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  إهــــــــــــــداء

  
 إيل شهدائنا األبرار الذین 

 .ضحوا حبیاهتم  من أجلنا
 إىل األسرى القابعني يف          

 .زنازین وسجون االحتالل
إىل والدي و والدتي الذین 

 .ربیاني صغريا
 إىل زوجيت و أبنائي ملا 
 .حتملوا من عناء و مشقة

 إلیهم مجیعا أهدي هذا  
 .العمل اجللیل



   ب

  شـكـــر و تـقــديـــر
  
  

      أحمـد اهللا حمـدا كثيـرا طيبـا مباركـا، يليق بجالل عظمتـه          
وعظيم سلطـانه، و أثني على صاحـب الفضـل، و القـادر على كل           
شيء، و المـوفق لكل خير ، و أصـلي و أســلم علـى أشــرف               

 و  المرسلـين ، وأمـام النبييـن سيـدنا محمد المعـلم األول األمين ،         
على آله و صحبـة أجمعين، و من اتبع هداه، و استنـار بدعـواه إلـى   

  .يوم الديـن و بعـد
       ال يسعـني في هذه اللحظـات من كتابتي لهـذه الرسـالة إال أن      

/ أتقـدم بجـزيل الشكـر و التقـدير ألستــاذي الفاضـل الـدكتور          
رعايـة  إحسـان خليـل االغـا، لمـا قـدم لي من دعـم متواصل، و         

مستمرة، و سعـة صـدر، و صـدق في المعامـلة، فله منـي أسـمى     
  .آيات الشكـر والعرفان بالجمـيل

    كما ال يفوتني أن أتقـدم بجـزيل الشكـر و التقـدير إلى الـدكتور       
عــزو إسمـاعيل عفـانة الذي زودني بإرشـاداته السـديدة       / الفاضل

  .و آرائه الصـائبة ، وأفكـاره النيـرة 
      وأيضـا أتقـدم بأسمى آيات الشكـر والتقـدير لكل أســاتذتي         
أثناء دراستي  في برنامـج الماجستير بكليــة التربيــة بالجامعــة            
اإلسالميـة بغـزة، و أخـص بالذكـر الدكتــور عبـد المعــطي           
األغـا ، والدكتـور محمد عـسقـول، والـدكتور محمـود أبـو دف،         

الدكتور جمال الزعـانين الذين لم يبخلوا      والدكتور حمـدان الصوفي، و   
  .على بجهدهم وعلمهـم و توجيهاتهـم القيمـة 

      وأيضا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لزمالئـي أعـضاء          
الهيئة التدريسيـة و اإلدارية بكليـة التمريـض بالجامعـة اإلسـالمية         

إخــراج  لما قدمـوا لي من دعـم و تسهيـالت ممكنـة من أجــل            
  .هـذه الدراسـة إلى حيـز الوجـود

      وال يسعنـي أيضـا إال أن أتقـدم بالشكـر، والتقـدير إلى عميد،  
و منسـق برنامـج دبلوم التمريـض، وطلبـة دبلوم التمريـض بكلية         
مجتمـع العـلوم المهنيـة والتطبيقيـة بالجامعـة اإلسالميـة بغزة، لما 

  .تطبيـق الدراسـة قدمـوه لي من مساعـدة في 
  



   ت

      وأتوجـه بوافـر االحترام إلى السـادة المحكمين لما قدمـوه من         
  .توجيهات قيمة أثرت أدوات الدراسـة

      وأخيرا أخـص بالشكـر  األستـاذ طـه الشر يحي ، لما قــدم        
  .لي من مسـاعـدة ممـكنة في طباعـة، و تنسيـق لهـذه الرسـالة

   
  /                  الباحـث                  

                                                 محمد مسـلم أبو جبر
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   ذ

  الملخص
        

         هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية استخدام خـرائط المفـاهيم  علـى     
تحصيل طلبة دبلوم التمريض المتوسط بالجامعة اإلسالمية بغزة في مادة الجراحة           

و لتحقيق ذلك نـم صـياغة أربعـة         . و الباطنة التمريضية ، و اتجاهاتهم نحوها      
  -:فرضيات تنص على ما يلي

بـين متوسـط    ) ٠,٠٥(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ال تو  .١
الذين يتعلمون باستخدام خرائط المفاهيم     ) ذكور وإناث   ( درجات تحصيل الطلبة    

  .، و متوسط درجات تحصيل أقرانهم الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية
سـط  بـين متو  ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           .٢

درجات تحصيل الطالب الذين يتعلمون باستخدام خرائط المفـاهيم ، و متوسـط             
  .درجات تحصيل الطالبات الالتي يتعلمن بنفس الطريقة

في االتجاه نحو   ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           .٣
مادة الجراحة و الباطنة التمريضية بين متوسـط اتجاهـات طلبـة المجموعـة              

جريبية ، و متوسط اتجاهات أقرانهم في المجموعة الـضابطة فـي التطبيـق              الت
  .البعدي على مقياس االتجاه

في االتجاه نحو   ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           .٤
مادة الجراحة و الباطنة التمريضية بين متوسط اتجاهات الطالب الذين يتعلمـون            

 و متوسط اتجاهات الطالبات الالتي يـتعلمن بـنفس          باستخدام خرائط المفاهيم ،   
  .الطريقة

والختبار فرضيات الدراسة تم إعداد خرائط المفاهيم بعد تحليل المحتـوي           
الدراسي من أجل تحديد المفاهيم العلمية المتضمنة فيه، و اختبار في التحصيل، و             

قيـاس قبـل    مقياس لالتجاه نحو المادة المتعلمة ، و طبق كل من االختبـار والم            
التجربة لحساب معامل الصدق و الثبات لهما، ثم اختيرت عينة الدراسـة لتـشمل         

بكلية مجتمع العلوم   )  طالبة ٣٧ طالب و    ١٥(جميع طلبة دبلوم التمريض المتوسط      
المهنية و التطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة، حيث قسموا إلى مجموعة تجريبيـة            

يدرسون باسـتخدام خـرائط     )  إناث ١٨ر و    ذكو ٨(طالبا و طالبة     ) ٢٦( تضم  
)  إنـاث  ١٩ ذكـور و     ٧(طالبا و طالبـة     ) ٢٦(المفاهيم ، وأخرى ضابطة تضم      

  .يدرسون بالطريقة التقليدية
تم تدريس المحتوي الدراسي للمجموعة التجريبية باستخدام خرائط المفاهيم، 

م و للمجموعة الـضابطة بالطريقـة العاديـة خـالل الفـصل األول مـن العـا             
بمعدل محاضرتين في األسبوع زمن كل محاضرة ساعة ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(الدراسي

و نصف، و بعد انتهاء التجربة طبق  نفس االختبار التحصيلي و مقياس االتجاه ،               
  .و جمعت النتائج ،و حللت الختبار صحة الفرضيات

 للعينات الصغيرة ، ثـم  Mann Whitney  و قد تم استخدام اختبار مان و يتني 
  -:، فكانت النتائج كما يلي) ٠,٠٥(عند مستوى داللة ) Z(تبار قيمة اخ



   ر

   ال توجد فروق  دالة إحصائيا بين طلبة المجموعة التجريبية و طلبة المجموعة             
الضابطة في مستوى التحصيل ، وال توجد فروق دالـة إحـصائيا بـين طلبـة                

ـ           ضا ال توجـد    المجموعة التجريبية في مستوى التحصيل يعزى إلى الجنس، و أي
فروق دالة إحصائيا بين طلبة المجموعة التجريبية، و المجموعة الضابطة علـى            
مقياس االتجاه نحو مادة الجراحة و الباطنة التمريضية،  بينما توجد فـروق دالـة    

المجموعـة التجريبيـة    ) طالب ، وطالبات  (إحصائيا بين متوسطي اتجاهات طلبة      
  .لصالح الطالب على مقياس االتجاه يعزى إلى الجنس 

  
  : هذا وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها

لفت انتباه أصحاب القرار والقائمين على تخطيط مناهج التمريض إلى ضرورة       -
التركيز على استخدام طرق، و استراتيجيات تتالءم مع قدرات، و استعدادات،           

شتت التفكير،   و ميول المتعلمين، و استبعاد األساليب  التدريسية الغريبة التي ت          
  . و االنتباه، وتقلل التركيز لديهم

 عقد دورات تدريبية لمعلمي المقررات التمريضية لتدريبهم على إتقان مهارات           -
التدريس التي تساعد على عرض المواد التمريـضية بأسـاليب تلبـي حاجـات              
المتعلمين ، و تجعل التعلم ذو معنى لديهم، و يتم ذلك من خالل التركيـز علـى                 

  . متعلم باعتباره محور عملية التعلمال
 توجيه انتباه المشرفين و التربويين ، و لجـان تعلـيم التمـريض، و معلمـي                 -

المقررات التمريضية إلى ضرورة اختيار األهداف و الخبـرات التـي تناسـب             
مستويات، و قدرات، و استعدادات، و اهتمامات، و خبرات المتعلمـين الـسابقة،             

  .ة بالمشاكل الصحية التي يعاني منها المجتمع الفلسطينيوربط المادة العلمي
  عقد امتحانات تحديد المستوى لمعرفة مستوى الطلبة في اللغة اإلنجليزية ، و -

لتحديد ما يمكن تقديمه لتغطية مهارات اللغة اإلنجليزية، حتى يتمكن الطلبة من 
  .نجليزيةالوصول إلى مستوى يؤهلهم لدراسة مقررات التمريض باللغة اإل
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  : المـقـــدمــة

   
يشهد مطلع القرن الحادي والعشرين تطورا هائال في شتى مجاالت الحياة، وخاصة            

توظيف هذه العلوم، وتطبيقاتهـا مـن أهـم     في مجاالت العلوم والتكنولوجيا، حيث أصبح
متطلبات الحياة في هذا القرن، األمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمـام المعلمـين، الن مـن                 

علومات، و توصيلها للمتعلمين بصورة سهلة ، بحيث تجعل         مهامهم الرئيسة تبسيط هذه الم    
التعلم ذا معنى بالنسبة لهم ، وال يتأتى ذلك إال إذا قام المتعلمون بدمج المعلومات الجديـدة    

  .ببنيتهم المعرفية ، و ما هو موجود من خبرات سابقة في هذه البنية
ـ           بح مـن المـستلزمات        إن تبسيط العلوم ونشرها بمختلف األساليب و الوسـائل أص

الضرورية في العصر العلمي الحاضر التي ال غنى  عنها ألي مجتمع من المجتمعات ، و         
ذلك بغرض جعله مناخ علمي في المجتمع كله ، عالوة على أن تبسيط العلوم، و نـشرها            
بصورة مبسطة ممتعة يعتبر عامال مهما في حد ذاته لتحقيق األهداف المرغوبة للتربيـة              

   ).٩٣ ، ١٩٨٩حسين ، ( العلمية 
   ويرى علماء التربية أن اكتساب أساسيات المعرفة هي أحد الحلول التي قد تكون فعالة              
في مواجهة تحديات العصر، والبعد عن الجزئيات، والتأكيد على أساسيات المعرفة يعنـي          

  .في الواقع التأكيد على المفاهيم و المبادئ التي تشكل هذه المعرفة 
ين أن أساسيات العلم، وهيكلة تعتمد بصورة واضحة، و مباشرة على المفاهيم،               وهذا يب 

سواء باعتبارها نوعا من التعميمات التي تلخص الصفات المشتركة بين العديد من الحقائق           
الجزئية، أو باعتبارها مدخال لفهم المبادئ، والقوانين، والنظريات، ونظرا للمكانة المميزة           

  .              م في فهم الهيكل البنائي للعلم، وفي انتقال أثر التعلمالتي تحتلها المفاهي
    وأخذت أساليب التدريس في اآلونة األخيرة تركز على مساعدة المتعلم علـى تنظـيم              
المعرفة العلمية في بنيته العقلية ، وعلى أهمية استخدامها في التفاعل مع المواقف البيئيـة              

راكم و تضاعف المعرفة العلمية وتزايـد مفاهيمهـا ، فأصـبح    المختلفة ، هذا يعود إلى ت    
االهتمام منصبا على المفاهيم، و العالقات القائمة بينها بدال من التركيز على استرجاعها،             
أو حفظها، فال يستطيع المتعلم فهم المضامين الشاملة للبنى العلمية المختلفة عـن طريـق       

ها منطلقا لـتعلم أساسـيات العلـم، و مفاهيمـه                التركيز على الحقائق الجزئية ، و اتخاذ      
   ).٣١ ، ١٩٩٩عفانة ، (

   تعتبر المفاهيم العلمية من أهم نواتج تنظيم المعرفة العلمية في صورة ذات معنـى ، و                
تؤكد التربية العلمية على ضرورة تعلم المفاهيم بطريقة صـحيحة ، و أصـبح اكتـساب              

سيا للتربية العلمية في جميع مراحل التعليم المختلفة ، حيث       التالميذ  لهذه المفاهيم هدفا رئي     
أنها تعتبر من أساسيات العلم و المعرفة العلمية التي تفيد في فهم هيكلة العـام بـصورة                  
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فهي تقدم للتالميذ مواقف تعليمية ذات معنى بالنسبة لهم ،          . سليمة ، و في انتقال أثر التعلم      
كما أن اسـتيعاب    . مكنهم من متابعة الجديد في العلم       و تكون لديهم حصيلة من المعرفة ت      

المفاهيم بطريقة علمية صحيحة يساعد المتعلم في صنع قراراته اليومية، و تدبير أمـوره              
   ).٤٨٧ ،١٩٩٩شهاب و الجندي، (الحياتية المختلفة 

     واعتبرت المفاهيم العلمية محورا أساسيا تدور حوله مناهج العلـوم المختلفـة مـع              
اعاة أن هذه المفاهيم العلمية تنمو بنمو المعارف، و الحقائق التي يتلقاها الطـالب فـي     مر

المراحل التعليمية المختلفة ، وهذا يدعو إلى التأكيد على تحقيق الترابط الرأسي، و األفقي              
بين المفاهيم العلمية عند تنظيم محتوى مناهج العلوم في صفوف، و مراحل التعليم العـام               

  ) .٥٧ ، ١٩٩٨ادي و حبيب ، عبد اله(
     ومما يجدر ذكره عند بناء المفهوم ، أن المفاهيم تبدأ صغيرة، ولكن مع اسـتمرارية               
اكتساب المتعلم لخبرات جديدة؛ فهي تزداد تبعا لذلك عمقا واتساعا، وال يتوقـف تعلمهـا               

ممارسـة  على كيفية بناء المناهج الدراسية و أساسيات العلم، بل يتوقف أيـضا علـى ال              
التعليمية، ووظيفة التدريس ألي مادة علمية ال تقتصر على إنماء المفاهيم لدى الطلبة فقط              

  . ، بل تصبوا إلى تدريبهم على استخدامها استخداما طبيعيا في مواجهة المواقف الجديدة
 و تشكل المفاهيم قاعدة أساسية للتعلم والتعليم ، فهي لبنة المعرفة، و مـن المفـاهيم                     

تتشكل التعميمات ، والنظريات الخاصة، و يعرف بعض التربويين المفهـوم علـى أنـة               
مجموعة من األشياء ، أو الرموز، أواألحداث الخاصة التي تم تجميعها على أساس مـن               

الصفات، والخصائص المشتركة، والتي تصنف في فئة محـددة حـسب معيـار محـدد                         
   ) .٤٤ ، ١٩٨٩السكران ، ( 

( الحاجة إلى تعلم المفاهيم العلمية و التركيز عليها لما يأتي         ) ١٩٨٢(ويرجع لبيب       
  ) :١٠٥ ، ١٩٩٦رياض ، 

  . تعد خطوة ضرورية لتعلم المبادئ و القوانين و النظريات-١
  . تقلل الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة أي جديد -٢
  .نشاط  تساعد على التوجيه و التنبؤ و التخطيط ألي -٣
 تقلل تعقد البيئة ، إذ أنها تلخص و تصنف ما هو موجود في البيئة مـن أشـياء، أو                    -٤

  .مواقف
 تجعل من السهل بناء منهج متتابع لكل مراحل التعليم ، ابتداء من المرحلة االبتدائية أو -٥

  .حتى ما قبلها
، ويحدد الهدف من     تساعد المتعلم على أن يتذكر ما يتعلمه، و يفهم طبيعة العلم بعمق              -٦

  .عملية تطور المنهج و تجعلها سهلة
  .   تسمح بالتنظيم و الربط بين مجموعات األشياء و األحداث-٧
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    وبناء على ما سبق ، اتجهت جهود التربويون للتركيـز علـى المفـاهيم، و تـسهيل              
 تدريسها في صورة مبسطة، بحيث  تساعد المتعلمون على إدراك العالقات، و الـروابط             
بين المفاهيم، و األفكار الجديدة، و ما هو موجود في بنيتهم المعرفية، و من هذا المنطلق                

  .برزت نظريات تربوية معرفية عديدة لتفسير كيفية حدوث التعلم، و تمثيله عند المتعلمين 
     ولكي يتم االحتفاظ بأساسيات المعرفة في الذاكرة، وفهمها بصورة سليمة، االستخدام           

 لها، و لمهاراتها في فهم و تفسير الظواهر المختلفة، و حل المـشكالت المختلفـة،          الفعال
فالبد من التطرق للنظرية البنائية التي تركز على دور المتعلم في بناء المعرفة الخاصـة               

و يتمثل المذهب الرئيسي في النظرية البنائية في استخدام األفكار التي تستحوذ علـى              . به
 خبرات جديدة، و التوصل لمعلومات جديدة، و يحدث التعلم حين تعدل            لب المتعلم لتكوين  

األفكار التي بحوزة المتعلم، أو يضاف إليها معلومات جديدة، أو بإعادة تنظـيم مـا هـو               
  ).٨٤، ١٩٩٨زيتون، ( موجود لدية

لتعلم  البنائية اإلنسانية عند نوفاك جهدا لتكامل علم النفس ا         -   وتمثل الرؤية البنائية للتعلم   
اإلنساني مع المعرفة، والتي تؤكد على عملية صنع المعنى؛ إذ يعتبر نوفاك أن اكتـساب               
المفاهيم، و تحويرها، و تكوين عالقات بينها تعد بمثابة النشاط المركزي للعقل البشري، و       
لقد برز منظور نوفاك حول ما أسماه بصنع المعنى من خالل أعمال أوزوبل ، و نظريته                

  ).٨٤، ١٩٩٨ زيتون، (عن التمثل
     ويرى أصحاب النظرية البنائية و منظريها أن معرفة المتعلم القبلية تعد أمرا مهمـا              
لبناء المعنى، حيث أن التفاعل بين معرفة المتعلم القبلية تعتبر أحد الركائز الهامـة فـي                

 المعرفـة   فقد تكون هذه المعرفة بمثابة الجسر الذي تعبر عليـة         . عملية التعلم ذي المعنى   
  . الجديدة إلى عقل المتعلم

وتعتبر نظرية أوزوبل في التعلم اللفظي ذي المعنى من أبرز النظريـات المعرفيـة           
التي أثرت على المناهج و طرق التدريس عامة ، حيث قدمت تطبيقات تربوية هامة فـي                

ق التعلم  مجال طرق التدريس تعد من أكثر األساليب، و األدوات التعليمية فاعلية في تحقي            
االهتمام بتنظيم : ذي المعنى، والبعد عن التعلم االستظهاري ، ومن هذه األساليب التعليمية   

، الـتعلم الكـشفي، و    Advanced Organizers المحتوى ،استخدام المنظمات المتقدمة  
، واألنـشطة   Concepts Map، و خريطـة المفـاهيم    Vee Shapeخريطـة الـشكل   

   ). ١٦٥ – ١٥٧ ،١٩٩٤شهده ، ( التوضيحية 
هو عملية إحداث عالقات، وارتباطات )  Ausubel(      والتعلم من وجهة نظر أوزوبل 

بين المعلومات الموجودة بالفعل في البناء المعرفي للمتعلم، و ما يقدم لة مـن معلومـات                
أو جديدة ، و لذلك تؤدي البنية المعرفية بما تشملها من معرفة، أو معلومات، أو أفكـار،                 

مبادئ، أو عالقات دورا رئيسا في عملية التعلم، حيث تعتبر هذه المعلومات، والمعـارف              
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بمثابــة األســس التــي نعتمــد عليهــا فــي إضــافة مــا نريــد أن نقــدم للمــتعلم                 
   ).١٧٥ ، ١٩٨٨الشرقاوي ، (

م ما أمكن ، و   و تفيد آراء أوزوبل في تقديم قدر كبير من المعلومات التي تبنى على الفه         
فينحصر في مساعدة   يكون دور التلميذ السيطرة على األفكار والمعلومات، أما دور المعلم           

   ) .٢٤٨ ،٢٠٠١األغا وعبد المنعم ،(التلميذ على تحقيق هذا الهدف
    و مما سبق يتضح الهدف الرئيسي للتعليم في نظر أوزوبل مـن نـشر للمعرفـة، و                 

بط و توجيه نشاطات المتعلمين التعليمية، وأن دور المـتعلم    المهمة الرئيسية للمعلم هي ض    
هي محاولة تمثيل ما يعلمه المعلم، فالمسؤولية التعليمية ملقاة على عاتق المتعلم بالنـسبة               
للتعلم ، وهي قبوله لمهمة التعلم، و سعيه لن يفهم و يستوعب المعلومات التي تقـدم لـه،           

جديدة في بنيته المعرفية، و ما هو موجود في هذه          وذلك بأن يحاول أن يدمج المعلومات ال      
  . البنية

   و لقد أكد أوزوبل على ضرورة أن ترتب المعارف المراد تعلمها من العموميات إلـى               
الخصوصيات، أي أن المفاهيم والمبادئ األكثر تجريدا وعمومية و شمولية في موضـوع             

المبادئ األقل شمولية واألكثر محسوسيه ما يجب أن تقدم أوال للمتعلمين، و تليها المفاهيم و    
  ).                   ٩ ،١٩٩٨حسين و سعيد، (

      ولقد استخدمت خرائط المفاهيم في البحث التربوي كاستراتيجية تعليمية مـن قبـل             
  منذ أوائل الستينات تحت اسم منظومة المفاهيم، أو  Novak & Gowenنوفاك و جوين 
عبارة عن أشكال تخطيطية تربط المفاهيم ببعضها البعض عـن          وهي  :  خرائط المفاهيم   

طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بين مفهوم           
وأخر ، وعند إعداد هذه الخرائط يراعى وضع المفاهيم األكثر عمومية في قمة الشكل، ثم               

   ).٥٤٧ ،١٩٩٨قرني،( تتدرج المفاهيم األقل فاألقل
     وتستمد  إستراتيجية خرائط المفاهيم إطارها النظري من نظرية الـتعلم اللفظـي ذي     
المعنى الوزوبل، والذي ينظر إلى البناء المعرفي عند التلميذ على أنة شكل هرمي تـنظم               
فيه المفاهيم و المبادئ و التعميمات األكثر عمومية وشمولية و تجريدا في قمـة الهـرم ،        

 و المبادئ األقل عمومية و شمولية و األكثر محسوسيه في المستويات التالية           تليها المفاهيم   
   ).٢٨٤ ،١٩٩٦الجندي ، (األكثر نوعية و األقل شمولية 

    و مما سبق تظهر المهمة األساسية لمخططات المفاهيم؛ فهي تعمـل علـى توضـيح               
مة تعليمية، و توضـيح  األفكار الرئيسية التي ينبغي أن يركز عليها المعلم عند تعلم أي مه          

المسارات و الممرات التي يمكن أن يسلكها المعلم و المتعلم للربط بين معاني المفاهيم، و               
بعد إكمال مهمة التعلم تعمل مخططات المفاهيم على تزويد المعلم، أو المـتعلم بتـصور               

  .تخطيطي لما قد تم تحصيله
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ط المفاهيم فـي عمليـة      الحاجة إلى استخدام خرائ    ) ٥٤٧ ،   ١٩٩٦( وترجع قرني   
  :تعليم وتعلم العلوم للنتائج والفعالية التي ظهرت نتيجة استخدامها كما يلي 

    
   : خرائط المفاهيم في مجال تخطيط المناهج 

أن خرائط المفـاهيم  )  Stewart,j. et .al,1979,172-174( يرى ستيوارت وأخرون ) أ
ج تربوي كامل ، وخريطة المفاهيم التـي  يمكن اشتقاقها لدرس مفرد ، أو لمقرر أو لبرنام      

تشمل على مجموعة كبيرة من المفاهيم ذات العالقة تصبح المكون المعرفي للمنهج ، وأن              
المنهج هو سالسل مرتبة على نواتج التعلم المقصود ،وهذه النواتج يمكن أن تكون طبيعية              

  .وجدانية ، أو معرفية ،أو نفس حركية 
 تعد مفيدة في تركيز انتباه مصمم المنهج على تدريس المفاهيم           كما أن خرائط المفاهيم   ) ب

  .، و على تخطيط األنشطة المنهجية التي تعمل كأداة لتعلم المفهوم 
أن اسـتخدام خـرائط     ) ٥٢-١٩٨١،٤١(ويشير محمد جمال الدين و فيليب اسكاروس      ) ج

  .توى المنهج المفاهيم يمكن أن يقضي على الشكوى الدائمة من انعدام الرابطة بين مح
  :   خرائط المفاهيم كأدوات تعليمية 

يمكن استخدامها لتوضيح العالقات الهرمية بين المفاهيم المتضمنة في موضوع واحد ،            ) أ
  .أو في وحدة دراسية ، أو في مقرر 

أنه يمكن استخدامها كأداة للتدريس تساعد المتعلمين       ) Novak,1990,992(أكد نوفاك   ) ب
  . الجديدة مع ما تم انجازة من قبل على ربط المفاهيم

أنة بالرغم من استخدام خرائط المفاهيم إلعطاء نظـرة      ) ٤٧-٨٨،١٣(و يرى السعدي  ) ج
عامة للموضوع الذي يتم دراسته الستخدامها كخريطة بعدية، بأنة يفضل استخدامها بعـد             

ـ   (أن يكون المتعلمون قد أطلعوا من قبل على الموضوع           ، و  ) ة  استخدامها كخريطة بعدي
  .  من ثم يمكن استخدامها لربط المفاهيم ، و المساعدة على تمييز المفاهيم 

  : خرائط المفاهيم كأسلوب للتقويم 
إمكانية استخدام خرائط المفاهيم كـأداة تشخيـصية لتقـويم          ) Novak( يضيف نوفاك   ) أ

   .التالميذ عن الموضوع الذي تعلموه بدال من االختبارات التقليدية المكتوية
ويرى محمد جمال الدين و فيليب اسكاروس أن خريطة المفاهيم تفيد في تقويم مـدى               ) ب

  .تعرف التلميذ للتركيب البنائي للمادة الدراسية 
   ونظرا ألهمية استخدام خرائط المفاهيم في التدريس، و مساعدة التالميذ في اكتـساب             

لباحثون إلى ذلك؛ فتناولوها بالبحث المعرفة العلمية ، و مهارات حل المشكالت ، فقد تنبه ا  
ولقد تناولت الدراسات العربية واألجنبية دراسة مدى فاعلية استخدام خرائط          . و الدراسة   

المفاهيم في تحسين عملية تعلم المفاهيم ، ومن الدراسات العربية التي ركزت على دراسة              
، ودراسـة    ) ١٩٩٦( دراسـة العـارف     : أثر استخدام خرائط المفاهيم على التحصيل       
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، بينمـا تناولـت      ) ١٩٩٩( ، ودراسة عفانة     )١٩٩٨( ، و دراسة قرني     )١٩٩٧(الحلو
أثر استخدام مخططات المفاهيم     ) ١٩٩٥( ، و دراسة محمود      ) ١٩٩٩( دراسة الجندي   

( مادة العلوم علي التحصيل ، واكتساب عمليات العلم ، كما تناولت دراسـة محمـد                في  
ها إلى التعرف على مدى فاعلية خرائط المفـاهيم فـي اكتـساب             في أحد جوانب   ) ١٩٩٨

للكشف عن مدى فاعليـة      ) ١٩٩٥( عمليات العلم، كما هدفت دراسة  معوض و العطار          
  .استخدام خرائط المفاهيم على تنمية عمليات العلم المرتبطة بالعلوم 

لى فحص مدى  التي سعت إ (Novak, 1990)دراسة نوفاك :     ومن الدراسات األجنبية
فاعلية الخارطة المفاهيمية كوسيلة للمالحظة واكتشاف األخطاء المفاهيميـة فـي بعـض          

التي استخدمت خرائط المفاهيم فـي   (Soyibo,1995)  مفاهيم األحياء، و دراسة  سويبو 
  ) ,Pendly, et,al ١٩٩٤( تحليل كتاب محاضرات في التنفس، و دراسة بندلي وآخرون

تخدام خرائط المفاهيم لتقييم التعليم في الكيمياء ، ودراسة أوكي بوكوال           التي استهدفت اس   
(Okebukola,1990)  التي هدفت إلى معرفة ما إذا كان مخططو المفاهيم جيدين في حل 

التي استخدمت خرائط المفاهيم   (Wallace, 1990) ولس المشكالت في العلوم ، و دراسة
     (Novak,1990)ي في األحياء ، و دراسة نوفاك كأداة بحث الكتشاف التغير المفاهيم

التي كشفت أهمية خرائط المفاهيم كأداة مفيدة في تعليم العلـوم ، و دراسـة ويلرمـان و       
التي أوضحت أثر مخططات المفـاهيم كمـنظم    ) ,١٩٩٢Willerman & Harj( هارج 

  . متقدم في رفع تحصيل الطلبة في العلوم
أن خرائط المفاهيم قد تم استخدامها بصورة مكثفة في تعليم               في ضوء ما سبق يالحظ      

العلوم، و هذا يرجع إلى إمكانية استخدام المصطلحات، و المفاهيم العلميـة فـي رسـم                
الخرائط المفاهيمية، إال أن استخدام خرائط المفاهيم في تعليم التمريض كان نادرا، و ذلك              

ى الجانب العملي، في حين يركز القليـل         بسبب تركيز الغالبية العظمي من الممرضين عل      
  .منهم على التعليم، واألبحاث في مجال التمريض

      وتعد االتجاهات العلمية هدفا أساسيا من أهداف التدريس في أي موضـوع، ألنهـا              
تؤثر على ذلك الموضوع كما و نوعا، ويميل الطالب إلى تعلم الموضوعات واسـتيعابها              

 فالطالب يختار ما يتفق مـع رأيـة، و يركـز انتباهـه فيـه                      عندما تكون مفضلة لدية؛   
، فاالتجاهات السلبية نحو موضوع ما يؤدي إلى تجنبـه، بينمـا             )٢٢٠ ، ١٩٩٣حسين ، (

المشاعر اإليجابية نحوه يؤدي إلى اإلتجاة نحوه ، ويزيد إقبال الطلبة على التعمـق فـي                
  . دراسته

ارس، والجامعات العربية فـي أواخـر       وبرز التمريض كعلم مستقل يدرس في المد      
الستينات من القرن الماضي ، وذلك بسبب تراكم المعرفة و ازديـاد عـدد الـسكان، و                 
اختالف أنماط حياتهم ، و انتشار األمـراض بمختلـف أنواعهـا، و التقـدم العلمـي و                  
التكنولوجي في مجال الطب والتمريض، إضافة إلي تغير نظـرة النـاس تجـاه  مهنـة                 
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ض، و يشمل الجانب النظري و الجانب التطبيقي، و تربطه عالقة تكاملية بـالعلوم              التمري
األخرى كاألحياء و الكيمياء واإلحصاء و الـصيدلة و الطـب و العلـوم االجتماعيـة و         

اإلنسانية األخرى ، حيث يستمد منها المعرفة المتنوعـة و الالزمـة لتـشكيل منهاجـه                        
   ).١٦ ، ١٩٩٠شاهين ،( 

د أعتبر التدريس من أحد مهام الممرضين و الممرضات، فأهتم كثير من أصحاب  ولق
كريـوتر  : نظريات التمريض المعاصرين باألساس العلمي لعملية التعليم والتعلم أمثـال           

Critter ) (  وهندرسون ،Handerson) (  و لمبرتسن ،Lambartsen) (   وغيـرهن ،
   ). (Donald,2,1998س لمناهج التمريض،ممن استخدمت فلسفاتهن على نحو واسع كأسا

ولقد نبع اإلحساس بمشكلة الدراسة لدى الباحث من خالل عملـة كمعلـم، وكمرشـد                  
للتدريب العملي بكلية التمريض بالجامعة اإلسالمية بغزة، عندما شـعر بـضعف طلبـة              

، و التمريض عامة، وطلبة دبلوم التمريض خاصة في فهم، و استيعاب كثير من المفـاهيم    
المعلومات الطبية، والتمريضية ذات الصلة الوثيقة بمساقات التمريض، و خاصة مـساق            

  .الجراحة والباطنة 
    وكذلك شعر الباحث بتلك المشكلة من خالل مناقشته للطلبة أثناء التدريب العملي فـي              

ية المصطلحات، والمفاهيم الطبية، وفي طبيعة األمراض و مضاعفاتها، والعناية التمريض         
الالزمة لها، ومن خالل اإلطالع على نتائج الطلبة في االمتحانات النـصفية والنهائيـة،               
وأيضا من خالل شكواهم الدائمة من صعوبة فهـم واسـتيعاب المفـاهيم و المعلومـات                

وفي حدود علـم الباحـث ال توجـد         . التمريضية، وعدم االحتفاظ بها في بنيتهم المعرفية      
  .ل هذه المشكلةدراسات تبين الحاجة إلى ح

    وأيضا من خالل شكوى معلمي دبلوم التمريض المتواصلة الذين أكدوا على ضـعف             
الطلبة في فهم ، واستيعاب المفاهيم و المعلومات التمريضية ذات الصلة في مادة الجراحة              
والباطنة التمريضية، وذلك نتيجة لعدم قدرة الطلبة على ربط المفاهيم الجديدة المقدمة لهم             

ع المفاهيم التي تم دراستها من قبل في الموضوع الواحد، وصعوبة استيعابهم للمفـاهيم،            م
والمعلومات التمريضية تسترعي االهتمام، وتستحق الدراسة لما لها من أبعاد اجتماعيـة،            
واقتصادية، وصحية، ونفسية، إن عدم الوصول إلى حل لهذه المشكلة يترك آثار انفعاليـة            

مما يؤدي إلى تسربهم من الكلية، واالتجاه إلى التخصص فـي مجـال             سيئة لدى الطلبة،    
  .آخر

    ومن هنا فإن األمر يتطلب من معلمي التمريض أن يتبنوا أسـاليب تعليميـة مغـايرة          
لألساليب التقليدية، و متطورة بشكل يكفل رفع مستوى فاعلية التعليم، وزيادة جدواه، فلـم           

لمعلومات، بل يكمن في قدرتهم على توجيـه الـتعلم          يعد األمر مجرد تلقين للمعارف، وا     
ورعايته، ومن هذه األساليب التدريس بخرائط المفاهيم، و ذلـك ألن منـاهج التمـريض          
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بحاجة إلى إعادة تنظيم للمفاهيم، والمعرفة التي تتضمنها من أجل تسهيل عملية التعلـيم و          
  .  التعلم
       
   : مبررات إجراء هذه الدراسة    
و الكتب و المراجع المطبقة في تعليم التمريض من استخدام طـرق قائمـة علـى                خل-  

النظريات الحديثة في مجال تنظيم المعرفة ، والتعلم مثل طريقة خـرائط المفـاهيم فـي                
توضيح العالقات بين المفاهيم ، و المعلومات التمريضية التي أثبتت أهميتها فـي عمليـة               

  .التعلم 
ة محلية في حدود علم الباحث في محافظات غـزة لدراسـة            عدم وجود دراسات سابق   - 

فعالية خرائط المفاهيم على التحصيل في  مجال التمريض، كما أن الباحث أهتم بالمرحلة              
الجامعية من أجل مساعدة الطلبة على إدراك العالقات، والربط بين المفاهيم، والمعلومات            

  .العلمية والصحية
ماس لدى الطلبة يتطلب البحث عن طـرق متنوعـة لجـذب      كذلك نقص الدافعيه و الح    -    

  .    انتباههم وإثارة تفكيرهم نحو تعلم الموضوعات التمريضية
كما أن للنمو المعرفي المتزايد بسبب ازدياد و تطور المعرفة، دورا كبيرا في البحث عن               -  

 للمتعلم التفاعل   وسائل و طرق، إلحداث التوازن المعرفي، و ذلك بإيجاد خبرات تعليمية تتيح           
المباشر مع تلك الخبرات، و خاصة و أن طلبة التمريض يعتمدون على مراجع و كتب أجنبية            

  .تزخر بالمعلومات و المعارف المتنوعة 
وأيضا الجهود المتزايدة التي تبذل عربيا وعالميا في السنوات األخيـرة وذلـك بغـرض            -  

التحصيل، و اكتساب بعض عمليات العلم،      توضيح أثر استخدام خرائط المفاهيم على كل من         
 ونظرا لما كشفت عنة الدراسات السابقة من نتائج         وتنمية اتجاهات الطلبة نحو التعليم والتعلم،     

مختلفة الستخدام خرائط المفاهيم على التحصيل، وتنمية عمليات العلم، وحل المشكالت فـي             
ركيز الجانب الكبير من الممرضـين و  العلوم المختلفة، و ندرتها في تعليم التمريض، وذلك لت      

الممرضات على الجانب العملي بعد التخرج، و عدم االهتمام بالدراسات العليا والبحث فـي              
مجال العلوم التمريضية، فإن الباحث يرى ضرورة ماسة إلى إجراء هذا البحث إلعادة تنظيم              

المفاهيم، وقياس فعاليـة    محتوى مقرر الجراحة العامة، و تدريسها وفقا إلستراتيجية خرائط          
  .هذا التنظيم على التحصيل، و تنمية اتجاهات أيحابيه نحوها

    و في ضوء ما سبق ، فإن الدراسة الحالية تحاول معرفة فعالية تدريس وحدتين مقترحتين            
دبلوم التمـريض  ) طالب و طالبات ( باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة      

  .، واتجاهاتهم نحوها)٢(حة والباطنة التمريضيةفي مادة الجرا
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  : مشكلة الدراسة
  : تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي
الجامعـة  ) طـالب و طالبـات      ( ما فاعلية استخدام خرائط المفاهيم على تحصيل طلبة         

   ؟اإلسالمية بغزة في مادة الجراحة والباطنة التمريضية واتجاهاتهم نحوها
  :      ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

ما المفاهيم الرئيسة التي تضمنتها مادة الجراحة و الباطنة التمريضية لطلبـة دبلـوم               -١
  التمريض بالجامعة اإلسالمية بغزة ؟

  ما خرائط المفاهيم التي يمكن تنظيمها في مادة الجراحة والباطنة التمريضية ؟ -٢
 متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية التي تتعلم بخرائط المفـاهيم و      هل يختلف  -٣

طلبة المجموعة الضابطة التي تتعلم بالطريقة التقليدية في مادة الجراحـة و الباطنـة              
  التمريضية؟

  هل يختلف متوسطي درجات تحصيل المجموعتين التجريبيتين باختالف الجنس ؟ -٤
ن التجريبية والضابطة نحو مادة الجراحـة و  هل يختلف متوسطي اتجاهات المجموعتي     -٥

  الباطنة التمريضية باختالف طريقة التدريس ؟
  .   هل يختلف متوسطي اتجاهات المجموعتين التجريبيتين باختالف الجنس -٦

  :          فروض الدراسة 
  :     بناء على األسئلة السابقة صاغ الباحث فروض هذه الدراسة على النحو التالي

بـين متوسـط    ) ≤α  ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          ال توجد  -١
الذين ) ذكور و إناث    (درجات تحصيل الطلبة في مادة الجراحة و الباطنة التمريضية          

يتعلمون باستخدام خرائط المفاهيم ومتوسط درجات تحصيل أقرانهم الـذين يتعلمـون            
  .      بالطريقة العادية 

