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فعالية استخدام خرائط المفاىيم العنكبوتية في تنمية التحصيل 
 (1والتفكير الناقد لدى طالبات مقرر طرق تدريس )

 بقسم رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة 
*د/ فوزية خميس الغامدي  

 المستخمص:
خرائط المفاىيم ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فعالية استخدام 

(. تتبع 1العنكبوتية في تنمية التحصيل والتفكير الناقد نحو مقرر طرق تدريس )
( طالبة بقسم 7:الدراسة المنيج التجريبي, طبقت الدراسة عمى عينة بمغت )

رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة. وتم تقسيميم إلى مجموعتين: تجريبية 
طالبة. أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات ( 69( طالبة, وضابطة )69)

داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 
( والتفكير الناقد لمقياس البعدي 1التحصيل الدراسي في مقرر طرق تدريس )

لصالح المجموعة التجريبية. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
المجموعة التجريبية بين التطبيق البعدي والمرجأ في اختبار التحصيل درجات 

 ( والتفكير الناقد.1الدراسي في مقرر طرق تدريس )

 , التحصيل, التفكير الناقد.خرائط المفاىيم العنكبوتيو: الكممات المفتاحية
 

                                                           

 -كمية التربية  -أستاذ المناىج وطرق تدريس العموم المساعد: د/ فوزية خميس الغامدي *
 .جامعة الباحة
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The Effectiveness of Using Spider Concept Maps in 

Developing Achievement and Critical Thinking 

Among Students in Teaching Methods (1) in the 

Kindergarten Department, Faculty of Education, 

University of Al-Baha 

Dr. Fowziahkhamisssaeedalghamdi 

Faculty of education- AL BAHA University 

Abstract: 

The present study aimed to reveal the effectiveness of 

using concepts maps to develop the achievement and critical 

thinking in the course of teaching methods (1). The study 

followed the experimental method with a quasi-experimental 

design based on two groups. The study sample consisted of 

(72) female students and divided into two groups: an 

experimental group (36) female students and a control group 

(36) female students. The study results showed that there were 

statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental and the control groups in the post application 

of the achievement test and the critical thinking scale in favor 

of the experimental group. In addition, there were no 

statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental group in the post application of the 

achievement test and the postponed achievement.  

Key words: concepts maps; Achievement; Critical thinking.  
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  :مقدمةال
تعد عممية التعميم والتعمم واحدة ِمن أىم المؤشرات الدالة عمى تقدم البشرية, 

رفة العممية التي يتحصل عمييا أفرادىا, ويقاس مدى تطور األمم بمقدار المع
 .ودورىا في دفع حركة المجتمع نحو الرقي والتقدم

ولذا يسعى المعممون دوما البتكار طرق وأساليب تعميمية تساعد الطالب 
عمى تعمم المقررات بشكل أفضل. وغالبَا ما يتم تنفيذ استراتيجيات تدريس تعتمد 

بل أحد النظرية المعرفية التي تؤكد عمى عمى نظريات التعمم. وتعد نظرية أوز 
معنى التعمم. وىي تتم عندما يتم الربط بين المعارف الجديدة بالتعمم السابق, ومن 
ىنا نشأت استراتيجية خرائط المفاىيم من النظرية البنائية حيث يجب أن يقوم 

  .(Qarareh, 2010)المتعمم ببناء معرفتو الخاصة 
تساعد عمى توفير فرص لمتعامل مع مشاكل وأحد االستراتيجيات التي 

التدريس والتعمم الفعال ىي استراتيجية خرائط المفاىيم, وىي عبارة عن رسم بياني 
ثنائي أو ثالثي األبعاد لممفاىيم وتحديد العالقات بينيا. وتعد خرائط المفاىيم تمثيل 
ن لممعارف من خالل رسوم بيانية يمكن تنفيذىا بشكل ىرمي أو خطي ويكو 

المفيوم األكثر شموال أعمى الخريطة والمفيوم األكثر تحديدَا في األسفل, حيث أن 
المفاىيم ليس ليا فائدة بمفردىا, فكل مفيوم يعتمد عمى عالقتو بالمفاىيم األخرى 

(Ogonnaya, Okafor, Abonyi& .Ugama, 2016)  

ديو إطار والبد أن يقوم الطالب ببناء تمك الخرائط المفاىيمية حتى يصبح ل
مفاىيمي متكامل حتي يحقق التعمم اليادف, حيث يجب أن يقوموا بدمج المعارف 
الجديدة مع المعارف السابقة بدال من مجرد الحفظ. والتي يمكن أن تفيد في تنمية 
التفكير الناقد من خالل تحفيز الطالب لمشعور المسؤولية الفكرية, حيث يشعرون 

 ,chabeli)درجة من الدقة في تفكيرىم أنيم مضطرون بشدة لتحقيق أعمى 

2010). 

ويمكن استخدام خرائط المفاىيم عمى نطاق واسع في عممية التعمم بالمدرسة, 
حيث يمكن أن تساعد تمك الخرائط عمى منع الحفظ بدون فيم, تساعد في تمخيص 
المفاىيم السابق دراستيا, تفيد في انشاء العروض التقديمية, كما يمكن أن تستخدم 

  (Reiska, 2014).كأداة تقييم 
ومن خالل تمك الخرائط يمكن االحتفاظ بالمعمومات بشكل ىادف لفترة 
أطول, ولذا فيي تعد وظيفة لتسييل التعمم في المستقبل ويمكن استخداميا في حل 
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وكما اتضح من دراسة  .(Novak, 2010)المشكالت الجديدة أو التفكير اإلبداعي 
( (Bamidele&Oloyede, 2013و  (Ogonnaya,  et al., 2016)كل من 

والتي أوضحت  Aydin, 2013) ،) (Dosanjh, 2011)(Qarareh, 2010)و
( 7117فعالية استراتيجية خرائط المفاىيم في تنمية التحصيل. ودراسة الشمراني )

والتي أوضحت فعالية استراتيجية  (Khodadady&Ghanizadeh, 2011)و
ميارات التفكير الناقد. ومن ىنا كان اىتمام الدراسة خرائط المفاىيم في تنمية 

الحالية بدراسة فعالية استخدام خرائط المفاىيم العنكبوتية في تنمية التحصيل 
( لدى طالبات رياض األطفال بكمية 1والتفكير الناقد نحو مقرر طرق تدريس )

 التربية بجامعة.
 مشكمة الدراسة:

عدة عوامل قد تشمل طرق  يرجع األداء الضعيف في التحصيل إلى
التدريس التي يستخدميا المعممين التي ال تتماشى مع األساليب الحديثة التي 
تنطوي عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات وغيرىا طرق جديدة ومثيرة لالىتمام 

 ,Bamidele&Oloyede)يمكن أن تجعل الطالب يتعممون الموضوع بشكل ىادف 

2013.) 

 جعل المتعمم في الميمة االستراتيجيات من بوصفيا المفاىيم وتعد خرائط
 الفكرة تبرز أنيا فوائدىا ومن الدراسات من العديد أثبتتو ما وىذا فاعمية أكثر

في  ميمة وتعد واحدة صفحة في األساسية المعمومات كل بعرض الرئيسة وتسمح
 .240): 2004)عطيو,  واحد آن في والمتعمم لممعمم التدريس

 لطالب ويكتسبوا المفاىيم توجد ثالث مراحل:ولكي يتعمم ا
 اكتساب مفيوم مستمر مع التعمم. المرحمة األولى:
 امتالك مفاىيم من المعرفة. المرحمة الثانية:
 الربط بين المفاىيم وىو القائم عمى الفيم. المرحمة الثالثة:

وتساعد خرائط المفاىيم الطالب من تحقيق تمك المراحل, ومن ثم فيي ترتبط 
 . (Ogonnaya, Okafor, Abonyi&Ugama, 2016)بالتحصيل 

ويعد تعميم التفكير أيضا من الجوانب اليامة حيث يري دي بونو أن التفكير 
ميارة يمكن أن تتحسن بالتفكير والمران. ويبدو أن التعميم الفعال لميارات التفكير 
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نولوجيا حاجة ممحة أكثر من أي وقت مضي, نتيجة التحديات التي تفرضيا تك
 .(2007)أحمد, المعمومات واالتصاالت في شتي مناحي حياة االنسان 

ويظل تعميم التفكير الناقد تحديا يواجو كل المعممين, ولكي يمكن تنفيذه من 
خالل التدريس البد من أن تشمل األنشطة التدريسية إعادة بناء المعارف بواسطة 

فة الموجودة في البنية المعرفية, الطالب من خالل دمج المعرفة الجديدة مع المعر 
ومن ثم يمكن أن تساعد خرائط المفاىيم كطريقة محفزة لتسييل التفكير الناقد, 
حيث يمكن أن يقوم الطالب بإنشاء ترابطات بين المفاىيم ذات معنى حيث يمكن 

 .(Chabeli, 2010)اء أو تعديل المفاىيم الحالية أثر أن يتم 
يم من الطالب تحديد المفاىيم الرئيسية, ثم حيث يتطمب رسم خرائط المفاى

تحديد كيف ترتبط المفاىيم مع بعضيا البعض مما يساعد الطالب عمى التركيز 
في الييكل التنظيمي لممقرر. كما يفترض أن يساعد إنشاء خرائط المفاىيم الطالب 

مفاىيم من استخدام معرفتيم السابقة وربطيا مع المعرفة الحالية, وبالتالي فخرائط ال
ال تشجع فقط عمى المعرفة ولكن تطور كذلك من قدرة الطالب عمى االستدالل 

(Qarareh, 2010.) 

