج وطرق   نوال بنت حامد یاسین/د.أ  ٢
  التدریس

  كلیة التربیة 
جامعة أم القرى

 ھالة طھ عبد هللا بخش / د.أ  ٣
  

أستاذ بقسم المناھج وطرق 
  التدریس 

  كلیة التربیة 
جامعة أم القرى

  بقسم المناھج أستاذ مشارك  خدیجة محمد جان / د  ٤
  وطرق التدریس  

  كلیة التربیة 
جامعة أم القرى

 فوزي صالح عباس بنجر / د  ٥
  

  بقسم المناھجمشارك  أستاذ
  وطرق التدریس  

  كلیة التربیة 
جامعة أم القرى

  بقسم المناھج  مساعد أستاذإكرام عقیل عبد هللا البردیسي/د  ٦
  وطرق التدریس 

  كلیة التربیة 
جامعة أم القرى

  بقسم المناھج  مساعد أستاذ  فھد علي ختیم العمیري  ٧
  وطرق التدریس

  كلیة التربیة 
جامعة أم القرى

بقسم االقتصاد  مساعد أستاذ  إیمان محمد سالم محمد/ د  ٨
  المنزلي

  
  كلیة التربیة

  للبنات جامعة
بقسم االقتصاد مساعد أستاذ   ھیفاء حسین علي حجازي/ د  ٩  أم القرى

  المنزلي 
  معید بقسم االقتصاد المنزلي   والء یوسف أحمد جاھا١٠
  م/حراض ب  معلمة اقتصاد منزلي  تھاني عبد الملك مختار١١

مدرسة الشعیبة   معلمة اقتصاد منزلي  نعیمة یوسف أحمد فلفالن١٢
  االبتدائیة



- ١١٧  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خطاب الباحثة): ٦(ملحق

  للسادة المحكمین ألدوات  

  الدراسة



- ١١٨  - 
 

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  وبعد... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  ..الموقر:                                                 سعادة الدكتور

  

في ضوء أثر استخدام خریطة المفاھیم " تقوم الباحثة بدراسة شبھ تجریبیة بعنوان 
النظریة البنائیة لتدریس وحدة من مقرر االقتصاد المنزلي على تحصیل واتجاھات 

كجزء من متطلب تكمیلي لنیل درجة " تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة
  .الماجستیر من قسم المناھج وطرق التدریس بكلیة التربیة بجامعة أم القرى

تخدام خریطة المفاھیم على تحصیل واتجاھات وتھدف ھذه الدراسة إلى معرفة أثر اس
تلمیذات الصف السادس االبتدائي في مادة االقتصاد المنزلي، ولتحقیق ذلك قامت 

، و " العالقات األسریة "اختبار تحصیلي لوحدة : الباحثة بإعداد أداتي الدراسة وھما
  .مقیاس االتجاه نحو المادة

ادتكم للتكرم بالموافقة على االنضمام للجنة وللتأكد من صدق أداتي الدراسة اخترنا سع
المحكمین ألدوات الدراسة، لما عھد عنكم من حكمة وخبرة نتطلع بھا لمعرفة رأیكم في 
صیاغة مفرداتھا ومدى شمولھا و مالئمتھا لسن الطالبات ، وذلك بكتابة أي مالحظات 

  .أو اقتراحات مناسبة ترونھا

  ...شاكرة لكم حسن تعاونكم                                       

  

  :مقدمتھ                                                                      

  عھود جالل محمد یاسین جاھا                                                              

   

  

  



- ١١٩  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  خطاب الباحثة ): ٧(ملحق

  لخرائطللسادة المحكمین 

  المفاھیم 



- ١٢٠  - 
 

  

  

  وبعد... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  ..الموقر:                                                 سعادة الدكتور

  

أثر استخدام خریطة المفاھیم في ضوء " تقوم الباحثة بدراسة شبھ تجریبیة بعنوان 
مقرر االقتصاد المنزلي على تحصیل واتجاھات النظریة البنائیة لتدریس وحدة من 

كجزء من متطلب تكمیلي لنیل درجة " تلمیذات الصف السادس االبتدائي بمدینة مكة
  .الماجستیر من قسم المناھج وطرق التدریس بكلیة التربیة بجامعة أم القرى

 وتھدف ھذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام خریطة المفاھیم على تحصیل واتجاھات
تلمیذات الصف السادس االبتدائي في مادة االقتصاد المنزلي، ولتحقیق ذلك قامت 

إكرام " الباحثة بإعداد أربع خرائط مفاھیمیة لموضوعات وحدة العالقات األسریة وھي 
  " .رعایة اإلخوة الصغار عند غیاب األم –لعب األطفال  –آداب الزیارة  –الضیف 

اخترنا سعادتكم للتكرم بالموافقة على االنضمام للجنة وللتأكد من صدق خرائط المفاھیم 
المحكمین، لما عھد عنكم من حكمة وخبرة نتطلع بھا لمعرفة رأیكم في انتظام الخرائط 

و شمولھا ومدى تسلسل مفاھیمھا وترابطھا بشكل یالئم سن الطالبات ، وذلك بكتابة أي 
  .مالحظات أو تعدیالت مناسبة ترونھا

  ...شاكرة لكم حسن تعاونكم                                       

  

  :مقدمتھ                                                                      

  عھود جالل محمد یاسین جاھا                                                              

   

  

  

  



- ١٢١  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   خطاب معھد البحوث): ٨(ملحق

  والدراسات  العلمیة وإحیاء التراث

 اإلسالمیة



- ١٢٢  - 
 

  



- ١٢٣  - 
 

  

  

 
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خطاب من إدارة ): ٩(ملحق
التربیة والتعلیم إلى مدیرة 

  ب/١٣٥المدرسة 



- ١٢٤  - 
 

  

  

  

  



- ١٢٥  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

خطاب الجامعة ): ١٠(ملحق
  إلدارة التربیة والتعلیم

 



- ١٢٦  - 
 

  

 

 