بـين متوسـط    ) ≤α  ٠,٠٥( ة إحصائية عند مستوى داللة      ال توجد فروق ذات دالل     -٢
درجات تحصيل الطالب في مادة الجراحة و الباطنـة التمريـضية الـذين يتعلمـون            
باستخدام خرائط المفاهيم و متوسط درجات تحصيل الطالبات الالتي يـتعلمن بـنفس             

  .الطريقة 
 فـي االتجـاه   )≤α  ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       -٣

نحو مقرر الجراحة والباطنة التمريضية بين طلبة المجموعة التجريبية وأقرانهم فـي            
  .المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي على مقياس االتجاه 

في االتجاه نحـو  ) ≤α  ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      -٤ 
متوسط اتجاهات الطالب الذين يتعلمون باستخدام      مقرر الجراحة و الباطنة التمريضية بين       

  .خرائط المفاهيم ومتوسط اتجاهات الطالبات الالتي يتعلمن بنفس الطريقة 
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  :أهمية الدراسة 

  تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تركيزها على اختيار طريقة في تعلـيم التمـريض               
  :  فيما يليباستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم، وتتلخص أهميتها

 تصميم عدد من خرائط المفاهيم التي تساعد في تعليم الطلبة تعلما ذي معنى لـدروس      -١
  .     أمراض الجهاز الهضمي، وعملية األيض والغدد الصماء 

 تقدم هذه الدراسة اختبارا تحصيليا في بعض الموضوعات في مادة الجراحة و الباطنة       -٢
 التمريض بالجامعة اإلسالمية بغزة، وهذا يمكـن أن         التمريضية المقررة على طلبة دبلوم    

  .يفيد المعلمين  الجامعيين في عمل اختبارات تحصيلية مشابهة على أسس علمية سليمة 
 قد تسهم هذه الدراسة في إعطاء فكرة وافية عن نتائج استخدام هذه الطريقة في البيئة                -٣

 طريق تحويل المضامين العلمية    الصفية لدى معلمي التمريض، وتدريبهم عليها، وذلك عن       
إلى مخططات تساعد المتعلم على تنظيم مفاهيمه، وأفكاره و تثبيتها في بنيته العقلية لمـدة               

  . طويلة، وإدراك العالقات الرابطة للمفاهيم 
 قد تكون هذه الدراسة عوناً للمشرفين على تعلـيم التمـريض خاصـة، والمـشرفين       -٤

امة في تطبيق المفاهيم األساسية في البيئة الصفية من خالل          التربويين على تعليم العلوم ع    
  .إعداد المعلم في استخدام المخططات المفاهيمية 

 قد تكون هذه الدراسة عوناً لمتخذي القرار في لجان إعداد مناهج التعليم الجامعي، و               -٥
  .التمريض خاصة؛ لألخذ بنتائجها عند بناء، أو تطوير المناهج مستقبالً

  :ف الدراسة   أهدا
  :  تسعى الدراسة إلى تحقيق ما يلي

 التعرف إلى المفاهيم الرئيسة التي تضمنتها بعض الموضوعات في مادة الجراحـة و              -١
  .الباطنة التمريضية المقررة على طلبة دبلوم التمريض بالجامعة اإلسالمية بغزة 

 والباطنـة    إعداد وتصميم نماذج لخرائط المفاهيم في بعض موضـوعات الجراحـة           -٢
التمريضية ، وهي موضوعات مقررة على طلبة دبلوم التمريض بكلية مجتمـع العلـوم              

  .       المهنية والتطبيقية  في الجامعة اإلسالمية بغزة 
  . اختبار أثر التعلم بواسطة نماذج خرائط المفاهيم على تحصيل الطلبة-٣
 باسـتخدام خـرائط    الكشف عن الفروق الجوهرية في مستوى التحـصيل الدراسـي   -٤

  .المفاهيم تبعا للجنس 
 الكشف عن فاعلية استخدام خرائط المفاهيم مقابل استخدام الطريقة التقليديـة علـى              -٥

  .اتجاهات أفراد عينة البحث نحو تعلم مادة الجراحة والباطنة التمريضية
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  :محـددات الدراسـة 

دبلوم التمريض بكلية   ) بات  طالب و طال  ( اقتصرت هذه الدراسة على عينة من طلبة        -١
مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة والذين يدرسون مقرر الجراحة            

  .باستخدام خرائط المفاهيم ) ٢(والباطنة التمريضية
اقتصرت هذه الدراسة على تدريس المفاهيم العلمية باستخدام  طريقة خرائط المفـاهيم       -٢

ـ   Digestive & Gastrointestinal Tract)راض الجهـاز الهـضمي   الواردة في وحدتي أم
Disorders) و أمراض االيض والغدد الصماء،Metabolic & Endocrine Disorders) (  مـن

  ، الطبعة الثامنـة للمـؤلفتين سـملتزر     ) ١٩٩٦(كتاب الجراحة والباطنة التمريضية 
Smeltzer S. و بار ، Bar, B.  .لوم التمريض بكلية مجتمع العلـوم  و المقرر على طلبة دب

  . المهنية و التطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة 
من حيث المجال الزمني ، فقد تم تنفيذ هذه التجربة في بداية الفصل األول من العـام                 -٣

  . ، ولفترة زمنية تقدر بشهر بمعدل ثالث ساعات أسبوعيا٢٠٠٢ -٢٠٠١الدراسي 
اختبار تحصيلي في وحدتي أمـراض الجهـاز        : التالية  استخدمت هذه الدراسة األدوات     

الهضمي ، و أمراض االيض و الغدد الصماء موضوع الدراسة، ومقياس لالتجاه لقيـاس              
      .اتجاهات الطلبة نحو مادة الجراحة والباطنة التمريضية 

  
  : مصطلحـات الدراسـة

  :الفعالية ) ١(
توى المطلوب من تعلـم كـل هـدف مـن              ويقصد بها نسبة التالميذ الذين حققوا المس      

األهداف المراد تعلمها ، و ذلك من خـالل سـلوكهم أو درجـاتهم علـى االختبـارات                        
   ).٧٧٩ ،١٩٩٨منى عبد الهادي، (

و تعرف الفعالية إجرائيا بمدى الزيادة في التحصيل الذي حققه الطالب باتباع هذه الطريقة            
   .ريضية، وتنمية اتجاهاتهم نحوها في تعلم مادة الجراحة و الباطنة التم

  
   :المفهوم ) ٢(

بنى عقلية تجعل الحقائق داخـل المفهـوم ذات         "  يرى نشوان أن المفهوم عبارة عن          
مجموعة من المعلومات التي توجد بينها عالقات حول شئ         " كما يعرفة على أنة     " . معنى

"                                        مميـزة لهـذا الـشيء   معين تتكون في الذهن ، و تشتمل على الـصفات المـشتركة وال     
   ).٣٧ ، ١٩٨٩نشوان ، ( 
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مجموعة من  : " على أنة  ) ٦١ ،   ١٩٨٨سعادة واليوسف ،    (   ويتفق الباحث مع تعريف     
األشياء ، أو األشخاص ، أو الحوادث ، أو العمليات التي يمكن جمعها معا علـى أسـاس      

  ."  ي يمكن أن يشار إليها باسم أو رمز معينصفة مشتركة أو أكثر، والت
  
   ):Concepts Mapping(  خرائط المفاهيم  - )٣(

خرائط تتضمن مجموعة من المفاهيم المنظمـة بـصورة         " تعرف بأنها عبارة عن      
هرمية، وذلك في ضوء عالقات أفقية تربط المفاهيم الفرعية التي على نفس المستوى من              

 تبدأ من المفهوم الرئيس، إلى المفاهيم األقل عمومية، حيث يتم           العمومية، وعالقات رأسية  
ربط المفاهيم الفرعية في االتجاه األفقي، أو في االتجاه الرأسي بأسهم يكتب عليها كلمات              

 ١٢، ١٩٩٦عقرون، " (رابطة معينة تعطي تعبيرات ذات معنى بين المفاهيم ثنائية التكوين      
 (  

عبارة عـن مخططـات توضـح المفـاهيم         " هيم بأنها      ويرى الباحث أن خرائط المفا    
المتضمنة في المحتوى، يتم ترتيبها بطريقة مسلسلة هرمية، حيث يوضع المفهوم العام، أو           
الرئيس في أعلى الخريطة، ثم تتدرج تحته المفاهيم األقل عمومية في المستويات التاليـة              

  ". ية المختلفة في وجود روابط توضح العالقات بينها في المواقف التعليم
  :التحصيل - )٤(

بإحراز الشيء و امتالكـه ، وهـو جمـع العلـم                     :      يعرف البستاني التحصيل لغويا   
و هو مقدار ما يحصل عليه الطالب من درجات في االختبار            ) . ١٣ ،   ١٩٩٦ذياب ،   ( 

حليل ، التركيب ،    التذكر، الفهم، التطبيق، الت   ( التحصيلي النهائي في المستويات المعرفية      
   ).١٣٠، ٢٠٠٠الجندي وصادق، ) ( و التقويم 

مقدار ما يحصل علية الطالب من عالمـات فـي          : " و يعرف التحصيل إجرائيا على أنة     
االختبار التحصيلي النهائي في وحدتي أمراض الجهاز الهضمي، وعملية االيض، و الغدد            

    ) . و مـا فـوق التطبيـق         -التطبيق - الفهم -التذكر( الصماء في المستويات المعرفية       
   : التمريض-)٥(

 to، والتـي تعنـي   Mutrix or Nutrio    يشتق مصطلح ممرض من الكلمة الالتينية 
nourish أي يغذي ،  )Grippando,1986, 2. (  

مـساعدة الفـرد المـريض، أو       : " كما يلي ) ICN(   ويعرفه مجلس التمريض العالمي     
تلك النشاطات التي تسهم في توفير الصحة، أو الشفاء من المحن،           المعافى من اجل القيام ب    

أو الموت الهادئ التي يمكن أن يقوم بها دون أن يساعده أحد إذا امتلك القدرة الضرورية                
  .(Janice & Celia,1996,6)، و)٣٠، ١٩٩٠شاهين ، " ( واإلرادة و المعرفة 

مهنة إنسانية ضرورية تهتم الجوانب     فن وعلم و  : " ويعرف الباحث التمريض إجرائيا بأنة      
الجسمانية والنفسية والروحانية لإلنسان ، و ذلك عن طريق تقديم العناية له، و مـساعدته               
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على تلبية حاجاته الالزمة، والتأقلم مع مرضه، أو عاهته، وتعليمه األسس و الممارسـات             
 بـاألمراض،   الصحية، و ذلك للحفاظ على صحة سليمة معافاة، ووقايته مـن اإلصـابة            

  ".      والتمريض خدمة سامية موجهة للعناية بالفرد والعائلة والمجتمع
  

  طلبـة التمريـض ) ٦    ( 
هم طالب وطالبات دبلوم التمريض، بكلية مجتمع العلوم المهنيـة والتطبيقيـة فـي              

فـي الفـصل    ) ٢(الجامعة اإلسالمية، الذين يدرسون مساق الجراحة والباطنة التمريضية       
  . م ٢٠٠٢-٢٠٠١ل من العام الدراسي األو
  :مادة الجراحة و الباطنة التمريضية ) ٧(  

   هي المحتوى المقرر دراسته على طلبة دبلوم التمريض بكلية مجتمع العلوم المهنيـة و       
 م ، وهـو     ٢٠٠٢-٢٠٠١التطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة في الفصل األول من العـام           

لجراحة والباطنة مأخوذة من كتاب الجراحة و الباطنـة         عبارة عن موضوعات في مادة ا     
التمريضية ، الطبعة الثامنة ، من تأليف سوزان سملتزر و برندا بار، من إصـدار عـام                 

  .م ١٩٩٦
   :االتجـاه-)٨ ( 

استعداد مسبق، و ثابت مطرد نـسبيا للـسلوك، أو االسـتجابة            : "    يعرف االتجاه بأنة  
  )١٤٥، ١٩٨٨الدسوقي، "(  األشياء، والنظم، والقضايابطريقة معينة إزاء األشخاص، و

  وأيضا هو شعور الفرد الثابت النسبي الذي يحدد استجابته نحـو موضـوع معـين، أو         
  ١٩٩٢حـسن ،    ( قضية معينة من حيث القبول، أو الرفض، أو التأييد، أو المعارضـة             

لشيء ما، أو لموضـوع  كما يعرفه عفانة على أنة استجابة محببة، أو غير محببة          ). ٤٥،
 ٤٣ ، ١٩٩٩عفانة ، ( معين، وتتأثر تلك االستجابة بالتكوينات الداخلية للفرد وخصائصها      

.(  
استجابة عامة عند الفرد إزاء موضوع معين، و بالتالي يتضمن          : "و أيضا يعرف على أنة    

، أو  االتجاه حالة تأهب، و استعداد لدى صاحبة تجعله يستجيب بطريقة سريعة دون تفكير            
تردد إزاء هذا الموضوع الذي يرتبط عادة بالشعور الداخلي لدى الفرد، أى أن االستجابة              
الصادرة من الفرد إزاء موضوع االتجاه هي استجابة تنتمـي إلـى التكـوين االنفعـالي                

   ).١٩٩٣،٣٢٦أبوعالم، "( للشخص،وإن كان يعبر عنها قوال و فعال
نزوع ثابت نسبي لالستجابة نحو صنف معين من        " :  ويعرف الباحث االتجاه إجرائيا بأنه    

المؤثرات بشكل ينطوي على تحبيذ، أو رفض، أو عدم تفضيل، فهو نزوع الفـرد بـأن                
  .      يحبذ، أو يرفض فئة ما من األشخاص، أو مجموعة من األفكار، أو الموضوعات

   :االتجاه نحو مادة  الجراحة العامة ) ٩( 
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ة الجراحة و الباطنة التمريضية في هذه الدراسة بمجموع         يقاس اتجاه الطلبة نحو ماد    
استجابات القبول ، والتأييد ، أو الرفض ، واالعتراض إزاء مـادة الجراحـة و الباطنـة         

    .التمريضية، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في المقياس المعد لهذا الغرض 
  
  

  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



١٥  

  
  
  
  
  
  

  الفصــل الثـــاني
  

  اإلطـــار النظـــري
  

  :                 ويشمـــل 

  
  النـظــــرية البـنـائيــــة  * 

  
  التعـلــم ذو المـعـنــى ألوزوبــل    * 

  
  خــرائـــط المفـاهيــــم   *  

  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  

     
  
  
  



١٦  

ام خرائط المفاهيم على تحـصيل         تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على فعالية استخد       
طلبة الجامعة اإلسالمية في مادة الجراحة و الباطنة التمريضية و اتجاهـاتهم نحوهـا، و               
يتضمن هذا الفصل تفسيرا للنظرية البنائية، إفتراضياتها المعرفية ، فلسفة التعليم البنـائي،   

تضمن نظريـة الـتعلم ذي      و االستراتيجيات التدريسيه القائمة على الفلسفة البنائية، كما ي        
، و أيضا يتضمن التعريف بخرائط المفـاهيم واسـتخدامها    )V(المعنى، استراتيجية الشكل    

كاستراتيجية تدريسية في هذه الدراسة، وأخيرا لمحة عن االتجـاه، و التعريـف  بتعلـيم            
  .          التمريض

  
  :النظرية البنائية : أوال 

  :وتشمل 
  .تفسير النظرية البنائية  -
  . فرضيات النظرية البنائية  -
  . االفتراضات المعرفية للفلسفة البنائية  -
  .افتراضات التعلم المعرفي تبعا للفلسفة البنائية  -
  .األهداف المعرفية للتعليم تبعا للفلسفة البنائية  -
  .استراتيجيات التدريس القائمة إلى الفلسفة البنائية -

   :   تفسير النظرية البنائية
رؤية في نظرية التعلم ، و      : " المعجم الدولي للتربية معنى البنائية على أنها            لقد حدد   

نمو الطفل قوامها أن الطفل يكون نشطا في بناء أنماط التفكير لدية؛ نتيجة تفاعل قدراتـه                
الفطرية مع الخبرة ، و بتعبير فلسفي ، فإن البنائية تمثل تفاعال بين التجريبية ، و الجبلية                 

   ) .١ ، ١٩٩٢زيتون ، زيتون و " ( 

أنهـا  : "      وعرف معجم المصطلحات التربوية البنائية في نظرية التعلم ، ونمو الطفل          
وجهة نظر تقول أن الطفل بشكل إيجابي يبني طرق التفكير الخاصة به نتيجـة لقـدرات                

   ) .١١٦ ، ١٩٩٨جر جس و حناهللا ،(فطرية تتفاعل مع تجاربه 

ن يكون المتعلم محور عملية التعلم ، وأن التعلم عمليـة بنائيـة                  وتؤكد البنائية على أ   
نشطة ، فالطالب يتعلم من خالل األنشطة التي تساعده على تكوين المعرفـة، و بالتـالي                
امتالكها بحيث تصبح جزءا من مكوناته الفكرية و الوجدانية ، و بذلك يبتعد عن التلقـين،           

و هـذا مـا تـصبو إليـة      ) . ٢٠٠ ، ١٩٩٥ ،الزيرة(و الحفظ، و استرجاع المعلومات     
الدراسة الحالية من خالل استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم؛ فالمتعلم يبذل جهدا عقليـا             
كبيرا من أجل إدراك العالقات، و الروابط بين المفاهيم المتضمنة في المحتـوي المـراد               

السابقة في بنيته المعرفيـة     تعليمه، مما  يؤدي إلى دمج المعلومات الجديدة مع المعلومات           
  .األمر الذي ييسر فهمة و استيعابه، استرجاعها في المواقف التعليمية المشابهة



١٧  

     وتؤكد البنائية أيضا على أهمية أن يبحث المتعلمون عن المعارف بأنفـسهم، وعلـى            
المعلمين مساعدتهم على توضيح أفكارهم، و تقديم مواقف، أو أحداث تتحدى تفكيرهم، و             
تشجعهم على الوصول إلى تفسيرات متعددة للظواهر المختلفة، و استخدام هذه التفسيرات            

   ) . ١٢ ، ٢٠٠٠الجندي ، (في مواقف متعددة 

     ويستنتج الباحث مما سبق أن البنائية تحفز المتعلم على أن يبحث عن المعرفة بنفسه               
 و فعاال أثناء التعلم، و نظـرا        معتمدا على خبراته؛ فالمتعلم من وجهه نظر البنائية نشيطا        

الن المعرفة متأصلة و متعمقة في عقلة، و ال تنقل إلية مباشرة من المعلم أو الطبيعـة ،                  
يتكون المعنى داخل عقلة نتيجة لتفاعل حواسه مع المواقف و المؤثرات الموجـودة فـي               

 و يتـأثر المعنـى      البيئة، و ال يتكون  هذا المعنى إال إذا قام المعلم بسرد المعلومات له،             
الجديد بخبراته السابقة، األمر الذي يتطلب تزويده بـالخبرات التـي تمكنـه مـن ربـط       

  . المعلومات الجديدة بمعلوماته السابقة

أن النظرية المعرفية ركزت على كـل مـن          ) ٦٣ ،   ٢٠٠٠(      و تذكر عبد الهادي       
إلـى اإلدراك و الفهـم، و       البناء و اإلدراك المعرفي، و أن المعرفة هي اصطالح يشير           

تتضمن عمليات شعورية واعية، كما يرى أصحاب هذه النظرية أن نمو الطفل يتم نتيجـة        
للتفاعل بين العوامل الوراثية و العوامل البيئية، و تسمى النظريـة المعرفيـة بالنظريـة               

ة تسمى البنائية،  حيث يرى بياجية أن الطفل يتعلم عن طريق التمثل، و أما عملية المواءم              
  .بعملية التوازن مع األطر الداخلية، والواقع الخارجي

  :أن النظرية البنائية تقوم على مبدأين أساسيين هما  ) ٩ ، ٢٠٠١(       ويرى عفانـة 

أن العالم الطبيعي الذي ندركه من خالل خبراتنا ، ال نستطيع الجزم بحقائقـه ، و              : األول
معينـة  ) تخمينـات   ( اسطة عقول مبدعة تفسيرات     واقعيته بصورة واضحة ، بل يبني بو      
  .تكون قابلة للتطبيق في ضوء توقعاتنا 

أن المعرفة تبني  بفاعلية من قبل المتعلم النشط الذي يكيف المعرفة الجديدة مـع                : الثاني
اإلطار المفاهيمي لدية، حيث أن كل فرد يمتلك إطارا مفاهيميا يستطيع كسرة في أي وقت               

  . .بإطار جديد يقود بدوره إلى إطار مفاهيمي جديد، و استبداله 

) نظرية أو علم المعرفـة    ( على أن الجذور اإلبستمولوجية      ) ١٩٩٤(      و يؤكد فضل    
للبنائية تتفق مع الجذور اإلبستمولوجية للمعرفة العلمية المعاصـرة ، فالمعرفـة ليـست              

ة الذات العارفة، و علية فـإن       صورة للواقع، و لكنها تنتج عن بناء الواقع من خالل أنشط          
الشخص (نقل المعرفة ليست وسيلة الكتسابها، و المعرفة ليست مستقلة عن الذات العارفة           

، بل ترتبط بها و تالزمها و تـأتي فـي سـياق الخبـرة                       )الذي يسعى الكتساب المعرفة   
   ) .٢٠٠ ، ١٩٩٨الزيرة ، ( 



١٨  

أن البنائية مـشتقة مـن    ) ٢٠٤ ، ٢٠٠٠، عبد الكريم (  Appleton      ويبين ابليتون 
  :ثالثة مجاالت هي 

 لبياجية الذي ركز على عمليـة  Developmental Psychology علم نفس النمو  .١
  .االتزانالتكيف ، و عدم 

، الذي Cognitive Psychology ما ترتب على رؤية بياجية من علم نفس معرفي .٢
براتهم الحياتية ، و محاولة تغييرها ، و        يركز فيه على األفكار المسبقة للمتعلمين من خ       

   ”Schemata “تعديلها لعدم مالءمتها لنظام مخططات البنية الذهنية 
البنائية االجتماعية لفيجوتسكي التي نقلت بؤرة االهتمام إلـى الخبـرة االجتماعيـة           .٣

  .للمتعلم، و أهمية  اللغة لنقل الخبرة االجتماعية لألفراد 
 أورد ابيلتون من أن البنائية تشتق من ثالثة مصادر ضـرورية            يتفق الباحث مع ما   

الكتساب المعرفة من الناحية الفلسفية و النفسية، و لكي يكتشف المتعلم المعرفة؛ فالبد              
من وجود موقف مثير أو معقد يتحدى فكرة ، فيحاول أن يستعين بالتراكيب المعرفيـة               

ة تحدث حالة من عدم االتزان المعرفـي        المالئمة الموجودة في عقلة، فإن لم تتوفر لدي       
تجعله يقوم ببعض األنشطة التي يحاول من خاللها تفسير ذلك الموقف، كـذلك يجـب               
علية أن يعدل و يغير في األفكار و المعلومات السابقة المخزونة في بنيته المعرفية لكي            

ة لدى المتعلم تالئم نظام مخططات بنيته العقلية، و أخيرا ينمي عنصر الخبرة االجتماعي          
  .   من خالل تفاعله مع ما حوله من معطيات العالم الخارجي

إلى أن بحوث بياجية في نمو المفاهيم  ) ٣٩ ، ١٩٩٢(     و يشير زيتون و زيتون  
العلمية ، و تطورها عند المتعلمين هي التي وضعت األساس للفلسفة البنائية ، فقد أوضح 

ته بصورة ذاتية و ال يستقبلها بصورة سلبية من يبني معرف(أن الفرد بان لمعرفته 
و أن التعلم المعرفي . ، و ليس وعاء فارغا تسكب فيه المعرفة حسب اإلرادة ) اآلخرين

لدى اإلنسان ينشأ أساسا؛ نتيجة للتكيف العقلي مع مؤثرات البيئة المحيطة به ، فالتعلم 
المعرفية للفرد تستهدف مساعدته عملية تنظيم ذاتية للتراكيب : "المعرفي عند بياجية هو

  " .على التكيف الفعلي

     و أنطلق بياجية من فكرة أساسية مفادها أن التفكير عند اإلنسان يتحدد بنفس العمليات          
التي تحدد النمو ، و التغير الفسيولوجي في جميع أنظمة الجسم ، فالتفكير يبدأ من أسـاس         

ة التي تقود السلوك الكلي لإلنسان، بـصورة        بيولوجي فطري قوامة، القدرة على الموازن     
تجعله ينتظم في نسق معرفي تام ، غير متناقض نتيجة استمرارية التالؤم مـع الخبـرات       

   ) .١٢٣ ، ١٩٨٤عليان و هندي ، (الجديدة ، و تمثلها في إطار الخبرات المألوفة 

ية لدية، و تقرر هذه        وتدل التراكيب المعرفية اإلفتراضية لدى الطفل على القدرات العقل        
التراكيب ما يمكن استيعابه في زمن محدد، و هي جزء من عملية التكيف، و هي تمثـل                  

تفاعل الفرد مع البيئة، والظروف المحيطة، وهـي   الخبرات التي تم تطويرها من خالل 
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إذا ) و هي تميز التفكير الحـسي     ( تراكمية، و قد تكون هذه التراكيب ذات مالمح  حسية           
المرحلة النمائية للفرد تقع ضمن المرحلة الحسية، و قد تكون ذات مالمح شكلية أو              كانت  

ــرد                             ــر المج ــة التفكي ــي مرحل ــة ه ــرد  النمائي ــة الف ــت مرحل ــة إذا كان رمزي
   ) .١٧٧ ، ٢٠٠٠عبد الهادي ، ( 

ــة                 ــر بياجي ــة نظ ــن وجه ــي م ــالتطور المعرف ــام ب ــضمن االهتم    و يت
  :بعاملين معرفيين هما ) ٨٧ ، ٢٠٠٠قطا مي و فطامي ، (

 وهي حالة التفكير التي تسود ذهن المتعلم في مرحلة من مراحل       :البنية المعرفية   : األول  
النمو المعرفي ، و هذه البنية يفترض أن تتطور، و تنمو مع العمر عن طريق التفاعل مع                 

 إلى تغير في حالة البنيوية ، و تغير فـي حالـة البنيـة               المواقف ، و الخبرات مما يؤدي     
مقـدار   " البنية المعرفية على أنهـا       ) ٤ ،   ١٩٩٣الجزار،  ( و يعرف   . الذهنية المعرفية   

معرفة الفرد حول موضوع معين في وقت معين ، و نظام هذه المعرفة لديـة ، و مـدى                 
بأنها إطار تنظيمي    ) ٢٦٤ ،   ١٩٩١أبو ناهية ،    ( كما يعرفها   " . وضوحها و ثباتها عنده     

للمعرفة المتوفرة عند الفرد في الموقف الحالي ، و هذا اإلطار يتـألف مـن الحقـائق و                  
المفاهيم و المعلومات و التعميمات و النظريات و القضايا التي تعلمها الفـرد ، و يمكنـة                 

  .استدعاؤها و استخدامها في الموقف التعليمي المناسب 

و يتضمن العمليات التي يستخدمها الطفل عند تفاعلـه مـع            : يفة الذهنية الوظ:   الثاني  
متغيرات البيئة و عناصرها، و يعتبرها حالة عامة للنشاط الذهني ، و يركز بياجية علـى              
الجانب الفطري في هذا العامل مفترضا أن هذا العامل يكاد يكون مـستقرا نـسبيا فـال                 

  .سع و تزداد كفايته و وظيفتهيتمحور ، ولكن يتطور مع العمر ، و يت

    ويرى بياجية أن التطور المعرفي يمر في عدة مراحل متدرجة في الصعوبة تهـدف              
إلي التكامل ، و هو الوصول إلى مرحلة التجريد، فهذه المراحل تصف تطور المفهوم ، و       

                     ) .      ٩١ ،   ٢٠٠٠قطـامي و قطـامي ،       (تطور الذكاء ، و تطور التراكيـب المعرفيـة          
و لقد اهتم بياجية بدراسة البنى المعرفية عند المتعلم ، و قدم عدة فروض لها تطبيقاتها و                 

   ) :  ٥٤ ،١٩٩٦يونس و آخرون ، ( هي 
 المفهوم الجديد عندما يدخل إلى ذاكرة المتعلم يعمل في البنية المعرفية لدى المتعلم ،               - ١

  .وذلك عن طريق عالقات معينة
االتزان ينشأ كنتيجة للنضج الداخلي و الخبرة و البيئة التي يعيش فيها المتعلم، و هذا               - ٢

يشير إلى االهتمام بتقديم خبرات تعليمية تتناسب و أعمار المتعلمين ، و درجة نضجهم ،               
كما يجب أن نبدأ من النقطة التي وصل إليها المتعلم حتى تتم عملية اتزان البناء المعرفي                

  .بسهولة 
( ، و عبـد الهـادي    ) ٢٠-١٨ ، ١٩٩٢( زيتون و زيتون   :      يذكر التربويين أمثال    

تقـوم الفلـسفة البنائيـة فـي         )  ٤٩٨ ،   ١٩٩٩( ، والجندي و شهاب      ) ٢٨٠ ، ١٩٩٨
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 و قضاياها علي افتراضـين  Constructive Epistemologyالبنائية تصورها للمعرفة 
  :   أساسيين هما

   : االفتراض األول

    يبني الفرد الواعي المعرفة اعتمادا على خبرته ، وال يستقبلها بصورة سلبية مـن                 
اآلخرين ، و يختص هذا االفتراض باكتساب المعرفة ، كما يعتبر عماد الفلسفة البنائيـة ،         
و بالنظر لهذا االفتراض يمكن اكتشاف بعض النقاط المهمة المتـصلة بقـضية اكتـساب           

  :فة البنائية و هي المعرفة من منظور الفلس

  .يبني الفرد المعرفة الخاصة بة عن طريق استخدام العقل  .١
معرفة الفرد دالة لخبرته ، بمعنى أن الخبرة هي المحدد األساسي لمعرفة الفرد ، و                .٢

هذا يعني أن المعرفة ذات عالقة بخبرة المتعلم ، و ممارسته ، و نشاطه في التعامـل                 
ي أن المعرفة ال تنفصل عن شخصية الفرد الباحـث          مع معطيات العالم المحيط به ، أ      

  .عن المعرفة ، وال عن مواقف الخبرة المنبثقة عنها
المفاهيم و األفكار و المبادئ ال تنتقل من فرد الخر بنفس معناها ، فالمستقبل لهـا                 .٣

  .يبني لنفسه معنى مغايرا لها 

   :   االفتراض الثاني
، و ) المحـس  ( كيف مع تنظيم العـالم التجريبـي       إن وظيفة العملية المعرفية هي الت 

و . ، و ليس اكتشاف الحقيقة الوجوديـة المطلقـة          ) المحس(خدمة تنظيم العالم التجريبي     
يقصد بالعملية المعرفية العقلية التي يصبح الفرد بمقتضاها واعيا بموضوع المعرفـة ، و              

 و الربط والحكم ، و االستدالل       اإلحساس ، و اإلدراك ، و االنتباه ، و التذكر،         : هي تشمل 
و غيرها ، و كما يقصد بالحقيقة الوجودية المطلقة هي حقيقة األشياء كما هي معلومة عند             

  .اهللا سبحانه و تعالى 

     و يستنتج من هذا االفتراض أن بناء المعرفة عملية بحث عن المواءمة بين المعرفـة          
هما، فمن المفترض أن توائم المعرفة الواقـع     و الواقع، و ليست عملية مقابلة أو تطابق بين        

كما يوائم المفتاح القفل، فالقفل الواحد يمكن فتحة بعدة مفاتيح ، األمر الذي يعني أن كـال                 
  .منها يتعامل مع الواقع من خالل تنظيم داخلي لدية 

  :    افتراضات التعلم المعرفي تبعا للفلسفة البنائية 
، و عبد    ) ٦٥-٤٨  ،    ١٩٩٢(زيتون و زيتون      : ل    يرى مجموعة من التربويين مث    

 ،  ١٩٩٥(، و الزيـرة      ) ١٣ ،   ٢٠٠٠( ، والجندي    ) ٢٨٢-٢٨٠ ،   ١٩٩٨( الهادي  
  :أن هذا االفتراض يتضمن مجموعة من مضامين التعلم تتمثل فيما يلي  ) ٢٠٠
و يتـضمن هـذا االفتـراض    . التعلم عملية نشطة و مستمرة و غرضيه  التوجه         ×

  : األساسية التالية المفاهيم
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التعلم عملية بنائية ، و المقصود بذلك هو أن التعلم عملية بناء نتيجة ابتكار المتعلم               . ١
في بناء تراكيب معرفية جديدة تنظم و تفسر خبراته مع معطيات ، و ظـواهر العـالم                

  .المحسوس المحيط به 
إلـى اكتـشاف المعرفـة    التعلم عملية نشطة يبذل المتعلم فيها جهدا عقليا للوصول  . ٢

بنفسه ، و يتم ذلك عندما يواجه مشكلة ما ، فيقوم في ضوء توقعاته باقتراح فـروض                 
  .معينة لحلها ، و يحاول اختبارها ليصل إلى النتيجة 

التعلم عملية غرضيه التوجه ، فالتعلم من وجهة نظر الفلسفة البنائية عملية موجهة              . ٣
  .يق أغراض معينة تسهم في حل المشكلة ،و غرضيه يسعى الفرد خاللها لتحق

مواجهة  المتعلم بمشكلة ، أو مهمة حقيقية تهيئ له أفضل الظروف للتعلم ، حيـث                . ٤
أن هذه المواجهة تساعد التالميذ على بناء معنى لما تعلمونه ، و ينمي لديهم الثقة فـي                 

وصول الحلول   قدراتهم على حل المشكالت ، ألنهم يعتمدون على أنفسهم وال يتوقعون            
  إليهم جاهزة من أحد 

تتضمن عملية التعلم ضرورة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي            . ٥
مع اآلخرين ، بمعنى أن الفرد ال يبني معرفته عن الظواهر الطبيعية للعالم المحيط بـه        

عان مـع   من خالل  أنشطته الذاتية ، بل يتم ذلك من خالل مناقشة ما وصل إلية من م                
اآلخرين ، وذلك من خالل تفاوض بينة و بينهم ، األمر الذي يترتب علية تعديل هـذه                 

  .المعاني لدى الفرد الواحد 
المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء تعلم ذو معنى ، أي أن المعرفـة القبليـة                . ٦

الجديـدة، و   للمتعلم شرط أساسي لبناء المعنى ، حيث أن التفاعل بين معرفة المـتعلم              
معرفته القبلية تعد أحد المكونات المهمة في عملية التعلم ذو المعنى ألن هذه المعرفـة               

  .تكون بمثابة الجسر الذي تمر علية المعرفة الجديدة إلى عقل المتعلم 
الهدف من عملية التعلم الجوهري إحداث تكيفات تتواءم مع الـضغوط المعرفيـة             . ٨

يقصد بالضغوط المعرفية عناصر الخبرة الجديـدة التـي     الممارسة على خبرة الفرد، و    
يمر بها الفرد، و التي ال تتوافق مع توقعاته، و تمنعه من تحصيل النتائج كما يريـدها،             
فيحدث حالة من االضطراب المعرفي، و هدف التعلم في الفلسفة البنائية هـو إحـداث          

  .التوافق، و التكيف مع هذه الضغوط المعرفية لدى المتعلم 
     و مما سبق يتضح للباحث أن البنائيين ركزوا على التعلم القائم علـى المعنـى، أي                
التعلم القائم على الفهم ، فالمتعلم يستخدم معلوماته ، و معارفه في بناء المعرفة الجديـدة                
التي يقتنع بها ، لهذا يجب أن يشجع المتعلمون على بناء معارفهم بأنفـسهم، كمـا يجـب     

 القيام باألنشطة حتى يحدث التعلم ذو المعنى لديهم، و ال يقتصر دور المعلم           تشجيعهم على 
على نقل المعرفة، بل يجب أن يعمل على تنشيطها، و استنباطها، و تـسهيل، و توجيـه                 

  .عملية التعلم 
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  : فلسفة التعلـم البنائي للتعليـم المعرفي
فلـسفة البنائيـة فيمـا يلـي                    أهداف التعليم المعرفي تبعـا لل      Perkins     يحدد بيركنز 

   ): ٢٨٢ : ١٩٩٨عبد الهادي ، ( 

  . االحتفاظ بالمعرفة-١
  . فهم المعرفة-٢
  .االستخدام النشط للمعرفة ومهاراتها-٣

    وهذه األهداف يجب أن تكون نصب أعيينا، ونحن نعلـم المعرفـة فـي  الجامعـات        
المتعلم على تخزين أساسيات المعرفـة    وغيرها من المؤسسات التعليمية، إذ يجب مساعدة        

في ذاكرته، وأن يستخدمها في فهم الظواهر المحيطة به، كما يستخدمها في تسيير أمـور               
حياته في مواقف الحياة الطبيعية، وذلك من خالل االستخدام النشط للمعرفة في المهارات             

  ). م ويطلق عليها أيضاً عمليات العل( ، والتي تسمى بالعمليات المعرفية 

مدى اهتمام فلسفة التعلم البنائي للتعلـيم        )  ٨٢ - ٧٨،  ١٩٩٢( ويبرز زيتون و زيتون     
  : المعرفي بجميع أوجه التعليم المختلفة منها

 فهي تصاغ وفقاً للفلسفة البنائية على شكل أهداف عامة تحدد من            :األهداف التعليمية   -١
بحيث تتضمن هدفاً عاماً لمهمة التعلم خالل عملية مفاوضة اجتماعية بين المعلم والطالب،       

يسعى جميع الطالب لتحقيقه باإلضافة إلى أهداف شخصية تخص كل طالـب، أو عـدة               
  .طالب كل على حدة

 غالباً ما يكون في صورة مهام  ، أو مشكالت حقيقية ذات صلة بحياة               :محتوى التعلم -٢
م كان المحتوى فعال، وأتاح     التالميذ وواقعهم، وكلما كانت المشكالت محسوسة بالنسبة له       

الفرصة أمام الطالب للبحث عن المعرفة المتمثلة في صورة حلول للمشكالت المعروضة،      
  .وبالتالي أتاح الفرصة للطالب لبناء المعرفة بأنفسهم

 وتقوم على أساس مواجهة الطالب بموقـف مـشكل حقيقـي         :استراتيجيات التدريس -٣
حث والتنقيب  ، ومن خالل المفاوضة االجتماعيـة         يحاولون إيجاد حلول له من خالل الب      

  :لهذه الحلول ، ومن هذه االستراتيجيات التدريسية القائمة على الفلسفة البنائية
  استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة، دورة التعلم، استراتيجية التـدريس بنمـوذج            

 ،  النموذج الواقعي لتدريس      ، نموذج  بوسنر وزمالئه، نموذج التعلم البنائي       ) v( الشكل  
  .العلوم

 المتعلم مكتشف لما يتعلمه من خالل ممارسته للتفكير العلمـي ، وهـو              :دور المتعلم   -٤
باحث عن المعنى بخبراته مع مهام التعلم، باإلضافة إلى أنه بان لمعرفته ومـشارك فـي                

البحـث والتنقيـب     مسئولية إدراة التعليم وتقويمه، فهو أكثر نشاطاً ويلعب دور العـالم ب           
الكتشاف الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجهه، فهو يعتبر محور هذا النموذج ومركـز    

  .اهتمامه
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  : المعلم وفقاً  للنموذج البنائي يمارس عدة أدوار تتمثل فيما يلي:أدوار المعلم -٥
  . الرأي منظم لبيئة التعلم بحيث يشيع جو االنفتاح العقلي، وديمقراطية التعبير عن-  
  . مصدر احتياطي للمعلومات إذا لزم األمر-  
  . نموذج يكتسب منه التالميذ الخبرة-  
  .  األجهزة والمواد المطلوبة:  موفر ألدوات التعلم مثل- 
  .مشارك في عملية إدارة التعلم وتقويمه- 
 الـتعلم،   يعد التقويم من المشكالت والتحديات التي تواجه النموذج البنائي في       :التقويم  -٦