وانطالقًا من عمل الباحثة كأحد أعضاء ىيئة التدريس في قسم المناىج 
وطرق التدريس في برنامج البكالوريوس بكمية التربية, ومالحظتيا ألداء الطالبات 

الحظت احتياج الطالبات الستخدام خرائط المفاىيم  في الموقف الصفي التدريسي,
العنكبوتية وذلك لتنمية التحصيل الدراسي والتفكير الناقد لدى الطالبات بقسم 

 رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة. 
 تتمثل مشكمة الدراسة فيما يمي:

  طالبات ما فعالية استخدام خرائط المفاىيم العنكبوتية لتنمية التحصيل لدى
 بكمية التربية بجامعة الباحة؟(1) قسم رياض األطفال لمقرر طرق تدريس 

  ما فعالية استخدام خرائط المفاىيم العنكبوتية لتنمية التفكير الناقد لدى
بكمية التربية بجامعة  (1)طالبات قسم رياض األطفال لمقرر طرق تدريس 

 الباحة؟
 أىداف الدراسة:

 :ميتتمثل أىدف الدراسة فيما ي
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  الكشف عن فعالية استخدام خرائط المفاىيم العنكبوتية لتنمية التحصيل لدى
بكمية التربية بجامعة  (1)طالبات قسم رياض األطفال لمقرر طرق تدريس 

 الباحة.
  الكشف عن فعالية استخدام خرائط المفاىيم العنكبوتية لتنمية التفكير الناقد لدى

بكمية التربية بجامعة (1) تدريس طالبات قسم رياض األطفال لمقرر طرق 
 الباحة.

 أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة من المرحمة العمرية التي تتناوليا وىي المرحمة الجامعة 
وبصفة خاصة طالبات كمية التربية تخصص رياض أطفال فين معممات الغد 

ل وجو ودعامو من دعائم بناء المجتمع والتي البد من إعدادىا وتدريبيا عمي أكم
 ألنيا مسئولة عن تخريج جيل المستقبل.

إعادة  ضرورة حالًيا من التربية عمماء بو ينادي ما معة الحالي الدراسة تتفق
عادة الدراسية المناىج في النظر  في جديدة تسيم تدريس بطرق تنظيميا وتقديميا وا 
 تيجيةاسترا وتعتبر التعميمية, المواقف في المعمم والطالب بين التفاعل عممية

 الحديثة. الطرق ىذه خرائط المفاىيم العنكبوتية إحدى
المحتوى  إعادة صياغة خالل ومن الدراسة ىذه نتائج تساعد أن يمكن
 واألساليب المفيدة الطرق وتوفير في توضيح (1)لمقرر طرق التدريس  التعميمي
 .استراتيجية خرائط المفاىيم العنكبوتية حسب (1)مقرر طرق التدريس  لتدريس

 تنمية بضرورة تنادي التي العالمية لالتجاىات استجابة الدراسة ىذه تأتي
 والتعمم. التعميم عممية في وااليجابي النشط المتعمم الناقد ودور التفكير

الميتمون وصانعو القرار مـن الباحثون التربويون والنفسيون و  يمكن أن يستفيد
 نتـائج البحث وتوصياتو ومقترحاتو.

 راسة:مصطمحات الد
خرائط المفاىيم عبارة عن رسم بياني ثنائي أو ثالثي األبعاد  خرائط المفاىيم:

يستخدم لتمثيل العالقات بين المفاىيم, وتساعد تمك الخرائط الطالب عمى تنظيم 
التفكير وتمخيص الموضوعات الدراسية, كما تساعد عمى تسييل التعمم اليادف, 

تخدام المعرفة في سياقات جديدة وليس ىذا كما أن خرائط المفاىيم تساعد عمى اس
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فحسب بل تساعد أيضا في الحفاظ عمى المعرفة لفترات طويمة 
Bamidele&Oloyede, 2013)؛( Oluwafemi, 2017 . 

مخططات معرفيو مناسبو تمثل وصف شيء ما  خرائط المفاىيم العنكبوتيو:
مات المستندة يمكن ادراكو بالحواس ومعرفة صفاتو وخصائصو مع وضوح المعمو 

إليو, تتضمن نقطو محوريو تمتد منيا فروع مستويو كما تمتد ارجل 
 (.81، 2005)قطامي,العنكبوت.

رسوم تشعبيو تخطيطية  متسمسمة  التعريف االجرائي لخرائط المفاىيم العنكبوتية:
( من أجل ترتيب تمك المفاىيم 1أعدتيا الباحثة لمفاىيم مادة طرق تدريس )

ت فيما بينيا حتى تستطيع الطالبات رياض األطفال بكمية التربية وتوضيح العالقا
جامعة الباحة إدراكيا وفيميا بصورة منظمة وبأشكال تخطيطية مرتبة وجذابة 

 ومثيرة لالنتباه.
التحصيل بأنو ما يكتسبو الطالب من معارف وميارات  يعرف التحصيل الدراسي:

)الشعيمي والبموشي, ية لموضوع معين وقيم بعد مروره بالِخبرات والمواقف التعميم
2004.) 

ويمكن تعريفو اجرائيا في الدراسة الحالية بأنو الدرجة التي تحصل عمييا 
 الطالبة بعد تطبيق مقياس التحصيل المستخدم في الدراسة الحالية.

يعرف التفكير الناقد بأنو استخدام قواعد االستدالل المنطقي  التفكير الناقد:
الشائعة في الحكم, وىو عممية تبني عمي أحكام متميزة وتقويم  وتجنب األخطاء

دقيق لمموضوع الخارجي, تتمخص عناصره في جمع الوقائع عن طريق المالحظة 
الدقيقة, ثم مناقشة واقعية تؤسس عمي البحث الموضوعي, بقصد العثور عمي 

 .(2007)أحمد, مقومات ىذا الموضوع الخارجي 
ة الحالية بأنو الدرجة التي تحصل عمييا الطالبة ويعرف اجرائيا في الدراس

 في المقياس المستخدم في الدراسة الحالية. 
 حدود الدراسة:

: يتحدد موضوع الدراسة الحالية بالتحقق من فعالية استخدام الحدود الموضوعية
خرائط المفاىيم العنكبوتية في تنمية التحصيل والتفكير الناقد نحو مقرر طرق 

 دى طالبات رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة.ل (1)تدريس 
-1439تم اجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمعام  الحدود الزمنية:

 ىـ.1440
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اقتصرت الدراسة الحالية بالتطبيق عمي طالبات قسم رياض  الحدود المكانية:
 األطفال المستوي السادس بكمية التربية بجامعة الباحة.

 :الدراسةأدبيات 
 :Concepts mapping خرائط المفاىيم

ينبع االىتمام بخرائط المفاىيم من خالل عالقتيا بالذاكرة ونظرية التعمم. 
 &Khodadady) .وىي مشتقة من نظرية أوزبل في التعمم اليادف 

Ghanizadeh, 2011)  وىي رسوم تخطيطية ثنائية البعد تترتب فييا مفاىيم
ىرمية بحيث تتدرج المفاىيم من األكثر شمولية إلى  المادة الدراسية في صور

األقل خصوصية وتحاط بأطر ترتبط ببعضيا بأسيم مكتوب عمييا نوع العالقة 
 (.611  7118)الخطايبة,:

 أىمية خرائط المفاىيم:
 .تستخدم خرائط المفاىيم كخريطة مطورة ومنظمة لتحسين انجاز المتعمم 
 ة منظمة وعممية.تزويد المعممين بأسموب واستراتيجي 
 .المساعدة في تطوير معني أعمق لمتعمم يساعد في التفكير النقدي 
 .تساعد الطالب في عممية التفكير 
  تنظم أفكار الطالب وتصور العالقات بين المفاىيم الرئيسية(Qarareh, 

2010). 