حيث أن هذا النموذج لم يقدم بعد صيغة متكاملة ومقبولة عن التقويم تساير إطاره الفلسفي               
  .والسيكولوجي 

إلى أن االنتقال من التدريس وفقاً للطريقة التقليدية إلى التدريس وفقـاً                  ويشير شولط 
ية، وتشمل التغييرات   للطريقة البنائية،  يتطلب إحداث تغيير في مكونات نظام التربية العلم          

  ) :٤٩٩ ، ١٩٩٩شهاب والجندي، ( التالية كما هو موضح في الجدول التالي 

  )١(جدول رقم 

  .يوضح الفروق بين الطريقة التقليدية و الطريقة البنائية في التعلم

  الطريقة البنائية  الطريقة التقليدية
  هالمعرفة توجد بداخل التلميذ نفس  المعرفة توجد خارج التلميذ

  محورها المتعلم  محورها المعلم
  التلميذ إيجابي ونشط  التلميذ سلبي من ناحية تلقي المعلومات

  أنشطة تفاعلية  أنشطة فردية
  تعلم تعاوني  تعلم تنافسي

ال توجـد إيجابيـة أو      ( يتقبل آراء كل تلميذ       يبحث عن اإليجابية الصحيحة
  )خاطئة 

  تغير المعرفة  تذكر المعرفة
  التلميذ يبنى معارفه من مصادر مختلفة  لى الكتاب المدرسياالعتماد ع

  توجد بدائل مختلفة لتقويم التالميذ  اختبارات تحريرية تقوم على الورقة والقلم
  
  

  التـعـلـــم ذو الـمــعــنــى:  ثانيـــا 
   :ويشمل

  . تعريف التعلم ذو المعنى -

  . مراحل التعلم ذو المعنى -
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   .  V استراتيجية الشكل -

  . تقويم نظرية أوزوبل في التعلم ذو المعنى-

  : تعريف  التـعـلـم ذو المعـنى 

   يعرف معجم المصطلحات التربوية التعلم ذو المعنى، بذلك التعليم الذي يحدث نتيجـة             
دخول معلومات جديدة  إلى العقل لها صلة بمعلومات سابقة مختزنة في بنيته المعرفيـة ،          

معلومات الجديدة بالمعلومات السابقة ، و التي تساعده علـى حـل            أو هي محاولة لربط ال    
   ) .٧٤ ، ١٩٩٦اللقاني ، ( المشكالت التي تواجهه ، واتخاذ القرارات المناسبة لها 

إلى أن التعلم ذو المعنى يحـدث عنـدما          ) ١١٨ ،   ١٩٩٦(  ويشير األغا و عبد المنعم      
نية المعرفية للمتعلم على أسس حقيقيـة ، و         تكون الخبرة الجديدة المراد تعلمها ترتبط بالب      

غير عشوائية ، بحيث تكون ذات معنى منطقي ، وهو أن تكـون المفـاهيم و العالقـات                  
مرتبطة بعضها البعض ، و تكون ذات معنى سيكولوجي ، فتكـون الخبـرة الشخـصية                

  .الجديدة مرتبطة بالخبرة التعليمية الموجودة مسبقا في البنية العقلية للمتعلم 

   ويعد أوزوبل واحد من  أشهر علماء النفس التربويون ، و هو يهتم في نفـس الوقـت             
بالتعلم و التعليم و المنهاج ، إذ اهتمت  نظريته في التعلم اللفظي ذو المعنى بثالث قضايا                 

، و كيف يعالج الدماغ المعلومـات الجديـدة            )محتوى المنهج   ( كيف تنظم المعرفة    : هي  
 و كيف يتسنى للمعلمين توظيف هذه األفكار عن المنهاج ، و التعلم عند تقديم               ،) التعلم  ( 

  .المواد التعليمية  الجديدة لطلبتهم 

 أن التعلم ذو المعنى يتحقق لدى الطفـل عـن    Joyce & Weil   ويذكر جويس و فيل 
  ، ١٩٩٤المفتوحـة ،    ( طريق ما يقوم به من حلول مستقلة للمسائل و التجربة الحـسية             

إن مفتاح التعلم ذو المعنـى يتحقـق         ) .  ٢٨٣ ،   ١٩٩٨قطان و قطان ،     ( ، و    )  ٣٩٦
أساسا عن طريق ربط التعلم الجديد مع األفكار التي توجد في بناء المتعلم المعرفـي ، و                 

 We must relate and reconcile. بكلمات أخرى ينبغي أن نربط ما نعرفه بما نتعلمه 
what we know with what we are learning    

أن هناك كثيرا من الدراسات تؤكد بان اتجاه         )  ٦٩ ،   ٢٠٠٠(     و يضيف عبد الهادي     
أوزوبل في التفكير قريب من االتجاه  المعرفي ، حيث يركز على المعرفة الـسابقة فـي                
التخطيط لعملية التدريس ، و يعتمد في األساس على درجة تنظيم الفكر، و المعنى عنـد                

علم ، و تتوقف على االرتباط بين أجزاء البنية المعرفية ، و المعلومات ، و بذلك يكون        المت
  : التعلم واضح و يتصف بعدة صفات منها 

  . أن يكون التعلم جوهريا و يكون له معنى -١
  .  أن يكون طبيعيا -٢
  .قة  أن يكون لدى المتعلم القدرة على ربط الخبرة الحالية مع مجموع الخبرات الساب-٣
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أن التعلم ذو المعنى ال يتحقق إذا كان         ) ٢٨٣ ،   ١٩٩٨(       و يؤكد  قطامي و قطامي       
بناء المادة يفتقر إلى الوضوح ، و الثبات ، و التنظيم  ، و الربط بالمادة التعليمية الجديدة                  

 قد  ، أما إذا قام المتعلم بدمج المعلومات ، و الخبرات الجديدة في بناءة المعرفي الذي كان               
تكون في السابق ، و يتم دمج المعلومات الجديدة عن طريق استيعاب المعلومات بعمليـة               
التضمين ، و تلك العملية التي تتضمن إيجاد عالقة بين المفاهيم  ، و المواد التي يتضمنها                 
البناء المعرفي في السابق ، و بطريقة يتم فيها تغييرها ، و تعديلها ، و تسهم فـي إنتـاج              

جديدة تساعد على نمو البناء المعرفي ، و تطويره ، و تصبح المعلومات المدخلـة               أفكار  
   ..مرتبطة بها 

      ويرى بعض علماء النفس أن إدراك المفاهيم ، و العالقات القائمة بينها ، و المبنـي           
على استراتيجيات معرفية منظمة يجعل هذه المفاهيم و العالقات ذات معنى ، فـالمتعلم ال         

ب ارتباطات ، بل يكون بنى معرفية ، تمكنة من التبصر في مجمل العالقـات التـي      يكتس
   ) .٢٨ ، ١٩٩٩أبو جادو ، ( ينطوي عليها في وضع تعليمي معين 

     و يعتبر التعلم ذو المعنى جوهر نظرية أوزوبل ، فلقد فرق بين  التعلم ذو المعنى و                 
فالتعلم ذو المعنى عند أوزوبل ليس تعلمـا        التعلم الصم القائم على الحفظ و االستظهار ،         

حرفيا أو قهريا ، و لكنة اندماج حقيقي لمعلومة جديـدة فـي البنيـة المعرفيـة للفـرد                             
   ) . ٨ ، ١٩٩٨عبد الهادي و حبيب ، ( 

    و للربط أثر كبير في تسهيل عملية التعلم ، و تثبيت المعلومات القديمة في الذهن ، و                 
لروابط بين المعاني منطقية  ، و كثيرة ، و متنوعة كان وعيهـا أرسـخ ، و                  كلما كانت ا  

تذكرها أيسر ، و أسرع ، أما مجرد االستظهار اآللي القائم على روابط عارضـة غيـر                 
   ) .٨٨ ، ١٩٨٤رمضان و شعالن و علي ، ( منطقية فليس ذا قيمة تذكر 

نى من أبرز النظريات المعرفيـة         كذلك تعتبر نظرية أوزوبل في التعلم اللفظي ذو المع        
التي أثرت على المناهج و طرق التدريس ، و قدمت عدة تطبيقات تربوية مهمة ، فيـرى            
أوزوبل أن التعلم ذي المعنى يحدث نتيجة تفاعل المعرفة الجديدة مع ما  سبق أن تعلمـه                 

   ) .٢٩٢ ، ١٩٩٩الجندي ، ( الفرد 

لفظي القائم على المعنى ألوزوبل تركز علـى            ويؤكد الباحث على أن نظرية التعلم ال      
أكثر العوامل أهمية في التعلم أال هو ما يعرف المـتعلم بالفعـل، أي المعرفـة الـسابقة                  
الموجودة لدى المتعلم، و يتضح دورها لدى المتعلم عندما يكون قادرا على ربط المعرفة              

ا يعنـي أن المـتعلم يـدرك        الجديدة بالمعرفة السابقة الموجودة في بنيته المعرفية، و هذ        
  .المعرفة الجديدة في ضوء ما يعرف و يفهم بالفعل، و من ثم يجد المعنى الجديد

   و التعلم من وجهه نظر أوزوبل هي عملية إحـداث عالقـات ، و ارتباطـات بـين                  
المعلومات الموجودة بالفعل في البناء المعرفي للمتعلم ، وما يقدم له من معلومات جديدة،              
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قوم البنية المعرفية للمتعلم بما تشملها من معرفة ،  أو معلومـات ، أو أفكـار ، أو     لذلك ت 
   )  ١٧٥ ، ١٩٨٨الشرقاوي ، ( مبادئ ، أو عالقات دورا رئيسيا في عملية التعلم 

   و يفترض  أوزوبل أن التعلم يحدث إذا نظمت المادة الدراسية في خطوط مشابهة لتلك               
و تخزن في عقل المتعلم  ، بحيث تنظم المادة تنظيمـات تبـدا              التي تنظم بها المعرفة  ،       

باألفكار العامة الشاملة ، ثم تقل في العمومية و الشمول باطراد ، و تزداد في تمايزها ، و           
 ١٩٩٩( و يؤكد عبد الهادي و حبيب   ).١٣٣ ،   ٢٠٠٠الجندي و صادق ،     ( خصوصيتها  

ها من العموميات إلى الخصوصيات ،      على ضرورة أن ترتب المعارف المراد تعلم       ) ٩،  
أي أن المفاهيم و المبادئ األكثر تجريدا، و عمومية ،  و شمولية في موضوع ما يجب أن    

  .تقدم أوال للمتعلمين ، و تليها المفاهيم ، و المبادئ األقل شمولية ، واألكثر حسية

عنـى الوزوبـل إذا            وتكون المادة التعليمية ذات معنى طبقا لنظرية الـتعلم ذي الم          
ارتبطت ارتباطا حقيقيا، وغير عشوائيا بالمبادئ، و المفاهيم ذات العالقة بهـا، و التـي               
تكونت على نحو مسبق في البنية المعرفية للمتعلم، و يرى اوزوبل أن يكـون موضـوع                
التعلم ذا معنى و قيمة وظيفية بالنسبة للمتعلم ، و هو يرى أن الهدف األساسي للتعلم هـو            

   ).٨٧ ، ١٩٩٦عفانة ، ( اعدة التلميذ علي اكتساب معرفة منظمة واضحة مستقرة مس

   و التعلم ذو المعنى يساعد المتعلم على استمرارية التعلم لكثير من المعلومات المرتبطة             
ببعضها، و يقلل الفجوة بين المعلومات الجديدة و خبرات المـتعلم الـسابقة، و يكـسبهم                

  . عند التعلمالشعور بالثقة العالية

     والبنية المعرفية للمتعلم ما هي إال اطار يتضمن مجموعة منظمة مـن الحقـائق، و               
المفاهيم، و القضايا، و التعميمات، و النظريات ذات تنظيم هرمي تحتل فيه المفـاهيم، و               

ة األفكار العامة المجردة قمة هذا التنظيم، و تتدرج تحتها المفاهيم األقل عمومية، و شمولي             
إلى أن تحتل المعلومات الدقيقة المتخصصة البسيطة قاعدة هذا التنظيم ، ويقـوم المـتعلم          
ببناء، أو تكوين المعنى في المعلومات الجديدة و األحداث نتيجة للتفاعـل بـين المعرفـة            

  .السابقة للفرد، و الخبرات ،و مالحظاته المستمرة 

ئص التي تميز التعلم ذو المعنـى  الخصا ) ٥١-٤٨ ،  ١٩٩٢(    ويبرز زيتون و زيتون     
  .النشاط العقلي، و البنائية التراكمية، و التنظيم  الذاتي، و التوجه الهادف : و هي 

       

   

    شـروط حـدوث التعـلم ذو المعنـى    

 ، ١٩٩٨( ، وعبد الهادي و حبيـب   ) ٢٩٣ ،  ١٩٩٩(    يذكر التربويون أمثال الجندي     
  : ن لحدوث التعلم ذي المعنى هما أن هناك شرطان أساسيا ) ٩



٢٧  

 أن تكون المعلومة ،أو مجموعة المعلومات ذات معنى بالنسبة للمتعلم، و لتحقيق هـذا       -١
  : الشرط ينبغي توفر أمرين هما

  . أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا غير عشوائي–أ 
  . غير قهري أن تتاح الفرصة للمتعلم ليقوم بربطها ببنيته المعرفية ارتباطا جوهريا –ب 
فإذا توفر هذان الـشرطان  .  أن يكون المتعلم مستعد ذهنيا لتمثيل هذا النوع من التعلم       -٢

  .الالزمان لحدوث التعلم ذو المعنى، فإن التعلم في هذه الحالة يكون أساسا لتعلم الحق
   و يؤكد أوزوبل في نظريته ذات المعنى على أهميـة اسـتخدام مخططـات المفـاهيم           

في تنسيق البنية المعرفية للمـتعلم ، و ذلـك          ) بالرسم أو الصورة    ( وضيحية  كمنظمات ت 
لتمكينه من فهم المفاهيم الجديدة ، كما أنة يرى أن المتعلم بإمكانه التفكيـر عـن طريـق              
نمذجة المفاهيم ، بحيث يتم تشكيل المفاهيم بصورة هرمية كمتغير أساسي ،و هـام فـي                

   ) .٣٤ ، ١٩٩٩ ، عفانة( عملية التعلم ذي المعنى 

    و يرى أوزوبل أنة ينبغي أن يتم التعلم من خالل عمليـة االسـتقبال ، إذ أن علـى                   
المعلمين تقديم المادة التعليمية بصورة منظمة متتالية و مرتبة ، األمر الذي سيمكن الطلبة              

  .  من استقبال المادة األكثر فائدة ، و يسمى أوزوبل ذلك التدريس القائم على الشرح 

     و يؤكد أيضا على أهمية المنظمات المتقدمة في التعليم ، و التعلم بما توصل إلية من                
أن المنظم يسهل التعلم ، و االحتفاظ بالمادة التعليمية الجديدة ذات المعنى ، و ما توصـل                 

 من أن المنظمات تسهل التعلم ذات المعنى ، و أن المنظم القبلـي أكثـر                Leshإلية ليش   
 من المنظم البعدي ، و ما توصل إلية ليش و جونسون من أن فعاليـة المنظمـات                  فعالية

المتقدمة يختلف تأثيرها تبعا للمادة التعليمية ، و نوع المنظم المستخدم ، و مستوى الصف               
   ) .١ ، ١٩٩٣: الجزار ( الدراسي 

مـواد    ما يقدم للطلبة من Advanced Organizer   ويقصد أوزوبل بالمنظم المتقدم 
و المواد التي يـراد     ، ممهدة مختصرة في بداية الموقف التعليمي ، و عن بناء الموضوع            

معالجتها بهدف تسهيل عملية  تعلم المفاهيم ، و األفكار، و القضايا المرتبطة بالموضـوع          
   ) . ٣٧٤ ، ١٩٩٤المفتوحة ، (

الدراسية األولية التـي  بأنها المواد   ) ٢٤٩ ، ١٩٤االغا و عبد المنعم ، (     و يعرفها 
تقدم في بداية الموقف التعليمي ، و على مستوى من التجريد ، و االستيعاب أعلـى مـن                  
مستوى الموقف التعليمي نفسه ، و بعبارات مألوفة للتلميـذ و متـصلة اتـصاال وثيقـا                 
بالخبرات الموجودة في بنيته التعليمية، وهو يهدف إلى شرح، و ربط، و توصيل المـادة               

  .اسية المراد تعلمها بالمادة الدراسية التي سبق دراستها لتسهيل التعلم االحتوائي الدر

    ومما تقدم يستخلص الباحث من خالل استعراضه لألسس التي تقوم عليهـا نظريـة              
أوزوبل في التعلم ذو المعنى أنها تعني بتنظيم المادة التعليمية المقدمة للمتعلم ، و بأساليب               

اليب تقديمها، أي أنها تعني بتطبيق األفكار، و األسس المرتبطة بتنظـيم            معالجتها، و بأس  
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طبيعة التعلم على التعليم، أنها تقوم بدورا بارزا في تنمية عمليات التذكر، و في اكتـساب             
المعلومات و المفاهيم الجديدة، فضال عن أهميتها التطبيقية في مجاالت التعلم المدرسـي              

 التدريس، و خاصة أسلوب التعلم القائم على االكتشاف علـى      كتخطيط المناهج  و أساليب    
تالميذ المرحلة االبتدائية، و تطبيق أسلوب التعلم القائم على االستقبال على طالب المرحلة        

  .الثانوية و الجامعية ، ألنة يعتمد على المنظمات المتقدمة 

 المناسب في مدارسـنا و          و يالحظ الباحث أن هذا النوع من التعلم ال يحظى باالهتمام          
مؤسساتنا في مراحلها التعليمية المختلفة، و ذلك ألن غالبية المعلمـين يتبعـون الطريقـة         
التقليدية في التعليم ، حيث يقتصر دور المعلم على نقل الحقائق و المعلومـات للتالميـذ،                

  .بينما يتمثل دور التلميذ في حفظ و استظهار هذه المعلومات 

  لعلمية تبعا لنظرية التعلم ذو المعنى  عرض المادة ا

    يرى أوزوبل أنة يجب أن تقدم المادة العلمية على هيئة بنى منظمة بصورة تتابعيـه،               
فالمعرفة المنظمة تعتبر هدفا في حد ذاتها، و لكل مادة بنيتها التنظيمية المميزة لها، حيث               

ج تحتها المعـارف األقـل      ينبغي أن تحتل المعارف األكثر شمولية موضوع القمة، وتتدر        
كما أكد على ضرورة أن ترتب المعارف المراد تعلمها مـن العموميـات إلـى               .شمولية

الخصوصيات، أي أن المفاهيم و المبادئ األكثر تجريدا، و عموميـة، و شـمولية فـي                
موضوع ما يجب أن تقدم أوال للمتعلمين، و تليها المفاهيم و المبـادئ األقـل شـمولية و         

  . ألكثر حسيةعمومية و ا

استخدام خرائط المفـاهيم    ) Novak(   و تطبيقا لنظرية أوزوبل و أفكاره أقترح نوفاك         
لوضع تصور للمادة العلمية، حيث تحدد المفاهيم الرئيسية في أعلى الخـرائط، و تليهـا               

  .المفاهيم الفرعية، فاألقل فرعية

  ):V (استراتيجيـة الشكـل 

تنتمي لنظرية أوزوبل في التعلم ذو المعنـى أيـضا          و من استراتيجيات التدريس التي      
، و يركز هذا الشكل على أساس فلسفي مؤداة          Vالتدريس بخريطة الشكل     استراتيجية

  . جعل المفاهيم عنصرا رئيسيا في البنية المعرفية للمتعلمين
 لم ينشأ أصال ضمن البنائية، إال أن بعض مناصري البنائية  Vالشكل   بالرغم من أن    

  ال ينتمي  (Gowin)قد تبنوا استخدامه في تدريس العلوم ، فمعلوما أن مطورة   بوب جوين    
ديفيـد  " أصال إلى مفكري البنائية، إذ أنه من أتباع نظرية التعلم ذي المعنى التي صاغها               

 المتعلمين علـى    المعرفي لمساعدة V أقترح جوين استخدام نموذج الشكل، فلقد " أوزوبل 
ومن ثم فإن هذا الشكل  ينتمي فكريا إلى هذه النظرية غير أنـه              ة بناء المعرفة،    فهم عملي 

يجسد أيضا بعض األفكار الرئيسة في فلسفة العلم ، و التي تؤكد على التفاعل النشط بـين    
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زيتـون و  ( التفكيري ، و الجانب اإلجرائي أو العملياتي   -الجانب المفاهيمي : جانبي العلم   
       ).١١٦، ١٩٩٢زيتون، 

   :Vمكونات خريطة الشكل 
مفاهيمي " و هو الجانب األيسر   :   من جانبين الجانب األول       V  تتكون خريطة الشكل    

و هو الجانب األيمـن  : ، و يشتمل على المفاهيم ،و المبادئ، و النظريات ، و الثاني      " 
و يشتمل على التسجيالت، و معالجة البيانـات، و المعـارف المستخلـصة، و القـيم                

  Vو يربط الجانبين معا األحداث، و األشياء التي توجد في بؤرة الـشكل            . المستخلصة  
، Vو يتم التفاعل بين هذين الجانبين من خالل السؤال الرئيسي الذي يقع أعلى الشكل ، 

                         Vكما هو موضح في الشكل التالي الذي  يظهر اإلطـار العـام للـشكل المعرفـي                  
  ) .١١٦، ٢٠٠١فراج ،(
  

  

  

  

  

  

  

  

  :تقويم نظرية أوزوبل في التعلم ذو المعنى

  :     من خالل تقويم نظرية أوزوبل في التعلم القائم على المعنى نجد أن النظرية 

  قــد أغفلــت الــتعلم باالكتــشاف ، و أعطــت أهميــة كبيــرة للــتعلم باالســتقبال                          -
  ) . ٢٧٥ ، ١٩٩١أبو ناهية ، ( 

  لم تعطي أهمية لتعلم المهارات الحركية ، و ما يرتبط به من تطبيقات في مجال التعلم                  -
  .الحركي 
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  :خــرائــط المـفــاهـيــم : ثالثــا 
  :وتشمل 

  . تعريف المفهوم - 
  . أنواع المفاهيم و تصنيفاتها -
  . خصائص المفاهيم -
  . أهمية تعلم المفاهيم -
  موها تطور المفاهيم و ن-

  . تعريف خرائط المفاهيم  -

  . أهمية استخدام خرائط المفاهيم -

  . األساس السيكولوجي لخرائط المفاهيم -

  . خطوات بناء خرائط المفاهيم -

   .  استراتيجية التدريس بخرائط المفاهيم -
  

   :   تـعـريـف المـفـهـوم
هماً فهو مفهوم علـى وزن      هو الشيء الذي استوعبه اإلنسان، ونقول فهم ف       : المفهوم لغةً   

مفعول، وجمع مفهوم مفهومات ، لذلك يفضل المتخصصون في اللغة العربيـة اسـتخدام              
وهي األكثر استخداماً وشيوعاً في كتـب       " مفاهيم  " كلمة مفهومات بدالً من اللغة الشائعة       

    ) . ٢٨٦ ،١٩٩٦إبراهيم ، ( التربية ، وعلم النفس 

ات المفهوم نظراً لتعدد وتنوع أفكار، وآراء ، وخبـرات              و لقد تعددت وتنوعت تعريف    
  .المتخصصين ، والباحثين في التربية ، وعلم النفس

مجموعة من االستجابات المتعلمة التي تعمـل علـى         "    فيعرفه قاموس التربية على أنه      
، ١٩٨٧(كما يوضح األشـول     ) . P.J.HILL,1982,104( " تنظيم ، وتفسير المعلومات   

  : هذا المصطلح في المضمون التربوي يشير إلى أن ) ٢٠١

المعنى الذي يكونه الفرد عن موضوع معين  ، ويستخدم أحياناً لإلشارة إلـى الفكـرة             -١
  .العامة لبعض األشياء، أو الموضوعات

  .مجموعة من الخصائص العامة لفئة ، أو صنف من األشياء ، أو الموضوعات-٢
)    International Dictionary of Education  (    ويعرف القاموس الدولي للتربية

توضيح عقلي عام لألشياء ، واألحداث ، ثم التوصل إليهـا عـن طريـق               " المفهوم بأنه   
  ) .Geterry&Thomas,1979,81( تصنيف ، وتمييز يعبر عنها بواسطة لغة رمزية 
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شـخاص، أو  عبارة عن مجموعة من األشـياء، أو األ "      و يعرف المفهوم  أيضا بأنة  
الحوادث، أو العمليات التي يمكن جمعها معاً على أساس صفة مشتركة، أو أكثر ، والتـي    

دروزة ( ، و  )١٩٨٨،٦١سعادة واليوسف ،    " ( يمكن أن يشار إليها باسم ، أو رمز معين          
ما يتكون لدى الفرد من معنى، أو فهم        : و يشار إلى المفهوم على أنه      ). ١٣١ ،   ٢٠٠٠،  

 ١٩٩٨دحالن ،   ( ، و  )١٩٧٣،٧١كاظم وزكي،   ( ة أو عبارة أو عملية معينة       يرتبط بكلم 
 ،١١ .(  

أن علماء النفس لم يتفقوا على تعريـف محـدد           ) ١٥٥ ،   ٢٠٠٠(     و ذكرت جلجل      
لكلمة مفهوم ، أما العلماء السلوكيين أمثال كنت وكندلر، فقد قاموا بتعريف المفهوم علـى               

: بأنه ) ١٥٠،  ١٩٩٥( ويعرفه اللقاني   " . ؤثرات المختلفة   استجابة حسية لبعض الم   " أنه  
و . عبارة عن صورة ذهنية ، أو منطقية حول موضوع ، أو موقف ، أو حـدث معـين                   

تجريد للصفات المشتركة بين مجموعة من األشياء ذات        : كذلك يعرف المفهوم العلمي بأنه    
ة محسوسة ، أو شبه محسوسة     الصلة بالعلوم ، ويعبر عنه بكلمة ، أو رمز، وهو ذو طبيع           

   ).   ١٨، ٢٠٠٠مطاوع، ( ، أو مجردة 

  :ومن خالل إجمال التعريفات للمفهوم يمكن تصنيفها إلى مجموعتين كبيرتين          
فكرة عقليـة ، أو     : وهي التي تعرف المفهوم على أنه     : تعريفات نفسية : المجموعة األولى 

دث فـي البيئـة، ويـورد قـاموس التربيـة           صورة ذهنية يكونها الفرد ألشياء ، أو حوا       
)Dictionary of Education ( المعاني التالية للمفهوم:  

 فكرة أو تمثيل العنصر المشترك الذي يمكن بواسطته التمييز بين المجموعـات ،    - .١
  .أو التصنيفات المختلفة

  . وتصور عقلي عام ، أو مجرد لموقف ، أو حادثه، أو شئ- .٢
  ) .Good,1973,124( عقلية  فكرة أو رأي أو صورة - .٣

مجموعة مـن   : وهي التي تعرف المفهوم على أنه     : تعريفات منطقية   : و المجموعة الثانية  
  .الصفات أو السمات أو الخصائص التي تشترك فيها مجموعة من الرموز أو الحوادث 

      ومن خالل التعريفات السابقة يستنتج الباحث أن هناك من يرى تشابه بينها علـى أن              
المفهوم يمكن معرفته عن طريق عمليات التصنيف ، أو اشـتراكه فـي خـصائص ، أو            
صفات تميزه عن غيرة من المفاهيم ، بينما يرى البعض أن المفهوم عبارة عن نوع مـن                 
المثيرات، و يراه البعض اآلخر على أنة فكرة أو تمثيل أو تـصور أو رمـز للعنـصر                  

تصور ذهني عام أو مجرد، أو استجابة لمثيـر         المشترك ، و هناك من أعتبره عبارة عن         
  .تكون لفظية ، أو معلومات منظمة أو كلمات أو أشباه جمل 

  و أيضا يتضح من العرض السابق أن غالبية التعريفات السابقة منطقية، و أن هناك من               
التعريفات ما جمعت بين التعريف المنطقي و النفسي، في حين اقتصرت بعض التعريفات             

وبالرغم من اختالف صياغة العبارات التي اسـتخدمت فـي        . عريف النفسي فقط    على الت 
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تعريف المفهوم ، إال أن درجة التشابه بينها كبيرة من حيث الجوهر و المضمون بدليل أن              
معظم التعريفات اعتبرت المفهوم عبارة عـن مجموعـة مـن الـصفات المـشتركة أو                 

  .أو الرموز  الخاصة الخصائص المشتركة أو الحوادث أو األشياء 

    لذلك فإن الباحث يميل في تعريفة للمفهوم إلى النوع الذي يشمل التعريف المنطقـي و         
وبناء على مـا  .التعريف النفسي ، ألن كل منهما يكمل اآلخر في توضيح تعريف المفهوم      

أو تقدم فإن الباحث يعرف المفهوم على أنة فكرة أو صورة ذهنية يكونها الفرد لألشـياء                
األحداث أو المواقف تشترك في مجموعة من الصفات أو الخصائص  أو الرمـوز التـي         

     .  تميزها عن غيرها ، ويمكن التعرف عليها من خالل إعطائها اسم أو رمز معين
  :  أنواع المفاهيم وتصنيفاتها

لمفهوم،       تختلف المفاهيم فيما بينها باختالف المصدر ، والطريقة التي تتم بها تكوين ا            
  : المفاهيم إلى ثالثة أنواع هي) ٢٦ ، ٢٠٠٠( ولقد صنف اقصيعة  

مفاهيم محتوى بغض النظر عن علومها األصلية ، أو العلـوم التـي             : مفاهيم أساسية   -١
  .استخدمت فيها هذه العلوم

  .وهي مفاهيم السببية والتحليل والتفسير: مفاهيم منهجية -٢
  .يم الكرامة والوالء واالنتماء التي تشمل مفاه: مفاهيم القيم-٣

  :المفاهيم على النحو التالي ) ٣٩ ، ١٩٩٢(     وصنف نشوان 

  .  وهي التي تشتق من المدركات الحسية: مفاهيم بسيطة -١
  .وهي التي تشتق من المفاهيم البسيطة: مفاهيم مركبة عالئقية -٢
  .وهي المشتقة من خصائص تصنيفية: مفاهيم تصنيفية -٣
  .وهي المفاهيم المشتقة من العمليات مثل التكاثر والنمو: م عمليات مفاهي-٤

  :المفاهيم العلمية إلى األنواع التالية  ) ٧٩، ١٩٩٩(      و أيضا صنف زيتون 

  .  كل شئ يشغل حيز، وله ثقل ، ويمكن إدراكه بالحواس– مفاهيم ربط كما في المادة -

عة مـن الـذرات تحمـل شـحنة          ذرة أو مجمو   – مفاهيم وصل كما في األيون       - .٤
  .كهربائية

  ) .ح/ ك = ث (  كتلة وحدة الحجوم – مفاهيم عالقة كما في الكثافة - .٥
  . مفاهيم تصنيفية كما في الفضة تقع ضمن الفلزات - .٦
  .    مفاهيم عملية إجرائية كما في التغذية والتمثيل الضوئي - .٧
  .مانة إلى آخره مفاهيم وجدانية كما في التقدير وميول واالتجاهات واأل- .٨

  :المفاهيم إلى  ) ١٩٩٠(  وكذلك صنف عمران 

وهي المفاهيم التي تعكس العالقات، والروابط بين الظواهر        : مفاهيم المدركات الحسية     -١
  .   المحسوسة في مسلكها المركب الكلي
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وهي المفاهيم التي ال تعكس فيها خصائص األشياء فحسب بل تحمـل   : مفاهيم مجردة    -٢
مفهوم العدالة، والحرية، وهذه المفاهيم تكون     :  من األشياء ذاتها مثل      خصائص مجردة 

   ).٢٧، ٢٠٠٠: اقصيعة ( معممة، كذلك قسمها إلى مفاهيم عامة،  ومفاهيم خاصة 

    و يتضح من التصنيفات السابقة للمفاهيم أنها تختلف فيما بينها باختالف المـصدر             
م بها تكوين المفهوم ، و يلخـص الباحـث   الذي اشتقت منة ، باختالف الطريقة التي ت    

أنواع المفاهيم في مفاهيم أولية ، وهي التي ال يمكن اشتقاقها من غيرها ، و مفـاهيم                 
ثانوية و تشتق من غيرها ، و مفاهيم حسية تستمد مـن  المالحظـة المباشـرة ، أو                   

صفات الخبرات الحية ، و مفاهيم مجردة و تتكون من تجريد عدد من الخواص ، أو ال               
المشتركة بحيث تجرد هذه الخصائص و الصفات ، و تعطي اسـما أو مـصطلحا أو                
عنوانا ، و مفاهيم  وصفية تستخدم لوصف حدث أو شيء عن طريق مجموعة مـن                
الصفات المميزة لها ، و مفاهيم تعبر عن قوانين أو عالقات ،لهـذا الـسبب يـصنف             

  :الباحث المفاهيم إلى 
ي تتضمن فئة، أو مجموعة كاملة من األشـياء، أو الظـواهر          وهي الت :  مفاهيم عامة    -١

  .المتشابهة 
  .مثل مفهوم غزة ، تمثال وهكذا:  مفاهيم خاصة -٢
وهي التي تعكس العالقـات و الـروابط بـين الظـواهر     :  مفاهيم المدركات الحسية  -٣

  .المحسوسة في مسلكها المركب 
  .دة لألشياء أو الظواهر المتشابهةوهي التي تعكس الخصائص المجر: مفاهيم مجردة -٤ 
  .و هي التي تشتق منها المدركات الحسية :  مفاهيم بسيطة -٥ 
  .و هي التي تشتق منها المفاهيم البسيطة :  مفاهيم مركبة -٦
هي التي تشتق منها العمليات مثل الهـضم و االمتـصاص و            : مفاهيم عملية إجرائية     -٧

  .اإلفراز وغيرها 
احث المفاهيم التي تضمنتها عينة الدراسة إلى مفاهيم أساسية و فرعية،           ولقد صنف الب  

و تصنيفية، وإجرائية، و ذلك من أجل تحديد و توضيح العالقات و الروابط بينها، حيث تم   
ترتيب ، و تنظيم المادة العلمية في تسلسل هرمي من العام إلى الخاص ، ومن المحسوس                

لمركب، حيث وضعت المفاهيم األساسية و األكثر عمومية إلى المجرد، و من البسيط إلى ا      
و حسية و تجريدا في قمة الهرم ، ثم تلتها المفاهيم الفرعية و األقل عمومية و حسية فـي     

  .المستويات التالية 
  : خصائـص المفاهـيـم

  : إلى  خصائص المفاهيم العلمية كما يلي  ) ٧٨ ، ١٩٩٩(   وقد أشار زيتون 

االسم أو الرمز أو المصطلح، والجزء      : األول: وم العلمي من جزأين      يتكون المفه  -١
  .الداللة اللفظية للمفهوم: الثاني 

  . يتضمن المفهوم العلمي التعميم-٢
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 لكل مفهوم علمي مجموعة من الخصائص المميزة التي يشترك فيها جميع أفـراد              -٣
  .فئة المفهوم ، وتميزه عن غيره من المفاهيم األخرى

ن المفاهيم العلمية ونموها عملية مستمرة تتدرج في الصعوبة من صف إلـى              تكوي -٤
  .صف ، ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى

بعض من  خصائص المفاهيم كما يلي        ) ١٠٨– ١٠٥،  ١٩٩٢(        و عرض  نشوان     
:  

  . للمفهوم الواحد مستويات متعددة تختلف من مرحلة نضج إلى مرحلة أخرى-١ 
هوم الواحد يكاد  يكون واحداً لدى جميع التالميذ في مرحلة معينة             إن مستوى المف   -٢

  .باستثناء المتفوقون ، أو المتخلفون منهم
  . أن المفهوم العلمي ليس له نهاية من التطور رأسياً ، واالتساع أفقياً-٣

  :بين نوعين مختلفين من المفاهيم ) ١٥٦،  ٢٠٠٠(       و ميزت  جلجل 

  . ولها مظهر مادي  المفاهيم المادية-١
  . المفاهيم المحددة المعنوية هي التي لها تعريف محدد أو شكلي-٢

  :بعض من خصائص المفاهيم كالتالي  ) ١٧٠، ١٩٨٧(      و يذكر عليان وآخرون 

  . أن المفهوم قد يعبر عنه بالكلمة الواحدة أو بأشباه الجمل-١
جموعة من الخصائص التي تختلـف       أن المفهوم يتحدد باألذهان من خالل ارتباطه بم        -٢

  .باختالف المفهوم
 أن الخصائص المرتبطة بمفهوم معين قد تكون ذات قيم محدودة وقد تكون ذات قـيم                -٣

  .متعددة
 أن خصائص المفهوم قد تتباين في درجة سيادتها، فخاصية الشكل أكثر سـيادة مـن                -٤

  .خاصية المساحة
  . أن محدداتها تختلف باختالف الثقافات-٥

 من خالل التعرض لخصائص المفاهـيم ،  يلخص الباحث  الخصائص التي يتصف             
  :بها المفهوم كاآلتي 

  المفهوم هو فكرة محددة عن معنى الشيء الذي يشير إلية اللفـظ أو  التعبيـر                  - ١
  .المستخدم 

  . المفهوم هو حصيلة المعاني التي يحملها الفرد عن شيء ما ، أو حدث ما - ٢
هو صورة ذهنية يتصورها الفرد عن شيء ما عندما يرى ، أو يـسمع               المفهوم   - ٣

  .رمزا يدل علية 
  . المفهوم هو تجريد لفكرة تجمعت لدى الفرد نتيجة لتكرار موقف معين -٤
  يتضمن  المفهوم  مجموعة من الصفات  ، أو الخصائص التي تميزه عن غيـرة    -٥ 

  .من المفاهيم األخرى 
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مو باستمرار، و تتدرج في الصعوبة من مرحلة إلى أخـرى             تتكون المفاهيم و تن     -٦
  .أكثر تعقيدا 

  . يعتمد تعلم الفرد للمفهوم على خبرات الفرد السابقة - ٦
  . يتضمن المفهوم التعميم - ٧
  . قد يعبر عنه بكلمة ، أو بأشباه الجمل - ٨

  . للمفهوم الواحد عدة مستويات تختلف باختالف نضج المتعلم -١٠
  

   : العلميةتعلم المفاهيم
أن الطريق الطبيعي لتعلم المفاهيم العلميـة هـو          ) ١٠٧ ،   ١٩٩٢(        يرى نشوان   

االستقراء و االستنباط ، ففي االستقراء يالحظ المتعلم مواقف متعددة فيصل إلى التعميم ،              
  .أما في االستنباط فيقوم على الوصول إلى الجزئيات من الكليات 

 االستقرائية يجب أن يسبق التعريف بالمفهوم ضـرب أمثلـة               و عند استخدام الطريقة   
توضيحية متعلقة بالمفهوم ، فقد يقوم المدرس بتقديم التعريف، و البد من مالحظة أمرين              

  : هامين عند استخدام الطريقة االستقرائية 
متعلق بطبيعة مناسبة األمثلة الضرورية للمتعلمين، حيث أن عدم المناسـبة        : األمر األول   

  .  لبعض هذه األمثلة يجعل التعلم عملية صعبة
  .ضرورة التأكد من أن المتعلمون لم يقوموا باكتشاف التعريف الخاطئ : و األمر الثاني

    وكذلك عند استخدام الطريقة االستنباطية تبدأ بالتعريف الخاص بالظاهرة، أو المشكلة           
اغة األمثلـة مراعـاة إيجـاد       متبوعا بأمثلة توضيحية لها ، و يجب عند الشروع في صي          

العالقات بين كل مثل من األمثلة يرتبط بخـصائص و مميـزات التعريـف بالظـاهرة                        
   ) . ٩٦-٩٣ ، ١٩٨١قالدة ،( 

     و يرى الباحث أن من واجب المعلمين االهتمام بتدريس المفاهيم ، ألنها تمثل نتـاج               
 نفس الوقت الوحدة بـين فـروع العلـم          العلم، و تربط بين المفاهيم الفرعية، و تبرز في        

المختلفة ، و يمكن تنظيم المكونات المعرفية ألي فرع من فروع العلـم فـي مـستويات                 
يضمها شكل هرمي تمثل قاعدته الحقائق و المالحظات و الوقائع المحسوسة، و يمثل قمته            

و الفروض و النظريات، و يمثل جسم الهرم مـستويات تـضم المفـاهيم و التعميمـات                 
  .  القوانين

    و يستطيع المعلم االستفادة من هذا الهرم أن يستخدم عمليتي االستقراء و االستنباط ،              
فاالستقراء يبدأ من الحقائق و الجزئيات المحسوسة،  و يـصعد إلـى تكـوين كليـات و           

و كذلك يستخدم االستنباط عندما يبدأ من قمة الهـرم  . تعميمات حتى يصل إلى قمة الهرم   
األسفل عن طريق استخدام القوانين و النظريات و التعميمات المختلفة فـي تفـسير              إلى  

  .الظواهر 
  : أهمية تعلم المفاهيم 
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   تلعب المفاهيم دورا بارزا في إبراز أهمية المادة العلمية للمتعلم، مما يكون لـه األثـر            
م في العملية التعلميـه،     األكبر في زيادة الدافعيه للتعلم، و المشاركة الفعالة من قبل المتعل          

و يلخص بر ونر أهمية تعلم المفاهيم     . عالوه على الدور الهام في تشكيل الهيكل المعرفي         
   ):٩١ ، ١٩٩٢السويدي ، (، و) ٨٦ ،١٩٨٧إبراهيم ، (في النقاط التالية

 تساعد المفاهيم في التقليل من تعقد البيئة، مما يسهل على الطالب التعـرف علـى        -١
  .موجودة فيها األشياء ال

  . تقلل من الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهه مواقف جديدة -٢
  . تساعد على التوجيه و التنبؤ و التخطيط ألنواع مختلفة من النشاط -٣
  . تسمح بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء و األحداث -٤
  . تعلم المفاهيم يساعد المتعلم على التفسير و التطبيق -٥
عب المفاهيم دورا هاما في تحديـد األهـداف التعليميـة ، و اختيـار و تنظـيم        تل -٦

  .المحتوي، و الوسائل التعليمية، و وسائل تقويمها 
  . تسهم في انتقال أثر التعلم للمواقف التعليمية األخرى الجديدة-٧

  :   صعوبات  تعلم المفاهيم
  :لمفاهيم منهابعض من الصعوبات في تعلم ا ) ٨٢ ، ١٩٩٦(   ذكر زيتون 

طبيعة المفهوم العلمي، و يتمثل في مدى فهم المتعلم للمفاهيم العلمية المجـردة، أو              -١
  .  المعقدة ، أو ذات المثال الواحد

 الخلط في معنى المفهوم ، أو في الداللة اللفظية لبعض المفاهيم العلميـة خاصـة                -٢
 النـاس مثـل النـواة، و    المفاهيم التي تستخدم كمصطلحات علمية و كلغة محكية بين        

  .الشغل
  . النقص في خلفية الطالب العلمية-٣
    .      صعوبة تعلم المفاهيم العلمية السابقة الالزمة لتعلم المفاهيم العلمية الجديدة-٤

  :   مصادر صعوبات تكوين المفاهيم العلمية
 للمـتعلم       يبين األدب التربوي أنها صعوبات تنشأ في معظمها عن عوامل خارجية ليس           

   ):   ٨٢ ،١٩٩٦زيتون، ( بسلطان عليها، و عوامل داخلية، فمن العوامل الخارجية 
  . المناهج الدراسية غير المناسبة-١
 لغة التعليم خاصة عند تدريس الطلبة بلغة تختلف عن لغة األم كاللغة اإلنجليزية أو -٢

  .الفرنسية
  . طرق وأساليب التدريس السائدة-٣
للمعلم مثل المؤهل العلمي ، مدى فهمة للمفاهيم ، و مدى دافعيته ،  عوامل ترجع -٤

  .وارتباطه بمهنة التدريس
    و من الداخلية التي تسهم في صعوبة تعلم المفاهيم العلمية استعداد و دافعيه الطالب 
نحو تعلم المفاهيم العلمية، و البيئة التي يعيش فيها الطالب قد ال تشجع روح التساؤل و 

  .ستقصاء العلمياال
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  : تطور المفاهيم ونموها 
    تختلف المفاهيم من حيث البساطة والتعقيد ، أو السهولة والصعوبة، و من حيث تعدد              
الصفات والقيم فيها، وعادة يبدأ المعلم بتدريس المفاهيم البسيطة ، والتي هي عبارة عـن               

م ينتقل إلـى المفـاهيم      مفاهيم وصفية تساعد في وصف األشياء واألحداث والظواهر ، ث         
المعقدة ، والتي تشكل مفاهيم كمية تتضمن مدركات كمية ، وعالقـات متنوعـة، وهـذه                
المفاهيم تحتاج لمستويات عقلية عليا من النمو العقلي، وكفاية من الخبرات الحسية حتـى              

   ).٢٨٠ ، ١٩٩٩درويش و حرب ،( يقوم تعلمها على أساس سليم 

بها لدى المتعلم ليس ثابتاً، بل يتكون طبقا لنظام تتابعي نتيجـة                 نمو والمفاهيم واكتسا  
تغير في التراكيب العقلية،  والخبرات التي يمر بها ، كما أن النمو يعني تصحيح األخطاء                
في المفاهيم، وتعميق المستوى فيها ، واالنتقال من المستويات الدنيا إلى المستويات العليـا      

   ).١١٢، ١٩٩٨كامل ، ( من التفكير 

    وحيث أن المفاهيم العلمية تتطور بتطور الحقائق ، والمعارف التي يتلقاها  المتعلمون             
في المراحل المختلفة في تعليمهم، لذا فإن للمفاهيم العلمية أكثر من مـستوى مـن حيـث        
العمق والشمول والتجريد في المراحل المختلفة، ولعل هذا يبين أهمية التأكيد على الترابط             

أسي واألفقي بين المفاهيم العلمية لمناهج العلوم فـي المراحـل التعليميـة المختلفـة                         الر
   ) .٢، ١٩٩٨،  عبد الهادي و حبيب( 

   ):   ٩٣ ،١٩٨١قالدة ،( توجد طريقتان أساسيتان لعرض المعلومات الخاصة بالمفهوم 

ي يقدمه المعلـم متبوعـا   تعرف بالطريقة االستنتاجيه، وتتضمن التعريف الذ  :     األولى
  .باألمثلة التي تجمع من المتعلمين 

  تعرف بالطريقة االستقرائية، وفيها يقوم المعلم بإعطاء أمثلة يتبعها التعريف  : و الثانية   

     يحدث التعلم نتيجة محاولة الفرد للوصول إلى حالة من التوازن بينة و بين بيئته ، و                
 وهي عملية تلقـي المعلومـات        ، Assimilationتيعاب  يتم ذلك عن طريق عمليتي االس     

) المالءمـة  ( بشكل يجعلها تدخل في إطـار األنـشطة المألوفـة ، و عمليـة التكيـف              
Accommodation             و هي عملية تختص بتركيز االنتباه على المواقف الجديدة ، و هكذا 

ليها تطويرا في نفـس     فإن ما يتم تعلمه ينتظم ، و يتكامل في البنية المعرفية ، و يدخل ع              
الوقت ، مما يجعلها مهيأة لتعلم جديد علـى مـستوى أرقـى مـن المـستوى الـسابق                               

   ) .١٢٥-١٢٤ ، ١٩٨٤عليان و هندي ، ( 

    ولقد اهتم علماء النفس التربويين في أواخر القرن العشرين بدراسة تطور نمو المعرفة   
ؤالء العلماء جان بياجيه الذي يرى أن المـتعلم ال          عند الفرد بكيفية اكتسابها، ومن أبرز ه      

يصل إلى مرحلة من المعرفة إال بعد نضج العمليات العقلية التي تمكنه من إدراك المعرفة               
   ).٤٢ ، ٢٠٠١األغا وعبد المنعم ، ( 



٣٨  

 في أن المتعلم إذا واجـه موقفـاً جديـداً ، فـإن            Piaget    وتتلخص وجه نظر بياجيه     
نة تثير إدراكه ، وتصبح في حالة عدم اتزان معرفي مؤقت حتى يـتم              المعلومات المتضم 

تنفيذ هذه المعلومات  ، وحينئذ يحدث لها تمكين في تركيبه االدراكي تقود حالة االتـزان                
   ).٨١، ١٩٨٧إبراهيم ، ( للمتعلم  

 النمو العقلي لألطفال، ووجد أن الطفل يمر بأربع مراحل         Piaget      ولقد درس بياجيه    
   ):١١٣، ١٩٩٦األغا عبد المنعم ، ( أساسية من النمو العقلي ، وهذه المراحل هي 

  .  الحركي– مرحلة الحسي -١ 

       . مرحلة ما قبل العمليات-٢
  .مرحلة العمليات المحسوسة-٣
  :مرحلة العمليات المجردة    -٤

 بمراحـل نمـو     يمر التفكير اإلنساني  :      ويلخص الباحث وجهة نظر بياجية فيما يلي         
مختلفة، و تعتبر الخبرات الحسية هي مفاتيح هذا التفكير و تساعد على نمـوه ، وأيـضا                 

  .   تعتبر حالة عدم االتزان ضرورية لحدوث التعلم
      و بناء على ما تقدم يتضح للباحث أن تكوين المفاهيم، و نموها عمليـة معقـدة، و                 

ر اللفظي، و تنمو تدريجيا من خالل التعـرف         مركبة تبدأ مع تعلم الطفل النطق، و التعبي       
الحسي للطفل ، و تفاعله مع المثيرات، و المواقف في البيئة من حوله، كمـا أن خبرتـه                  
المستمرة، و المتتابعة بمؤثرات البيئة المحيطة به يؤدى إلى زيادة قدرته على التـصنيف،        

ئص متـشابهة، و    و تنظيم األشياء ، و العالقات إلى مجموعات ذات صـفات، و خـصا             
مشتركة، و أن  هذا النمو يرتبط ارتباطا وثيقا بمراحل النمو العقلي، و أن الطفل يكتـسب   

  . المفاهيم وفقا لمستويات متفاوتة من التجريد 

      خرائــط المفـاهيـــم

   :  تعريف خرائـط المفاهيـم   

الهرمية بين المفاهيم       تعد خرائط المفاهيم وسيلة هامة توضح بصورة بصرية العالقات          
  . داخل بيئة النظام ، أو أجزائة 

مخطط مفاهيمي يمثـل  : "     و يعرف معجم المصطلحات التربوية خرائط المفاهيم بأنها  
مجموعة من المفاهيم المتضمنة في موضوع ما ، يتم ترتيبها بطريقة متسلسلة هرميـة  ،              

ريطة ، ثم المفهوم األقـل عموميـة        بحيث يوضع المفهوم العام ، أو الشامل في أعلى الخ         
بالتدريج في المستويات التالية مع مراعاة أن توضع المفاهيم ذات العموميـة المتـساوية              
بجوار بعضها البعض في مستوى واحد ، ويتم الربط بين المفاهيم المترابطة بخطـوط  ،                



٣٩  

ــة بينهــا                 "        أو أســهم يكتــب عليهــا بعــض الكلمــات التــي توضــح نــوع العالق
   ) .١٠٤ ، ١٩٩٦اللقاني و الجمل ، (

رسوم تخطيطية تدل على العالقات     " عبارة عن   : "بأنها  ) ١٩٩٨(      ويعرفها السعدني   
بين المفاهيم ، و هي تحاول أن تعكس التنظيم المفاهيمي لفرع من فروع المعرفة ، و هي                 

لتنظيم المفاهيمي لفرع مـن فـروع       أن تكون أحادية األبعاد ، و هي تعطي تمثيال أوليا ل          
المعرفة ،أو جزء منة ، أو تكون ثنائية األبعاد، وهي توضح العالقـات المتسلـسلة بـين            
"                                 مفاهيم فرع من فروع المعرفة ، و المـستمدة مـن البنـاء المفـاهيمي لهـذا الفـرع                    

   ) .٩ ، ١٩٩٨عبد الهادي و حبيب ، (

رسـم  "   أنهـا   Primo & Shovlson) ١٩٩٦( ا عرفها بريمو و شوفلسون        كم
تخطيطي يتكون من عقد تمثل المفاهيم بخطوط رابطة تشير إلى العالقة بين كل مفهومين              

   ) . ٢٩٣ ، ١٩٩٩الجندي ، " ( 

رسم تخطيطي يوضح مـستويات  :  بأنها Soyibo  (1995)      و كذلك عرفها سويبو 
 بين المفاهيم، و خرائط المفاهيم تقيس فهم الطالب للمفاهيم، و العالقـات             العالقة الهرمية 

الهرمية ، كما أنها تساعد المتعلمين على التدرب على احتواء المفاهيم األساسية التي كانت           
أكثر عمومية، و شموال، و تجريدا للمفـاهيم، و األفكـار األقـل عموميـة، و شـموال                            

   ) .٢٩٣ ، ١٩٩٩الجندي ، ( 

أن  مخططات المفاهيم هي عبارة عن خرائط تتـضمن          ) ١٩٩٦،١٢(     ويرى عقرون   
مجموعة من المفاهيم المنظمة بصورة هرمية ، وذلك في ضوء عالقـات أفقيـة تـربط                
المفاهيم الفرعية التي على نفس المستوى من العمومية ، و عالقات رأسـية تبـدأ  مـن                  

قل عمومية ، حيث يتم ربط المفاهيم الفرعية في االتجـاه      المفهوم الرئيسي إلى المفاهيم األ    
األفقي ، أو في االتجاه الرأسي بأسهم يكتب عليها كلمات ربطية معينة تعطـي تعبيـرات                

  .ذات معنى بين المفاهيم ثنائية التكوين 

في تعريف خرائط المفـاهيم علـى        ) ١٩٩٨( ، و قرني     ) ١٩٩٦(     ويتفق العارف   
م تخطيطية تحدد المفاهيم المتضمنة في المحتوى، ثـم ترتيبهـا بطريقـة          رسو:     " أنها

متسلسلة هرمية، حيث يوضع المفهوم العام أو الرئيس في أعلى الخريطة ، ثم تتدرج تحته  
المفاهيم األقل العمومية في المستويات التالية مع وجود روابط توضح العالقات بينها فـي              

 تعلم التلميذ تعلماً ذا معنى، وضماناً لبقاء هذه المفاهيم في  المواقف التعليمية المختلفة بهدف   
   ) .٥٥٢ ،  ١٩٩٨قرني ، ( ، )١١٠، ١٩٩٦العارف، " ( بنيته المعرفية

   وغالباً ما تحاط المفاهيم بدوائر، ثم يتم الربط بين المفاهيم بخطوط ، أو أسـهم يكتـب            
   ).٥٥٢، ١٩٩٨قرني، ( هيم عليها بعض الكلمات للتعبير عن نوع العالقة بين المفا



٤٠  

    ومما سبق يرى الباحث من خالل استعراضه لتعاريف خـرائط المفـاهيم أن درجـة       
التشابه بينها كبيرة في  الفكرة ، و المضمون رغم اختالف العبارات التي استخدمت فـي                
صياغة تعريف خرائط المفاهيم ، فقد اتفقت التعاريف السابقة على أن خـرائط المفـاهيم               

ارة عن رسوم ،أو خطوط ، أو عقد توضح العالقات بين المفاهيم المتـضمنة فـي أي               عب
فرع من فروع المعرفة ، و هي أما أن تكون أحادية األبعاد تعطي تمثيال أوليـا للتنظـيم                  
المفاهيمي ، أو ثنائية األبعاد توضح  العالقات  المتسلسلة بين المفاهيم ، و يـتم ترتيبهـا                  

ة ، بحيث يوضع المفهوم العام ،أو الشامل في أعلى الخريطة ، ثـم  بطريقة متسلسلة هرمي 
المفهوم األقل عمومية بالتدريج في المستويات التالية مع مراعاة أن توضع المفـاهيم ذات              
العمومية المتساوية بجوار بعضها البعض في مستوى واحد ، و يتم الربط بـين المفـاهيم    

  .ت التي توضح نوع العالقة بينهما بخطوط أو أسهم يكتب عليها بعض  الكلما

   ويتفق الباحث في الرأي مع أصحاب التعريفات السابقة؛ ألنها تحدد بصورة واضـحة             
الخطـوط أو الرسـوم لتوضـيح    : العناصر األساسية الالزمة لبناء خريطة المفاهيم مثل       

فاهيم العامة و   العالقات بين المفاهيم ، و التسلسل الهرمي للمفاهيم في مستويات بداية بالم           
الشاملة ، ثم تليها المفاهيم األقل عمومية و شمولية في المستويات التالية، و وجود عالقات         
أفقية تربط المفاهيم التي على نفس الدرجة من العمومية ، وعالقات رأسـية تبـدأ مـن                 
المفهوم الرئيس إلى المفهوم األقل عمومية، و وجود الروابط التي توضح نوع العالقـات              

  .بين المفاهيم 

      و بناء على ما سبق يتفق الباحث مع العارف و قرني في تعريف خرائط المفـاهيم                  
على أنها عبارة عن خرائط، أو رسوم توضح العالقات بين المفاهيم في كل مستوى مـن                
المستويات الهرمية ، و عادة ما يعبر عن هذه العالقات بخطوط ،أو أسهم يكتب فوقها نوع   

ة ، و فيه تنظم المفاهيم بداية بالمفاهيم العامة، و الشاملة، ثم تليها المفـاهيم األقـل                 العالق
  .عمومية، و شمولية في المستويات التالية 

      و تمثل خرائط المفاهيم العالقات ذات المعنى بين المفاهيم التي تمثل قضايا معينـة،             
مات ذات معان واحدة، و يتم تعلم       و القضية عبارة عن أسمين، أو أكثر لمفهوم يرتبط بكل         

معاني المفهوم من خالل تركيب القضايا المكونة لما يراد تعلمه عدا المفاهيم المكتسبة في              
الطفولة المبكرة جدا ، أو التي يتم اكتسابها خالل التعلم االكتشافي، وخرائط المفـاهيم، و               

نة داخـل إطـار مـن       األدوات التخطيطية لتوضيح مجموعة من معاني المفاهيم المتضم       
   ) .٢٨٨ ، ١٩٩٨قطا مي ،  ) ( ٥٤٨ ،١٩٩٤المفتوحة ، ( العالقات 

    وتعمل خرائط المفاهيم على توضيح األفكار الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها عنـد             
تعلم أى مهمة تعليمية محددة لدى المعلم و المتعلم ، و توضح المسارات، و الممرات التي                

معلم ،و الطالب للربط بين  معاني المفهوم ، كما تعمل هـذه الخـرائط           يمكن أن يسلكها ال   
  . على تزويد كل من المعلم، و المتعلم بما تم تحصيلة 



٤١  

    و يستمد مدخل خرائط المفاهيم إطارة النظرى من نظرية التعلم اللفظـي ذو المعنـى             
 تـنظم فيـه     ألوزوبل ، و الذي ينظر للبناء المعرفي عند الطالب على أنة شكل هرمـي             

المفاهيم، و المبادئ ،و التعميمات األكثر عمومية، و شمولية، و تجريدا يليها األكثر نوعية            
  . و األقل شموال 

       و يعتبر تمثيل خرائط المفاهيم للعالقات بين المفاهيم مؤشرا لمدى التمـايز الـذي              
جديد ذي معنى دليل    كما أن أدراك بين مقدمين أو أكثر في شكل          . يحدث لمفاهيم الطالب    

، و تعنـي أن    Integration Reconciliationعلى حدوث عملية التوافق و التكامـل  
المفهوم الجديد ال يضاف إلى المفهوم القديم ، بل يحدث تحويرا و تعديال ، و يتولد مفهوم                 

   ) .١١٢ ، ١٩٩٨كامل ، ( مستحدث في كل من القديم و الجديد لكنة يتميز عنها 

بيقا لنظرية أوزوبل، و أفكاره أقترح نوفاك استخدام خرائط المفـاهيم لوضـع                  و تط 
تصور للمادة العلمية ، حيث تحدد المفاهيم الرئيسية في أعلى الخرائط ، و تليها المفـاهيم              

   ) . ٩ ، ١٩٩٨عبد الهادي ، حبيب ، ( الفرعية، و األقل فرعية 

 المفاهيم على تنظيم هرمـي ، أي          و في ضوء نظرية أوزوبل يجب أن تشتمل خرائط        
أنها تبنى بطريقة متسلسلة هرمية ، حيث يقع المفهوم األكثر عمومية و شمولية عند قمـة                

  .، بينما المفاهيم األقل شمولية، و عمومية تقع عند المستويات التالية ) الخريطة (الهرم 

جـب أن يـشارك            و حتى يصبح التدريس بخرائط المفاهيم ذا قيمـة و فعاليـة، ي            
المتعلمون في تحضير خرائط المفاهيم ، فالمنفعة الرئيسية  تعود على الشخص الذي يقوم              

ويطلب المعلم من المتعلمون أن يالحظوا المفهوم الرئيسي للدرس، و يكتبوا قائمة      . ببنائها  
ـ               يم بالمفاهيم التحتية و الكلمات الرابطة، و ذلك أثناء مناقشة الدرس، ثم يطلب مـنهم تنظ

المفاهيم في شكل هرمي  من األكثر عمومية، و شمولية إلى األقل ، وبعد ذلك يعمل على                 
توصيل المفاهيم المترابطة، أو ذات العالقة مع توضيح  بين المفـاهيم علـى الخطـوط                
الرابطة حتى يحصلوا على خرائط المفاهيم ذات العالقـات  الهرميـة، و الـروابط ذات              

  .   المعنى بين المفاهيم 

تـتعلم   في كتابهما تعلم كيف Novak & Gowin    لقد أوضح كل من نوفاك و جوين 
learn how to learn   أن على الطالب أن يروا بوضوح طبيعـة، و دور المفـاهيم، و 

العالقات بينها ، كما هي في بنيتهم المعرفية ، و كما هي موجودة خارجها كما في الكتب                  
   ).٩ ، ١٩٩٨ حبيب ، عبد الهادي،( ،أو العرض الشفوي 

    إن خريطة المفهوم أداة لجعل المعاني، و العالقة أكثر حسية، و سهلة اإلدراك ،ويلعب     
االجتهاد الشخصي ، و الحدس دورا مهما في بناء الخرائط المفاهيمية ، لذلك يري نوفاك               

بداع و جوين أن عملية تخطيط المفهوم تشكل نشاطا خالقا يمكن أن يساعد على تطوير اإل              
   ) .٥٤٩ ، ١٩٩٤المفتوحة ، ( لدى المعلم والتلميذ 



٤٢  

   و قد تعكس خريطة المفهوم بعض األخطاء التي يشكلها الفرد عـن العالقـات بـين                
عناصر المفهوم، و التي خزنها الفرد في بنائه المعرفي أثناء تعلمه ،و تظهر األخطاء من               

ضمها المفهوم الرئيسي ، لذا يجب على    خالل مالحظة الرابطة بين المفاهيم الفرعية التي ي       
المعلمين أن يقوموا بشرح الخرائط الخاطئة التي يتوصلون إليها، وذلك من خالل إيضاح             
المفهوم و العالقات الداخلية، و أن يبينوا أهمية وضوح المعاني المشتركة الداخليـة فـي               

  .العالقات ضمن المفهوم 

أن هناك أربعـة أدوار   إلى ) ٢٩٢ ، ١٩٩٨قطا مي ، (  Schwabs      ويشير شوب 
  :يكون للمخططات المفاهيمية دورا فيها بالنسبة لما يلي

تساعد المعلم أثناء قيامة بالتعليم على عمل دليل للمفاهيم ، و العالقـات              : المتعلم -)١ (
كي يتم نقلها للمتعلم ، كذلك تساعد على تجسيد الخبرة المعرفية ، و ذلك بـالربط بـين                  

  . الجديدة ، و بين ما يوجد في مخزون المتعلم من خبرات المعرفة

تحدد الطرق التي تساعد على التخطيط البـراز المعـاني، و الخبـرات             :  المعلم   -)٢(
بصورة منظمة كمواضيع من أجل إجراء تفاوض مع التالميذ ، و تساعد المعلـم أيـضا         

  .على ضبط مواقف سوء الفهم لدى التالميذ 

و تساعد مخططـات المفـاهيم علـى الفـصل بـين        :  و تنظيمه  تخطيط المنهج  -)٣(
المعلومات الهامة و الهامشية في البنى المنهجية ، و في اختيار األمثلة لتوضيح المفـاهيم   

.  

 إن لمخططات المفاهيم دورا ذا أهمية في مساعدة التالميـذ علـى فهـم               :الضبط   -)٤(
اعد على خلق جو تعليمـي يـسوده   أدوارهم كمتعلمين ، و توضيح دور المعلمين ، و تس   

  .الضبط و النضج 

يمكن استخدام المخططات التي يبنيها التالميذ كأدوات فعالة للتقـويم ، و             : التقويم -)٥(
خاصة المستويات العليا  ألهداف بلوم المعرفية ، لذلك يدخل هذا التعلم في المـستويات               

  .فية التي يقوم بها المتعلم اإلبداعية ألنها تتطلب مستوى عال من العمليات المعر

  :  أهمية استخدام خرائط المفاهيم 

أن أهمية استخدام خرائط المفاهيم في العملية        ) ١٩٩٦(    يبين خليل الخليلي و آخرون      
   ) : ٢٩٤ ، ١٩٩٩الجندي ، ( التعليمية التي تكمن في اآلتي 

  .تساعد على ربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم  .١
  .  تساعد المعلم على التركيز حول األفكار الرئيسية للمفهوم الذي يقوم بتدريسه .٢
  .تساعد المتعلمين على البحث عن العالقات بين المفاهيم . ٣  

  .تساعد المتعلمين على ربط المفاهيم الجديدة ، و تميزها عن المفاهيم المتشابهة . ٤  



٤٣  

  . بين المفاهيم تتطلب البحث عن أوجه الشبة و االختالف.  ٥  

يتطلب إتقان إنجاز خريطة المفاهيم البحث عن عالقات عرضية جديدة بين المفاهيم            . ٦  
  .، و بالتالي يساعد كل من المعلم و المتعلم على اإلبداع 

  .يكون المعلم منظما و مصنفا و مرتبا للمفاهيم. ٧  

مين في تصميم خريطـة     تساعد على توفير مناخ جماعي ، ألنة يتطلب اشتراك المتعل         . ٨ 
  .المفاهيم 

تساعد على الفصل بين المعلومات الهامة،  و المعلومات الهامشية ، و فـي اختيـار                . ٩ 
  .األمثلة المالئمة لتوضيح المفهوم 

  .تزود المتعلمين بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه . ١٠ 

  .ن تساعد المعلم على معرفة سوء الفهم الذي قد ينشأ عند المتعلمي. ١١ 

) التقويم- التركيب –التحليل( تساعد المعلم على قياس مستويات بلوم المعرفية العليا         . ١٢ 
   ) .١١ ، ١٩٩٨عبد الهادي و حبيب ، (ألنة يتطلب مستوى عال من التجريد 

أهمية خرائط المفاهيم في أنها طريقة فعالة في التعلـيم      ) ١٩٩٦،١٠٦( ويرجع العارف     
  :ألنها تحقق ما يلي 

  .تقلل القلق عند المتعلمين ، و تغير اتجاهاتهم تجاه المفاهيم التي أدركوا أنها صعبة . ١ 

تسمح للمتعلمين بالتعبير عن العالقات االتكالية التي تساعدهم على التفكير االبتكاري           . ٢ 
  .ويصحح المفاهيم الخاطئة لديهم

جعلـه يـربط األفكـار      إن إعداد المتعلم خريطة المفاهيم لموضوع قد تعلمه سوف ي         . ٣ 
  .الجديدة باألفكار القديمة لدية بصورة نشطة، وبالتالي يتغلب على التعلم بالحفظ 

تؤدي خرائط المفاهيم إلى تعلم وفهم أفضل حيث أن المتعلمين الذين يطلب منهم رسم              . ٤ 
  .خرائط المفاهيم يساعدهم ذلك في التعلم

م يتبعها تحسن في قدرة المتعلمـين فـي         تساعد على التنظيم الهرمي للمعرفة، ومن ث      . ٥ 
  . استخدام المعلومات لديهم

تساعد الخرائط المتعلمين على مواجهة التحديات التي تواجههم عنـد تعلمهـم مـادة              . ٦ 
  .دراسية معينة لتكوين عالقة بين المفاهيم، ومعرفة كيف يتعلمون

يم في عملية التعلـيم     الحاجة إلى استخدام خرائط المفاه     ) ٥٤٧،  ١٩٩٨(   وترجع قرني   
         :والتعلم للنتائج والفاعلية التي ظهرت نتيجة استخدامها كما يلي 

  :  مجال تخطيط المناهج 



٤٤  

 فإن خرائط المفاهيم يمكن اشتقاقها لدرس ، أو مقرر، أو برنامج تربية كامل، وخريطة          - 
ح المكون المعرفي   المفاهيم التي تشمل على مجموعة كبيرة من المفاهيم ذات العالقة تصب          

للمنهج، وأن المنهج هو سالسل مرتبة على نواتج التعلم المقصود، وهذه النواتج يمكن أن              
-Stewart,J.et al,1979,172)تكون ذات طبيعة وجدانية، أو معرفية، أو نفس حركيـة 

174).  

 ،   تعد خرائط المفاهيم تعد مفيدة في تركيز انتباه مصمم المنهج على تدريس المفـاهيم    - 
  .وعلى تخطيط األنشطة المنهجية التي تعمل كأداة لتعلم المفهوم

 ويشار إلى أن استخدام خرائط المفاهيم في المناهج يمكن أن يقضي علـى الـشكوى                - 
-١٩٨١،٤٢جمال الدين و اسـكاروس،      (الدائمة من انعدام الرابطة بين محتوى المناهج        

٥٢.(  

  :   خرائط المفاهيم كأدوات تعليمية

كن استخدامها لتوضيح العالقات الهرمية بين المفاهيم المتضمنة في موضوع واحد،      يم  - 
فهي تمثل تمثيالت مختصرة لألبنية المفاهيمية التي يـتم         . أو في وحدة دراسية، أو مقرر     

تدريسها ، وهو األمر الذي يزيد من احتمالية إسهامها في تسهيل تعلم هادف لتلك األبنيـة                
  ). ٥٤٨ ،١٩٩٨قرني،(

 أكدت أن خرائط المفاهيم يمكن استخدامها كأداة تدريس تساعد المتعلمين علـى ربـط          - 
  .)(Novak,1990,992المفاهيم الجديدة مع ما تم إنجازه من قبل

 بالرغم من استخدام خرائط المفاهيم إلعطاء نظرة عامة للموضوع الذي يتم دراسـته              - 
د أن يكون المتعلمون قد اطلعوا مـن        الستخدامها خريطة بعدية، فأنه يفضل استخدامها بع      

، ومن ثم يمكن استخدامها لربط العالقة       )استخدامها كخريطة بعدية    ( قبل على الموضوع    
  ).١٩٩٨،٤٧السعدني،(بين المفاهيم والمساعدة في تمييز المفاهيم 

  :   خرائط المفاهيم كأسلوب للتقويم

قويم التالميذ عن الموضوع الـذي       إمكانية استخدام خرائط المفاهيم كأداة تشخيصية لت       - 
  .)(Novak, 1990,78تعلموه بدالً من االختبارات التقليدية المكتوبة

 تفيد خرائط المفاهيم في تقويم مدى تعرف وفهم التلميـذ للتركيـب البنـائي للمـادة                 - 
وتشير النتائج إلى أن خرائط المفاهيم ساعدت الطالب في اكتـساب المعرفـة             . الدراسية
  ).٥٢-١٩٨١،٥١جمال الدين و اسكاروس،(مهارات حل المشكلةالعلمية و

  :المأخذ على خرائط المفاهيم 

الخرائط المفاهيمية ال يمكن أن تنظم إال من  خالل نظام من العالقات المتوفرة التـي                 -
  . يجب أن تؤسس جيدا



٤٥  

  . تتطلب كمية كبيرة من التدريب قبل أن يصبح الطالب أكفاء في تطبيقها -

   :يكولوجي لخرائط المفاهيم  األساس الس

خـرائط  (     يرى أوزوبل  أن الطالب لدية بنية معرفية ، وباستخدام المنظمات المتقدمة          
يتم تنظيم المعلومات الجديدة التي يـتم تعلمهـا مـع المعلومـات     ) المفاهيم كمنظم متقدم    

فيـه أكثـر    السابقة، ويتكون التنظيم السيكولوجي للمادة الدراسية من بناء هرمي تـشغل            
المفاهيم عمومية ، وشمولية، وتجريداً موضوع القمة، وتتدرج تحتهـا بـاطراد المفـاهيم     

ويتميز بأنه مرن ودينامي بمعنى . الفرعية التي تتناقص في شموليتها ، وتزداد في تميزها       
   ).١١٩، ١٩٩٨كامل، ( أن التعلم يصبح عملية مستمرة 

  : خطوات بناء خريطة المفاهيم

الخطـوات التـي يمكـن    ) Novak,et,el  153-1991,117,( ك وآخرون   حدد نوفا
  :استخدامها في إعداد خريطة المفاهيم ألي موضوع دراسي كما يلي 

 يتم اختيار الموضوع، ويجب أن يكون قصير على األقل في البداية حتـى ال تـصبح                 -
  .خريطة المفاهيم كبيرة ومحتوية على مفاهيم كثيرة جداً

  .لمفاهيم الرئيسية المناسبة يتم تحديد ا-

مفـاهيم  ( إلـى األقـل شـمولية   ) مفاهيم عمومية (  ترتيب المفاهيم من األكثر شمولية   -
  ).نوعية

 البدء في ترتيب المفاهيم بدء بالمفهوم األكثر عمومية عند القمة، ويتبعه المفهوم األقـل               -
  .عمومية

 التي تم استخراجها من الخطوة       تستمر نفس الخطوة السابقة حتى يتم وضع كل المفاهيم         -
  .األولى

وضع الخطوط بين المفاهيم لربط بعضها ببعض مع كتابة تعبير يدل على نوع العالقة               -
  .بين أي مفهومين فوق الخط الذي يربط المفهومين معاً

      .يبين مثال لخريطة المفاهيم ) ٢( الشكل رقم 

  :  التدريس بخرائط المفاهيم

المراحل األساسية التي يمر بها المعلم أو الطالب أثنـاء           ) ١١٩ ،١٩٩٨(    يحدد كامل   
  :استخدام  مدخل خرائط المفاهيم  وهي 

وتنطوي تلك المرحلة على ثالث خطـوات، أو        : مرحلة تقديم منظم الخبرة المتقدمة      -١
أنشطة يقوم بها المعلم بعد تنظيمه للمادة التعليمية بطريقة مبـسطة، وتحديـده للـسلوك               



٤٦  

توضيح األهداف التدريسية، وتقديم مـنظم الخبـرة المتقدمـة،          : ي للطالب وهي    المدخل
  .واستثارة الوعي للتأكد من استيعاب الطالب للخبرات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٧  

  

  

  

  

  

تتأتى من خالل عمل ترتيب منطقي للتعلم، لتوضيح بنيـة       :  مرحلة تقديم مادة التعلم      -٢
المحتوى الستخراج قائمة للمفاهيم الرئيسية والنوعية، ثـم        المحتوى التعليمي، وتحليل هذا     

  .تقديم المحتوى بطريقة تجذب انتباه الطالب ، وتساعده على إدراك العالقات بين المفاهيم

تتم من خالل ممارسة األنشطة التي من شأنها تأكيـد       :  مرحلة تدعيم البنية المعرفية      -٣
يدة لديها، ويتطلب ذلك اسـتخدام مبـدأ التوفيـق    البنية المعرفية التي تم إضافة مفاهيم جد 

التكاملي للربط بين المفاهيم الجديدة وتقديمه، والتمايز المتقدم إلضافة أبعاد ومعان جديـدة        
للمفاهيم، وتشجيع أسلوب التفكير النقدي، واستخدام الخرائط كمنظمات بعدية ثـم التقـويم     

  .ا ، ونقاط الضعف ومحاولة عالجهاللموقف التعليمي ككل لتشخيص نقاط القوة وتدعيهم

  :التعقيب على اإلطار النظري

   تناول اإلطار النظري توضيحا للنظرية البنائية التي تعتبر المتعلم محور عملية التعلم،             
و تركز على األفكار و المعلومات  الموجودة في بنيته المعرفية من أجل تكـوين معرفـة    

ر التي بحوزته ، أو يضاف إليها معلومات جديـدة، أو           جديدة، و يتم ذلك إما بتعديل األفكا      
  .بإعادة تنظيم ما هو موجود لدية من معارف، أو معلومات

  و تفترض البنائية أن التعلم عملية نشطة يعتمد فيها المتعلم على الجهد العقلي من أجـل                
م معرفته  و يبني المتعل  . الوصول إلى اكتشاف المعرفة ، أو تفسير ظاهرة، أو إثبات قانون          

الخاصة به بناء على خبرته، أي أن الخبرة هي المحدد األساسي لتلك المعرفـة التـي ال                 
يستقبلها بصورة سلبية من المعلم، أو من البيئة المحيطة به، بل يشكل معنى مختلف  تماما            
عن المعلومات و األفكار الجديدة ، ، و التعلم أيضا عملية غرضيه التوجه  يسعى المتعلم                

  . اللها إلى تحقيق أغراض تسهم في حل المشكلةمن خ

 و تؤكد البنائية على أن المعرفة القبلية شرط أساسي لبناء التعلم ذو المعنـى ، حيـث أن      
التفاعل بين معرفة المتعلم الجديدة، و معرفته السابقة تعد أحد المكونات  المهمة في عملية               

علم ذو المعنى القائم على الفهم، و هـذا مـا   التعلم ذو المعنى، فلهذا ركز البنائيين على الت      
  .يتالءم مع  الفكرة األساسية لنظرية أوزوبل للتعلم ذو المعنى



٤٨  

 و تمثل نظرية بياجية في التعلم المعرفي اإلطار العام، أو المالمح العامة لمنظور البنائية              
 أو  السيكولوجي عن المعرفة واكتسابها، حيث تتم من خالل تعـديل فـي المنظومـات ،              

  ).التمثيل و المواءمة( التراكيب المعرفية للمتعلم من خالل آليات عملية التنظيم الذاتي

   كما تضمن اإلطار النظري أيضا تفسيرا لنظرية أوزوبل في التعلم ذو المعنـى الـذي               
ينتج من ربط التعلم الجديد مع األفكار التي توجد في بناء المتعلم المعرفـي مـن أجـل                  

ائم على الفهم و االستيعاب ، و ليس تعلم قائم على الحفظ و االسـتظهار،            الوصول لتعلم ق  
وتضمن كذلك شروط حدوث التعلم ذو المعنى ، كأن تكون المعلومة ذات معنى للمـتعلم،               

  .أن يكون المتعلم مستعد ذهنيا للتعلم
     واحتوي اإلطار النظري على عدة تعريفات للمفهوم، و التي إن اختلفت في الـصياغة   
اللغوية بحسب آراء التربويين، إال أنهم اعتبروه  إما تجريد، أو صورة ذهنية، أو معنـى،          
أو فهم، أو مجموعة من الصفات ، أو الرموز المشتركة التي تجمع فيها خصائص تميـزه   
عن غيرة من المفاهيم، كما احتوى أيضا على توضيحا لخصائص المفاهيم و أنواعهـا، و        