( إلى أن خرائط المفاىيم تعد أفضل أداة لتقييم 7119كما أشار نوفاك )
وضع معايير يتم من خالليا تقييم خرائط المفاىيم التي ينفذىا الطالب, وتم 

الطالب وىي تشمل خمسة معايير: تحديد المفاىيم, الربط بين المفاىيم,  درجة 
 .(cited in: Reiska, 2014)التشعب, العمق اليرمي, وجود وصالت متقاطعة 

 بناء خرائط المفاىيم :
 & Lyon؛ Best &  John, 2011؛ Novak , 2010) منحدد كل 

Reid, 2002). :الخطوات التالية لبناء خرائط المفاىيم 
  تحديد مشكمة الدرس أو القضية المراد عمل خريطة مفاىيم ليا عمى ىيئة سؤال

 بالسؤال. يكون محدد من عشرة إلى عشرين مفيومًا مرتبطا
 ة.بحيث تكون في األعمى أو في القم ترتب المفاىيم من المفاىيم األكثر شموال 
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 ويمكن لك أن تضيف مفاىيم أخرى عنـد ناقشة المفاىيم التي جرى تحديدىام ,
 .الحاجة لذلك

  بناء خريطة المفاىيم بوضع المفاىيم األكثر شموال في أعمـى الخريطـة , وىـذه
 . المفاىيم عادة تكون في حدود ثالث مفاىيم عامة

  مفاىيم العامةتحت كل مفيوم من الاختيار بعض المفاىيم الفرعية ووضعيا ,
 كما يجب تفادى وضع أكثر من أربعة مفاىيم تحت المفيوم الواحد.

  الوصل بين المفاىيم المختمفة باستخدام أدوات الربط بحيث تحدد العالقة بينيما
 تحديدًا دقيقًا وتوضح معنى ىذه المفاىيم.

 ض المفاىيم أو أدوات الربط بينياإعادة بناء الخريطة بإضافة أو حذف بع ,
 . ويمكن مراجعة الخريطة أكثر من مرة وفي كل مرحمة

  عطائيا عنوانا لتساعد في إيجاد عالقات البحث عن الوصالت بين المفاىيم وا 
 . جديدة في مجال المعرفة

 فال توجـد طريقـة ئط مختمفة لنفس مجموعة المفاىيميمكن أن يكون ىناك خرا ,
ت بين المفاىيم يتغير تبعا لذلك واحدة لرسم خرائط المفاىيم, فبتغير فيم العالقا

 رسم خرائط المفاىيم.
 خرائط المفاىيم العنكبوتية:

 : ىيأت كما والمتعمم لممعمم بالنسبة تتمثل أىمية خرائط المفاىيم العنكبوتية
 المعنى ذي التعمم تحقق . 
 دراستو سبق لما الفعالة المراجعة سرعة عمى المتعمم تساعد . 
 الخاصة الحاجات ذوي تالميذ تعميم . 
 الدراسي التحصيل زيادة . 
 المادة نحو المتعممين اتجاىات تنمية . 
 رشادىم المتعممين انتباه تركيز  )خطايبة, أفكارىم تنظيم طريقة إلى وا 

2005:313 ). 
 األىمية التعميمية لخرائط المفاىيم العنكبوتية:

 حظيت استراتيجية رسم خرائط المفاىيم باىتمام كبير من باحثي تعميم
العموم, حيث اتضح أنيا أداة مفيدة لتسييل التعمم اليادف في العموم. عمى سبيل 
المثال, تبين أن رسم خرائط المفاىيم يحسن قدرات حل المشكالت؛ يحد من قمق 

 .(Bamidele&Oloyede, 2013) الطالب تجاه التعمم؛ يعزز اإلنجاز
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ني مفيد لتحقيق وقد وجد المربون أن عمل الخريطة العنكبوتية ىو أسموب ف
العصف الذىني في موضوع معين وذلك بمساعدة األفراد عمى جمع وترتيب 
مجموعة من المفاىيم المترابطة بفعالية حيث يمكن أن تستخدم شبكة المفيوم 

 ,Domin). كاستيالل معرفي سعيًا وراء أشكال تعبير لممعرفة أكثر دقة وتعقيداً 

2016: 54)  

عنكبوت من قبل جميع األعمار. وىو األكثر يمكن استخدام رسم خريطة ال
استخداًما في الصفوف االبتدائية, ولكن يمكن أن تستفيد المدارس المتوسطة أو 
الثانوية أو حتى طالب الجامعات من استخدام خرائط العنكبوت. إنيا طريقة رائعة 

 , يبدأ الطالب فيم المعمومات. في كثير من األحيانلمطالب األكبر سًنا لتنظي
, أو أقل, مما كانوا يعتقدون في الذىني ويدركون أنيم يعرفون أكثرالعصف 
 .(Sullivan &Claudias, 2013: 34)األصل 

تركز خريطة العنكبوت عمى موضوع واحد والتفاصيل المتعمقة بيذا 
, مثالي لمفكرة الرئيسية والتفاصيلالموضوع, لذا فإن ىذا المخطط البياني 

لموضوع واألمثمة, وأكثر من ذلك بكثير! أيضا والشخصية والخصائص, وا
, وبما أن خريطة ي لمعصف الذىني والتخطيط لمكتابةاستخدام ىذا المخطط البيان

العنكبوت ال تعطي األولوية لمعمومات محددة, فيي منظم رسومي مثالي إلظيار 
القوى المتنافسة أو األحداث المتزامنة. إن نشاط خريطة العنكبوت المفضل ىو 

5WS  التي تطرح األسئمة "من وماذا وأين ومتى ولماذا؟" عمى موضوع أو حدث
 حيث يمكن لمطالب مشاركة ثروة من المعمومات بطريقة بسيطة وواضحة 

(Tekkaya&Ceren, 2013: 98) 

 :خرائط المفاىيم والتحصيل الدراسي
ممحم, التمميذ ) ما تعممو مقدار لتحديد منظم التحصيل الدراسي ىو إجراء

 دراسي مجال في التمميذ يحرزه الذي النجاح مستوى أو وىو درجة 194). :2002
 .النيائي الناتج التحصيل ويعد متخصص, عام أو
التحصيل الدراسي بمجموعة من العوامل تؤثر عميو سمًبا أو إيجاًبا,  أثريت

وألىمية تمك العوامل ودورىا في تحديد نقاط الضعف والقوة في البرامج التعميمية 
والتربوية, فقد ورد ليا العديد ِمن الدراسات التي أظيرت نتائجيا حول تحصيل 



0202/ يوليو 1ج–العدد الثالث  العموم التربوية/  

 

 

  

431 

الطمبة في العموم واتجاىاتيم الحالية نحوىا, ووعييم بقدرتيم عمى النجاح فييا, 
 .(2008)الوىر والحموري, كمتنبئات في اتجاىاتيم المستقبمية نحوىا, مثل دراسة 

األنماط السموكية التعميمية ىي من أىم إن اختيار طريقة التدريس المناسبة, و 
األسباب التي ُتؤثِّر عمى التحصيل ويتدخل في اختيار طرائق التدريس مجموعة 

 من العوامل منيا:
 .اليدف التعميمي, كفاية المعمم 
 .مالءمة الطريقة لممحتوى التعميمي, ولمستوى المتعممين 
  (2006)الفتالوي, توفر وسائل وتكنولوجيا التعميم والتعمم. 

وتعد استراتيجية خرائط المفاىيم أحد االستراتيجيات التي تم دراسة عالقتيا 
بالتحصيل كما اتضح من دراسة كل من أوجنايا وأوكافور وأبونيا وأوجاما 

(Ogonnaya, Okafor, Abonyi&Ugama, 2016)   والتي ىدفت إلى التحقق
ألساسية, أجريت الدراسة من فعالية خرائط المفاىيم عمى تحصيل الطالب لمعموم ا

في نيجيريا, تتبع الدراسة التصميم شبة التجريبي. تم  Ebonyiفي والية ايبوني 
( طالبَا بالطريقة العشوائية البسيطة, وتم تقسيميم إلى مجموعتين: 177اختيار )

التجريبية والتي درست باستخدام خرائط المفاىيم, والضابطة التي درست بالطريقة 
ظيرت النتائج أن رسم خرائط المفاىيم يعزز انجاز الطالب في العموم التقميدية. أ

األساسية مقارنة بالتدريس التقميدي, وال توجد فروق بين الذكور واإلناث في 
 االستفادة من خرائط المفاىيم في التحصيل.

 ,Bamidele&Oloyede)كما ىدفت أيضا دراسة كل من باميدل وأوليد 

لية ثالث أنواع من خرائط المفاىيم وىى: التسمسل إلى التحقق من فعا (2013
اليرمي, والمخطط االنسيابي, والعنكبوتية عمى تحصيل مقرر الكيمياء, تتبع 
الدراسة المنيج التجريبي من خالل المقارنة بين القياس القبمي والبعدي. تكون 

لثانوية مجتمع الدراسة من جميع الطمبة الذين يدرسون مقرر الكيمياء في المرحمة ا
العميا بنيجيريا. تكونت عينة الدراسة من الطمبة في الصف الثاني ثانوي من ثالث 
مدارس حكومية تم اختيارىا بشكل عشوائي, طبق عمييم عمى كل مدرسة احدى 
استراتيجيات خرائط المفاىيم. وتم تطبيق مقياس حل المشكالت لمقرر الكيمياء. 

ق القياس البعدي. أشارت نتائج الدراسة طبقت التجربة لمدة خمس أسابيع, ثم طب
إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعات الثالث فيما يتعمق بنوع 
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خريطة المفاىيم المستخدمة, لكن أتضح أن جميع استراتيجيات خرائط المفاىيم قد 
 عززت ميارات الطالب في حل المشكالت لمقرر الكيمياء.

إلى التحقق من فاعمية  (Aydin, 2013)وكذلك اتجيت دراسة ايدن 
استراتيجية خرائط المفاىيم االلكترونية والخرائط الذىنية االلكترونية عمى تحصيل 
مقرر العموم, وآراء الطمبة حول استخدام خرائط المفاىيم االلكترونية. استخدمت 

ن ( طالبَا م97الدراسة التصميم شبة التجريبي. طبقة الدراسة عمى عينة بمغت )
طالب الصف السادس, قسمت العينة إلى ثالث مجموعات اثنين تجريبية 
ومجموعة ضابطة. نفذت المجموعة التجريبية األولى تدريبات عمى كيفية اعداد 
ورسم الخرائط الذىنية, والمجموعة التجريبية الثانية تدريبات عمى اعداد ورسم 

نيج العموم بالطريقة الخرائط المفاىيمية, والمجموعة الضابطة درست أنشطة م
التقميدية. أوضحت النتائج أن الطالب في المجموعة األولى لدييم مستوى أعمى 
في فيم المفاىيم مقارنة بالمجموعات األخرى, كما أشار الطالب في تمك 
المجموعة إلى أن اعداد الخرائط الذىنية ممتعة ومفيدة, أما الطالب في المجموعة 

 أن خرائط المفاىيم كانت ممتعة ومرشدة ليم في التعمم.التجريبية الثانية أوضحوا 
فيدفت إلى التحقق من فعالية ثالث  (Dosanjh, 2011)أما دراسة دوسانجيو 

انشاء الخرائط(,  -تحديد المقترحات -استراتيجيات خرائط المفاىيم )تحديد المفيوم
موية في طبقت الدراسة عمى طالب المرحمة المتوسطة من خالل وحدة الدورة الد

مقرر العموم. أوضحت نتائج الدراسة أن الطالب في المجموعات الثالث ارتفع 
فعالة, ولذا أشارت الدراسة  لدييم التحصيل حيث أن االستراتيجيات الثالث كانت

 ن خرائط المفاىيم ذات أىمية لتحصيل الطالب. أإلى 
ية رسم تأثير استخدام استراتيج (Qarareh, 2010)وبحثت دراسة القراره 

خرائط المفاىيم في التدريس عمى تحصيل طالب الصف الخامس في مقرر 
( طالبَا تم اختيارىم بطريقة عشوائية, وتم 1;العموم. وأجريت الدراسة عمى )

تقسيميم إلى مجموعتين: تجريبية تدريس باستخدام استراتيجية خرائط المفاىيم, 
الدراسة أن تطبيق استراتيجية  والضابطة تدرس بالطريقة التقميدية. أظيرت نتائج

 خرائط المفاىيم ذو تأثير كبير عمى التحصيل األكاديمي. 
يتضح من نتائج الدراسات السابقة أن استخدام استراتيجية خرائط المفاىيم 

 يساعد عمى ارتفاع تحصيل الطالب باختالف المقررات الدراسية.
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 :Critical Thinking خرائط المفاىيم والتفكير الناقد
يعد تعميم التفكير ىدف أساسي من التعميم, حيث يحتاج المتعممون إلى تطوير 
وتعمم وتطبيق ميارات التفكير النقدي عمى دراساتيم األكاديمية بشكل فعال, وفي 
حل المشكالت التي يمكن أن توجييم فيما بعد. وتوجد تعريفات متعددة لمتفكير 

عممية التعميمية أنو ممارسة تمكين الناقد, ويمكن تعريف التفكير الناقد في ال
المتعممين من إقامة روابط واضحة ومنطقية بين االفتراضات والحقائق العممية ذات 

 ,Khodadady&Ghanizadeh)الصمة ومن ثم وضع افتراضات منطقية 

2011). 

 ميارات التفكير الناقد:
د من ( في عد;7-:7: ;711)زيتون , و(98: 7111)جروان,اتفق كاًل من      

 ميارات التفكير الناقد منيا:
 التمييز بين الحقائق التي يمكن إثباتيا, واالدعاءات أو المزاعم القيمية. -1
 تحديد مستوى دقة الرواية أو العبارة. -7
 تحديد مصداقية مصدر المعمومات.-6
 .اءات والحجج أو المعطيات الغامضةتعرف االدع -7
 المنطقية. تعرف المغالطات -9 تحري التحيز. -8
 .تساق في مسار التفكير واالستنتاجتعرف عدم اال -:
 تحديد قوة البرىان أو االدعاء. -;
 اتخاذ قرار بشان الموضوع وبناء أرضية سميمة لمقيام بإجراء عممي.->
 التنبؤ بمترتبات القرار أو الحل. -11

لى إ  (Chabeli, 2010)كما اتجيت المراجعة العممية التي أجراىا غابمي 
وصف كيفية استخدام استراتيجية خرائط المفاىيم في تنمية ميارات التفكير الناقد 
لدى طمبة كمية التمريض. ومن خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات 
السابقة, أمكن التوصل إلى أربعة خطوات لتسييل التفكير الناقد تم صياغتيا من 

, بناء خريطة تفاعمية, خطوات صياغة خالل رسم خرائط المفاىيم: تحديد المفاىيم
 الخرائط ثم تقييميا. وتساعد تمك الخطوات في تنمية التفكير الناقد. 

ومن ثم اتجو القميل من الدراسات إلى التحقق من فاعمية استراتيجية خرائط 
( والتي 2012المفاىيم في تنمية ميارات التفكير الناقد مثل دراسة الشمراني )

استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية عمى التحصيل  أثرعمى ىدفت إلى التعرف 
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وتنمية ميارات التفكير االستداللي لدى طالبات الصف الثالث متوسط في مقرر 
العموم بمدينة الرياض, وقد استخدمت المنيج شبو التجريبي, وتكونت عينة الدراسة 

ة(, وتكونت أداة طالب28طالبة(, والضابطة من )28من المجموعة التجريبية من )
الدراسة من بناء اختبار تحصيمي في ضوء المحتوى العممي لممادة الدراسية, وبناء 
مقياس لمتفكير االستداللي, ومن ثم تطبيق كاًل من االختبار والمقياس قبميًا وبعديًا 
عمى المجموعتين, وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند 

( في تحصيل طالبات الصف الثالث متوسط في مادة العموم 001.مستوى الداللة )
لالختبار التحصيمي بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 

( 001.التجريبية, كما كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
التجريبية في مقياس ميارات التفكير االستداللي في مادة العموم بين المجموعتين 

 والضابطة لصالح المجموعة التجريبية. 
 ,Khodadady&Ghanizadeh)وبحثت راسة كل من خودادادي وغنيزاده 

تأثير استراتيجية خرائط المفاىيم عمى القدرة عمى التفكير الناقد لدى   (2011
( ;1متعممي المغة االنجميزية, استخدمت شبة التجريبي لمجموعتين: التجريبية )

( طالبَا. تم التحقق من التجانس بين المجموعتين في ;1والضابطة ) طالبَا,
التفكير الناقد قبل اجراء التجربة. تم توجيو المجموعة التجريبية إلى بناء خرائط 
المفاىيم بعد القيام بالقراءة لمدة نصف ساعة, ثم صياغة أنشطة ما بعد القراءة 

م استخدام مقياس واطسون عمى أساس خرائط المفاىيم التي تم صياغتيا. وت
جالسر لمتفكير الناقد. أشارت نتائج الدراسة إلى أن خرائط المفاىيم ذات تأثير 

 ايجابي وىام عمى التفكير الناقد.
اتضح من نتائج الدراستين السابقتين أن استخدام استراتيجية خرائط المفاىيم 

 ذو فعالية في تنمية ميارات التفكير الناقد.
 :اجراءاتيامنيج الدراسة و 

 الدراسة: منيج
تتبع الدراسة المنيج التجريبي, حيث تم التطبيق عمي مجموعتين )تجريبية 
وضابطة(, وذلك لمتحقق من فاعمية البرنامج المستخدم في تنمية التحصيل 

 والتفكير الناقد لدي الطالبات.
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 عينة الدراسة:
طالبات  ( طالبة من 50وقد تكونت من ) عينة الدراسة االستطالعية:

رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة. وتم التطبيق عمي العينة االستطالعية 
 لمتحقق من معامالت الصدق والثبات ألدوات الدراسة.