  .  فهوم عن طريق االستنباط و االستقراءبيان كيفية اكتساب الم
    وأخيرا تطرق اإلطار النظري إلى شرح وافي ألهمية، وفاعليـة اسـتخدام خـرائط              
المفاهيم موضوع الدراسة في عملية التعليم و التعلم كاستراتيجية تدريسية ، فلقـد اقتـرح     

علميـة، حيـث    نوفاك استخدامها كتطبيق فعلي لنظرية أوزوبل في وضع تصور للمادة ال          
  .تحدد المفاهيم الرئيسية في أعلى الخريطة، و تليها المفاهيم الفرعية في مستويات تالية

    و لقد استفاد الباحث من اإلطار النظري في تصميم خـرائط المفـاهيم فـي بعـض                 
موضوعات مادة الجراحة و الباطنة التمريضية، حيث رتبت المفاهيم األساسـية األكثـر             

ة في ، أعلى الخريطة، تليها المفاهيم الفرعية، و األقل عمومية و شمولية    عمومية و شمولي  
في مستويات تالية مع مراعاة ترتيب المفاهيم التي على مستوى واحد مـن العموميـة و                
الشمولية في مستوى أفقي، و المفاهيم ذات المستويات المختلفة من العمومية و الـشمولية              

  .اهيم بواسطة روابط وعالقاتفي مستوى رأسي، مع ربط هذه المف
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  الـدراســــات السـابـقــــة
  
  

  -:وتشمل
  
  . دراسـات تناولـت الفلسفـة البنائيـة  .١
  
  .        دراسـات تناولـت فعاليـة استخـدام خرائـط المفاهيـم كأداة تدريسـه .٢
  
 تناولـت فعاليـة استخـدام خرائـط المفاهيـم في تصميم و تنظيم دراسـات .٣

  .المحتـوى الدراسـي
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  :الدراسـات السابقـة:  ثالثاً 

إن التركيز على استخدام خرائط المفاهيم في تدريس العلوم من أجل زيادة فاعليته كـان    ِ    
ي مجال استخدام خرائط المفـاهيم  المحور لعديد من الدراسات التربوية ، إال أن البحوث ف   

في تدريس مقررات التمريض بعامة ، ومقرر الجراحة و الباطنة التمريضية بخاصة كان             
نادراً في حدود علم الباحث ، لهذا تناول الباحث الدراسات السابقة التي تتعلق باسـتخدام               

عتمادا كبيـرا  خرائط المفاهيم في مجال تدريس العلوم، نظرا ألن مناهج التمريض تعتمد ا        
على الحقائق والمبادئ و المفاهيم و التعميمات العلمية في بنائها،و سوف يـتم فـي هـذا               
الفصل عرض الدراسات والبحوث التي أطلع عليها الباحث مع مراعاة عرضـها وفـق              

    :تسلسلها الزمني من القديم إلى الحديث ، ولقد صنف  الباحث الدراسات و البحوث إلى
  .   لت الفلسفة البنائية دراسات تناو-١
  .      دراسات تناولت فعالية استخدام خرائط المفاهيم كأداة تدريسه-٢
 دراسات تناولت فعالية استخدام خرائط المفاهيم فـي تـصميم و تنظـيم المحتـوى                -٣

  . الدراسي
  

  . دراسـات تناولـت  الفلسفـة البنائيـة : أوالً
 طرق التدريس القائمة على الفلسفة البنائيـة        أظهرت الدراسات التي تناولت فعالية        

األثر الفعال في زيادة تحصيل الطلبة، و تنمية أسلوب التفكير العلمي لديهم، و االهتمام              
بقدراتهم العقلية من خالل التأكيد على الدور النشط للطالب عبر المـشاركة الفكريـة،              

  :   ومن هذه الدراساتوالعقلية في األنشطة واإلجراءات العملية التي يقوم بها،
    
   : )١٩٩٨( دراسة زيتون - ١

    سعت هذه الدراسة للكشف عن فاعلية عن استخدام إستراتيجية التحليل البنائي فـي             
تصويب التصورات البديلة عن القوة، والحركة لدى دارسي الفيزيـاء ذوي األسـاليب          

  .المختلفة
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 من طالبات الصف األول الثانوي       حيث اقتصرت عينة الدراسة التجريبية على عينة      
طالباً وطالبة  ] ١٠١[ بمدرسة دمنهور للطالبات بجمهورية مصر العربية، وبلغ عددهم      

من طالب الفرقة الرابعة من قـسم الفيزيـاء والكيميـاء بكليتـي التربيـة بـدمنهور           
معلمـاً   ] ٧٦[ طالب وطالبـة، و   ] ١٤٨[ و، ٩٨-٩٧واإلسكندرية درسوا الفيزياء عام     

[ لمة من بين معلمي الفيزياء بمحافظة البحيرة، في حين اختيرت عينـة المعالجـة           ومع
  ]. ٩٨-٩٧[ طالبة بمدرسة بنات دمنهور درسوا الفيزياء الفصل الثاني عام  ] ٧٢

ودلت نتـائج   . ، ومقياس أساليب التعلم      "FCI"      واستخدم الباحث قائمة مفهوم القوة      
لتحليل البنائي في تصويب التصورات البديلة عن القوة        الدراسة على قدرة استراتيجية ا    

  . والحركة لدى طالب الصف األول الثانوي
  
   ): ١٩٩٨( دراسة عبد الهادي - ٢  

   سعت هذه الدراسة إلى تقصي فعالية استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية التفكير             
و . من خالل مادة العلـوم    االبتكاري، والتحصيل لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي        

اقتصرت عينة الدراسة على فصلين من تالميذ الصف الخامس بمدرستي الفريق عزيز            
المصري، و مدرسة الناصر صالح الدين بإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة            

أحدهما تجريبية  : حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين     . بجمهورية مصر العربية    
م نموذج التعلم البنائي، و المجموعة األخرى تجريبية تدرس باسـتخدام           تدرس باستخدا 

و لقـد   . و لقد أعدت الباحثة لذلك دليل للمعلم، واختبارا تحـصيليا           . الطريقة التقليدية 
كشفت نتائج الدراسة عن أهمية استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية قدرات التالميذ             

فضل من الطرق التقليدية في تدريس العلوم ، كما دلت          على التفكير اإلبتكاري بطريقة أ    
  .على أنة على درجة عالية من الفعالية لزيادة التحصيل الدراسي 

    وأوصت الباحثة بتشجيع المعلمين على استخدام استراتيجيات متنوعة في تـدريس           
سـية  العلوم تعمل على تنمية التفكير االبتكاري لدى التالميذ، و إعـداد الكتـب المدر             

بطريقة تساعد هم على تنمية التفكير االبتكاري ، و ليس بطريقة تساعدهم على الحفظ              
        .واالستظهار

   ):١٩٩٩( دراسة عبد النبي -٣
     حاول الباحث من خالل دراسته التعرف إلى أثر استخدام دائرة التعلم على اكتساب 

و بقاء أثر التعلم ، واالتجاهات لدى       المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة المادة و الطاقة ،         
التالميذ الصف األول اإلعدادي بجمهورية مصر العربية مقارنة بالطريقة العادية فـي            

واقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من تالميذ الصف األول اإلعـدادي           . التدريس
هم إلى اختيرت عشوائيا من مدارس مدينة أسوان ، و بلغ عددهم ثمانون تلميذا تم تقسيم          

مجموعة تجريبية قوامها أربعون تلميذا تقوم باستخدام دائرة التعلم عند دراسة الوحـدة             
المختارة، ومجموعة أخرى ضابطة قوامها أربعون تلميذا تقـوم باسـتخدام الطريقـة             

  . العادية في التدريس 
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قيـاس      أعد الباحث لذلك اختبارا تحصيليا للمفاهيم المتضمنة بالوحدة المختارة ، وم          
أشارت النتائج إلى تفـوق المجموعـة التجريبيـة التـي     . االتجاهات نحو مادة العلوم  

في االختبـار التجريبـي     ) تطبيق  - فهم   -تذكر(استخدمت دائرة التعلم على مستويات      
على المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة العادية ، كما أشـارت إلـي وجـود            

طي درجات تالميذ مجموعتي الدراسة في مقياس       فروق ذات داللة إحصائية بين متوس     
االتجاه نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية ، مما يبرز األثر الفعال فـي اسـتخدام            

  .دائرة التعلم في جذب انتباه وتنمية اهتمام التالميذ لما يتعلمونه
، و      و أوصى الباحث بضرورة استخدام دائرة التعلم بمراحـل التعلـيم المختلفـة      

تدريب المعلمين وطالب كليات و معاهد إعداد المعلمين على استخدام أسـلوب دائـرة          
  .التعلم في التدريس

  ):١٩٩٩( دراسة الجندي و شهاب  - ٤
 في (V)     أجريت هذه الدراسة للكشف عن أثر استخدام نموذجي التعلم البنائي والشكل

الب الصف األول الثـانوي فـي       تصحيح التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لط      
اقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من طالب كـال   . مادة الفيزياء واتجاهاتهم نحوها   

من مدرسة شبرا الثانوية للبنات ، و مدرسة التوفيقية الثانوية للبنـين التابعتـان إلدارة               
ـ            صول شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، حيث اختيرت ثالثة ف

) ٩٠(األولى تجريبية وعدد أفرادهـا      : من كل مدرسة ، وقسمت إلى ثالثة مجموعات         
طالبا و طالبة تدرس وفقا لنموذج التعلم البنائي ، والمجموعة الثانية تجريبيـة وعـدد               

المعرفي ، والمجموعـة  )  V(طالبا وطالبة يدرسون وفقا لخرائط الشكل ) ٩٠(أفرادها 
  .يدرسون وفقا للطريقة التقليدية) ٩٠(ها الثالثة ضابطة وعدد أفراد

    وأعد الباحثان لهذا الغرض دليلي المعلم لتدريس وحدة الطاقـة الحراريـة وفقـا              
من كتاب الفيزياء للـصف األول الثـانوي ،         ) V(لنموذج التعلم البنائي ونموذج الشكل      

اسة إلى تفـوق    توصلت الدر . واختبارا تحصيليا ،  ومقياس لالتجاه نحو مادة الفيزياء          
على كل من التعلم وفقا للنموذج البنائي، والـتعلم وفقـا           ) V(التعلم وفقا لنموذج الشكل     

للطريقة التقليدية، وذلك بالنسبة للتحصيل الدراسي، أما بالنسبة لتنمية االتجاهات نحـو            
نموذج مادة الفيزياء فقد تفوق التعلم وفقا لنموذج التعلم البنائي على كل من التعلم وفقا ل              

   .، والتعلم وفقا للطريقة التقليدية) V(الشكل 
   
   ):٢٠٠٠( دراسة قرني - ٥

 هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام أسلوب دائرة التعلم المصاحبة لألنشطة 
اإلثرائية في تدريس العلوم لكل من المتفوقين،والعاديين بالصف الخامس االبتدائي علـى            

ولقد أقتصر تطبيق البحـث     . مية،وتنمية أنماط التعلم، والتفكير لديهم    اكتسابهم المفاهيم العل  
على عينة من التالميذ المتفوقين والعاديين بالصف الخامس في محافظة الدقهلية بجمهورية           
مصر العربية، حيث تم اختيار التالميذ المتفوقين في ضـوء متغيـري الـذكاء العـام ،                 



٥٣  

، وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين إحـداهما        والمستوى التحصيلي السابق في العلوم      
تجريبية، واألخرى ضابطة بحيث تشمل كل مجموعة قسمين مـن التالميـذ المتفـوقين              

  .والعاديين ، ثالثون من المتفوقين ، و ستون من العاديين لكل مجموعة
      اشتملت أدوات الدراسة على اختبار تحصيلي في المفاهيم العلمية المتـضمنة فـي             

لمغناطيسية و الكهربية ، واختبار أنماط التعلم و التفكير لدى األطفال ، واختبار القدرات              ا
ودلت نتـائج  . العقلية ، وأنشطة إثرائية، وأنشطة تعليمية طبقا لدورة التعلم في مادة العلوم        

بين متوسطات درجات .) ٠١(الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
وعتين سواء من المتفوقين، أو العاديين لصالح المجموعـة التجريبيـة علـى             أفراد المجم 

االختبار، كما دلت نتائج الدراسة أيضا على وجود فروق دالة إحصائيا بـين متوسـطات               
درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة فيما يتعلق باكتساب المفاهيم العلمية لصالح           

   .المجموعة التجريبية 
  

  :  ى الدراسات السابقة التي تناولت طرق التدريس القائمة على الفلسفة البنائية تعقيب عل
بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت طرق التدريس القائمة على الفلسفة البنائيـة             

  :اتضح للباحث ما يلي
هدفت بعض الدراسات للكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية التحليل البنائي فـي             ×

  .لتصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى المتعلمينتصويب ا
 سعت دراسات أخرى إلى التعرف على فاعلية نموج التعلم البنائي في تنمية التفكير       ×

  .االبتكاري ، و زيادة التحصيل لدى المتعلمين
 حاولت دراسات أخرى التعرف إلى أثر استخدام دائرة التعلم على اكتساب المفاهيم            ×

  .و االتجاهات لدى المتعلمينالعلمية، 
أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى فاعلية استخدام استراتيجية التحليل البنائي فـي             ×

تصويب األخطاء المفاهيمية لدى المتعلمين، و تنمية التفكيـر االبتكـاري، و  زيـادة               
  .التحصيل، و تنمية اتجاهات إيجابية نحو التعلم الموضوعات العلمية

لدراسات تفوق المجموعات التجريبية التي درست باستخدام نمـاذج          أظهرت تلك ا   ×
التعلم البنائي، و دورة التعلم على أفراد المجموعات الضابطة الذين درسوا باسـتخدام             

  .الطريقة في االختبار التحصيلي البعدي
أوصت الدراسات بضرورة تبني استراتيجيات التعلم البنائي لما لها من أثـر فـي               ×

  .يل، و تنمية التفكير االبتكاري، و اكتساب عمليات العلمزيادة التحص
اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث اسـتخدام األداة التدريـسية              ×
، كذلك من حيث عدد أفراد العينات، و المراحـل التعليميـة التـي              )خرائط المفاهيم (

  .أجريت فيها الدراسات
ات السابقة من حيث أنها لم تظهر فـروق فـي           اختلفت الدراسة الحالية مع الدراس     ×

  .التحصيل ي االختبار البعدي بين المجموعات التجريبية، و المجموعات الضابطة
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استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري، و في تصميم الخرائط       ×
المعالجات المفاهيمية ، و في إعداد االختبار التحصيلي، و مقياس االتجاه، و في عمل              

  .اإلحصائية
     
    
  
  

   :دراسات تناولت فعالية استخدام خرائط المفاهيم كأداة تدريسية:   ثانيا
  تعددت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت فعالية استخدام خرائط المفاهيم مـن            
حيث أهدافها، و إعدادها، وأثرها في كل من التحصيل، و تنمية اتجاهات إيجابية لـدى            

  أبرزت  تلك الدراسات الدور الهام الذي تقوم به خرائط المفاهيم الطلبة نحوها، و 
البحث التربوي، و التقويم، و تخفيف القلق       :     في تحقيق العديد من المهام التربوية مثل      

  :عند المتعلمين، و تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لديهم، و يمكن أن نذكر منها 
  

  : ربيــــةالدراسـات العـ:  أوال
   ) :١٩٩٢(  دراسة معوض و العطار - ١

      هدفت هذه الدراسة للكشف عن مدى فاعلية استخدام خرائط المفاهيم علـى تنميـة              
عمليات العلم األساسية المرتبطة بالعلوم لدى طلبة الصف الرابـع االبتـدائي، و كـذلك               

و لقـد   . مليـات العلـم   الكشف عن طبيعة العالقة بين التحصيل في العلوم، و مهارات ع          
طالبـا يمثلـون المجموعـة       ) ١٠٣: ( طالبا منهم  ) ٢١٢( اشتملت عينة الدراسة على     

يمثلون المجموعة التجريبية ، و استخدم الباحث خريطة المفـاهيم        ) ١٠٩( الضابطة ، و    
من الكتاب المقرر، و أ عد اختبـار تحـصيلي، و           ) اإلنسان و الطبيعة    ( لتدريس وحدة   

المالحظـة، و   ( قياس عمليات العلم األساسية، و الذي يحتوي علـى مهـارات            اختبار ل 
ت ( ،  استخدما الباحثان اختبار    ) التصنيف، و االستنتاج ، و القياس ، و استخدام األرقام           

  .، و معادلة بيرسون للتحقق من فروض الدراسة )
  :   و لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيـة          وجود فروق    ) ١( 
المالحظة ، و التصنيف    (في اختبار مهارات عمليات العلم           ) ٠,٠١( عند مستوى داللة    

  . لصالح المجموعة التجريبية ) ، و االستنتاج 
بـين   ) ٠,٠١( توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى             ) ٢( 
   .جات االختبار التحصيلي و درجات مهارات عمليات العلم در
   
           ) :١٩٩٣( دراسة الرواشدة - ٢
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     هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام مخططات المفاهيم على اكتساب طلبة            
الصف الثامن األساسي للمعرفة و المفاهيم  و تفسير الظواهر و حل المـشكالت، حيـث                

طالبا و طالبة من مدارس أربد الحكوميـة بـاألردن           ) ١٨٢(الدراسة على   اشتملت عينة   
أحدهما تجريبية تدرس باستخدام استراتيجية خرائط المفـاهيم، و         :،قسمت إلى مجموعتين    

واستخدم الباحث أسلوب تحليل التباين     . األخرى ضابطة تدرس باستخدام الطريقة التقليدية     
ية، و أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحـصائية         ثنائي التصميم الختبار فروضة الصفر    

لصالح المجموعة التجريبية  الذين تعلموا باستخدام خرائط المفاهيم في مستوى اكتـساب             
  .المفاهيم ، و حل المشكالت أفضل من أقرانهم في المجوعة الضابطة 

   :)١٩٩٤( دراسة الخميس - ٣  
تراتيجية خرائط المفاهيم في تدريس مادة     سعت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام اس

العلوم لدى التالميذ الصف األول اإلعدادي، وأثرها على تحصيلهم الدراسي عند مستويات      
واقتصرت الدراسـة علـى عينـة       . ، وعلى تفكيرهم الناقد   ]  التطبيق   – الفهم   –التذكر  [ 

يـة  بمحافظـة     عشوائية من تالميذ الصف األول اإلعدادي من إحدى المـدارس اإلعداد          
األولـى تجريبيـة تـدرس      : القاهرة بجمهورية مصر العربية ، وزعت على مجموعتين         

باستخدام استراتيجية خرائط المفاهيم، والمجموعة األخرى ضـابطة تـدرس بالطريقـة            
  . المعتادة

.     وأعدت الباحثة لذلك دليل المعلم وفقاً الستراتيجية خرائط المفاهيم، واختباراً تحصيلياً          
ودلت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجية التدريس باستخدام خرائط المفـاهيم تزيـد مـن               
تحصيل التالميذ بشكل أفضل من الطريقة التقليدية، وتساعد المتعلمين على تـذكر وفهـم              
المادة الدراسة بطريقة ذات معنى، كما تؤدي إلى إكـساب التالميـذ مهـارات التفكيـر                

ب كل من المعلمين و المتعلمين على بناء خرائط المفاهيم، و           وأوصت الباحثة بتدري  .الناقد
تشجيع المشاركين في تأليف الكتب المدرسية على بناء خرائط المفاهيم للكتـاب ككـل أو             

    .للوحدات المتضمنة فيه
  
  ] :١٩٩٥[  دراسة العارف -٤

ة قدرات      أجريت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام المنظمات المعرفية على تنمي          
وتكونت . التفكير اإلبتكاري لدى طالب المرحلة الثانوية العامة من خالل تدريس الفيزياء            

طالباً وطالبة اختيرت عشوائياً، وشملت أربع فصول بمحافظتي        ] ١٦٠[ عينة الدراسة من    
إحـداهما ضـابطة    : الجيزة والقاهرة بجمهورية مصر العربية ، قسمت  إلى مجموعتين         

[  طالبا وطالبة تدرس بالطريقة التقليدية، واألخرى تجريبية تكونت من         ] ٨٠[  تشكلت من   
طالبا وطالبة تدرس باستخدام المنظمات المعرفية التي شملت في إحـدى جوانبهـا              ] ٨٠

الخرائط المفاهيمية التي استخدمت كمنظمات قبلية، ومنظمـات تقـدم أثنـاء الـشرح ،               
  .ومنظمات بعدية
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 دليل للمعلم لتدريس األبواب الثالث والرابـع والخـامس مـن               وشملت أدوات الدراسة  
الكتاب المدرسي لمادة الفيزياء المقرر على طالب الصف األول الثانوي، واختبارا يقيس            

وأوضحت نتائج الدراسـة إلـى      ].  األصالة   – المرونة   –الطالقة  [ التفكير اإلبتكاري في    
الطالقـة  (وعة الضابطة في مكونات     تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجم      

، مما يؤكد على دور المنظمات المعرفية في إكساب الطالب قـدرات        )والمرونة واألصالة 
  .التفكير اإلبتكاري

  أوصى الباحث بتدريب المعلمين على استخدام المنظمات المعرفية كمحاور تتجمع حولها          
ة القدرات االبتكارية لدى طـالب      و عليها مجمل األفكار الجديدة خالل التعلم بغرض تنمي        

جميع المراحل التعليمية المختلفة، والتوسع في استخدامها في عرض الموضوعات العلمية           
   .في مجال العلوم كل بما يتناسب مع طبيعة المادة في جميع المراحل التعليمية

  
   ) :١٩٩٥ (  دراسة محمود-٥
المفاهيم في مادة العلوم على  أجريت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام مخططات   

التحصيل العلمي ، و اكتساب العمليات العلمية لدى طلبة الصف السادس االبتدائي في 
)  طالبة١٠٧ طالبا و ١٣٢( طالبا و طالبة، ) ٢٣٩(األردن ، و تكونت عينة الدراسة من 

ة األولى ضابط: اختيرت بطريقة عشوائية ، ثم وزعت الباحثة العينة على مجموعتين
و . تدرس باستخدام الطريقة التقليدية، و الثانية تجريبية تدرس باستخدام خرائط المفاهيم 

استخدم الباحث اختباران أحدهما لقياس التحصيل العلمي، و الثاني لقياس اكتساب المفاهيم 
  العلمية ، و استخدم الباحث تحليل التباين الثنائي الختبار فروض الدراسة 

دراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في تحـصيل العلـوم لـصالح          و توصلت هذه ال   
المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام مخططات المفاهيم، بينما ال توجد فروق بـين              
المجموعتين التجريبية و الضابطة في اكتساب المفاهيم العلمية ، في حين كان هناك فروق              

أن الفروق كانت دالة إحـصائيا لـصالح        واضحة في تحصيل العلوم لصالح اإلناث ، إال         
   .الذكور في اكتساب المفاهيم العلمية 

  
  :١٩٩٥ دراسة سرور -٦

      تناولت هذه الدراسة فاعلية تخريط المفاهيم لتنمية كل من القـدرة علـى التفكيـر               
المنطقي، والتحصيل الدراسي في العلوم الفيزيائية لدى طالب شعبة التعليم االبتدائي القسم            

حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية تـدرس باسـتخدام           . األدبي بكلية التربية  
وأعد الباحث لـذلك دليـل      . خرائط المفاهيم، ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية      

  .للمعلم ، واختبارا تحصيليا 
بـين  ) ٠,٠١(   وأسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى            

طات درجات الطالب لصالح المجموعة التجريبية في كل من التحصيل الدراسـي،            متوس
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وكذلك القدرة على التفكير المنطقي ، ووجود عالقة ارتباطيه دالة في التحصيل الدراسي،             
  والتفكير المنطقي سواء بالنسبة للمجموعة التجريبية، أو المجموعة الضابطة

  
   :  ]١٩٩٦[  دارسة العارف - ٧

 هذه الدراسة إلى معرفة أثر تدريس وحدة مقترحة باستخدام خرائط المفاهيم على               هدفت
تحصيل الصف األول اإلعدادي المتأخرين دراسياً في مادة العلوم، واتجاههم نحو العلوم،            

تلميذاً وتلميذة في الصف األول      )  ١٠٠( واقتصرت الدراسة على عينة عشوائية عددها       
تأخرين دراسياً اختيرت  مدرستين مـن المـدراس اإلعداديـة           اإلعدادي من التالميذ الم   

ضـابطة  :  بمحافظتي القاهرة والجيزة بجمهورية مصر العربية ، وقسمها إلى مجموعتين         
تلميذاً وتلميذة، أعـد الباحـث       ) ٥٠( تلميذاً وتلميذة ، وتجريبية وعددها       ) ٥٠( وعددها  

يلي لقياس مدى تحصيل التالميذ عينة      اختبار تشخيصي في المفاهيم العلمية واختبار تحص      
الدراسة للمعلومات والمفاهيم والقوانين المتضمنة في الوحدة وأعد مقياس لالتجاه لقيـاس            

  .اتجاه التالميذ نحو مادة العلوم
   وتوصلت الدراسة إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبية لكـل بالمقارنـة باألسـلوب             

لوحدة لتالميذ المجموعة الضابطة، كمـا أدت نتـائج         التقليدي المستخدم في تدريس نفس ا     
الدراسة إلى حدوث تغير في اتجاهات التالميذ نحـو مـادة العلـوم فـي الـصف األول       

  . اإلعدادي
     . وأوصى الباحث باستخدام خرائط المفاهيم في تدريس العلوم من قبل المعلمين

  
   ] :١٩٩٧[  دراسة الحلو - ٨

عرفة أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تحسين تعلـم مـادة                تناولت هذه الدراسة م   
وتكونت عينـة الدراسـة مـن       . العلوم لدى طلبة الصف الثاني اإلعدادي في قطاع غزة        

طالبا، والثانية ضابطة بلغ عـدد أفرادهـا        ) ٣٠(شعبتين األولى تجريبية بلغ عدد أفرادها       
يس الشعبة األولى من خالل استخدام      وتم تدر . طالبا تم اختيارهم بطريقة عشوائية      ) ٣١(

  .الخرائط المفاهيمية وتم تدريس الشعبة الثانية بالطريقة المعتادة
وقد دلت النتائج الدراسة على .  وأعد الباحث لهذا الغرض دليل للمعلم ، واختبارا تحصيليا

تفوق أفراد المجموعة التجريبية التي درست باستخدام خرائط المفـاهيم فـي االختبـار              
. التحصيلي على أفراد المجموعة الضابطة التي درست باسـتخدام  الطريقـة المعتـادة             

وأوصى الباحث باستخدام الخرائط المفاهيمية في تدريس جميع المواد الدراسية في مختلف    
  .المراحل التعليمية 

  
  ) :١٩٩٨ ( دراسة قرني - ٩ 
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أسلوب للتعلم فـي تنميـة         استهدفت هذه الدراسة التعرف على دور خرائط  المفاهيم ك         
التحصيل الدراسي، و اكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتـدائي             

  .في محافظة المنصورة بجمهورية مصر العربية المتأخرين دراسيا في مادة العلوم 
    وتكون مجتمع  الدراسة من تالميذ و تلميذات الصف الخامس االبتـدائي المتـأخرين              

تلميذا و تلميذة تم توزيعهم إلى مجمـوعتين أحـدهما كانـت             ) ٩٠( بلغ عددهم    دراسيا،
المجموعة التجريبية، و الثانية هي المجموعة الضابطة، واستخدم الباحثان اختبار الـذكاء            
المصور ألحمد زكي صالح، و اختبار تشخيصي، و اختبار تحصيلي يقع في مـستويات              

: مليات العلم ، و أقتصر على خمس عمليـات هـي            التذكر والفهم و التطبيق، واختبار ع     
التصنيف و االستنتاج و فرض الفروض و تفسير البيانات  و التصميم التجريبـي، و تـم      
التدريس ألفراد المجموعة التجريبية باالستعانة بخرائط المفاهيم، و أسفرت الدراسة عـن            

  :  النتائج التالية 
بـين متوسـطات درجـات       )٠,٠١( مستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند      ) ١( 

التالميذ الذين يدرسون باستخدام خرائط المفاهيم و الذين يدرسون بالطريقة المعتادة فـي             
التذكر و الفهم والتطبيق، و كـذلك       : تحصيلهم  الدراسي على االختبار بمستوياته الثالثة        

  .يم االختبار ككل لصالح الطالب الذين يدرسون باستخدام خرائط المفاه
بـين متوسـطات درجـات       ) ٠,٠١( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ) ٢(

التالميذ الذين يدرسون باستخدام خرائط المفاهيم و الذين يدرسون بالطريقة التقليدية فـي             
  .اكتساب عمليات العلم لصالح التالميذ الذين يدرسون باستخدام خرائط المفاهيم 

 ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات الطـالب فـي            توجد عالقة ارتباطيه   ) ٣( 
تحصيلهم الدراسي و متوسطات درجاتهم في اختبار عمليات العلم و كانت داللة معامـل              

سواء بالنسبة للمجموعـات التجريبيـة أو المجموعـات          ) ٠,٠١(االرتباط عند مستوى    
  .  الضابطة

احثة توصي بـضرورة اسـتخدام         وفي ضوء ما أسفرت الدراسة من نتائج ، فان الب     
خرائط المفاهيم في تدريس العلوم، لما يتصف به هذا األسلوب من تعـاون، و مـشاركة                
إيجابية، و حوار، و مناقشة بين التالميذ المتأخرين دراسيا و بعـضهم الـبعض، و بـين             

ة من  و التفاعل من أجل تحقيق األهداف المرجو      . التالميذ ، و معلم العلوم في عملية التعلم       
تدريس العلوم، و تبني هذا األسلوب من قبل المعلمين، و الموجهين، و المـسؤولين فـي                

    .مجال تدريس العلوم كأحد األساليب الفعالة في التعلم
  

   ) :١٩٩٨(  دراسة عبد الهادي وحبيب - ١٠
سي     هدفت الدراسة إلى تتبع مستويات نمو مفهوم المادة لدى تالميذ مرحلة التعليم األسا        

واقتصرت الدراسة على قياس مـستوى نمـو        . ، من صف دراسي إلى الصف الذي يليه       
التالميذ لمفهوم المادة المتضمنة في كتب العلوم من الصف الرابع حتى الـصف الثالـث               
اإلعدادي بالمدارس الحكومية بمحافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وتم اختيار عينة           
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) ٥٦( التعليم األساسي بمحافظة القاهرة من الصف الرابع    عشوائية من بين مدارس مرحلة    
طالبا، ومن الـصف األول     ) ٥٠(طالبة و ) ٤٨(طالبة، ومن الصف الخامس   ) ٤٨(طالبا و 

) ٥٥(طالبـة و  ) ٥١(طالبا، ومن الصف الثاني اإلعـدادي       ) ٥٨(طالبة و   ) ٥٢(اإلعدادي
   . طالبا) ٥٥( طالبة  و) ٥٢(طالبا، ومن الصف الثالث اإلعدادي

 –التـذكر   [     واقتصر البحث على قياس مستوى النمو على مستويات تعلم المفهوم في            
وذلك عن طريق اختبار موضوعي من نوع االختيار من متعدد ، وقـد           ]  التطبيق   –الفهم  

قام الباحث بتحليل محتوى وحدات مفهوم المادة المتضمن في كتب العلوم والمقررة علـى        
وأشارت نتائج الدراسـة إلـى      . األساسي وذلك لبناء خرائط المفاهيم    تالميذ مرحلة التعليم    

عدم نمو مفهوم المادة بطريقة رأسية وطريقة أفقية تراعي عمق المفهوم وشموله، و يرجع 
ذلك إلى عدم وجود رابطة بين موضوعات مفهوم المادة في الصف الـذي يـدرس بـه                 

ع إلى طرق التدريس التقليدية التـي       التالميذ و بين الذي سبق لهم دراستها، و كذلك يرج         
تعتمد على الحفظ و التلقين، و أيضا دلت على وجود تجانس بين المجموعات الخمسة في               
أسئلة االختبار الخاص لمفهوم المادة ،مما يدل على أن مستوى التعلم متدن،  كما أشارت               

الستخدام خرائط  إلى حدوث نمو في مفهوم المادة بين تالميذ كل فصل و الذي يليه نتيجة               
 –التـذكر  [ المفاهيم سواء للعينة ككل أو لعينة البنين و البنات كل على حدة في مستويات    

  ] . والتطبيق –والفهم 
  

  :١٩٩٩ دراسة صالح -١١
    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام كل من خرائط المفاهيم، وخـرائط              

صف األول اإلعدادي عن بعـض المفـاهيم   على تصحيح تصورات تالميذ ال) ( Vالشكل 
العلمية، واقتصرت عينة الدراسة على عينة عشوائية من تالميذ الصف األول اإلعـدادي             
بالمدارس الرسمية بمحافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية، قـسمت إلـى مجموعـة             
 تجريبية تدرس تدرس باستخدام طريقة خرائط المفاهيم، ومجموعة تجريبية أخرى تدرس          

  .، وضابطة تدرس باستخدام الطريقة التقليدية)V(باستخدام نموذج شكل  
   واستخدم الباحث دليلين للمعلم، واختباراً تحصيلياً بعدياً للمعارف بوحدتي المادة والطاقة   

م، وأشارت نتائج الدراسة    ١٩٩٨ –م  ١٩٩٧في كتاب العلوم للصف األول اإلعدادي لعام        
 الخطأ عن المفاهيم العلمية، هذا مما يوضح أهمية التدريس          إلى تصحيح تصورات التالميذ   

  .  لجعل التعليم ذا معنى) V(باستخدام كل من خرائط المفاهيم وخرائط الشكل 
  

  ):١٩٩٩( دراسة عفانة -١٢
   سعت هذه الدراسة إلى تقصي اثر استخدام ثالث استراتيجيات لمخططات المفاهيم في            

ب الـصف الثـامن، و اتجاهـاتهم نحـو كـل مـن         تعليم الرياضيات على تحصيل طال    
طالبا من طـالب    ) ١٨٤(وبلغت عينة الدراسة    . الرياضيات، و اإلستراتيجيات المستخدمة   

الصف الثامن في مدرسة النصيرات اإلعدادية بنين في قطاع غزة موزعين علـى أربـع         
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ليديـة، و  بالطريقـة التق ) أ(فصول اختيرت بطريقة قصدية ، إذ تم تدريس الصف الثامن          
) منظمات متأخرة ( باستراتيجية مخططات المفاهيم المعطاة بعد الدرس) ب(الصف الثامن   

باستراتيجية مخططات المفاهيم القائمـة علـى       ) ج  ( ، في حين تم تدريس الصف الثامن        
فقد تم تدريسه بإعطاء مخططات المفاهيم قبـل      ) د(التصميم الجماعي ، أما الصف الثامن       

  ).مات متقدمة منظ( الدرس   
    أعد الباحث اختبار تحصيلي، و مقياس لالتجاه نحو تعلم الرياضيات، ومقيـاس أخـر    
لالتجاه نحو استخدام استراتيجيات مخططات المفاهيم في تعلم الرياضيات، و قام الباحـث         

و توصلت الدراسة إلى أن مخططات المفـاهيم المـستخدمة          . بتطبيقها على عينة البحث     
قدمة، و القائمة على التصميم الجماعي كانتـا مـن أفـضل االسـتراتيجيات     كمنظمات مت 

المستخدمة في رفع المستوى  التحصيلي للطالب ،كما أشارت النتائج نمو اتجاهات إيجابية       
   .نحو تعلم الرياضيات ، و استراتيجيات خرائط المفاهيم بأنواعها المختلفة

   
   ) : ١٩٩٩ (  دراسة الجندي-١٢

 الدراسة إلى معرفة أثر التفاعل بين خرائط المفاهيم، ومستوى الـذكاء فـي            سعت هذه 
التحصيل، و اكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مـادة              

وشملت عينة الدراسة تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدرسة الزهراء االبتدائية          . العلوم  
، و تكونت العينة من فـصلين       ١٩٩٩ – ١٩٩٨لدراسي    بمنطقة مصر القديمة في العام ا     

تلميذا و تلميذة ، و المجموعة الـضابطة مـن               ) ٤١( أحدهما يمثل المجموعة التجريبية     
و استخدمت الباحثة اختبار تحصيلي  لقياس التحصيل الدراسـي  . تلميذا و تلميذة    ) ٤١( 

. كاء المصور ألحمد زكـي صـالح        لدى التالميذ ، و مقياس عمليات العلم، و اختبار الذ         
  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية و             -١
الضابطة على مستوى التذكر، و الفهم، و التطبيق ، و كذلك بالنسبة لالختبار ككل، وذلك               

ود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات          وج. لصالح أفراد المجموعة التجريبية     
درجات تالميذ المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس البعدي لمقياس عمليات العلم            

  .الكلي ، وذلك لصالح أفراد المجموعة التجريبية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدرجات التي حصل عليها التالميذ ذوي الذكاء،             -٢

  .تالميذ ذوي المستوى العالي وذلك لصالح ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الدرجات التي حصل عليها التالميذ ذوي الـذكاء              -٣

  . العالي في مقياس عمليات العلم البعدي 
يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطات درجات التالميذ علـى االختبـار التحـصيلي              -٤

  .البعدي لصالح المجموعة التجريبية 
 عالقة ارتباطيه موجبة بين درجات الذكاء، ودرجات التالميـذ فـي االختبـار              وجود-٥

  .التحصيلي ، ومقياس عمليات العلم 
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 يوجد أثر دال إحصائيا لتفاعل طريقة التدريس، و مستوى الذكاء على أداء تالميـذ               - ٦
  . الصف الخامس في مقياس عمليات العلم البعدي 

   
   ):٢٠٠١( دراسة فراج - ١٣

المعرفي في تنميـة    ) V( سعت هذه الدراسة للتعرف على أثر استخدام نموذج الشكل             
مهارات التفكير المنطقي، والتحصيل المعرفي في مادة العلـوم لـدى تالميـذ المرحلـة               
المتوسطة بالسعودية، و لقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعة من تالميذ الصف الثالث             

تمثل إحداهما  :  عسير قسمت إلى مجموعتين فرعيتين       بالمرحلة المتوسطة بمدارس منطقة   
المعرفـي، والمجموعـة الثانيـة      ) V(المجموعة التجريبية تدرس باستخدام نموذج الشكل       

وفي سبيل ذلك أعد الباحث دليل للمعلم ، وتم االستعانة        . ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة     
ارف، والمعلومات المتـضمنة فـي      بمقياس للتفكير المنطقي، وبناء اختبارا تحصيليا للمع      

  .وانتقالها …وحدة الطاقة، و تحوالتها 
      أسفرت نتائج الدراسة عن نمو بعض مهارات التفكير المنطقي لدى أفراد المجموعة            

كما أشارت هذه النتـائج إلـى   . التجريبية ، وتفوق أفرادها في اختبار التحصيل المعرفي       
فـي تحقيـق أهـداف      ) Vee(ه استخدام نموذج الشكل     الدور اإليجابي الذي يمكن أن يحدث     

و تضمنت الدراسة توصيات بتدريب معلمـي العلـوم علـى اسـتخدام             .تدريس العلوم   
االستراتيجيات التي تقوم على التفاعل النشط بين المعلم و المـتعلم تخطيطـا و تنفيـذا و        

ـ         ك االسـتراتيجيات  تقويما ، و توفير األدوات و المواد و األجهزة بشكل يسمح بتنفيـذ تل
  .إلتاحة الفرصة أمام التالميذ الكتساب مهارات التفكير بأنواعه

  
  :الدراســات األجنبيــة : ثانيــا

  
    :Novak  ) ١٩٩٠ (   دراسة نوفاك- ١

       سعت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية خارطة المفاهيم كوسيلة لمالحظـة، و             
.   باستخدام أسلوب المحاضرة في بعض مفاهيم األحياء اكتشاف األخطاء المفاهيمية مقارنة 

طالبا من الصفوف االبتدائية، و تـم تقـسيمهم إلـى            ) ٩١( وتكونت عينة الدراسة من     
مجموعة تجريبية، و مجموعة ضابطة ، حيث تم تطبيق اختبار من نوع االختبـار مـن                

 المسبقة للتعلم ، و بعـد       متعدد ، وأسئلة تتطلب اإلجابة الحرة للتعرف على مفاهيم الطلبة         
ذلك تم مناقشة، وتقييم الخرائط المفاهيمية المصممة من قبل الطالب، والتنبه إلى األخطاء             

  : ولقد أسفرت النتائج عن . الواردة فيها
وجود فروق ذات داللة إحصائية واضحة بين المجموعتين التجريبية و الـضابطة،             ) ١( 

ا في استخدام المفاهيم من حيث التعقيد، و المستوى  حيث أظهرت المجموعة التجريبية تفوق    
  . المعرفي ، وهذا االختالف لم يجده الباحث عند المجموعة الضابطة 

  .  انخفاض القلق اتجاه العلوم لدى أفراد المجموعة التجريبية  ) ٢( 
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  .تطور مفهوم الذات لدى أفراد المجموعة التجريبية  ) ٣( 
رة استخدام خرائط المفاهيم كأداة فاعلة، ومفيدة في تحسين     و لقد أوصى الباحث بضرو

   .التعلم ومالحظة واكتشاف األخطاء المفاهيمية في األحياء عند الطالب 
  
   : Wallace) ١٩٩٠( دراسة ولس - ٢

 هدفت الدراسة للكشف عن أثر استخدام الخريطة المفاهيمية كأداة بحث الستكشاف التغير            
حياء، حيث بحثت الورقة عن أثر اسـتخدام الخريطـة المفاهيميـة           المفاهيمي في مادة األ   

  .كوسيلة  لتوثيق، واستكشاف التغير المفاهيمي في مادة األحياء 
 و أشارت الدراسة إلى أن طلبة العلوم في المرحلة األساسية الذين تعلمـوا مـن الحيـاة          

  .موضوعالبحرية أظهروا فروق ذات داللة في الخريطة المفاهيمية في هذا ال
  
        :Willerman & Mac-Herg)   ١٩٩١( دراسة ويلرمان وماك هارج -٣

 ركزت هذه الدراسة على ظاهرة القلق اتجاه مادة العلوم في التعليم الجامعي، وتراجع             
أيضاً النظريات الحالية التي تعمل على تخفيف القلق تجاه مادة العلوم، حيث تشير إلى              

عود إلى نقص الثقة بالنفس، بل إلى خلل في إطـار ترتيـب   أن اكتشاف مادة القلق ال ي    
المعرفة السابقة، كما تشير إلى أن االتجاهات في األسرة والمدرسة والمجتمع تنقل هذه             
العادة، وهي تورث أكثر من تعلمها، والتغلب على ظاهرة القلق اتجـاه مـادة العلـوم                

لمهارات السابقة في تدريس    استخدمت طرق، ووسائل مريحة، والخريطة المفاهيمية، وا      
مادة العلوم ، والتطور الذهني من المحسوس إلى المعنوي، وتعامل الطلبة في تطـوير              

يراجع الجزء المركزي من الدراسة على الفروق بين الجنسين، بحيث يكـون            . المنهاج
    .القلق لدى اإلناث عالياً، ويحاولن تجنب هذه المادة

  
       :Ross & others)  ١٩٩١( دراسة روز وآخرون -٤

حيـث  .      دارت الدراسة حول أثر الخريطة المفاهيمية في توضيح المفاهيم الخاطئة         
تركزت الدراسة حول فهم الطلبة في المرحلة الثانوية لموضوع األحماض والقاعدات،           
و لقد أظهرت فهم الطلبة لموضوع األحماض والقاعدات بعـد اسـتخدامه الخريطـة              

ما تصف الدراسة اختبارات االختيار من متعدد، وكذلك المقابالت التي          المفاهيمية ، و ك   
تمت مع الطلبة، و شرحت الدراسة طرق التدريس، وتحليل النتائج مع دراستي حالة تم           
اختيارهما من الدراسة، ولقد أثبتت الدراسة وجود فجوات في فهـم بعـض المفـاهيم               

  . المتداخلة
  
  :    Barenholz & Tamir )١٩٩٢( دراسة بارنهولز وتامير -٥

    كانت الدراسة بعنوان االستخدام الشامل للخريطة المفاهيمية فـي تـصميم طـرق             
التدريس والتقويم ، حيث تصف استخدام الخريطة المفاهيميـة فـي تـصميم طـرق               
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التدريس، والتقويم لدروس األحياء الدقيقة لطلبة المرحلة الثانوية في إسرائيل، كما أنها            
 أن الطلبة الذين يستخدمون أسلوب الخريطة المفاهيميـة يكـون تحـصيلهم             تشير إلى 

الدراسي أعلى من أولئك الذين يستعملون الطرق التقليدية، وتعترف الدراسة أن بعض            
  .المعلمين ال يستغلون أسلوب الخريطة المفاهيمية بشكل كامل ودقيق

   
  :   Anderson & Clawson)  ١٩٩٢( دراسة أندرسون وكالوسون -٦   

األصول ،واإليحـاءات،   :      كانت هذه الدراسة بعنوان القلق اتجاه مادة العلوم في كليتنا         
طالباً قـاموا باسـتخدام الخريطـة        ] ٤٠[ حيث شملت عينة الدراسة التجريبية      . والعالج

 ]  ٢٠[ المفاهيمية بطريقة فردية، وتعاونية بشكل أفضل من المجموعة الضابطة وعـددها   
، حيث لم توجد فروق كبيرة ذات داللة بين الطلبـة الـذين اسـتخدموا الخريطـة                 طالباً  

  .المفاهيمية بشكل فردي، أو جماعي، ولكن هناك نتائج مختلطة خاصة بالجنس
   :Willerman & Harj) ١٩٩٢( دراسة ويلرمان و هارج - ٧ 

ل في العلوم ،     سعت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام خرائط المفاهيم على التحصي        
المجموعـة األولـي    : طالبا و طالبة قسموا إلى مجمـوعتين      ) ٨٢(و بلغت عينة الدراسة     

تجريبية تدرس باستخدام خرائط المفاهيم، و المجموعة الثانية ضابطة تـدرس باسـتخدام             
الطريقة التقليدية ، و كانت المجموعة التجريبية تقوم بإكمال المخططات المفاهيمية التـي             

وأعد الباحث اختبارا تجريبيا، وبعد تطبيق الدراسة       . هم المعلم في بدابة الموضوع      يعدها ل 
أشارت النتائج إلى أن هناك فروق جوهرية في تحصيل العلوم بين المجموعة التجريبية و              
المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يبرز أهميـة إعطـاء مخططـات         

  .تقدمة في رفع المستوى التحصيلي ، وجعل التعليم ذا معنىالمفاهيم للمتعلمين كمنظمات م
  
   :Okebukola )  ١٩٩٢ (  دراسة أوكي بوكوال- ٨

    كان الهدف من هذه الدراسة معرفة مدى قدرة المتعلمون الذين يدرسون باستخدام 
 ) ٤٠(خرائط المفاهيم على حل المشكالت في العلوم ، وكان مجتمع الدراسة مكون من 

وكان أفراد المجموعة .  بحثوا في أبحاث خرائط المفاهيم الفردية والجماعية طالبا
قد تمكنوا من حل المسائل في األحياء بصورة أفضل من أفراد  ) ٢٠( التجريبية

طالبا، ودلت نتائج الدراسة على عدم  ) ٢٠(المجموعة الضابطة التي بلغ عدد أفرادها 
 خططوا الخرائط بصورة جماعية، والذين وجود فروق ذات داللة بين الطلبة الذين

   .خططوا بصورة فردية، وكانت النتائج غير واضحة بالنسبة لمتغير الجنس 
   
  :    Okebukola) ١٩٩٢( دراسة أوكي بيكوال - ٩

    أجريت هذه الدراسة من أجل التعرف على اتجاهات المعلمين نحو الخريطة المفاهيمية           
ة تستخدم في تدريس العلوم والرياضيات ، ولقـد اشـتملت   كأدا) Vee ( ، ونموذج الشكل 

 ] ٢٤[ معلما لمادة الكيمياء، و      ] ٣٦[ معلما لمادة األحياء، و      ] ٤٨[ عينة الدراسة على    
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معلما لمادة الرياضيات في نيجيريا، حيـث دلـت نتـائج            ] ٣٣[ معلما لمادة الفيزياء، و     
و التعلـيم باسـتخدام خريطـة المفـاهيم،         الدراسة على تكوين اتجاهات إيجابية كبيرة نح      

في تعليم العلوم، بينما تكونـت اتجاهـات سـلبية لـدى معلمـي      )  Vee(وخريطة الشكل 
كما بـدت مـساعدة     ) . Vee(الرياضيات نحو استخدام خريطة المفاهيم، وخريطة الشكل        

  .المعلمون في تعليم هذه الطرق تجذب االنتباه بثقة أكبر 
   
  

  : Esbou & Soyibo  )١٩٩٥(يسبو و سويبو   دراسة ا- ١٠     
    سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الخريطة المفاهيمية ، و خريطـة الـشكل               

)Vee (              على تحصيل الطلبة المعرفي في مادة التبيؤ والوراثة، وحـسب ثـالث طـرق
ى عل) Vee(تعليمية، حيث وصفت الدراسة تأثير الخريطة المفاهيمية ، و خريطة الشكل            

طالباً في الصف الثامن في مادة الوراثة والتبيؤ في ظروف دراسـية       ] ٨٠٨[ تحصيل  
طرق تعاونية، تعاونية تنافسية، و فردية، حيث كان تحصيل المجموعـة           : ثالث مختلفة 

التجريبية أفضل من المجموعة الضابطة، وكان أحسنهم المجموعة التـي اسـتخدمت            
     . فسالطريقة المزدوجة من التعاون والتنا

  
  :Todd & Kirk )   ١٩٩٢( دراسة تود و كيرك - ١١

    تدور هذه الدراسة حول تطبيق الخريطة المفاهيمية في علم المعلومات، وتوضـيح            
الفوائد التي تعود على المعلم والمتعلم ، وكما تشير  الدراسة إلى أن طريقة الخريطـة                

ة والمبنية على المفاهيم العلميـة ،       المفاهيمية هي وسيلة واعدة لتوسيع المعرفة النظري      
وكذلك تهتم بالفروق الفردية، كما أنها تسهل على المتعلمين التواصل المعرفـي فيمـا              
بينهم سواء كان ذلك شفوياً أو تحريراً ، كما أن الطريقة توسع مجال اسـتخدام أدوات                

   .التقويم حول المتعلمين
  

  : Fellows) ١٩٩٣( دراسة فيلوز - ١٢
 هذه الدراسة إلى تقصي فعالية الخرائط المفاهيمية في تفسير تغيرات الطلبـة          سعت

المفاهيمية ، حيث  يرى الباحث أن تحليل السجالت المكتوبة، و العبارات الـشفوية ال               
طالبا من طـالب الـصف      ) ٢٥(تزود بمعلومات كافية عن ذلك في البحث الذي شمل          

  .يئات السادس االبتدائي يتعلمون المادة و الجز
     ولقد عرضت الخرائط المفاهيمية للطلبة التي أعدوها أفكار اسـتخدمت لتفـسير            
أنواع التغيرات التنظيمية ليستخدموا معلومات العلوم الجديدة في رسم الخـرائط التـي           

ولقد تم بناء الخرائط بوضـع  . سوف تزود الطلبة بالطرق التي يعيدوا بها بناء المعرفة      
 وربط الدوائر عندما تذكر المفاهيم، وبمقارنة الخرائط بعد فتـرة           كل مفهوم في دائرة،   
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عكست تغيرات في تفكير الطالب، وبمساعدة التعليمات نظم التالميذ معلوماتهم بـأكثر            
  . فائدة وخرائطهم أصبحت أكثر تنظيماً مع أكثر مستويات هرمية

  
       :Horton & others) ١٩٩٣( دراسة هورتن وآخرون -١٣ 

ت الدراسة للكشف عن فاعلية استخدام الخريطة المفاهيمية كوسيلة تدريسية في               سع
تعلم العلوم، إذ قام الباحث بإجراء تحليل ذهني لتسعة عشر دراسـة  ميدانيـة تتعلـق              
باستخدام خرائط المفاهيم في التعلم الصفي، ودراسة العديد من المتغيرات التي تـأثرت     

  . حتفاظ ، االتجاه، والقلقالتحصيل، واال: باستخدامها مثل 
    ودلت النتائج إلى أن الخرائط المفاهيمية لها تأثير إيجابي في التحصيل الدراسـي،             

في المادة التـي    % ٧٢-%٥٠واالتجاهات عند الطلبة، إذ ارتفعت نسبة التحصيل من         
أجريت عليها الدراسة، كما أظهرت تحسنا في االتجاه نحو المادة الدراسية المتعلمـة،             

وأيضا أشارت الدراسات إلى أهمية خرائط المفاهيم       . وانخفاض مظهر القلق في تعلمها    
التي يقوم الطلبة بتصميمها مقابل قيام المعلم بذلك ، حيث أبرزت الدراسات تحسن في              
األداء لدى الطلبة الذين يصمموا خرائط المفاهيم أكثر من الطلبـة الـذين يتعلمونهـا               

  . ل المعلم بصورة مباشرة بعرضها من قب
  

   :Roth)  ١٩٩٣( دراسة روث - ١٤
 ، والخريطة المفاهيميـة     Vee)(      تناولت هذه الدراسة أهمية استخدام خريطة الشكل        

بناء المعاني في مبحث الفيزياء، حيث تنـاقش الورقـة أهميـة          : في المواقف التعاونية  
تصنيف العالقة بـين   ، وهي وسيلة لمساعدة الطلبة في Vee) ( استخدام خريطة الشكل 

الجوانب المفاهيمية واإلجرائية في مادة العلوم، وتقدم الورقة دراسة تبحث فيها استخدام       
 والخريطة المفاهيمية في بنـاء      (Vee)طلبة العلوم في المرحلة األساسية لخريطة الشكل        

المعرفة، و لتحديد االتجاهات نحو تعلم مادة العلوم للمجموعـات المتعاونـة، وحـول              
  .عرفة عملية تعلم  مادة العلومم
   

  :       ١٩٩٤Martin(  دراسة مارتن - ١٥
     أشارت هذه الدراسة إلى أهمية استخدام الخريطة المفاهيمية كوسيلة مساعدة فـي            
تخطيط الدرس ، حيث أن الطلبة بشكل عام، وطلبة العلوم بشكل خـاص يـستخدمون               

بعد تعلمهم  للطريقـة التـي حـددها         الخريطة المفاهيمية كأساس لتطوير خطة درس       
المؤلف، و كانت خطط الدروس جيدة من حيث النوعية بدرجـة كبيـرة مـع بعـض         

  .األخطاء المتتالية إن وجدت
  
   :Liu) ١٩٩٤( دراسة ليو -١٦
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      سعت هذه الدراسة للكشف عن الصدق والثبات للخريطة المفاهيمية كوسيلة تقويم           
عند وضع الـدرجات ،حيـث      ) ITR(ام نظرية االستجابة  بديلة لمبحث العلوم عند استخد    

تحدد في هذه الدراسة هيكلية الخريطة المفاهيمية بعدد الروابط وخطوط االتصال بينها            
 ] ٩٢[ تمت الدراسة مع    . باإلضافة إلى عدد الخطوط الرأسية، واألفقية، وعدد األمثلة       

أظهرت النتائج أن نظرية    طالباً في أربع فصول في المرحلة المتوسطة في كندا، حيث           
  .االستجابة للخريطة المفاهيمية صادقة وثابتة

     إن عامل االرتباط ملحوظ بين تقديرات نظرية االستجابة، والـدرجات اإلجماليـة            
،  ويبين عامل االرتباط ) Novak( للخريطة المفاهيمية حسب المعايير التي اقترحها نوفاك

ات للخريطة المفاهيمية علـى أسـاس المزايـا         أنه من الدقة والصحة أن تضع الدرج      
ومن مزايـا  . الهيكلية التي تم تحديدها بالروابط، وبالخطوط الرأسية، واألفقية، واألمثلة        

   .وضع الدراجات هو الثبات
  

  :     Hasmann & Mansfield)  ١٩٩٥( دراسة هازمن ومنسفلد -١٦
في تطـوير المعرفـة فـي مـادة             كانت الدراسة بعنوان الخريطة المفاهيمية كوسيلة       

حيث قدمت ورقة العمل مشروعين     . الخلفية، الطرق ، النتائج، واالستنتاجات    : الرياضيات
 ] ٢٦[ طالباً من الـصف الرابـع، و      ] ٢٥[ في الرياضيات، اشترك في المشروع األول       

ة متابع) الكسور والهندسة(طالباً من الصف السادس، حيث سمحت الخريطة المفاهيمية في      
  .فهم الطالب خالل الوقت، وزودت معلومات عن فهم الطلبة للمفاهيم

  
   :Williams)  ١٩٩٥(  دراسة وليمز  - ١٧

    سعت هذه الدراسة إلى للكشف عن أهمية استخدام مخططات المفاهيم كأداة بحث فـي         
طالبا  ) ٢٨( مجال الرياضيات، ومن أجل ذلك أجري الباحث دراسة على عينة مكونة من           

:  طلبة كلية العلوم قسم الرياضيات في مادة التفاضل والتكامل، قسمت إلى مجموعتين              من
طالبا درسـوا المـضامين الرياضـية باسـتخدام         ) ١٤(األولى تجريبية بلغ عدد أفرادها      

استراتيجية خرائط المفاهيم كأدوات مساعدة للتعرف على العالقات المفقودة بين المفـاهيم            
طالبا درسوا تلك المضامين باستخدام  ) ١٤( ضابطة بلغ عدد أفرادهاالرياضية ، و الثانية    

  .الطريقة التقليدية، حيث درست المجموعة الضابطة المضامين الرياضية بالطريقة العادية
      و بعد التحليل الكمي للمخططات لوحظ أن هناك فروقا واضحة بين المجمـوعتين،             

 المصطلحات، والمفاهيم العامة لمادة التفاضل      حيث أن المجموعة التجريبية أعادت تشكيل     
والتكامل بصورة أفضل مما كان متوقع منها، كمـا أن الـصياغة فـي هـذه المفـاهيم                  
والمصطلحات يسرت من استيعاب وفهم مضامين المادة الرياضـية، وسـدت الفجـوات             

طلحات و  المفقودة فيها ، وأدت إلى بناء مفاهيم جديدة تعطي للعالقات القائمة بين المـص             
  .المكونات األخرى معنى 
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    : Soyibo) ١٩٩٥( دراسة سويبو-١٨ 

    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام خـرائط المفـاهيم فـي تحليـل كتـاب                 
محاضرات في التنفس، حيث استخدمت خرائط المفاهيم في مقارنة وتقيـيم تنظيمـات و              

ي كتب األحياء للصفوف الثالثة في      تفصيالت المبادئ والمفاهيم في موضوعات التنفس ف      
المدرسة الثانوية، خصوصا أنها كانت معدة للطلبة في البلدان الكاريبية الناطقـة باللغـة              

  .اإلنجليزية، وناقشت الدراسة تحليل المفاهيم و تفصيالتها، و العيوب في تفصيالتها
   
  
        :Jegede & Others) ١٩٩٥( دراسة جيجد وآخرون  -١٩  

دف هذه الدراسة إلى الكشف إذا ما تستطيع الخريطة المفاهيمية تخفيف القلق وتزيد                 ته
طالباً من طلبة    ] ٥٠[ من مدى التحصيل في مادة األحياء، حيث اشترك في هذه التجربة            

أشارت الدراسة إلى أن الخريطة المفاهيمية أهـم، وأكثـر فاعليـة مـن       . الصف العاشر 
  .تعلم وتخفيف القلق اتجاه مادة العلومالطريقة التقليدية في زيادة 

  
       :Shern & Others )  ١٩٩٥( دراسة شيرن وآخرون - ٢٠

): Transfer(    كانت الدراسة بعنوان استخدام الخريطة المفاهيمية لتقييم صحة نموذج النقل         
مثال من إعادة التأهيل النفسي، حيث استخدمت الخريطة المفاهيمية لتقييم صحة برنـامج              
تجريبي طبق على معوقين نفسيين من عوام الناس، وأظهرت الخريطة المفاهيمية البرنامج     
كما تصوره مطوري البرنامج في جامعة بوسطن، وطاقم البرنامج من الموظفين، حيـث             

  . أشار تحليل وصفي وكمي للخريطة بصحة نموذج النقل
  

   : Novak  )١٩٩٥( دراسة نوفاك -٢١
 معرفة أثر استخدام الخرائط المفاهيمية كأداة مفيدة لتعلم العلـوم،               تناولت هذه الدراسة  

حيث يصف هذا المقال أصل، وتطور الخريطة المفاهيمية لتصبح أداة فعالة في تعليم مادة              
، وتقدم أيـضاً    "مجلة األبحاث في تعليم العلوم    "العلوم، وتقدم أيضاً عرضاً لمقال كتب في        

و قدمت الدراسـة مزيـداً مـن    . طريقة عرض المعرفة  تعليقاً على الوضع الحالي على      
  . االقتراحات لعمل المزيد من األبحاث 

  
    :.Davis,N)  ١٩٩٥( دراسة ديفز - ١٧
استخدام الخريطة المفاهيمية لمساعدة معلمين المرحلة األساسية الدنيا في صنع المعاني           

 استخدام الخريطة المفاهيمية    حيث بحثت الدراسة في وجهة نظر المعلمين قبل الخدمة في         
كإستراتيجية تعليمية، ولقد طلب من المعلمين أن يصمموا خرائط مفاهيمية، و يتأملوا فيها             
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،ثم يكتبون رأيهم، وردود فعلهم في صحفهم اليومية، والتي أصبحت مصدراً للمعلومات،            
  .تعلم الناتج عنهاولقد كتبت التقارير عن ردود فعل المعلمين نحو الخريطة المفاهيمية، وال

  :التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت استخدام خرائط المفاهيم كأداة تدريسية
بعد اإلطالع على الدراسات التي تناولت فعالية استخدام خرائط المفاهيم كـأداة تدريـسية          

  :تبين للباحث ما يلي
لمفـاهيم فـي   هدفت معظم الدراسات السابقة للكشف عن فاعلية استخدام خـرائط ا   ×

  .التحصيل، و تنمية عمليات العلم، و التفكير االبتكاري
تناولت بعض الدراسات التعرف إلى أثر استخدام خـرائط المفـاهيم فـي تكـوين         ×

  .االتجاهات لدى المتعلمين نحو المادة المتعلمة
سعت بعض الدراسات إلى التعرف على فاعلية استخدام خرائط المفاهيم كمنظمات            ×

دية، و أثناء الدرس في العلوم والرياضيات، و كأداة بحث، و كأداة تقييمة،             قبلية، و بع  
و في تخفيف القلق عند المتعلمين تجاه تعلم العلوم، و في تصحيح لـبعض المفـاهيم                

  .الخاطئة لديهم
دلت نتائج الدراسات السابقة على فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في التحـصيل، و        ×

  . تنمية التفكير االبتكاري لدى المتعلميناكتساب عمليات العلم، و
أظهرت نتائج الدراسات السابقة تفوق أفراد المجموعات التجريبية الـذين درسـوا             ×

باستخدام خرائط المفاهيم على أفراد المجموعات الضابطة الذين درسـوا باسـتخدام            
  .الطريقة العادية في االختبار التحصيلي البعدي، وعلى مقياس االتجاه

 الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث حجـم العينـات، المرحلـة        اختلفت ×
التعليمية التي أجريت فيها الدراسة، و من حيث الموضوع الذي تم تدريسة بواسـطة              

  .استخدام خرائط المفاهيم
لم تتعرض الدراسات السابقة لمتغير الجنس كمتغير تابع، كـذلك أظهـرت هـذه               ×

مقياس االتجاه نحو مادة الجراحة والباطنة التمريضية بين        الدراسة نتائج متقاربة على     
اتجاهات المجموعة التجريبية، و اتجاهات المجموعـة الـضابطة، و تفـوق أفـراد              

علـى مقيـاس    ) إنـاث (على أفراد المجموعة التجريبية     ) ذكور(المجموعة التجريبية   
 نتائج الدراسـات    االتجاه، و أيضا نفس النتائج بالنسبة للتحصيل، هذا مما يتعرض مع          

  .السابقة
استفاد الباحث من هذه الداسات في بناء اإلطار النظري، و فـي بنـاء االختبـار                 ×

التحصيلي، و مقياس االتجاه، و في تعريف مـصطلحات الدراسـة، و فـي إجـراء                
  .المعالجات اإلحصائية،و تفسير النتائج

  
  :  تنظيم المحتوى الدراسيدراسات تناولت استخدام خرائط المفاهيم في تصميم و : ثالثاً

 حظي موضوع تصميم و تنظيم المحتوى الدراسي باستخدام خرائط المفاهيم بالعديـد            
  : من الدراسات و األبحاث نعرضها كما يلي
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  :الدراســات العربيــتة: أوال
  ) :١٩٩٨( دراسة علي -١

لث الثانوي في    هدفت هذه الدراسة إلى تصميم نموذج لتنظيم منهج الفيزياء للصف الثا             
جمهورية مصر العربية مصر، واستقصاء فاعليته على التحصيل الدراسي ، واتجاهـات            

ومن أجل ذلك قام الباحث بإعادة تنظيم محتوى وحدة خواص المـادة فـي              . الطلبة نحوه 
ضوء خرائط المفاهيم ، ومنظومة تتابع المحتوى التي تضمنت سـبعة مراحـل متتابعـة               

لمقدمة الشاملة، المعالجة التفصيلية، التقويم المستمر األول، المركبة        ا: متداخلة متكاملة هي  
  .المجمعة، التقويم المستمر الثاني، المراجعة الشاملة، والتقويم النهائي

طالبا حسب المـنهج التجريبـي      ) ٦٢(     قام الباحث باختبار عينة عشوائية تكونت من        
 ، حيث  درست هذه العينة محتوى الوحـدة          القائم على تصميم المجموعة القبلية و البعديه      

المذكورة بعد إعادة تنظيمه وفق منظومة تتابع المحتوى، وبعد االنتهاء من تدريس الوحدة،    
و توصـلت  . االختبار التحصيلي ، ومقياس االتجاهـات      : ثم تطبيق أدوات الدراسة وهي    

 كـل مـن التحـصيل       الدراسة إلى كفاءة النموذج المقترح لتنظيم المحتوى و فعاليته في         
   ) .١١٥ ، ٢٠٠١عفانة و الزعانين، (الدراسي ، االتجاه نحو مادة الفيزياء 

  
  ) :٢٠٠٠( دراسة الجندي وصادق   -٢

      سعت الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام نظرية رايجولث التوسـعية فـي تنظـيم              
مياء ، واتجاهاتهم   المحتوى الدراسي ، ودراسة أثر ذلك على تحصيل الطلبة في مادة الكي           

وتشكلت عينة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة السويس الثانوية           . نحوها
: للبنين  في محافظة السويس بجمهورية مصر العربية، حيث قـسمت إلـى مجمـوعتين              

طالباً تدرس باستخدام نظرية رايجولث التوسعية ،        ] ٤٠[ األولى تجريبية بلغ عدد طالبها    
.                                                                                                  طالبـاً تـدرس بالطريقـة العاديـة        ] ٤٢[  الثانية ضابطة بلغ عدد أفرادها       والمجموعة

وأعد الباحث لذلك دليل المعلم لتدريس وحدتي الطاقة الكهربية من التفاعـل الكهربـائي              
سية وفقاً لخطوات نظرية رايجولث التوسعية ، واختبارا تحصيلياً ، ومقياس           والطاقة الشم 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين          . االتجاه نحو مادة الكيمياء   
متوسطي درجات كل من المجموعة التجريبية، والمجموعـة الـضابطة فـي االختبـار              

جموعة التجريبية، مما يدلل علـى أهميـة        التحصيلي، و في مقياس االتجاه في صالح الم       
نظرية رايجولث التوسعية في تنظيم وتدريس المفاهيم العلمية، وزيادة التحصيل، وتنميـة            

  . اتجاهات إيجابية نحو دراسة موضوعات مادة الكيمياء
    وعلى ضوء ما أسفرت عنة نتائج البحث فان الباحثان أوصوا بتبني النظرية التوسعية             

من خرائط للمفاهيم من قبل المعلمين والموجهين و المسؤولين في مجال تدريس            بما تشمله   
العلوم كأحد األساليب الفعالة للتعليم ، و عقد دورات و ندوات للتعرف بهذا األسلوب ، و                

  . توضيح مزاياه في التعلم ذي المعنى
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   ] :٢٠٠١[  دراسة عفانة والزعانين  - ٣

 المنظومات المفاهيمية التي تشكل مقرري الرياضيات           سعت هذه الدراسة إلى توضيح    
والعلوم للصف السادس األساسي في فلسطين، وتطوير تلك المقررات في ضوء االتجـاه             

  .المنظومي ، كذلك التأكيد على الربط بين تلك المنظومات المفاهيمية 
يدرسان    وتكون مجتمع الدراسة من مقرري الرياضيات والعلوم للصف السادس اللذان           

، واستخدم الباحثان أداتان لتحليـل محتـوى        ٢٠٠١-٢٠٠٠في المدارس الفلسطينية للعام     
الرياضيات والعلوم ، وذلك من خالل دمج المفاهيم المتشابهة ذات العالقة القويـة بينهـا،     

  . وإيجاد مفاهيم جديدة لسد الثغرات التي توجد في كل من مقرري الرياضيات و العلوم 
تائج التحليل إلى عدم وجود توازن في عدد المفاهيم الموجودة في مقـرري                وأشارت ن 

الرياضيات و العلوم، وعدم وجود ترابط بين المنظومات في المقرر الدراسـي الواحـد،              
فضالً عن عدم وجود ترابط بين المنظومات في المقررين، ووجود فجوات، ولقد تم وضع        

ات، كما دلت نتائج التحاليل إلى عدم وجود        منظومات مطورة في وحدة دراسية لسد الفجو      
عناصر تكاملية بين هذين المقررين مما يدل على أن مقرري الرياضيات والعلوم بحاجـة          
إلى دراسة ميدانية تعمل على إيجاد منظومات تكاملية بين هذين المقررين، بحيث تـساعد            

بيقها، واالستفادة بها في المتعلم على فهم واستيعاب المفاهيم واالحتفاظ بها بصورة على تط      
  . الحياة العملية

     وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان بالتركيز على المنظومات المفاهيمية فـي            
إعداد المنهاج ، و استخدام أسلوب المنظومات المفاهيمية في تخطيط ، و تصميم المناهج              

لمـضامين الرياضـية و     الدراسية ، و تدريب الموجهين و المعلمين على كيفية تحليـل ا           
العلمية على صورة منظومات مفاهيمية تمكنهم من تعديل و تطوير و إغنـاء المقـررين               
المذكورين داخل البيئة الصفية، وإعداد و تنظيم المفاهيم الرياضية و العلمية في منظومات        

  .مترابطة أفقيا و راسيا أفقيا و رأسيا
  
        ) :٢٠٠١( دراسة علي -٤

دراسة إلى بناء  خرائط للمفاهيم المتضمنة في مادة الفيزياء المقررة على                 هدفت ال 
طالب المرحلة الثانية للثانوية العامة بجمهورية مصر العربية، واستخدامها كمنظمـات           
متقدمة في تدريس تلك المادة ، بحيث قام الباحث بتحليل محتوى موضـوعات مـادة               

ألساسية والمفاهيم الفرعية ، ووضع المفهـوم  الفيزياء  من أجل التعرف على المفاهيم ا   
الرئيس األكثر عمومية وشمولية المتضمن في كل موضوع على قمة الخريطـة،  ثـم               
ترتيب المفاهيم األقل عمومية وشمولية في مستويات تليها، وتوصيل المفاهيم المرتبطة           

لـى  وأخيراً قام الباحـث بعرضـها ع  . مع بعضها البعض مع إعطاء اسم لكل وصلة         
مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيتها كمنظمات متقدمة ، وإعادة بناء الخـرائط             

  .  في ضوء تعديالت المحكمين



٧١  

  
  ) :٢٠٠٢( دراسة عفانة - ٥

 هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المفاهيم األساسية لدى معلمي المرحلة األساسية حول      
حلة االبتدائية، واإلعداديـة فـي المحافظـة        التعليم الفعال استخدام التعليم الفعال في المر      

  .الوسطى بقطاع غزة 
معلما و معلمـة،  ) ١٢٠(      و لقد اشتملت عينة الدراسة على عينة عشوائية بلغ عددها  

حيث قام الباحث بتصميم نموذج يوضح خطوات تحويل مخططات المفاهيم مـن بيانـات              
تم تصميم مخطط معيـاري مـن قبـل         كيفية إلى بيانات كمية ، ثم تحليلها إحصائيا ، و           

الخبراء، و تحديد المفاهيم األساسية لمعلمي المرحلة االبتدائية، و المرحلة اإلعدادية كـل             
على حدة حول التعليم الصفي الفعال ، كما تم تحديد المفاهيم المـشتركة لـدى معلمـي                 

  .المرحلتان االبتدائية و اإلعدادية حول التعليم الصفي الفعال
 نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي مـستوى معتقـدات             و أسفرت 

معلمي المرحلة األساسية حول التعليم الصفي تعزي إلى المرحلة التعليمية التي يدرس فيها        
المعلم لصالح معلم المرحلة اإلعدادية ، و عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزي               

ائية تعزي إلى الخبرة التدريسية ، و ذلك لصالح         للجنس ، و وجود فروق ذات داللة إحص       
  .المعلمين ذوي الخبرة األساسية

 و أوصى الباحث بعمل دورات تدريبية لمعلمي المرحلة األساسية حول إدارة الـصف ،              
والتعزيز الصفي، و المناخ الصفي، و كيفية التعامل مع المناهج التعليميـة ، و االهتمـام                

ة ذوي الخبرة الطويلة من أجل إكسابهم مفاهيم تربوية حديثة ، و            بمعلمي المرحلة االبتدائي  
  .تدريبهم على استخدام الوسائل و التكنولوجيا في التعليم الصفي

  
  :الدراسات األجنبية: ثانيا
   ) :١٩٩٣ ( Edmondsonادموندسون  دراسة -١

ر منهـاج       أجريت هذه الدراسة من أجل معرفة أثر استخدام خرائط المفاهيم في تطوي           
الطب البيطري ، وذلك بتصميمه العديد من األمثلة و التمارين و المـسائل الطبيـة فـي                 

من أجل تطوير منهاج متكامل الستخدامه في إطار مبني علـى           ) نيويورك(جامعة كورنل   
حل المشاكل ، حيث أراد الباحث من خالل ذلك إيجاد عالقة تكاملية بين المنهاج الطبـي                

والتمرينات التي تتعلق به والتي كانت قليلة في المنهاج المطبق ، وكذلك            المطبق و األمثلة    
إيجاد أفضل الطرق لتدريسه ، ولهذا استخدم الباحث خرائط المفاهيم لتحويـل مـضامين              
منهاج الطب البيطري إلى هياكل شاملة وعامة ، مما أظهر فجوات واضحة في المنهـاج               

و بناء المسائل الطبية التـي تـرتبط بمـضامين          المطبق و خاصة في األمثلة التطبيقية ،        
  .محتوى المنهاج 

  
       ) :١٩٩٥ (Hasmann & Mansfield دراسة هازمن و منسفلد  - ٢
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   كانت الدراسة بعنوان الخريطة المفاهيمية كوسيلة في تطـوير المعرفـة فـي مـادة               
 العمل مشروعين   حيث قدمت ورقة  . الخلفية، الطرق ، النتائج، واالستنتاجات    : الرياضيات

 ] ٢٦[ طالباً من الـصف الرابـع، و      ] ٢٥[ في الرياضيات، اشترك في المشروع األول       
متابعة ) الكسور والهندسة(طالباً من الصف السادس، حيث سمحت الخريطة المفاهيمية في      

  .فهم الطالب خالل الوقت، وزودت معلومات عن فهم الطلبة للمفاهيم
 أهمية استخدام خرائط المفاهيم كأداة قيمة لتطوير المنهـاج              وأشارت هذه الدراسة إلى   

ألي مساق دراسي في أي مجال علمي ، و لكنة وسيلة مساعدة بـشكل خـاص إليجـاد                  
ويوجد فـي   . مساقات دراسية متداخلة معا، و تدريبات مبنية على أسلوب حل المشكالت            

  . البحث تسعة أشكال مختلفة الخ
بقة التي تناولت استخدام خرائط المفاهيم في تصميم و تنظيم التعقيب على الدراسات السا

  :المحتوى
     بعد استعراض الدراسات السابقة التي تناولت فعالية خرائط المفاهيم فـي تـصميم و      

  :تنظيم و تطوير المحتوي الدراسي اتضح للباحث ما يلي
اهيم في تصميم هدفت معظم الدراسات السابقة إلى معرفة فعالية استخدام خرائط المف ×

و تنظيم و تطوير المنهاج في المواد العلمية، و ذلك من خـالل تحديـد المنظومـات                 
المفاهيمية التي تشكل المقررات الدراسية، و سد الثغرات بواسطة مفاهيم جديـدة، أو             

  .من خالل دمج المفاهيم المتشابهة
د المفـاهيم  أشارت نتائج تحليل المحتويات العلمية إلى عدم وجود توازن فـي عـد      ×

الموجودة ي المقررات الدراسية ، فضال عن عدم وجود ترابط بين المفاهيم في المقر              
  .الواحد

 أوصت الدراسات السابقة بضرورة استخدام أسلوب المنظومات المفاهيميـة فـي            ×
تخطيط و تصميم المناهج الدراسية ، و تدريب المعلمين و المـوجهين علـى كيفيـة                 

ة بصورة تمكنهم من تعديل، و تعـديل و إثـراء المقـررات             تحليل المضامين العلمي  
  .الدراسية

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث أسلوب التحليـل، و تـصميم             ×
  .خرائط المفاهيم

استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء استمارة تحليل المحتوي، و في تحليل              ×
  .فاهيم العلمية فيهالمحتوي الدراسي من أجل تحديد الم
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  :التعقيب على الدراسات السابقة 
  : بعد استعراض الدراسات السابقة التي تم عرضها اتضح للباحث ما يلي 

 تناولت بعض الدراسات السابقة أثر استخدام خرائط المفاهيم كمنظمات عقلية قبل وأثناء        -
  .و بعد الدرس على التحصيل الدراسي

سات محددة بتدريب المعلمين على إعداد و استخدام خرائط المفاهيم خـالل             اهتمت درا  -
عملية التدريس ، و يعتقد الباحث أن التطبيقات التربوية لنظرية أوزوبل في التعلم اللفظي              
ذي المعنى لم تحظى حتى اآلن بالقدر المناسب من األهمية في مجال المنـاهج و طـرق                 

  .التدريس في المدارس الفلسطينية 
 اهتمت معظم الدراسات السابقة بتدريب الطالب على إعداد و استخدام خرائط المفاهيم             -

  .في البيئة الصفية
 تنوعت الدراسات السابقة من حيث أهدافها، إذ سعت إلى تقصي أثر استخدام خـرائط               -

المفاهيم في تعلم العلوم على العديد من المتغيرات منها ما اعتبرت خرائط المفـاهيم أداة               
  .تدريس، أو أداة تقويم، أو أداة بحث، أو منظمات متقدمة

 أظهرت بعض الدراسات أثر استخدام خرائط المفاهيم كأداة فاعلة في تخفيف القلق تجاه          -
تعلم العلوم لدى أفراد المجموعات التجريبية ، كذلك وضحت أثرها في اكتشاف و تصحيح    