( طالبة من  طالبات رياض 72وقد تكونت من ) عينة الدراسة األساسية:
ن بالتساوي. بعد األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة. وتم تقسيميم إلي مجموعتي

التطبيق األولي لمتحقق من التجانس بين العينتين في مستوي التحصيل والتفكير 
الناقد, ويتضح من الجدول التالي التحقق من التجانس باستخدام اختبار )ت( لداللة 

 الفروق بين متوسطين غير مرتبطين. وتتضح النتائج كما ىو بالجدول التالي:
 ين المجموعتين )التجريبية  والضابطة(داللة الفروق ب (1)جدول 

 في القياس القبمي عمي أدوات الدراسة
 مستوي الداللة د.ح قيمة"ت" ع م ن المجموعة المتغيرات
التحصيل 
 الدراسي

 3.263 8.583 36 الضابطة غير دالة 70 0.04 2.568 8.555 36 التجريبية
التفكير 
 الناقد

 3.263 8.583 36 الضابطة ر دالةغي 70 0.81 2.828 8 36 التجريبية
)ت( عمي "اختبار التحصيل الدراسي" أن قيم  (1)يتضح من الجدول 

الضابطة( غير دالة إحصائيًا ؛ حيث -التفكير الناقد" بين المجموعتين )التجريبيةو"
, ومن ثم فإنو ال توجد فروق لي حد الداللة المقبولة إحصائياً لم تصل قيم "ت" إ

الضابطة( في -إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين )التجريبيةذات داللة 
لدي طالبات رياض األطفال بكمية التربية  (1)التحصيل في مقرر طرق تدريس 

 بجامعة الباحة, وبالتالي يوجد تجانس بين المجموعتين.
 :إعداد المادة التعميمية لمدراسة
مي لمحتوى مقرر طرق تم اختيار المحتوي العم اختيار المحتوي العممي:

 ( لدى  طالبات رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة.(1تدريس 
(  لدى طالبات (1تحميل المحتوي العممي لمحتوى مقرر طرق تدريس 

 رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة:
: تمثل في استخراج المفاىيم والميارات اليدف من تحميل المحتوى

(  لدى طالبات رياض األطفال بكمية (1حتوى مقرر طرق تدريس والتعميمات بم
 التربية بجامعة الباحة موضع البحث.
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(  لدى (1تمثمت في محتوى مقرر طرق تدريس  تحديد عينة التحميل:
 طالبات رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة.

ولحساب ثبات التحميل استخدمت الباحثة طريقة إعادة  حساب ثبات التحميل:
 التحميل.

 قامت بو الباحثة.  التحميل األول:
: بعد ثالثة أسابيع قامت الباحثة بتحميل المحتوى نفسو مرة أخرى , التحميل الثاني

األول مما يدل عمى  وتوصمت إلى نتائج متقاربة لنفس التحميل
ل مرة من التحميل يعطي قيمة , فضاًل عمى أنو في كثبات التحميل

ثبات مرتفع وتم حساب معامل سكوت بين التحميمين كما ىو 
 واضح في الجدول التالي:

 (2جدول )
 تحميل المحتوى في المرة الثانية بعد مرور ثالثة أسابيع من التحميل األول

تحميل ثاني  أ% ج% [ج% -]أ%
 )ج(

تحميل 
 أول )أ(

فئات 
 التحميل

 مفاىيم 5 5 14.28571 15.15152 0.8658-
 تعميمات 7 8 22.85714 21.21212 1.645022
 ميارات 15 14 40 45.45455 5.45455-
 حقائق 6 7 20 18.18182 1.818182

 مجموع 33 35 100 100 -
حيث تدل )أ( عمى التكرارات الناتجة من التحميل األول , وتدل )ج( عمى 

يق األول. ور ثالثة أسابيع عمى التطبالتكرارات الجديدة لمتحميل الثاني بعد مر 
( وىو معامل 86., حصمت الباحثة عمى معامل سكوت )وباستخدام معادلة سكوت

 ثبات مرتفع.
, رق التدريس بإجراء تحميل المحتوىكذلك قامت باحثة أخرى في مجال ط

وبعد انتياء عممية التحميل تم حساب الثبات من )معادلة سكوت(. وكان معامل 
 ( وىو معامل ثبات مرتفع كما ىو واضح بالجدول التالي:89.و  ) سكوت قيمت
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 ( تحميل المحتوى لمباحثين3جدول )
تحميل ثاني  أ% ج% [ج%-أ%]

 )ب(
تحميل أول 

 )أ(
 فئات التحميل

 مفاىيم 5 5 14.70588 15.15152 0.44563-
 تعميمات 8 8 23.52941 24.24242 0.71301-
 ميارات 15 15 44.11765 45.45455 1.3369-
 حقائق 5 6 17.64706 15.15152 2.495544

 مجموع 33 34 100 100 -
 وقد انتيي التحميل إلى القائمة التالية:

 مفاىيم. (5)وقد أسفر التحميل لمحتوى المقرر عن  المفاىيم: -أوالً 
 تعميمات. (8): وقد أسفر التحميل لمحتوى عن التعميمات -ثانياً 
 ميارة. (15)أسفر التحميل لمحتوى تعمم المقرر عن  وقد الميارات: -ثالثاً 
 حقائق. (5)وقد أسفر التحميل لمحتوى مقرر تعمم المقرر عن  الحقائق: -رابعاً 

 صدق التحميل:
, حيث ُعرضت في البحث الحالي عمى صدق المحتوىأعتمد صدق التحميل 

ي مجال من المحكمين ف (6)قائمة تحميل المحتوى التي أعدتيا الباحثة عمى 
ضحت ليم الباحثة )اليدف من المناىج وطرق التدريس بمنطقة الباحة. وقد أو 

 , اليدف من تحميل المحتوي(.البحث
وقد جاءت آراء السادة المحكمين متفقة مع الباحثة فيما توصمت إليو من 
 فئات التحميل. وىكذا تكون الباحثة قد تحققت من ثبات وصدق تحميل المحتـوى. 

 :المستخدمة طرق التدريس
وىي تمك الطريقة المعتادة المتبعة, والتي يقوم  التدريس بالطريقة المتبعة:  -

باستخداميا المعمم/ المعممة. حيث تم التدريس من خالليا لممجموعة 
 الضابطة.

وىي الطريقة محور اىتمام  التدريس باستخدام خرائط المفاىيم العنكبوتية:  -
 يا لممجموعة التجريبية.البحث الحالي. وتم  التدريس ب

 :أدوات الدراسة
لدى طالبات رياض األطفال  (1)اختبار تحصيمي في مقرر طرق تدريس  -أوال

 بكمية التربية بجامعة الباحة )إعداد / الباحثة(:
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تم إعداد اختبار تحصيمي في المقرر ييدف إلي قياس مستوى التحصيل 
ت والحقائق( في المقرر. وتحديد الدراسي لجوانب )المفاىيم والتعميمات والميارا

م عمى خرائط مدى نجاح وجدوى وفعالية برنامج مقترح باستخدام تدريسي قائ
, وذلك من خالل المقارنة بين نتائج أداء المجموعات التجريبية المفاىيم العنكبوتية

)التي تدرس بالبرنامج( والضابطة )التي تدرس بالطريقة التقميدية( في التطبيق 
 الختبار التحصيمي.البعدي ل

 طالبات قسم رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة. فئة التطبيق:
 إعداد االختبار التحصيمي: 

 تحديد األوزان النسبية:
حددت الباحثة الوزن النسبي لكل مفيوم من مفاىيم محتوى مقرر طرق 

)محور لدى طالبات رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة  (1)تدريس 
 اىتمام البحث( في ضوء مخرجات التعمم.

 (  مواصفات االختبار التحصيمي4جدول )
 المستوى المعرفي تذكر فيم تطبيق تحميل تركيب تقويم المجموع

 المجموع 6 9 7 2 3 3 30
 الوزن النسبي 20 30 23.33 6.67 10 10 100

 تحديد نوع أسئمة االختبار: 
 (1)ختبار التحصيمي في مقرر طرق تدريس بناء عمى األىداف المحددة لال

لدى طالبات رياض األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة, وقع اختيار الباحثة عمى 
األسئمة الموضوعية من نوع )االختيار من متعدد , وصل , المفيوم العممي الدال, 
التوصيل, الترتيب( حيث تري أن طبيعة وخصائص ىذه األسئمة تتسق مع أىداف 

الختبار التحصيمي التي حددت مسبقًا وتسيم في الكشف عن مدى تحقيقيا ا
 بصورة واضحة.

 طريقة تصحيح االختبار:
أعدت الباحثة ورقة اإلجابة منفصمة عن كراسة األسئمة بحيث تطمب من  

( لتدل عمى اإلجابة الصحيحة طالبات رياض األطفال أن يقوموا بوضع عالمة )
ي ورق اإلجابة حتى تصبح بذلك عممية التصحيح في المكان المخصص لذلك ف

 سريعة وسيمة ودقيقة.
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 تقدير درجات االختبار:
تم تحديد الدرجة الخاصة بكل سؤال من األسئمة عندما يجيب عنو 

درجة , في حين حددت درجة  (1)المفحوص إجابة )صحيحة عمميًا( بمقدار 
ا( بمقدار )صفر( حة عمميالسؤال عندما يجيب عن المفحوص إجابة )غير صحي

, وفي ضوء ذلك يكون الحد األدنى لدرجات االختبار في صورتو النيائية درجة
 ( درجة.30)صفر( درجة وتكون النياية العظمي لدرجات االختبار )

 ترتيب األسئمة:
رتبت فقرات االختبار التحصيمي بطريقة عشوائية , وذلك بسحب البطاقات 

عطاء كل المسجل عمييا أسئمة االختبار في ك ل نوع من أسئمة االختبار النوعية, وا 
بالنسبة لإلجابات؛ فيذا يقمل بطاقة رقما مسمسال في أسئمة االختبار, وكذلك الحال 

 التخمين. أثرمن 
 زمن االختبار:

حيث تم حساب زمن االختبار من خالل: طمبت الباحثة من كل معممة  
االنتياء من اإلجابة وقبل تسميميا بتدوين الزمن فور استالمو لورقة األسئمة ثم عند 

 مباشرًة يدون زمن االنتياء, حيث تم حساب الزمن من المعادلة التالية:

 زمن أول معممة + زمن ثاني معممة + ........+ زمن آخر معممة زمن االختبار =
 عدد المعممات                           

لتعميمات االختبار أي ككل  دقائق 7دقيقة باإلضافة إلى  (29)وىو تقريبًا 
 دقيقة. (33)

 الكفاءة السيكومترية لالختبار: 
 وتم حساب صدق االختبار التحصيمي من خالل: الصدق:

 صـدق المحكميـن:  -أ  
تم التأكد من صدق المحكمين وذلك بعرض االختبار في صورتو األولية مع 

الكوادر في المناىج ( من السادة المحكمين  من 6تعريف التحصيل الدراسي عمى )
(, %100وطرق تدريس العموم. وقد أخذت الباحثة البنود التي القت نسبة اتفاق )
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حيث لم يبدي أي من المحكمون أي تعديل سواء في األىداف أم العبارات أم 
 الصياغة.

 الصدق الذاتي:  -ب  
تم حساب الصدق الذاتي  من خالل معادلة معامل الصدق )جذر معامل 

( 88.( , )90.قد حصمت الباحثة عمى القيم التالية لمصدق الذاتي  ) الثبات( و 
لقيم معامالت الثبات عمى معادالت ألفا كرونباخ , تحميل التباين.وعمى ذلك يكون 
الباحثة قد تأكد من صدق االختبار مما يجعل استخدامو مناسبًا ومالئمًا لعينة 

 البحث.
 الثبات: 

باستخدام معادلة الفاكرونباخ حصمت  تم حساب ثبات االختبار من خالل
وىو دال بما يكفي لمثقة في ثبات االختبار.  (82.)الباحثة عمى معامل ثبات قدرة 

كما تم حسابة باستخدام معادلة كيود وريتشاردسون عمى تمك العينة. حصمت 
 ( وىو معامل دال.79.الباحثة عمى معامل ثبات )

 تحميل أسئمة االختبار:
االختبار لتحديد معامالت السيولة والتمييز لكل سؤال؛ حيث  تم تحميل أسئمة

أن معامل السيولة ىو ناتج قسمة عدد اإلجابات الصحية بالنسبة لممجموع الكمي 
, لسيولة مطروحًا من الواحد الصحيحلإلجابات. أما معامل الصعوبة فيو معامل ا

ألعمى واإلرباعي وأخيرا معامل التمييز ىو الفرق بين الطالبات في اإلرباعي ا
 (. )*(456-449,  1978األدنى  )فؤاد البيي السيد, 

                                                           

استبعاد , و (::.1 –1.67تي ليا معامل سيولة ما بين )اعتمدت الباحثة المفردات ال )*(
 (.1.7المفردات التي يقل معمل تميزىا عن )
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 (5)جدول 
 الصعوبة والتمييز لالختبار التحصيليمعامالت السهولة و  

 معامل التمييز معامل السيولة المفردة معامل التميز معامل السيولة المفردة
1 .55 .25 16 .60 .24 
2 .35 .21 17 .45 .24 
3 .45 .24 18 .55 .25 
4 .60 .24 19 .65 .23 
5 .75 .20 20 .45 .24 
6 .35 .21 21 .65 .23 
7 .60 .24 22 .75 .20 
8 .65 .23 23 .75 .20 
9 .55 .25 24 .50 .25 
10 .50 .25 25 .65 .23 
11 .73 .16 26 .65 .23 
12 .65 .23 27 .65 .23 
13 .72 .16 28 .70 .22 
14 .45 .24 29 .65 .23 

 15 .35 .21 30 .60 .24 
يتضح من الجدول السابق أن االختبار يتمتع بمعامالت سيولة وصعوبة 

 وتمييز مناسبة, وىذا يؤكد مناسبة االختبار وكذلك التطبيق االستطالعي.
 مقياس التفكير الناقد:

لدى  (1)تم إعداد مقياس التفكير الناقد في محتوى مقرر طرق تدريس       
ألطفال بكمية التربية بجامعة الباحة. ويتمخص اليدف من ىذا طالبات رياض ا

االختبار في كونو أداه تستخدم في قياس مستوى التفكير الناقد لجوانب )المفاىيم 
( لدى طالبات رياض 1والتعميمات والميارات والحقائق( في مقرر طرق تدريس )

 األطفال بكمية التربية بجامعة الباحة.
تم تحديد الدرجة الخاصة بكل سؤال من األسئمة  ر:تقدير درجات االختبا

يحصل عمي  "ال"عندما يجيب عنو المفحوص "بنعم" يحصل عمي درجة, واالجابة 
صفر, وفي ضوء ذلك يكون الحد األدنى لدرجات المقياس في صورتو النيائية 

 درجة.  (30))صفر( درجة وتكون النياية العظمي لدرجات المقياس 
 رية لممقياس: الكفاءة السيكومت

 وتم حساب صدق المقياس من خالل: الصدق:
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تم التأكد من صدق المحكمين وذلك بعرض االختبار   صـدق المحكميـن: -أ  
( من السادة المحكمين 9في صورتو األولية مع تعريف التفكير الناقد عمى )

من الكوادر في المناىج وطرق تدريس العموم. وقد أخذت الباحثة البنود 
, حيث لم يبدي أي من المحكمون أي %(100القت نسبة اتفاق )التي 

 تعديل سواء في صياغة الفقرات. 
تم حساب الصدق الذاتي  من خالل معادلة معامل الصدق   الصدق الذاتي:

)جذر معامل الثبات( وقد حصمت الباحثة عمى القيم التالية لمصدق الذاتي  
دالت ألفا كرونباخ , تحميل التباين. ( لقيم معامالت الثبات عمى معا90., )(87.)

 وعمى ذلك يكون الباحثة قد تأكدت من صدق المقياس.
 وتم حساب ثبات المقياس من خالل: الثبات:

 الثبات بمعادلة الفاكرونباخ: -أ  
 (87.)باستخدام معادلة الفاكرونباخ حصمت الباحثة عمى معامل ثبات قدرة 

 ياس.وىو دال بما يكفي لمثقة في ثبات المق
 الثبات بطريقة تحميل التباين: -ب

باستخدام معادلة كيود وريتشاردسون عمى تمك العينة. حصمت الباحثة عمى 
 ( وىو معامل دال.7;.1) معامل ثبات

ي تنمية التحصيل والتفكير إعداد دليل استخدام خرائط المفاىيم العنكبوتية ف
 .الناقد

كبوتية في تنمية التحصيل والتفكير تم إعداد دليل استخدام خرائط المفاىيم العن
 :الناقد, وقد تضمن الدليل ما يمي

 .مقدمة تتضمن اليدف من الدليل وأىميتو في تدريس المحتوى ومكوناتو -
شرح مفصل لخرائط المفاىيم العنكبوتية المستخدمة في ىذه الدراسة, وتحديد  -

 .كيفية استخداميا
من المحكمين لمحكم عمى مدى  (6) ولمتأكد من صالحية الدليل تم عرضو عمى -

 صالحيتو, وقد أجمع السادة المحكمين عمى صالحيتو وكفايتو.
 البحث الميداني:

يتمثل التصميم التجريبي المستخدم في التصميم التجريبي لمدراسة: 
 البحث في الجدول التالي: 
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 (  التصميم التجريبي لمبحث6جدول )
 طبيق البعديالت التدريس التطبيق القبمي المجموعة
 (1)اختبار تحصيمي في مقرر طرق تدريس  التجريبية

 (1)اختبار تفكير ناقد في مقرر طرق تدريس 
البرنامج 

 التدريسي 
 (1)اختبار تحصيمي في مقرر طرق تدريس 

 (1)اختبار تفكير ناقد في مقرر طرق تدريس 
 (1)اختبار تحصيمي في مقرر طرق تدريس  الضابطة

 (1)في مقرر طرق تدريس  اختبار تفكير ناقد
الطريقة 
 المتبعة 

 (1)اختبار تحصيمي في مقرر طرق تدريس 
 (1)اختبار تفكير ناقد في مقرر طرق تدريس 

بعد االنتياء من التدريس لممجموعات )التجريبية  التطبيق البعدي:
 والضابطة( طبقت الباحثة نفس أدوات القياس القبمي.