  . األخطاء المفاهيمية لديهم 
اسات التي تناولت تحليل المحتوي الدراسي و تحديد المفاهيم العلمية           أشارت معظم الدر   -

من أجل بناء خرائط المفاهيم إلي عدم وجود توازن و ترابط بين المفاهيم فـي المقـرر                 
الدراسي الواحد ، فضال عن وجود فجوات وعدم ترابط بين المفـاهيم فـي المقـررات                

  .الدراسية األخرى
ة بضرورة استخدام خرائط المفاهيم في التدريس ، لما لهذا  أوصت معظم الداسات السابق-

األسلوب من أثر في زيادة التحصيل الدراسي ، كما أوصت بضرورة تدريب المعلمين و              
الموجهين و المسؤولين و طالب كليات و معاهد إعداد المعلمين على إعـداد و اسـتخدام      

  . الخرائط المفاهيمية في البيئة الصفية
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اسات السابقة التي بحثت في استخدام خرائط المفاهيم في تدريس العلوم على             اتفقت الدر  -
أهمية هذه االستراتيجية على تحسين مستوى التحصيل الدراسـي ، و التفكيـر الناقـد ،                
اكتساب مهارات العلم األساسية ، و بناء اتجاهات إيجابية نحو تعلم العلوم ، و أنهـا مـن          

افرا من الدراسة البحثية لبيان أثرها و فعاليتها في تعليم و           أكثر األساليب التي نالت حظا و     
  .تعلم العلوم

 اتفقت معظم الدراسات السابقة على تفوق أفراد المجموعات التجريبية التـي درسـت              -
باستخدام خرائط المفاهيم على أفراد المجموعات الضابطة التي درست باستخدام الطريقة           

  .لية ، وعلى مقياس االتجاه نحو تعلم العلومالتقليدية على االختبارات التحصي
  
 اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة باستخدامها لالختبار التحصيلي ، و مقيـاس        -  

لالتجاه ، و قد تشابهت مع هذه الدراسات بتركيزها على طبيعة العلم كمادة و طريقـة و                 
  .  مضرورة النظرة المتكاملة للعلم لتحقيق أهداف تدريس العلو

 اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة فـي اسـتخدام منهجيـة األسـلوب                - 
  ).طلبة دبلوم التمريض( التجريبي، واختلفت في مجتمع الدراسة 

 اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في اعتمادها على تحليـل محتـوى الكتـاب                -
لمفاهيم و ذلك بوضع المفـاهيم األساسـية   المقرر لتحديد المفاهيم العلمية ، وبناء خرائط ا      

األكثر عمومية و شمولية على قمة الهرم تتقدم إلى أسفل المفاهيم الفرعية األقل عمومية و         
  .شمولية ، ثم المفاهيم األكثر خصوصية ، ثم األمثلة الخاصة

  اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في أن المناهج الدراسية في حاجـة              -
إلى إثراء باستخدام خرائط المفاهيم بينما طرق التدريس الحالية ال تعمل على تنمية التفكير         

  .، و إنما تركز على المعرفة ، و التذكر ، والحقائق العلمية ، و التعميمات بصورة كبيرة
مـادة  (  اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المادة العلمية التـي تناولتهـا           -

، ففي حدود علم الباحث لم تجر أي دراسة على الـصعيد         ) راحة و الباطنة التمريضية   الج
المحلي ، أو العربي بحثت في أثر استخدام خـرائط المفـاهيم فـي تعلـيم المقـررات                  

  .  التمريضية
 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها أول دراسة بحثت في فعالية استخدام -

  .يم في المستوى الجامعي خرائط المفاه
 اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تتعرض لدراسة أثر الجنس على              -

  .التحصيل باستخدام خرائط المفاهيم ، األمر الذي لم تتعرض له الدراسات السابقة 
 تميزت الدراسة الحالية بصغر حجم العينة وذلك ألن كليات ومعاهد التمـريض تقبـل               -
  .عداد صغيرة سنويا نظرا  الحتواء مناهجها على الجانب النظري والعملي أ

 إن علوم التمريض يستدعي تعلمها كسائر فروع المعرفة استخدام األجهزة و الوسـائط              -
التعليمية المختلفة ، فالتمريض ليس بمنأى عن الوسائط و التقنيات الحديثة ، و هـذا ممـا    

 األدوات المعينة ، وإعداد شرائح جالتينية مكتوبة بلغة         دفع الباحث إلى تجهيز الوسائط و     
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واضحة و زودها ببعض اإلشارات و الخطوط و األسهم ، و تم عرضها بواسطة جهـاز                
العرض العلوي، وأيضا تم توظيف كل ما يمكن أن يساعد الطلبة في الوصـول المفهـوم     

  . وفقا لهذه الدراسة
اء هذه الدراسة ، حيث أنها قد تكشف عن نتـائج           مما تقدم يبرز الحاجة الملحة إلجر     

تساهم في تحسين التحصيل العلمي ، و تعديل اتجاهات الطلبة نحو تعلم العلوم بعامـة و                 
تعلم التمريض بخاصة ، والسيما أن هذه الدراسة قد تكـون األولـي مـن نوعهـا فـي           

     . المحافظات الشمالية والجنوبية بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
     استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري، والتعاريف اإلجرائية ،            
و إعداد أدوات الدراسة ، وفي تحديد األساليب اإلحصائية التـي سـوف تـستخدم فـي                 

  .الدراسة
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  الفـصـــل الـرابــــع
  

  إجــراءات الـدراســــة
  

  :و تـشـمـــل
  
  منهـج الـدراســـة*
  

  مجـتمــع الـدراســــة* 
  

  عـيـنـة الـدراســـــة* 
  

  أدوات الــدراســــــة* 
  

  إعـداد خـرائـط المفـاهيـم*  
  

  تـدريـس المـحـتـــوى* 
  

  المعـالجـات اإلحـصـائيــة* 
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  لفصـل الـرابـــعا
  إجراءات الدراسة

  

    يهدف هذا الفصل إلى توضيح اإلجراءات التي استخدمت في هذه الدراسـة، والتـي              
اشتملت على منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أدوات الدراسة، واألسـاليب            

  .اإلحصائية التي استخدمت في معالجة البيانات والوصول إلى النتائج
  : منهج الدراسة:أوالً

     اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث قـام الباحـث بتحليـل          
ووصف المفاهيم التي تضمنتها موضوعات مادة الجراحة والباطنة التمريضية، كما اتبـع            
الباحث المنهج التجريبي باعتباره أنسب مناهج البحث لهذه الدراسة ، و ذلك لدراسة أثـر               

ل المستقل المتمثل في استخدام خرائط المفاهيم على العوامل التابعة مثل التحـصيل             العام
  .     الدراسي و الجنس بواسطة اختبار تحصيلي 

  :مجتمع الدراسة: ثانياً
    تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المستوى الثاني بدبلوم التمريض بكلية مجتمع 

اإلسالمية بغزة، والذين يدرسون مادة الجراحة والباطنة العلوم المهنية والتطبيقية بالجامعة 
 ٥٢( ، والبالغ عددهم  ) ٢٠٠٢-٢٠٠١( التمريضية في الفصل األول من العام الدراسي 

  .طالبا وطالبة) 
  :عينة الدراسة: ثالثاً

شملت عينة الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة، وذلك لصغر حجم المجتمع األصلي 
).                                                                                                       ٢(طالبة كما هو مبين في جدول رقم  ] ٣٧[ طالباً و  ] ١٥ [والذي يتكون من 

  )٢(جدول رقم 
  .       يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة على المجموعات التجريبية و الضابطة

  
س               الجـــــن

  المجموعة 
        المجموع        طالبات         طالب

  ٢٦            ١٨          ٨              التجريبية
   ٢٦            ١٩          ٧              الضابطة
  ٥٢            ٣٧          ١٥              المجموع
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الضابطة من الذكور واإلناث كل          حيث تم اختيار المجموعات التجريبية والمجموعات       
على حدة بالطريقة العشوائية، وذلك عن طريق كتابة أسماء جميع الطالب، و خلطها مـع       
بعضها البعض ، و وضعت في مظروف صغير ،ثم تم سحب أول ثمانية أسماء لتكـون                

  .، و هكذا استخدمت نفس الطريقة بالنسبة للطالبات)طالب(المجموعة التجريبية
حقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية و الضابطة قبل إجراء الدراسة ، تم حـساب          وللت      

 لرتب المجموعة التجريبية و الضابطة حسب درجاتهم Z، وقيمة  Uمتوسط الرتب، وقيمة 
في الفصل الدراسي الثاني من العـام       ) ا(في االختبار النهائي في مادة الجراحة و الباطنة         

تم استخراج داللة الفروق باستخدام اختبار مـان ويتنـي           م، ثم    ٢٠٠١-٢٠٠٠الدراسي  
Mann-Whitney test يوضح ذلك) ٣(، والجدول رقم .  

  
   )٣( جدول رقم 

ومستوى الداللة الختبار مان ويتني للفروق بين "  Z " و " U"   يوضح قيمتي
  .الضابطة والتجريبية في التحصيل قبل إجراء الدراسة: المجموعتين

  

متوسط  العدد عةالمجمو البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
معامل 
ويتني 

"U" 

قيمة 
"Z" الداللة 

  تجريبية التحصيل
 ضابطة

٢٦  
٢٦ 

٧٣٨,٥ 
٦٣٩,٥ 

٢٨  
     ٢٥       

٠,٩٠ ٢٨٨,٥
٧ 

غير 
 دالة

  
، وهي أقل مـن     ) ٠,٩٠٧(المحسوبة تساوي   ) z(أن قيمة   ) ٣(و يتضح من الجدول رقم      

 علي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى      القيمة الجدولية األمر الذي يدل    
بين متوسط درجات الطلبة المجموعة التجريبية الذين سيتعلمون بطريقة  ) α  ≤ 0.05(داللة 

       .خرائط المفاهيم والطلبة أقرانهم الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية قبل التجربة
ر والمجموعة التجريبية إنـاث قبـل       وللتحقق من تكافؤ المجموعة التجريبية الذكو     

 لرتـب   Z، وقيمـة    Uالتجربة،  تم حساب متوسط الرتب ، ومجموع الرتـب، وقيمـة             
المجموعة التجريبية ذكور، والمجموعة التجريبية إناث حسب درجاتهم في مادة الجراحـة       

 Mann-Whitneyقبل التجربة، ثم تم استخراج داللة الفروق باستخدام اختبار ) أ(والباطنة 
test يوضح ذلك) ٤(  والجدول رقم.  
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  )٤( الجدول رقم 
  

، ومستوى الداللة الختبار مان ويتني للفروق بين " Z  "  ، و” U “يوضح وقيمتي  
  .التجريبية ذكور، والتجريبية إناث في التحصيل قبل إجراء التجربة: المجموعتين 

  

مجموع  العدد المجموعة البعد
 الرتب

متوسط 
 الرتب

قيمة 
معامل 
ويتني 

"U" 

قيمة 
"Z" الداللة 

 التحصيل

تجريبية 
  ذكور

تجريبية 
 إناث

٨  
١٨ 

٩٨,٠ 
٢٥٣,٠ 

١٢ 
غير  ٠,٥٥٧ ٦٢ ١٤

 دالة

  
، وهي أقـل    )٠,٥٥٧(المحسوبة تساوي   ) z(أن قيمة    ) ٣(يتضح من الجدول رقم     

من القيمة الجدولية األمر الذي يدل علي أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد               
بين متوسط درجات الطالب الذين سيتعلمون بطريقة خـرائط   ) α  ≤ 0.05(ستوى داللة م

  .المفاهيم، والطالبات الالتي يتعلمن بنفس الطريقة قبل التجربة
      

  :أدوات الدراسة: رابعا
   

اشتملت أدوات الدراسة على أداة تحليل المحتوى، اختبار تحصيلي ، و مقياس اتجـاه                  
  . الطلبة نحو مادة الجراحة و الباطنة التمريضيةلقياس اتجاهات

  :أداة تحليل المحتوى -١
     جرى استخدام أداة تحليل المحتوى من أجل تحديد المفاهيم العلمية المتـضمنة فـي              
الوحدتين الثامنة والتاسعة في كتاب الجراحة والباطنة التمريضية المقررة على طلبة دبلوم            

م المهنية والتطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة، انظـر ملحـق          التمريض بكلية مجتمع العلو   
  :ولقد قام الباحث ببناء هذه األداة متبعا الخطوات التالية) . ١(رقم
  : الصورة األولية لألداة وهي تشتمل على-    
  .البسيطة ، المركبة، التصنيفية، واإلجرائية: أنواع المفاهيم العلمية وهي  ) أ
  .ن المفاهيم العلميةالتعريف اإلجرائي لكل م  ) ب
  .الهدف من عملية التحليل  ) ت
  .عينة التحليل  ) ث
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  .  وحدة التحليل وفئاته  ) ج
  .    وحدة التسجيل  ) ح
  : ضبط أداة التحليل -  

     بعد أن وضعت األداة في صورتها األولية تم عرضها على مجموعة من المحكمـين              
المختصين في  ضمت خمسة من المختصين في تدريس المقررات التمريضية، واثنان من           

التربية التمريضية، واثنان من المختصين في المناهج وطرق التدريس،  وذلـك إلبـداء              
الرأي حول هذه األداة من حيث مفردات األداة ، التعريفات اإلجرائية للمفـاهيم العلميـة،           

يوضـح  ) ٤(ملحق . ومدى شموليتها، وتم إجراء التعديالت الالزمة حسب آراء المحكمين      
  .اء السادة المحكمينقائمة بأسم

  :  تحديد الهدف من األداة- 
   وهو تحديد المفاهيم العلمية المتوفرة في الوحدتين الثامن والتاسعة من كتاب الجراحـة             
والباطنة التمريضية المقرر على طلبة دبلوم التمريض بكلية مجتمـع العلـوم المهنيـة و               

 حسب التعريف اإلجرائـي للمفـاهيم       التطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة ، ومدى تكرارها      
  .العلمية

  :عينة التحليل - 
    اختيرت عينة التحليل بطريقة قصدية وهي عبارة عن الوحدتين الثامنة والتاسعة مـن             

   .م١٩٩٦كتاب الباطنة والجراحة التمريضية للمؤلفتين سملتزر وبار، الطبعة الثامنة للعام 
  : وحدة التحليل وفئاته- 

كرة األساسية التي تدور حولها فقرات المحتوى كوحـدة للتحليـل، وفئـات               اختيرت الف 
  .التحليل هي المفاهيم العلمية

  : وحدة التسجيل-  
  .   هي الوحدة التي يظهر من خاللها تكرار الظاهرة المراد تحليل المحتوى في ضوئها

  :ضوابط عملية التحليل -  
  :ة التحليل   روعيت الضوابط التالية اآلتية أثناء عملي

  .أن يتم التحليل في إطار التعريفات اإلجرائية للمفاهيم العلمية-١
أن يقتصر التحليل على الوحدتين الثامنة والتاسعة مـن كتـاب الجراحـة والباطنـة               -٢

  .التمريضية، ومضمونها، والعناوين الرئيسية الواردة فيها
ضيحية الواردة في الوحـدتين  أن يشتمل التحليل على األهداف، والقوائم، والرسوم التو     -٣

  .المذكورتين سابقاً
استخدام جدول لرصد النتائج ، ورصد وتكرار وحدة التحليل وفئاته للوحـدة الثامنـة              -٤

  .والتاسعة من كتاب الجراحة والباطنة التمريضية
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  :إجراءات عملية التحليل -
الجراحـة والباطنـة       تمت عملية التحليل على الوحدتين الثامنة والتاسعة مـن كتـاب            

التمريضية، حيث قسمت كل صفحة إلى عدد من الفقرات بحيث تحتوي كل فقـرة علـى                
فكرة محددة ، و صنفت كل فقرة في الصفحة إلى إحدى فئات التحليل المحـددة ، أنظـر              

، ثم حسبت عدد الفقرات وتكرارها في كل فئة، كما هو مبين في استمارة              ) ٧(ملحق رقم   
  ).٥ (التحليل جدول رقم

  )٥(جدول رقم 
  .يبين فئات التحليل و تكرارات المفاهيم في كل فئة، و المجموع الكلي للمفاهيم

  
  التحليل .        ف

  التحليل. و
المفاهيم  
  األساسية

المفاهيم  
  الفرعية

المفاهيم 
  التصنيفية

مفاهيم 
  )اإلجراءات(

  
  المجموع

أعلى القناة 
  الهضمية

٥٧  ٣٢  -  ٢٠  ٥  

المعدة و 
معاء األ

  الدقيقة
٨٥  ٢٨  ٢٦  ٢٥  ٦  

األمعاء 
  ٧٤  ٤٠  ١٤  ٩  ١١  الغليظة

الكبد و 
القناة 

  الصفراوية
١٦١  ١٣٤  ٦  ١٦  ٥  

مرض 
  ١٠٨  ٥٠  ٤٩  ٢  ٧  السكري

الغدد 
  ١٩٣  ٩٥  ٣٣  ٥٩  ٦  الصماء

  المجموع
  

٦٧٨  ٣٧٩  ١٢٨  ١٣١  ٤٠  

  
  : صدق التحليل-

 قياس صدق أداة التحليـل           يستدل على صدق التحليل من خالل أداة التحليل، ولقد تم         
من خالل خمسة محكمين من مدرسين مقررات التمريض، واثنان من المختصين في تعليم             
التمريض، واثنان من المختصين في المناهج وطرق التدريس، وكان هذا الصدق يقـيس             

  .مدى شمولية فئات التحليل ودقتها والتعريف اإلجرائي لها
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  : ثبات التحليل-
ث بتحليل الوحدتين الثامنة والتاسعة من كتاب الجراحة والباطنة التمريضية               قام الباح 

، وبعد ثالث أسابيع قام الباحث بإعادة التحليل لنفس الوحدتين ، وأيضاً قام باحث أخر من                
كلية التمريض حاصل على درجة الماجستير في تعليم التمريض بتحليل محتوي الوحدتين            

  ) .   ٥(ث مع الباحث األخر موضحة بالجدول رقم ، و كانت نتائج تحليل الباح
      وللتحقق من صدق وثبات التحليل، حسب معامل االتفاق بين مرات التحليل باستخدام        

  : معادلة  هوليستي
  )مجموع الفئات المتفق عليها( × ٢                           

  ـــــــــــــــــــــــــ   =  معامل ثبات األداة 
                                مجموع الفئات الكلي    

ــانين ،                                                        (  ــة و الزع  ٢٠٠١عفان
،١١٧(   

مفهومـا فـي التحليـل    ) ٦١٨(      وبعد مقارنة نتائج التحليل تبين أن الباحث قد سجل         
مفهوما، و بحساب معامـل االتفـاق بـين         ) ٦٧٨(األول ، بينما سجل في التحليل الثاني        

) ٦٣٤(، بينما سجل الباحـث األخـر      %) ٩٥( التحليلين األول و الثاني، وجد أنه يساوي        
مفهوما، و بحساب معامل االتفاق بالنسبة  لتحليل الباحث و تحليل الباحث األخـر بلغـت            

ـ           %) ٩١,٦( نسبة االتفاق      ن الـصدق  ، مما يشير إلى أن التحليل على درجة عاليـة م
  .والثبات

  )٦(                                       جدول رقم
  .                يوضح نقاط التحليل و مدى اتفاق المحللين عليها

عدد 
  الفئات

المفاهيم 
  األساسية

المفاهيم 
  الفرعية

المفاهيم 
  التصنيفية

مفاهيم   
  اإلجراءات

  
  المجموع

درجات 
  االتفاق

أعلى القناة  
  ةالهضمي

-  +  +  +  ٧٥  ٣%  

ــدة و  المع
ــاء  األمعـ

  الدقيقة
+  +  +  +  ١٠٠  ٤%  

ــاء  األمعـ
الغليظة و  

  الشرج
+  +  +  +  ١٠٠  ٤%  

ــد و  الكبـ
القنــــاة 
  الصفراوية

+  +  +  +  ١٠٠  ٤%  

ــرض  مـ
  %٧٥  ٣  +  -  +  +  السكري



  ٨٣

ــدد  الغــ
  %١٠٠  ٤  +  +  +  +  الصماء

  : االختبار التحصيلي-٢
اس ثبات االختبار قبل تطبيق التجربة ، وكذلك             استخدم الباحث االختبار التحصيلي لقي    

استخدمه للتوصل إلى معرفة مدى وجود فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد            
  ) .٣(انتهاء التجربة، أنظر ملحق رقم 

     وكان االختبار من إعداد الباحث مكون من خمسين فقـرة مـن نـوع االختبـارات                
، وتشمل فقرات االختبار ستة مستويات من مستويات        )د  االختيار من متعد  ( الموضوعية  

]. المعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل ، ما فوق التحليـل          [ التعلم حسب تصنيف بلوم وهي      
ويتميز هذا النوع من االختبارات بارتفاع معدل الصدق والثبات إذا أتقن إعداده كما يصفه              

   ) .٦١ : ١٩٩٧: اللولو ( أبو لبده 
  :ء االختبارخطوات بنا

  : تحديد المادة الدراسية-١  
:     لقد تم تقسيم الوحدة الدراسية الثامنة من كتاب الباطنة والجراحة التمريضية بعنوان             

إلى ثالث أجـراء  ) Digestive & Gastrointestinal Disorders(االضطرابات المعد معوية والهضمية 
كما تم تقسيم . معاء الدقيقة، األمعاء الغليظة أعلى القناة الهضمية، المعدة واأل    : رئيسية وهي 

) Metabolic & Endocrine Disorders(اضطرابات الغدد الصماء واأليض : الوحدة التاسعة بعنوان
  .الكبد والقناة الكبدية، مرض السكر، والغدد الصماء: إلى ثالث أجزاء أيضاً وهي

قاً لما رآه الباحث حيـث يعمـل          ولقد أعطى كل جزء وزنه النسبي وفقاً ألهميته، و طب         
مدرساً لهذه المادة،  وما أشار إليه معلمو المادة الدراسية وكانت معدالت النسب المئويـة               

  :للموضوعات السالفة الذكر هي 
   % ٣٠:  المعرفة 

   %٣٠:      الفهم
   %٢٢,٥:   التطبيق

   %١٧,٥:   ما فوق التطبيق 
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  ٨٥

  :وية تحديد األهداف الترب-٢
   تم تحديد األهداف التربوية من خالل احتوائها علي المستويات المعرفية الستة حـسب             

 و التقـويم ، وقـد تـم    - التركيب- التحليل- التطبيق- الفهم-التذكر: تصنيف بلوم وهي 
تحديد األوزان النسبية وفق ما أشار إلية معلمي المادة ، وهي كمـا موضـحة بالجـدول                 

  ).٧(رقم
  :قرات االختبار  صياغة ف- 

  :    لقد صيغت بنود االختبار بحيث كانت 
  . سليمة لغوياً-
  .صحيحة علمياً-
  .واضحة وخالية من الغموض-
  .ممثلة للمحتوى واألهداف-
  .مناسبة لمستوى الطلبة- 
  . توزع اإلجابات الصحيحة بطريقة عشوائية-
  .أن تخدم المستويات المعرفية المطلوب قياسها- 

مل االختبار بصورته األولية على خمسين بنداً، ولكل بند أربعة ابدال، واحـد          ولقد اشت 
منها فقط صحيح،  وبعد كتابة بنود االختبار على هذا النحو تم عرضها على لجنة تحكـيم         
مكونة من خمسة من ذوي االختصاص في تدريس المادة ، واثنان من المختصين في تعليم      

، وذلـك   )٤(ص في المناهج وطرق التدريس ملحق       التمريض، واثنان من ذوي االختصا    
  :للوقوف على مدى

  .سالمة بنود االختبار لغوياً -
  صحة بنود االختبار علمياً -
  .تمثيل بنود االختبار للمحتوى واألهداف -

    وبناء على المعايير السابقة تم تعديل بعض البنود من حيث الصياغة، والسالمة اللغوية    
  .، ودقة اإلبدال المقترحة

  :تجريب االختبار -٤
   تم تجريب االختبار على عينة استطالعية من طلبة كلية التمريض بالجامعة اإلسـالمية        
ممن أتموا بنجاح دراسة مادة الجراحة و الباطنة التمريضية  مكونة من ثالثـون طالبـا                

  ] . طالبة ١٥ طالب ، ١٥[ وطالبة من الطلبة 
  : تصحيح االختبار-٥ 

بار بعد استجابة طلبة العينة االستطالعية على بنود االختبار،  وذلـك              تم تصحيح االخت  
بتحديد درجة واحدة لكل بند، وبذلك تكون الدرجة التي يمكن للطالـب الحـصول عليهـا       

ولقد تمت عملية التصحيح بواسطة مفتاح مثقـب        . درجة   ] ٥٠ –صفر  [ محصورة بين   
  ).٥(أعد لهذا الغرض تابع ملحق رقم
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  :تم تحليل اإلجابات بنود االختبار لمعرفة ما يلي: االختبارتحليل بنود  -١
  =درجة سهولة السؤال   ) أ

  النسبة المئوية للناجحين من الدنيا         +            النسبة المئوية للناجحين من الفئة العليا  
          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

                                              ٢      
  . درجة سهولة السؤال-%  ١٠٠= درجة صعوبة السؤال   ) ب
  
 النسبة المئوية   –النسبة المئوية للناجحين من الفئة العليا       = درجة تمييز بنود االختبار     )  ج

     ) .       ٢٢٥-٢٢٤ ،١٩٨٨عبيدات ،(للناجحين من الفئة الدنيا 
  .ة والصعوبة والتمييز لبنود االختباريوضح معامالت السهول) ٧( والملحق رقم 

   % .٤٨=  حيث كان متوسط درجة الصعوبة 
  % .٤٩=   و متوسط درجة السهولة 
   % .٢٧=   و متوسط درجة التمييز 

 % ٨٠وتلك التي زادت عن      % ٢٠ ولقد استبعدت البنود التي قلت درجة صعوبتها عن         
وبذلك أصبح االختبار في صورته  % ٢٠كما استبعدت البنود التي قل معامل تمييزها عن     

  . النهائية يشتمل على أربعين بنداً
  :  صدق االختبار-٦
   :صدق المحتوى -

 لقد تم تحقيق هذا النوع من الصدق من خالل اإلجراءات التـي اتبعـت فـي بنـاء                     
 االختبار، وإعداد بنوده، ومدى تمثيله للمحتوى المراد قياسه، واألهداف التعليمية ، كما تم            

  .التأكد من ذلك باتفاق لجنة المحكمين المذكورة سابقاً
   : صدق االتساق الداخلي-

هذا النوع من الصدق يعتبر مؤشر للثبات شأنه في ذلـك معـامالت االتـساق الـداخلي                        
وتم حساب هـذا النـوع مـن الـصق باسـتخدام معادلـة                              ). ٤٣ ،   ١٩٩٦األستاذ ،   ( 
   ) .٠,٨٦( ، وبلغ معامل الثبات وفق هذه المعادلة )  K R 21  كودر رتشاردسون( 

  :  وهي (Kuder-Richardson – 21) معادلة كودر ريتشاردسون 
  )م_ن(م _٢                 ن ع

  ــــــــــــــــــ=    ر ١٠١
  ٢ع ) ١_ن                 (

  .عدد مفردات االختبار= حيث أن  ن 
  .فراد على االختبارتباين درجات األ=      ع 
  ) ١٨٣ ،١٩٨٨عبيدات ،.       (متوسط درجات االختبار=      م 

   : معامل ثبات االختبار-٧
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  :   تم حساب معامل الثبات باستخدام
  
  : طريقة التجزئة النصفية- أ

     حيث تم تقسيم بنود االختبار إلى قسمين فردي وزوجي ، ولقد تـم إيجـاد معامـل                 
فوجد أن معامل الثبـات      " ”Pearsonي االختبار باستخدام معادلة بيرسون      االرتباط بين قسم  

 Spearman"، ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان بروان %] ٩٤[ قبل التعديل 

Brown "       وهو معامل ثبات عاٍل يسمح باسـتخدام       ) ٠,٩٧(، فوجد أن معامل الثبات يساوي
  . هذا االختبار في الدراسة

  ر٢                                  
  ــــــــ=   معادلة سبيرمان بروان   
  ر    +   ١                                 
  .معامل االرتباط لبيرسون =  حيث أن ر  

  )١٨٠ ،١٩٨٨عبيدات، (                                                  
  
  : طريقة إعادة االختبار-ب

امل الثبات بإعادة االختبار بعد ثالثة أسابيع باستخدام معادلة بيرسون         وقد تم قياس مع    
، وهو معامل ثبات عاٍل يسمح باستخدام هذا االختبار         % ٨٦= وجد أن معامل الثبات     

  .في الدراسة
   :  زمن االختبار-

تم حساب الزمن المناسب النتهاء جميع الطالب من اإلجابة عـن جميـع فقـرات                     
تحصيلي وذلك بحساب متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب األول في إجابـة            االختبار ال 

دقيقة، والزمن الذي استغرقه الطالب األخير فـي اإلجابـة عـن            ) ٤٥(مفردات االختبار 
  :دقيقة، و بحساب المتوسط الزمني وجد أن ) ٧٥(مفردات االختبار

  
                               ٧٥+٤٥  

     دقيقة ٦٠=     ـــــــــــ    =زمن االختبار      
                                ٢   

  : مقيـاس االتجــاه -٣
  :      إعداد مقياس االتجاهات نحو مادة الجراحة والباطنة التمريضية

، ] Likarts Method of Summated Ratings[   استخدم الباحث طريقة ليكرت للتقديرات المتجمعـة  
لميذ عبارات تتصل بموضوع قياس االتجاه، وأمام كل عبـارة عـدد مـن              وفيها يقدم للت  

االستجابات تبدأ بتأييد تام وتنتهي بمعارضة تامة، ويحتوي المقياس علـى نـوعين مـن               
  : العبارات

  .موجبة تعكس تفضيل الطالب للموضوع  المطروح  ) أ



  ٨٨

  .سالبة تعكس رفض وعدم استحسان الطالب للموضوع المطروح  ) ب
استجابة الطالب لكل عبارة من عبارات المقيـاس إلـى أوزان تقديريـة               وقد تم تحويل    

  :وقد أعد الباحث المقياس علي مراحل وفق الخطوات التالية ) . ٥-١( تتراوح من 
   : تحديد الهدف من المقياس-١

    هو قياس اتجاه طلبة دبلوم التمريض بكلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية بالجامعة             
  .نحو مادة الجراحة والباطنة التمريضية) عينة البحث ( ة بغزة اإلسالمي

  : أبعاد المقياس-٢
     تم تحديد أبعاد المقياس ، وذلك من خالل االطالع على بعض الدراسات والبحـوث              
التي تناولت قياس اتجاه الطالب نحو المادة الدراسية بصفة عامة، والعلوم بصفة خاصة،             

  :التاليةواستخلص الباحث األبعاد 
  .اتجاه الطلبة نحو االستمتاع بمادة الجراحة والباطنة التمريضية

  .اتجاه الطلبة نحو قيمة مادة الجراحة والباطنة التمريضية
  .اتجاه الطلبة نحو طبيعة مادة الجراحة والباطنة التمريضية

  .اتجاه الطلبة نحو معلم الباطنة والجراحة التمريضية
ارات تدور حول أبعاد المقياس، بحيث تكون فـي صـورة           تم وضع مجموعة من العب    

جدلية تختلف حولها وجهات النظر بحيث يكون نصف العبارات التي تقيس االتجاه إيجابية             
تعكس تفضيل الطالب لموضوع االتجاه، ونصفها اآلخر سلبية تعكـس رفـض، وعـدم              

للتقـديرات  استحسان الطالب لموضوع االتجاه، ولقد استخدم الباحـث طريقـة لكيـرت             
المتجمعة، وفيها يقدم للطالب عبارات تتصل بموضوع قياس االتجاه تتدرج اإلجابة علـى             
:    عبارات المقياس تدريجياً خماسياً لتحديد درجة الموافقة لكل عبارة من العبـارات وهـي      

  ).أوافق بشدة، أوافق، متردد، غير موافق، غير موافق بشدة( 
ب لكل عبارة من عبارات المقياس إلـى أوزان تقديريـة              وقد تم تحويل استجابة الطال    

  ) .٥-١( تتراوح من 
  :صدق المقياس -١
  : صدق المحكمين  - أ

      تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين ضمت ستة من             
المختصين في تدريس المقررات التمريضية، ثالثة من المختصين في تعلـيم التمـريض،         

ين في المناهج وطرق التدريس، واحد من المختصين في علـم الـنفس،   اثنان من المختص 
وواحد من المختصين في أصول التربية، وواحد من المختصين في اللغة العربية، انظـر              

، وذلك بهدف فحص صياغة المضمون لكل عبارة من عبارات المقياس، وإبداء         )٦(ملحق  
كونة للمقياس، وقد أبـدى المحكمـون       الرأي في مدى تمثيل العبارات لألبعاد الفرعية الم       

  . بعض المالحظات التي أخذت بعين االعتبار عند إعداد الصورة النهائية للمقياس
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  :صدق االتساق الداخلي للمقياس  - ب

  في هذا النوع من الصدق يتم إيجاد قوة االرتباط بين بنود األداة كـل علـى حـدة ، و                    
على حدة و درجة االختبار الكلي، أو بـين أبعـاد      درجات العبارة، أو بين بنود األداة كل        

، و لقد تم التأكـد مـن صـدق           )١١٠،  ١٩٩٩األغا،  ( المقياس و درجة االختبار الكلي    
االتساق الداخلي للمقياس بإيجاد معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس ، و الدرجة               

  ).٨(الكلية للمقياس كما هو موضح في الجدول رقم 
  

   )٨(  رقم الجدول
  .يوضح معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد المقياس، والدرجة الكلية للمقياس

     

االرتباط مع  البعد 
  الداللة  الدرجة الكلية

اتجاه الطلبة نحو 
االستمتاع بمادة الجراحة 

 .والباطنة التمريضية
  ٠,٠١دالة عند   ٠,٦٠٤

اتجاه الطلبة نحو قيمة  
الجراحة والباطنة 

 .ريضيةالتم
  ٠,٠١دالة عند   ٠,٨٥١

اتجاه الطلبة نحو طبيعة  
الجراحة والباطنة 

 .التمريضية
  ٠,٠١دالة عند   ٠,٨٠٠

اتجاه الطلبة نحو معلم  
الجراحة والباطنة 

 .التمريضية
  ٠,٠١دالة عند   ٠,٨٣٧

  
 )α  ≤ 0.01(وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة  ) ٨(       يتضح من الجدول 

المجمـوعتين   ن كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس، مما يشير إلى تكافؤ            بي
  .الضابطة والتجريبية قبل الدراسة في االتجاه نحو مادة الجراحة والباطنة التمريضية

  : التجريب االستطالعي للمقياس- ٤



  ٩٠

ض ممن أتمـوا          طبق المقياس بصورته األولية على مجموعة من طلبة كلية التمري       
بنجاح دراسة مادة الجراحة و الباطنـة التمريـضية قوامهـا ثالثـون طالبـا و طالبـة                           

  :، وذلك لتحديد ) طالبة١٥ طالب و١٥(
   
  : ثبات المقياس-أ 
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفـس               " 

قد قام الباحث بإيجاد معامل الثبات بطريقتـي ألفـا           و  .)١٢٠: ١٩٩٦األغا،  " ( الظروف
  :كرونباخ والتجزئة النصفية على النحو التالي

  
   : طريقة حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ-  ١

    ٢ مج ع-١                              ن                 
   )ـــــــــــــ( ـــــــ = حيث أن ألفا كرونباخ 

  ٢                 ع١ -                              ن 
   )                            ٥٨ ،  ١٩٩٩عفانة ،                                               ( 

  .عدد عبارات المقياس= حيث أن ن 
  .تباين المقياس ككل = ٢ ع

  .رات المقياسالمجموع الكلي لتباين كل عبارة من عبا = ٢ مج ع
    وبعد حساب معامل ألفا كرونباخ لثبات المقياس، تبين أن المقياس يتمتع بدرجة عاليـة     

، ممـا يجعـل الباحـث       ) ٠,٨٠٣(من الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفا كرونباخ  تساوي           
  .يطمئن إلى استخدام المقياس، وبالتالي أصبح المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات

  :لتجزئة النصفية  طريقة ا-٢
فقـرات  : تم إيجاد معامل الثبات بهذه الطريقة ، إذ تم تقسيم المقياس إلى نـصفين             

الفردية و فقرات الزوجية، بحيث أصبح كل قسم قائماً بذاته ، وتم حساب معامل االرتباط               
، فكـان معامـل االرتبـاط يـساوي          " Pearson"بين النصفين باستخدام معادلة بيرسون      

    :spearman  - Brownثم طبقت معادلة سبيرمان براون ، ) ٠,٧٠٩(
   ر٢              

  ـــــــــ= ر 
  ر + ١                   

  .معامل الثبات الذي نريد الحصول عليه = حيث ر 
  ) .٠,٨٢٩(وبتطبيق المعادلة السابقة تبين أن معامل الثبات يساوى 

ة من الثبات تُطمئن إلى صحة النتيجة ويتضح مما سبق أن المقياس يتمتع بدرجة مقبول
  .وتظهر صالحية المقياس واستخدامه في تحديد اتجاهات الطلبة . التي يتم الحصول عليها



  ٩١

، وعند )٠,٦٩٩(نصف علوي ، و نصف سفلي كان معامل االرتباط : و عند تقسيمه إلى نصفين 
  ).٠,٨٢٣(التعديل بمعادلة سبيرمان بروان كانت النتيجة 

  
  
  

  :ورة النهائية للمقياس الص-  ٥
    بلغ عدد عبارات المقياس بعد إجراءات التعديالت السابقة عليها أربعون عبارة، ولقـد      

) أوافـق (خمسة درجـات، و   ) أوافق بشدة ( أعطيت اإلجابة التي تتضمن االتجاه الموجب       
درجـة  ) ال أوافق بـشدة (درجتان، و) ال أوافق(ثالث درجات، و  ) متردد(أربع درجات، و  

  .حدة وا
    وقد أتبع العكس في حالة العبارات السالبة، وبذلك تكون الدرجات النهائيـة لمقيـاس              

يوضـح الـصورة    ) ٨(، والملحق رقم    ) صفر  ( ، والدرجة الصغرى     ) ٢٠٠( االتجاه  
  .النهائية لمقياس االتجاه نحو مادة الجراحة والباطنة التمريضية

  )٩(جدول رقم
  : نحو مادة الجراحة والباطنة التمريضيةيبين مواصفات مقياس االتجاه

  

العبارات موجبة              أبعاد المقياس
  األرقام

العبارات سالبة 
  األرقام

  المجموع الكلي

اتجاه الطلبـة نحـو     
ــادة  ــتمتاع بم االس
الجراحة و الباطنـة    

  .التمريضية

٩  ٤،٨   .١،٢،٣،٥،٦،٧،٩  

اتجاه الطلبـة نحـو     
قيمة مادة الجراحة و    

  .لتمريضيةالباطنة ا

١٠،١١،١٤،١٥،١٦
،١١  ١٢،١٣،١٨،١٩،٢٠  ١٧  

اتجاه الطلبـة نحـو     
طبيعة مادة الجراحة   
ــة  و الباطنــــ

  .التمريضية

٢٤،٢٦،٣٠  
٢١،٢٢،٢٣،٢٥،٢٧

،١٠  ٢٨،٢٩  

اتجاه الطلبـة نحـو     
ــة و  ــم الجراح معل

  .الباطنة التمريضية
٣١،٣٢،٣٣،٣٤،٣٥  ٣٧،٣٨،٣٩،٤٠

،١٠  ٣٦  

        
  : إعداد خرائط المفاهيم -٤  
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  لبناء خرائط المفاهيم المتضمنة في مادة الجراحة والباطنة التمريضية المقررة على طلبة        
  :دبلوم التمريض بالجامعة اإلسالمية بغزة اتبع الباحث اإلجراءات التالية