 :االساليب االحصائية
جات اإلحصائية لمبيانات لمتحقق من صحة الفروض من خالل تمت المعال

وتمت عمميات  .لممقارنة بين المتوسطات المرتبطة وغير المرتبطة ت((اختبار 
التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام حزمة البرامج المعروفة باسم الحزمة 

  (SPSS V. 21). اإلحصائية لمعموم االجتماعية
 :نتائج الدراسة

 :النتائج المتعمقة بالفرضية األولي -أوالً 
بين  &≤05.)والتي تنص عمي "توجد فروق ذات دالة إحصائيا عند مستوى )

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار 
 التحصيل الدراسي واختبار التفكير الناقد لمتطبيق البعدي".

باحثة اختبار "ت" لمعينات المتساوية ولمتحقق من الفرضية؛ فقد استخدمت ال
وغير المرتبطة في اختبار التحصيل الدراسي واختبار التفكير الناقد نحو مقرر 

 , لمقياس البعدي وكانت النتائج ممثمة بالجدول التالي:(1)طرق تدريس 
( داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة 7جدول )

 (1)صيل الدراسي واختبار التفكير الناقد نحو مقرر طرق تدريس في اختبار التح
 لمقياس البعدي

 مستوي الداللة د.ح قيمة "ت" ع م ن المجموعة المتغير
التحصيل 
 الدراسي

 2.9813 18.0833 36 الضابطة 001. 70 17.298 3.5887 29.4167 36 التجريبية
التفكير 
 الناقد

 2.7813 17.0833 36 الضابطة 001. 70 7.204 4.4547 23.3889 36 التجريبية
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عمي  (17.298-7.204)يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( بمغت 
ومن ثم فإنو توجد فروق  (01.)التوالي وىي دالة إحصائيًا عند مستوي الداللة 

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
( والتفكير الناقد لمقياس 1تحصيل الدراسي في مقرر طرق تدريس )اختبار ال

 البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية -ثانيا

 (&≤05.)والتي تنص عمي "توجد فروق ذات دالة إحصائيا عند مستوى  
ي والمرجأ بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية  بين التطبيق البعد

 .الدراسي واختبار التفكير الناقد" في اختبار التحصيل
ولإلجابة عن ىذا الفرض؛ فقد استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمعينات 
المتساوية وغير المرتبطة لدرجات طالبات المجموعتين بين التطبيق البعدي 

ر طرق والمرجأ في اختبار التحصيل الدراسي واختبار التفكير الناقد نحو مقر 
 (, وكانت النتائج ممثمة بالجدول التالي:1تدريس )
( داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية بين 8جدول )

 التطبيق البعدي والمرجأ في اختبار التحصيل الدراسي واختبار التفكير الناقد
مستوي  د.ح قيمة "ت" ع م ن المجموعة المستوي

 الداللة
التحصيل 

 دراسيال
 2.12 28.42 69 التجريبية )مرجأ( غير دالة 35 1.021 3.58 29.41 69 التجريبية )بعدي(

التفكير 
 الناقد

 2.01 24.42 69 التجريبية )مرجأ( غير دالة 35 1.021 4.45 23.38 69 التجريبية )بعدي(
و , ومن ثم فإناً يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( غير دالة إحصائي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية بين 
التطبيق البعدي والمرجأ في اختبار التحصيل الدراسي والتفكير الناقد مما يؤكد 

 احتفاظ الطالبات بالتأثير لالستراتيجية بعد انتياء التطبيق بفترة.
 :تفسير النتائج

  (Ogonnaya,  et al., 2016)من تتفق تمك النتائج مع دراسات كل

 ,Dosanjh) و(، (Aydin, 2013( و(Bamidele&Oloyede, 2013و

2011)(Qarareh, 2010)  والتي أوضحت فعالية استراتيجية خرائط المفاىيم في
 تنمية التحصيل.
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 &Khodadady)( و7117وتتفق كذلك من نتيجة دراسة الشمراني )

Ghanizadeh, 2011)  الية استراتيجية خرائط المفاىيم في والتي أوضحت فع
 تنمية ميارات التفكير الناقد.

أن  ((Bamidele&Oloyede, 2013وكما أشار كل من باميدل واوليد 
رسم خرائط المفاىيم تحسن قدرات حل المشكالت؛ وتحد من قمق الطالب تجاه 

 التعمم؛ وبالتالي تعزز اإلنجاز والتحصيل. 
عمى استخدام المعرفة في سياقات جديدة  كما أن خرائط المفاىيم تساعد

وليس ىذا فحسب بل تساعد أيضا في الحفاظ عمى المعرفة لفترات طويمة 
Bamidele&Oloyede, 2013)؛( Oluwafemi, 2017 .  وكما أوضح نوفاك

(Novak, 2010)  أنو من خالل تمك الخرائط يمكن االحتفاظ بالمعمومات بشكل
د وظيفة لتسييل التعمم في المستقبل ويمكن ىادف لفترة أطول, ولذا فيي تع

 استخداميا في حل المشكالت الجديدة أو التفكير اإلبداعي. 
 ويمكن تفسير النتائج بالنسبة لمتحصيل بما يمي:

توضيح معنى المفيوم وخصائصو وصفاتو من خالل األنشطة التمييدية التي 
دراك  مدلوالتيا وبالتالي ربط قدمت لمطالبات عمى استخراج المفاىيم وتصنيفيا وا 

عطاء معنى لما  المفاىيم الجديدة بالمفاىيم السابقة في البنية المعرفية لمطالبة وا 
 .تتعممنو

تعرض الطالبات لخبرات جديدة وتدريسين بطريقة جديدة لم يألفنيا يمكن أن 
يكون كذلك عاماًل فاعاًل في تنمية التحصيل, وتعزيز عممية التعمم والتعميم نظرًا 

ثارة ل عقمية ودافعية لرسميا بصورة ما تتمتع بو خرائط المفاىيم من جاذبية وا 
 .أفضل

عادة تشكيميا وتحصيل  ما تتميز بو خرائط المفاىيم من تنظيم المفاىيم وا 
المحتوى والكشف عما تتضمنو من مفاىيم وترتيبيا بصورة ىرمية وربطيا بعالقات 

ية التعمم وقدرة عمى النمو والبقاء صحيحة ومنطقية, يعطي المفاىيم معنى في عمم
 .لفترات طويمة

تعمل خرائط المفاىيم عمى تزويد الطالبات بممخص تخطيطي لما تعممنو 
ساعدىن عمى تخزين المعرفة مترابطة ومنظمة في الذاكرة طويمة المدى, وخفض 
التذكر الحرفي ومقاومة النسيان وقمق االختبارات, مما أدى إلى زيادة تحصيل 

 .باتالطال
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ي أي مجال دراسي كمقرر طرق تقدم خرائط المفاىيم تمثياًل بنائيًا لممعرفة ف
( وىذا يساعد المتعممين عمى مالحظة ارتباط المفاىيم الجديدة بالمفاىيم (1تدريس

السابقة أي كيف يتعممون, كما توضح ارتباط المعارف التي يدرسونيا بحياتيم, 
مى زيادة الحصيمة العممية لدى المتعممين وىذا يجعل التعمم ذا معنى, ويساعد ع

 .وثباتيا وبقائيا لفترة طويمة
تنوع استخدامات خرائط المفاىيم من مخططات لمتدريس إلى منظمات متقدمة 

, وأداة لمتقويم, ساعد الطالبات عمى (1)موب لتنظيم محتوى مقرر طرق تدريسوأس
 .اكتساب المفاىيم وتطبيقيا

ىداف خاصة لكل وحدة من الوحدات وأىداف وضع أىداف عامة لممقرر وأ
إجرائية لكل درس, وقراءتيا من قبل الطالبات قبل الدرس والعودة إلييا أثناء الدرس 
وفي مرحمة التقويم في نياية الدرس, ساعد عمى توجيو جيود الطالبات ومعرفتين 

 لما ىو مطموب منين مما يثير دافعية الطالبات ويسيل عممية تعمم المحتوى .
( بطريقة تظير التنظيم اليرمي (1عادة صياغة محتوى مادة طرق تدريسإ

لممعرفة, بحيث يترتب تعمم المفاىيم الجديدة عمى المفاىيم السابقة, واستخدام 
األنشطة واألمثمة والمواقف والمشكالت المرتبطة بحياة الطالبات ساعد عمى تسييل 

 .لديين تعمم الطالبات لممفاىيم , وجعل التعمم ذا معنى
ساعدت خرائط المفاىيم عمى إظيار الجانب التطبيقي العممي لمادة طرق 

( ومدى ارتباط فقو المعامالت المالية بحياة الطالبات, مما أشعرىن (1تدريس 
كساب معنى  بأىمية المفاىيم التي يتعممنيا وضرورتيا بواقع حياتين المعاصرة وا 

 .لممفاىيم التي يتعممنيا
البات بصورة إيجابية, ونمو مفيوم الذات الموجب لديين تفعيل مشاركة الط

وتقوية العمل الجماعي لديين من خالل تقسيمين إلى مجموعات ساعد عمى 
 .تفاعل الطالبات وتبادلين اآلراء أثناء التعمم ومن ثم إدراكين لكيفية تعممين

إتاحة فرص المشاركة والتعبير من قبل الطالبات ساعد عمى توفير تفاعل 
مر بين الطالبات والمعممة ساعد عمى توجيو التعمم وتسييمو وتقديم تغذية راجعة مث

شعار الطالبات بأىمية دورىن في العممية التعميمية  .لمطالبات وا 
 :ويمكن تفسير ىذه النتائج بالنسبة لمتفكير الناقد بما يمي
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وفيم تشير ميارات التفكير الناقد إلى قدرة المتعمم عمى التعبير عن المعنى 
داللة الموقف أو المشكمة أو القضية التي تعترضو, وتعمل المعارف التي يتمقاىا 
المتعمم في صورة بناء معرفي منظم ينسجم مع تنظيم المخ لما يرد عميو من 
دراك المعاني المترتبة والكافية  معارف عمى تنمية قدرة الفرد عمى تفسير المواقف وا 

 .وراء األدلة واألحكام
رائط المفاىيم في التدريس ساعد عمى تنظيم المفاىيم وترتيبيا ومن استخدام خ

دراك معانييا  ثم إدراك العالقات بينيا, وىذا كمو يقوم عمى فيم دالالت المفاىيم وا 
من خالل طرح األسئمة حول معاني ىذه المفاىيم والِحكم الشرعية الكامنة وراء 

 .طرق التدريس األحكام, وتفسير األدلة والعبارات والقضايا في
( الذي يتضمن العديد من المفاىيم المتعمقة (1طبيعة محتوى طرق تدريس 

بالتدريس ومياراتو مما ساعد عمى تكوين تعمم ذي معنى, ومن ثم تطبيق المعرفة 
 عمى مواقف ومشكالت وقضايا تدريسية جديدة

شاعة االحترام وتقبل آراء ا لطالبات, تييئة البيئة الصفية وترتيبيا وتنظيميا وا 
يجابية الطالبات أثناء الدروس بل حفز بعضين البعض عمى  ساعد عمى تفاعل وا 
العمل والتفاعل, خاصة أن الطالبات شعرن بأىمية دورىن في عممية التعمم وىو 
المشاركة في إيجاد المعرفة, وليس مجرد تمقييا جاىزة فأصبح التعمم متعة عقمية 

براز التفوق  .ووسيمة إلثبات الذات وا 
تعدد أساليب الحفز التي استخدمتيا ىذه الدراسة, بحيث يتناسب التعزيز مع 
حجم اإلنجاز الذي تقدمو الطالبة مما يشجع روح التنافس بين الطالبات في التقدم 
العممي المبني عمى التفكير السميم, خاصة أن التحفيز ُيبنى أحيانًا عمى قدرتين 

 .في حل مسائل وقضايا تدريسية
لطالبات عمى تقويم خرائطين من خالل مقارنتيا بخريطة الدرس, تدريب ا

وتطبيق شروط صحة الخريطة المفيومية التي سبق لين تعمميا, ثم اتخاذ قرار 
بصحتيا أو خطئيا أو حاجتيا لمتعديل مع إدراك الطالبات أن ىذه الخرائط تعبير 

ر األحكام واتخاذ عن رؤيتين المعرفية أتاح لين حرية التفكير والقدرة عمى إصدا
 .القرارات

تنوع مصادر المعرفة وجمع المعمومات التي ترجع ليا الطالبات في كل درس 
لمحصول عمى حل لبعض المسائل والمشكالت والقضايا التدريسية, أدى إلى إيجاد 
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معنى لممعرفة التي يحصمن عمييا, وشحذ تفكيرىن لموصول إلى حمول صحيحة 
 .ومناسبة

( باألنشطة المتنوعة إضافة إلى تنوع األىداف (1ريس دعم محتوى طرق تد
فقد تكون مقدمة لمحصول عمى المعرفة أو تقدم تغذية راجعة عن تقدم الطالبات, 

 .وقد كان من أىم تمك األىداف تنمية تفكير الطالبات الناقد
تسمح خرائط المفاىيم لمطالبات بالتعبير عن العالقات المنطقية بين المفاىيم, 

المفاىيم الخطأ لديين وىذا مما ساعد في تنمية قدرات التصنيف والربط,  وتصحيح
بحيث جعل الطالبة في موقف المستقرئ والمستنتج والمصنف معًا, وبالتاي نمت 

 .قدرات التفكير العميا بوجو عام والناقد بوجو خاص لدييا
 توفير بيئة صفية تعتمد عمى استخدام خرائط المفاىيم وتشجع عمى النقاش

 .والتساؤل والمعارضة والتأمل تساعد عمى تنمية التفكير الناقد
 :التوصيات والبحوث المقترحة

  اء المقررات التربوية بكمية التربية والمسئولة عن إعداد طالبات رياض أثر
 .األطفال بمداخل واستراتيجيات خرائط المفاىيم العنكبوتية

  عمى استخدام خرائط ضرورة تدريب عضوات ىيئة التدريس بجامعة الباحة
 .المفاىيم في تدريس المواد المختمفة

  إضافة موضوع استراتيجية خرائط المفاىيم بجميع أنواعو إلى مفردات مقرر
 .طرق تدريس طالبات كمية التربية بالباحة

  ىا في تنمية ميارات أثر استخدام استراتيجيات خرائط المفاىيم العنكبوتية وتحديد
مثل: التفكير المنظومي, التفكير العممي, التفكير  التفكير العميا بأنواعو

 .االستداللي
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 المصادر والمراجع
 المراجع العربية: -أوالً 

 (. تنمية ميارات التفكير. الدمام: مكتبة المتنبي.:711أحمد, محسن محمد. )
 (.8(. تعميم التفكير مفاىيم وتطبيقات. )ط 7111جروان, فتحي عبد الرحمن. )

 ر.عمان: دار الفك
(. تعميم العموم لمجميع. عمان االردن: دار 7118خطابية, عبداهلل محمد. )

 المسيرة.
(. تعميم التفكير: رؤية تطبيقية في تنمية العقول ;711زيتون, حسن حسين. )

 (, القاىرة: عالم الكتب.6المفكرة )ط
(. دراسة تحميمية لمعوامل 7119الشعيمي, عمي ىويشل؛ البموشي, محمد الشمام. )

التربوية المؤدية إلى تدني تحصيل طمبة الشيادة الثانوية العامة لمتعميم 
العام في الفيزياء كما يراىا المعممون المشرفون, مجمة اتحاد الجامعات 

 .1>-87,  7( 7العربية لمتربية وعمم النفس, )
استخدام الخرائط الذىبية االلكترونية  أثر(. 7117الشمراني, خمود عبد اهلل عمي. )

عمى التحصيل وتنمية ميارات التفكير االستداللي لدى طالبات الصف 
الثالث متوسط في مقرر العموم بمدينة الرياض, رسالة ماجستير )غير 

 منشورة( مكة. جامعة ام القرى. مكة المكرمة. 
(. المنياج التعميمي 7119الفتالوي, سييمة محسن كاظم, وىاللي, أحمد. )

 , عمان: دار الشروق.1التطبيق (, ط رية و والتوجو اإليديولجي )النظ
 (. صعوبات التعمم. عمان: دار المسيرة.7117محمم. سامي محمد. )

(. تحصيل الطمبة في ;711الوىر, طاىر طاىر, الحموري, ىند عبد المجيد. )
العموم واتجاىاتيم الحالية نحوىا ووعييم بقدرتيم عمى النجاح فييا, 

لمعموم قبمية نحوىا, مجمة جامعة دمشق كمتنبئات في اتجاىاتيم المست
 , جامعة دمشق, دمشق.(7-77النفسية والتربوية, 
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