قام الباحث بتقسيم الوحدتين الثامنة والتاسعة إلى فقرات تحتوي كل فقرة علـى فكـرة          -١
أعلـى القنـاة    :  التقسيم هو الحصول على فقرات علميـة هـي         علمية، وكانت نتيجة هذا   

 مرض  – الكبد والقناة الصفراوية     – األمعاء الغليظة    – المعدة واألمعاء الدقيقة     –الهضمية  
  . الغدد الصماء-السكري

  . تحليل الفقرات واستخراج ما فيها من مفاهيم -٢
  .حساب صدق وثبات تحليل الفقرات-٣
بعد الوصول إلى نتائج ثابتة وصادقة لتحليل الفقرات الخاصـة          :  بناء خرائط المفاهيم  -٤

للوحدتين، قام الباحث ببناء خرائط المفاهيم الخاصة بكل فقرة، وذلك بناء علـى األسـس               
واألكثر ) األساسية(النظرية عند بناء الخرائط المفاهيمية حيث تم وضع المفاهيم الرئيسية           

ضوع على قمة الخريطة، تلتها المفاهيم الفرعيـة        عمومية وشمولية والمتضمنة في كل مو     
األقل عمومية وشمولية في مستويات تليها، كما تم توصيل المفاهيم المرتبطة في بعـضها              
البعض عن طريق أسهم مع إعطاء اسم لكل وصلة، ولقد قام الباحث ببناء خرائط المفاهيم           

  .أكثر من مرة حتى يتمكن من الوصول إلى أفضل صورة ممكنة
   تم عرض خرائط المفاهيم على مجموعة من المحكمين تـضم مدرسـين لمقـررات               

  . التمريض ، وذلك للتأكد من صحة العالقات بين المفاهيم
تم إعادة بناء الخرائط في ضوء تعديالت واقتراحات السادة المحكمين وبـذلك أصـبحت              

  ) . ١٠ (خرائط المفاهيم في صورتها النهائية، وصالحة لالستخدام انظر ملحق
  : تدريس المحتوى -٥
 قام الباحث بتدريس موضوعات وحدتي االضطرابات المعـد معويـة و الهـضمية ،                

واضطرابات الغدد الصماء و األيض  باللغة اإلنجليزية مع الترجمة إلى اللغة العربية في              
معظم األوقات، وذلك باستخدام خرائط المفاهيم في تـدريس المجموعـات التجريبيـة ،              

ستخدام الطريقة التقليدية في تدريس المجموعـات الـضابطة، وذلـك أثنـاء أوقـات               وا
  .محاضرات الجراحة والباطنة المعدة حسب الجدول الصادر من عماده القبول و التسجيل

     وقد قسم الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية إلى مجموعة تجريبية تضم ثمانيـة              
ب، وأيضاً تم تقسيم الطالبات إلـى مجمـوعتين   طالب، ومجموعة ضابطة تضم سبع طال   

إحداهما تجريبية تضم ثمانية عشر طالبة تدرس باستخدام خـرائط المفـاهيم، واألخـرى         
  .ضابطة مكونة من تسعة عشر طالبة تدرس بالطريقة التقليدية

   ولقد تم تدريس األربع مجموعات بصورة منفردة خـالل الفـصل األول مـن العـام                
بمعدل محاضرتين أسبوعياً لكل مجموعة، بحيـث ال تزيـد           ) ٢٠٠٢ -٢٠٠١( الدراسي

الفترة الزمنية للمحاضرة الواحدة عن ساعة ونصف، ولقد تم توضيح خطـوات طريقـة              
خرائط المفاهيم للمجموعات التجريبية، ولقد اعتمد التدريس علـى إيجابيـة الطـالب ،              
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ضابطة فإنها درست موضـوعات     ومشاركتهم في عملية التعلم، أما بالنسبة للمجموعات ال       
  .      الوحدتين بالطريقة التقليدية التي تعتمد على الشرح والتفسير والمناقشة

    
     
  

  :    ضبط المتغيرات المؤثرة في الدراسة
    قام الباحث بعملية ضبط للمتغيرات المؤثرة في الدراسة حتى يتأكد من أن الذي أحدث              

االختبار التحصيلي ، و مقياس االتجاه نحو مادة الجراحـة          [ التغير في المتغيرين التابعين     
والباطنة التمريضية هو المتغير المستقل استخدام خرائط المفاهيم فقط ، وليس أي متغيـر            

  ].أخر
  :  إجراءات الدراسة 

  :لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بما يلي   
رائط المفاهيم في تدريس المـواد      اإلطالع على الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام خ      -١

  .التمريضية بخاصة، و المواد العلمية بعامة ، و في المجاالت األخرى و تحليلها
 & Digestive )" االضطرابات المعد معوية و الهـضمية " تحليل محتوى الوحدتين الثامنة -٢

Gastrointestinal Tract Disorders)  األيضاضطرابات الغدد الصماء و" ، و التاسعة  "(Metabolic & 

Endocrine Disorders) من كتاب الجراحة و الباطنة التمريضية المقرر تدريسه على طلبة دبلوم 
التمريض المتوسط بكلية مجتمع العلوم التطبيقية و المهنية بالجامعة اإلسالمية بغزة فـي              

  ) .م٢٠٠٢-٢٠٠١(الفصل األول من العام الدراسي 
ة تحليل المحتوى التي سبق وصفها لتحليل محتوى الوحدتين ، و               و استخدم الباحث أدا   

  .ذلك بهدف تحديد المفاهيم األساسية، و الفرعية، و التصنيفية، و اإلجرائية
االضطرابات المعد معوية   ( بناء خرائط المفاهيم المتضمنة في محتوى الوحدتين الثامنة        -٣

، و ذلك بوضع المفـاهيم      ) األيض اضطرابات الغدد الصماء و   ( ، و التاسعة    )و الهضمية 
األساسية البسيطة على قمة الهرم ، و ترتيب المفاهيم من األكثر شـمولية حتـى األكثـر     
تحديدا، و تجميعها وفقا لمستوى التجريد و الترابط بينها، و تحديد العالقات و المستويات              

  .الهرمية بين هذه المفاهيم ، و ذلك عن طريق أسهم
مفاهيم عدة مرات للتأكـد مـن صـحتها، و ذلـك بالنـسبة لكـل        مراجعة خرائط ال   -٤

الموضوعات التي تتكون منها المفاهيم األساسـية البـسيطة و المركبـة و التـصنيفية و          
  .اإلجرائية  التي نتجت من التحليل

    و لقد تم عرض خرائط المفاهيم في صورتها النهائية على مجموعة من الخبراء فـي               
  . و ذلك للتأكد من صالحيتها للتدريستعليم مواد التمريض ،

االضـطرابات  ( الثامنة: بناء اختبار تحصيلي للمفاهيم العلمية المتضمنة في الوحدتين        -٥
المتضمنة في  ) اضطرابات الغدد الصماء و األيض    ( ، و التاسعة  ) المعد معوية و الهضمية   
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 ١٩٩٦لصادرة في العام    كتاب الجراحة و الباطنة للمؤلفتين ساندرز وبار، الطبعة الثامنة ا         
.  

  .    و لقد تم حساب معامل الصدق و الثبات للتأكد من صالحية األداة في التطبيق
بناء مقياس االتجاه للتعرف على اتجاهات طلبة دبلوم التمريض المتوسـط بالجامعـة             -٦

اإلسالمية نحو مادة الباطنة و الجراحة التمريضية ، ولقد تم حساب معامـل الـصدق و                
  . للتأكد من صالحية األداة للتطبيقالثبات

 التوجه بطلب رسمي إلى عميد كلية مجتمع العلوم التطبيقيـة و المهنيـة بالجامعـة                -٧
اإلسالمية بغزة للسماح للباحث تطبيق الدراسة على طلبة المستوى الثاني بدبلوم التمريض            

  .المتوسط
تجريبيـة  : لي  مجموعتين  بعد الحصول على الموافقة ، تم توزيع  الطالب عشوائيا إ     -٨

طالب ، كما تـم     ) ٧(طالب ، و أخرى ضابطة وعدد أفرادها        ) ٨(و عدد أفرادها ثمانية     
طالبـة ، وأخـرى   ) ١٨(تجريبية عدد أفرادها : توزيع الطالبات عشوائيا إلى مجموعتين      

 طالبة، و لقد تم التأكد من تكافؤ المجموعات التجريبية التـي          ) ١٩(ضابطة و عدد أفرادها   
تدرس بطريقة خرائط المفاهيم ، و المجموعات الضابطة التي تدرس باستخدام الطريقـة             

 على نتـائج   Mann Whitneyالتقليدية قبل جراء الدراسة ، و ذلك بتطبيق اختبار مان ويتني 
في الفصل الثـاني مـن العـام الدراسـي          ) أ(الطلبة في امتحان مادة الجراحة و الباطنة        

٢٠٠١-٢٠٠٠  .  
م بمعـدل   ٢٠٠١ أكتـوبر    ٢٧ بدأ الباحث بتطبيق الدراسة في يوم السبت الموافق               و

محاضرتين أسبوعيا لكل مجموعة، بحيث ال تتعدى المحاضرة الواحدة الساعة والنـصف                
م ، حيث   ٢٠٠١ ديسمبر   ٢٦حيث تم االنتهاء من إجراء التدريس في يوم االثنين الموافق           

و بعد ذلـك تـم تطبيـق        . ية محاضرات لكل مجموعة     بلغ العدد الكلي للمحاضرات ثمان    
  .االختبار التحصيلي و مقياس االتجاه 

تم تطبيق االختبار و مقياس االتجاه على عينة استطالعية اختيرت عشوائيا بلغ عـدد              -٩
، ثم تم أعاده نفس االختبـار و        ) طالبة ١٥ طالبا ، و     ١٥( أفرادها ثالثون طالبا و طالبة      

 أسبوعين من التطبيق األول، و ذلك بهدف حساب معامـل الـصدق و           مقياس االتجاه بعد  
  .الثبات، و التعرف على معامل السهولة و الصعوبة ، و معامل التمييز على بنود االختبار

تطبيق االختبار التحصيلي البعدي ، و هو نفس االختبار الذي استخدم قبل الدراسـة              -١٠
ات المجموعتين التجريبية و الـضابطة ،       كتقويم ختامي  لمستوى  تحصيل طالب و طالب        

كذلك تم تطبيق مقياس االتجاه للتعرف على اتجاهات الطلبة نحو مادة الجراحة و الباطنـة   
  .التمريضية ، ثم رصدت النتائج ، و تم تفريغها، و تحليلها، و دراستها

فاهيم  تحليل نتائج االختبار التحصيلي البعدي للتأكد من وجود فروق في تحصيل الم            -١١
، فقد تم حـساب متوسـط الرتـب ، و       )التجريبية و الضابطة    ( العلمية بين المجموعتين    

لرتب المجموعة التجريبية و المجموعة " Z " ، و قيمة " ”Uمجموع الرتب ، و حساب قيمة 
المحسوبة عند مستوى "  Z" فكانت قيمة Mann Whitneyالضابطة باستخدام اختبار مان ويتني 



  ٩٥

الجدولية غير دالة إحصائيا    " Z"، وهي قيمة أقل من قيمة       ) ٠,٥٩٠( تساوي   )٠,٠٥(داللة  
مما يدل على عدم وجود فروق في تحصيل  المفاهيم بين المجموعتين التجريبية و التـي                
درست باستخدام خرائط المفاهيم و بين المجموعة الضابطة و التـي درسـت باسـتخدام             

  . الطريقة التقليدية
الفروق بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في االتجاه نحو مادة              وأيضا تم حساب    

الجراحة و الباطنة التمريضية على مقياس االتجاه باستخدام اختبار مان ويتنـي فكانـت               
"  Z"وهي قيمة أقل من قيمة       ) ٠,٤٨(تساوى  ) ٠,٠٥(المحسوبة عند مستوى داللة     " ”Zقيمه

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي          الجدولية وغير دالة إحصائيا مما يدل ع      
  .االتجاه نحو مادة الجراحة و الباطنة التمريضية 

تفسير النتائج التي حصل عليها الباحث وفق متغيرات الدراسة و منهجها ، والخروج             -١٢
بتوصيات واقتراحات يمكن تبنيها من أجل التطوير والتحسين لمعالجة المناهج ، وكتابـة             

  .نهائيتقرير البحث ال
     

  :      المعالجـات اإلحصــائية 
   

      تضمنت الدراسة متغيرين تابعين هما مستوى التحصيل الدراسي للمفاهيم العلمية في           
مادة الجراحة و الباطنة  التمريضية ، و االتجاه نحو مادة الجراحـة و الباطنـة لمتغيـر                

  .مستقل هو استخدام طريقة خرائط المفاهيم 
 لعينتـين  Mann Whitneyدم الباحث في دراسته الحالية اختبـار مـان ويتنـي     و استخ-   

مستقلتين عندما يكون عدد أفراد إحدى المجموعتين أو كليهما أكثر من عشرين فردا وذلك           
الختبار الفرض األول  و الثاني والثالث و الرابع لمعرفـة الفـروق بـين المجمـوعتين         

ن التدريس لكل منهما ، وذلك مرة بالنسبة لالختبـار          الضابطة و التجريبية بعد االنتهاء م     
  .التحصيلي ، و مرة أخرى بالنسبة لمقياس االتجاه نحو مادة الجراحة و الباطنة التمريضية

 كما تم تطبيق اختبار مان ويتني قبل بدء التجربة للتأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة و       
م فـي مـادة   ٢٠٠١-٢٠٠٠لثاني من العـام  التجريبية على االمتحان النهائي في الفصل ا 

  ).أ(الجراحة والباطنة 
  ٢ ن١ن:                         حيث 

   ـــــــــــــ-             يو   
                                 ٢  

  ــــــــــــــــــــــ=  ز 
  )١ - ٢ن + ١ن(٢ ن١             ن

            ــــــــــــــــ
                    ١٢  

  .قيمة يو الصغيرة=    حيث يو  



  ٩٦

  .عدد أفراد المجموعة األولى   =١          ن
   )١٢٨ : ١٩٩٨: عفانة . ( عدد أفراد المجموعة الثانية  = ٢          ن

 لحساب معامل ثبـات االختبـار       pearson وأيضا استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون        -
فية بين قسمي االختبار الفردي و الزوجي ، وكذلك بطريقة         وذلك عن طريق التجزئة النص    

  .إعادة االختبار
  كما تم استخدام معامل االرتباط لبيرسون في حساب معامل صدق االتساق الداخلي لكل             

  .بعد من أبعاد المقياس ، و ذلك بإيجاد  معامل ارتباطه بالدرجة الكلية للمقياس 
  :حيث أن

             
  مج ص×   مج س -       ن مج س ص               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   ر 
   )٢)مج ص  ( - ٢ن مج ص ) ( ٢)مج س  ( - ٢ن مج س         ( 

  
  .عدد أفراد العينة =  حيث أن ن 
  .مجموع درجات االختبار األول=  مج س    
  .مجموع درجات االختبار الثاني =  مج  ص 
  .مربعات درجات االختبار األولمجموع  = ٢ مج س
  )٧١:١٩٩٦أبو مصطفى،. (مجموع مربعات درجات االختبار الثاني = ٢مج ص

   
لحساب  ) Kuder – Richardson- 21( و كذلك استخدم الباحث معادلة كودر ريتشاردسون -     

  :معامل االتساق الداخلي لبنود االختبار ، حيث أن 
  ) م –ن  (  م-  ٢                     ن ع

    ــــــــــــــ= ر ١٠١          
  ٢ع )  ١ -ن                       ( 

  :    حيث أن 
  .عدد مفردات االختبار =  ن  
  .تباين درجات األفراد على االختبار = ٢ ع

  .متوسط درجات االختبار=   م  
  :ث أن  و أيضا استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات االختبار، حي-
    

    كل عبارة٢ مج ع– ١                              ن              
  )ــــــــــــــــ  (  ـــــ  =  معامل ألفا كرونباخ  

  ٢                          ع١ -                           ن 
  .عدد عبارات المقياس =   حيث ان ن 



  ٩٧

  .تباين المقياس ككل  = ٢          ع
  .المجموع الكلي لتباين كل عبارة من عبارات المقياس  = ٢      مج ع



١٠٦  

  
  
  
  

  الفـصــل الخـامــس
  

  
  نتـائــج الـدراســـة

  
  :ويشمــل 

  
  .النتائـج المتعلقـة بالسـؤال األول

  
  .النتائـج المتعلقـة بالسـؤال الثانـي

  
  .النتائـج المتعلقـة بالسـؤال الثالـث

  
  .النتائـج المتعلقـة بالسـؤال الرابـع

  
  .النتائـج المتعلقـة بالسـؤال الخامـس

  
  .لمتعلقـة بالسـؤال السـادسالنتائـج ا

  



  -١٠٧-

  الفصــل الخـامــس
  

  نتـائـج الـدراســة
        

        هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخدام خرائط المفاهيم على تحـصيل الطلبـة             
في مادة الجراحة والباطنة التمريضية، ولتحقيق هذا الهدف تم إعـداد  ) طالب و طالبات  (

ر تحصيلي في مادة الجراحة والباطنة، ومقياس اتجاه لمعرفـة          أداة تحليل محتوى، واختبا   
اتجاهات الطلبة نحو مقرر الجراحة والباطنة التمريضي، وطبقت األداتان الثانية، والثالثة           
على طلبة كٍل من المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك في الفصل الدراسي األول من             

مدة التجربة، تم جمـع البيانـات، وتفريـغ        وبعد انتهاء   . م٢٠٠٢ -٢٠٠١العام الدراسي   
  .النتائج وتحليلها إحصائياً لمعرفة الفروق بين المجموعات

  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

        
ما المفاهيم الرئيسة التي تضمنتها مـادة  :       نص السؤال األول من أسئلة الدراسة على  

  تمريض بالجامعة اإلسالمية بغزة ؟الجراحة والباطنة التمريضية لطلبة دبلوم ال
ولقد تم بواسطة أداة تحليل المحتوى الحصول على قائمة من المفاهيم المتضمنة في مـادة          

الجراحة والباطنة التمريضية ، ولقد تم توضيح كيفية تحليل المحتوى  في الفصل الرابـع                 
  ).٧(، انظر ملحق رقم "إجراءات الدراسة " 
  

  : ؤال الثانيالنتائج المتعلقة بالس
      

ما خرائط المفاهيم التي يمكن تنظيمهـا       :       نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على      
  في مادة الجراحة والباطنة التمريضية؟

      ولقد قام الباحث بإعداد خرائط مفاهيمية لكل مفهوم من المفاهيم المتضمنة في مـادة       
 بناء خرائط المفاهيم  فـي الفـصل الرابـع                  الجراحة والباطنة ، ولقد تم إيضاح خطوات      

  ).١٠(، انظر ملحق رقم "إجراءات الدراسة " 
  

   اختبار الفرض األول من فروض الدراسة
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      : "      نص الفرض األول من فروض الدراسة على      
لمون باستخدام خرائط بين متوسط تحصيل الطلبة الذين يتع) α≥ 0.05(عند مستوى داللة 

  ".المفاهيم ومتوسط درجات أقرانهم الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية 



  -١٠٨-

 ، Uوللتحقق من هذا الفرض، تم حساب متوسط الرتب، ومجموع الرتب، وقيمـة           
 ، لرتب المجموعتين الضابطة والتجريبية الستجاباتهن على االختبار التحـصيلي           Zوقيمة  

-Mann، ثم تم استخراج داللـة الفـروق باسـتخدام اختبـار             في مادة الجراحة والباطنة   
Whitney test يوضح ذلك) ١٠(  والجدول رقم.  

  
  )١٠(                                   جدول رقم 

،ومستوى الداللة الختبار مان ويتني للفروق بين "  Z " وقيمة ” U “يوضح قيمة 
  .المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل 

متوسط  العدد المجموعة البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
معامل 
ويتني 

"U" 

قيمة 
"Z" الداللة 

  تجريبية التحصيل
 ضابطة

26  
26 

27.731  
25.269 

721  
غير  0.590 306 657

 دالة
  

، وهي أقل من    )٠,٥٩٠(المحسوبة تساوي   ) z(أن قيمة   ) ١١( يتضح من الجدول    
لي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى     القيمة الجدولية األمر الذي يدل ع     

بين متوسط درجات الطلبة الذين يتعلمون بطريقـة خـرائط المفـاهيم     ) α  ≤ 0.05(داللة 
  .والطلبة الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية

  . وبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة
  

  : فروض الدراسة اختبار الفرض الثاني من 
    

ال توجد فـروق ذات داللـة       : "    نص الفرض الثاني من فروض الدراسة على أنه         
بين متوسط درجات تحصيل الطالب الـذين  ) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

يتعلمون باستخدام خرائط المفاهيم ومتوسط درجات تحصيل الطالبات الالتـي يـتعلمن       
  ".بنفس الطريقة 
، "”U ن هذا الفرض تم حساب متوسط الرتب، ومجموع الرتـب، وقـيم  وللتحقق م

، لرتب المجموعة التجريبية ذكور والمجموعة التجريبية إناث على االختبـار           Z“" وقيمة  
التحصيلي في مادة الجراحة والباطنة ثم تم استخراج داللة الفـروق باسـتخدام اختبـار               

Mann-Whitney test كيوضح ذل) ١١(  والجدول رقم.  
  
  
  
  



  -١٠٩-

  
   )١١(الجدول 

ومستوى الداللة الختبار مان ويتني للفروق بين " Z" وقيمة ”U“قيمة  يوضح 
  .  التجريبية ذكور، والتجريبية إناث في التحصيل: المجموعتين

متوسط  العدد المجموعة البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
معامل 
ويتني 

"U" 

قيمة 
"Z" الداللة 

 التحصيل

تجريبية 
  ذكور
يبية تجر

 إناث

8  
18 

16.125  
12.333 

129  
غير    1.21 51 222

 دالة

  
، وهي أقل من )1 .٢١( المحسوبة تساوي ) z(أن قيمة ) ١١( يتضح من الجدول 

القيمة الجدولية، األمر الذي يدل علي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى               
الذين يتعلمون باستخدام خـرائط  بين متوسط درجات تحصيل الطالب  ) α  ≤ 0.05(داللة 

  .المفاهيم والطالبات الالتي يتعلمن بنفس الطريقة
  .وبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة

  
  :  اختبار الفرض الثالث من فروض الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :"    نص الفرض الثالث من فروض الدراسة على أنه 
في االتجاه نحو مقرر الجراحة والباطنة التمريضية بـين  ) α≥ 0.05(عند مستوى داللة 

متوسط اتجاهات الطلبة الذين يتعلمون باستخدام خرائط المفاهيم ومتوسط اتجاهات أقرانهم           
  ".الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية 

، وقيمة  Uوللتحقق من هذا الفرض تم حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
Z               لرتب المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجـاه نحـو مـادة الجراحـة ،

،  والجـدول  Mann-Whitney testوالباطنة ثم تم استخراج داللة الفروق باستخدام اختبار 
  .يوضح ذلك) ١٢(رقم 

  
  
  
  
  
  
  



  -١١٠-

  )١٢( الجدول 
تني للفروق بين ، ومستوى الداللة الختبار مان وي"Z" ، وقيمة ”U“يوضح قيمة 

  .الضابطة والتجريبية في االتجاه نحو مادة الجراحة والباطنة: المجموعتين 
  

متوسط  العدد المجموعة البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
معامل 
ويتني 

"U" 

قيمة 
"Z" الداللة 

االتجاه نحو 
االستمتاع 

 بالمادة
  تجريبية
 ضابطة

26  
26 

٢٨,٧٧  
٢٤,٢٣ 

 ٧٨٤  
غير  ١,٩ ٢٧٩ ٦٣٠

 ةدال

االتجاه نحو 
 القيمة

  تجريبية
 ضابطة

26  
26 

 ٢٩,١٩  
 ٢٣,٨١ 

 ٧٥٩  
غير  ١,٢٩ ٢٦٨ ٦١٩

 دالة
االتجاه نحو 
 طبيعة المادة

  تجريبية
 ضابطة

26  
26 

٣٠,٠٨  
٢٢,٩٢ 

٧٨٢  
غير  ١,٧١ ٢٤٥ ٥٩٦

 دالة
االتجاه نحو 
 معلم المادة

  تجريبية
 ضابطة

26  
26 

٢٩,٤٦  
٢٣,٥٤ 

٧٦٦  
غير  ١,٤١ ٢٦١ ٦١٢

 دالة
 مجموع
 االتجاه

  تجريبية
 ضابطة

26  
26 

٢٩,٨٨  
٢٣,١٢ 

٧٧٧  
غير  ١,٦١ ٢٥٠ ٦٠١

 دالة
  

المحسوبة أقل من القيمة الجدولية،  األمر الـذي         ) z(أن قيم    ) ١٢(يتضح الجدول   
بين متوسط   ) α≤ 0.05(يدل علي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ذين يتعلمون بطريقة خرائط المفاهيم نحو مادة الباطنة        ال" طالب وطالبات "اتجاهات الطلبة   
و الجراحة التمريضية و متوسط اتجاهات أقرانهم الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية علـى             

  .مقياس االتجاه
  .وبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة

   
  :   اختبارالفرض الرابع من فروض الدراسة

ال توجد فـروق ذات داللـة       : " نص الفرض الرابع  من فروض الدراسة على أنه               
بين متوسط اتجاهـات الطـالب نحـو مقـرر     ) α ≤ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

الجراحة والباطنة التمريضية الذين يتعلمون باستخدام  خرائط المفاهيم ومتوسط اتجاهات           
  .الطالبات الالتي يتعلمن بنفس الطريقة

، Z، وقيمة   U وللتحقق من هذا الفرض تم حساب متوسط الرتب ومجموع الرتب وقيمة             
لرتب المجموعة التجريبية ذكور والمجموعة التجريبية إناث على مقياس االتجاه نحو مادة            

  Mann-Whitney testالجراحة والباطنة ثم تم استخراج داللة الفروق باسـتخدام اختبـار   
  .لكيوضح ذ) ١٣(والجدول رقم 



  -١١١-

  
  )١٣( الجدول 
  

، ومستوى الداللة الختبار مان ويتني للفروق بين "Z" ، وقيمة ”U“يوضح قيمة 
التجريبية ذكور ، والتجريبية إناث في االتجاه نحو مادة الجراحة والباطنة : المجموعتين

  .التمريضية
  

متوسط  العدد المجموعة البعد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
معامل 
ويتني 

"U" 

قيمة 
"Z" الداللة 

االتجاه نحو 
االستمتاع 

 بالمادة

تجريبية 
  ذكور

تجريبية 
 إناث

8  
18 

 16.563  
12.139 

132.5  
غير  1.37 47.5 218.5

 دالة

االتجاه نحو    
 قيمة المادة

تجريبية 
  ذكور

تجريبية 
 إناث

8  
18 

17.688  
11.639 

141.5  
غير  1.87 38.5 209.5

 دالة

االتجاه نحو 
 طبيعة المادة

 تجريبية
  ذكور

تجريبية 
 إناث

8  
18 

18.563  
١١,٢٥٠  

  

148.5  
٢٠٢,٥  

  
٢,٢٥ ٣١,٥ 

دالة 
عند 
٠,٠٥ 

االتجاه نحو 
 معلم المادة

تجريبية 
  ذكور

تجريبية 
 إناث

8  
18 

١٦,٣١٣  
١٢,٢٥٠ 

١٣٠,٥  
غير  ١,٢٦ ٤٩,٥ ٢٢٠,٥

 دالة  

مجموع 
 االتجاه

تجريبية 
  ذكور

تجريبية 
 إناث

8  
18 

١٨,١٨٨  
 ١١,٤١٧ 

١٤٥,٥  
٢,٠٨ ٣٤,٥ ٢٠٥,٥ 

دالة 
عند 
٠,٠٥ 

  
المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية األمر الذي    ) z(أن قيم   ) ١٣(    يتضح من الجدول رقم   

بين متوسط  ) α  ≤ 0.05(يدل علي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
البـات  اتجاهات الطالب الذين يتعلمون بطريقة خرائط المفاهيم، و متوسط اتجاهـات الط           

الالتي يتعلمن بنفس الطريقة و ذلك لصالح الطالب مما يدل على رفـض  الفرضـية، و                 
األخذ بالفرضية البديلة أي أنة توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة                    



  -١١٢-

)٠,٠٥ α  ≤ (  بين متوسط اتجاهات الطلبة الذين يدرسون باستخدام خرائط المفاهيم نحـو
  .ة لصالح الطالبمادة الجراحة و الباطن

   ولقد تم حساب حجم التأثير العامل المستقل على الفروق في اتجاهات طلبة المجموعـة          
 ) ٣٥،  ٢٠٠٠عفانـة ،    (التجريبية نحو مادة الجراحة و الباطنة التمريضية، حيث يقصد          

عبارة عن مجموعة من  األساليب اإلحصائية التي يمكن استخدامها طبقا      : بحجم التأثير هو  
وع اإلحصائي الذي يستعين به الباحثون للوصول إلى النتائج لمعرفة حجم الفروق ، و              للن

العالقة بين متغيرين أو أكثر، لتحديد ما إذا كانت تلك الفروق، أو العالقة تعود للصدفة، أم      
  .أنها تعود لمتغيرات الدراسة أو البحث

  ز:                  حجم التأثير 
   )٤٣، ٢٠٠٠عفانة، (  ـــــــــــــــ   ـ= يتا =    مربع إيتا 

  ٤+                            ز    
   ولقد بلغ حجم تأثير العامل المستقل على اتجاه طلبة المجموعة التجريبية نحو طبيعـة              

لمـستويات حجـم التـأثير          ) ١(، وطبقا للجدول رقـم      . %٥٦مادة الجراحة و الباطنة       
( نجد أن حجم تأثير العامل المستقل علـى المتغيـر التـابع             ،   ) ٣٨ ،   ٢٠٠٠عفانة ،   (

متوسطا ، مما يدل على أن الفـروق   ) اتجاهات الطلبة نحو طبيعة مادة الجراحة و الباطنة       
في االتجاه نحو طبيعة المادة لم يكن وليد الصدفة، بل حدث نتيجة لتأثير العامل المستقل،               

جموعة التجريبية نحو مادة الجراحة والباطنة،      و هكذا بالنسبة لمجموع اتجاهات  طلبة الم       
، و هو حجم تأثير متوسط، مما يشير إلى أن الفروق الناتجة            .%٥٢حيث بلغ حجم التأثير     

  .      في اتجاهات  الطلبة نحو مادة الجراحة والباطنة ناجم عن تأثير العامل المستقل 
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  الفصـل السـادس
  مناقشـة النتائـج و التوصيـات

      يتضمن هذا الفص مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة بعد إجـراء   
التحليالت اإلحصائية المناسبة إلجابة على أسئلتها، كما يتضمن التوصيات التي أوصى بها         

 يلي عـرض لمناقـشة النتـائج تبعـا لترتيـب            الباحث بناء على نتائج الدراسة، و فيما      
  :الفرضيات

  :مناقشـة الفرض األول
  :نص الفرض األول على ما يلي

بين متوسط درجـات    ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة              "
الذين يتعلمون باستخدام خرائط المفاهيم ، وبين توسط        ) طالب و طالبات  ( تحصيل الطلبة 

  ".حصيل أقرانهم الذين يتعلمون بالطريقة التقليديةدرجات ت
فـي الفـصل    ) ١٠(    و بعد إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة و من جدول رقـم            

الخامس دلت النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية على أنة ال توجد فروق ذات داللة               
يل الطلبة الذين يتعلمون    بين متوسطات درجات تحص   ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى داللة     

باستخدام خرائط المفاهيم، وبين متوسطات درجات أقرانهم الـذين يتعلمـون بالطريقـة             
الجدولية عند مـستوى داللـة     ) Z(المحسوبة أقل من قيمة     ) Z(التقليدية ، حيث كانت قيمة      

)٠,٠٥.(  
  :  و يمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التالي

لبة المجموعة التجريبية استطاعوا الـتعلم باسـتخدام خـرائط              دلت النتائج على أن ط    
المفاهيم ، و حصلوا على نتائج مقاربة للنتائج أقرانهم في المجموعة الضابطة الذين تعلموا      

  .بالطريقة التقليدية، و هذا يؤكد صحة الفرضية األولي
: ي هذه الدراسة مثل  و يالحظ أن هذه النتيجة قد خالفت نتائج الدراسات السابقة الواردة ف   

، و الحلـو    )١٩٩٨(، وقرنـي  )١٩٩٩(، و صـالح     )١٩٩٩(، و عفانة    ) ١٩٩٩(الجندي  
، حيث أشارت تلك الدراسات إلي فعالية خرائط المفاهيم في          )١٩٩٦(، والعارف   )١٩٩٧(

زيادة التحصيل الدراسي في العلوم، و يعود هذا االختالف إلى المراحل التعليميـة التـي               
، و صغر سـن أفـراد       ) االبتدائية ، اإلعدادية، و الثانوية    ( لك الدراسات   أجريت عليها ت  

العينات التي طبقت عليهم تلك الدراسات ، و ذلك نتيجة للدور الذي يلعبه السن  الصغير                 
في الفهم و االستيعاب مقارنة بن أفراد عينة الدراسة الحالية الذين يمرون بفترة المراهقة              

رابات نفسية، األمر الذي  يـشتت تفكيـرهم، و يقلـل مـن              و ما يترتب عليها من اضط     
باالستعداد النفسي للتعلم واالنـضباط ، و كـذلك         . تركيزهم، وانتباههم أثناء المحاضرات   
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تعود إلى الظروف السياسية واالقتصادية المستقرة في تلك البلدان، مما ينعكس أثرة علـى   
  . زيادة التحصيل

فيعزو الباحث عدم وجـود فـروق فـي التحـصيل بـين               أما بالنسبة للدراسة الحالية     
  :المجموعتين التجريبية و الضابطة إلى

   
أن طلبة المجموعة التجريبية لم يكن لديهم االستعداد والقابلية للتعلم باستخدام خـرائط              -

المفاهيم، ألن تلك الطريقة لن تجذب انتباههم، و تشحذ حواسهم، و تثير التفكير لديهم              
صون أحيانا على حضور المحاضرات في موعدها المحدد، عالوة على        فكانوا  ال يحر   

أن جميع أفراد العينات يعانون على حد سواء من ضعف في فهم و استيعاب المفـاهيم   
العلمية باللغة اإلنجليزية، مما حدا بالطلبة جميعا إجابة بطريقة عشوائية علـى أسـئلة              

يل بين أفراد المجموعات التجريبية االختبار، مما أدى إلى عدم وجود فروق في التحص     
  .والضابطة

اعتماد طلبة المجموعات التجريبية على المذاكرة من ملخصات المعلم، وعلى الكتـاب           -
المقرر، خشية من عدم الحصول على درجات عالية في االختبار النهائي بالرغم مـن              

إلي تعودهم توضيح المعلم لهم عن مدى فاعلية خرائط المفاهيم على التحصيل، إضافة            
على طريقة المحاضرة في الفصول السابقة، و تلقي المعلومات بطريقة مباشرة مـن              

المراحل التعليمية السابقة على أسلوب التلقين في التعلم، والملخـصات التـي            . المعلم
يعدها لهم المعلم، أو ما يكتبه لهم على السبورة من مالحظات، حيث يقـوم الطالـب                

حفظها، بينما يختلف األمر بالنسبة لهم في المرحلة الجامعية التي          بنقلها دون عناء، ثم ي    
تتطلب أن يعتمد الطالب على نفسه من مذاكرة ، و متابعة للمحاضرات ، والرجـوع               
إلي المصادر العلمية المختلفة، والذهاب إلي المكتبـة لإلطـالع علـى الدراسـات و        

  . والملل األبحاث في مجال التمريض، مما يشعر الطالب باإلرهاق
 عدم مراعاة المحتوى لمستوي و خبرات الطلبة السابقة ، فهذا المحتوى مكتوب باللغة        -

اإلنجليزية ، يتناول مشاكل المجتمع األمريكي الصحية ، ويغلب علية نزعة التطـور             
العلمي و التكنولوجي، و هذا بخالف مجتمعنا الفلسطيني الذي يغلـب عليـة الطـابع               

  .النمائي

نية الصعبة التي يعاني منها كافة أبناء الشعب الفلسطيني عامة و الطلبـة    الظروف األم  - 
بشكل خاص نتيجة لإلجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم يوميا من قبـل سـلطات              
االحتالل من تفتيش، و تنكيل ، وانتظار على الحواجز  لـساعات طويلـة، وعـزل                 

تأخر أو غياب الطلبـة عـن       للمناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، مما يؤدي إلي         
  .المحاضرات، و بالتالي يؤثر سلبيا على تحصيل الطلبة العلمي
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  :    مناقشـة الفرض  الثانـي
  :    نص الفرض الثاني على ما يلي

بين متوسط درجات   ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة               " 
خرائط المفاهيم ،و بين متوسط درجات تحصيل       تحصيل الطالب الذين يتعلمون باستخدام      

  ".الطالبات الالتي يتعلمن بنفس الطريقة 
عدم وجود فـروق    ) ١١(  و أوضحت نتائج الفرض الثاني كما هو مبين في جدول رقم            

بين متوسط درجات تحـصيل الطـالب الـذين         ) ٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى داللة      
بين متوسط درجات تحصيل الطالبات الالتي يتعلمن       يتعلمون باستخدام خرائط المفاهيم و      

)  Z(أقـل مـن قيمـة       ) ١,١٧٩(المحسوبة تـساوي  ) Z(حيث كانت قيمة    . بنفس الطريقة 
  ).٠,٠٥(الجدولية عند مستوى داللة 

    :و يمكـن تفسـير هـذه النتيجـة علـى النحـو التالـي  
ربة لـدرجات الطالبـات         أن طالب المجموعة التجريبية قد حصلوا على درجات مقا        

الالتي تعلمن بنفس الطريقة، وهذا مما يؤكد صحة الفرضية الثانية، وهذا يرجع إلي نفس              
الظروف التي تمت فيها إجراء الدراسة ، فالطالب والطالبات مـروا بخبـرات تعليميـة               
متماثلة ، فتعلمهم للمادة قد تم بواسطة نفس المعلم الذي كان يزودهم بنفس الملخـصات و          
يرشدهم إلى استخدام نفس الكتب و المراجع، يستخدم نفس الوسائل التعليمية، و يـستخدم              
نفس األسلوب في تعليم طالب و طالبات المجموعتين مـن مراعـاة للفـروق الفرديـة،           
ومراعاة لحاجاتهم و ميولهم، وإثارة لدافعيتهم وتحفزهم على التعلم ، و اختيار الخبـرات              

  .التعليمية المناسبة لهم 
    إضافة إلى ذلك فإن الطالب والطالبات على حد سواء يعانون من ضعف في استيعاب              
المفاهيم  باللغة اإلنجليزية كما أشار الباحث من قبل، وأيضا يعيـشون نفـس األوضـاع                
االجتماعية واالقتصادية والنفسية الصعبة التي يعاني منها سائر أبناء الشعب الفلـسطيني            

ر و وقوف على الحواجز اإلسرائيلية، مما يؤدي إلى تأخيرهم عن           يوميا من بطالة وحصا   
المحاضرات في الصباح ، وفي أثناء العودة يصلون بيوتهم متأخرين و متعبين، كل هـذه               
العوامل مجتمعة أدت إلى تقليص الفروق بين طالب و طالبات المجموعتين التجـريبيتين             

  .في التحصيل
  : مناقشـة الفرض الثالـث   

   :فرض الثالـث على ما يلينص ال
في االتجـاه نحـو     ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة               " 

مقرر الجراحة و الباطنة التمريضية بين متوسط اتجاهات الطلبة الذين يتعلمون باسـتخدام   
  ".ة خرائط المفاهيم و بين متوسط اتجاهات أقرانهم الذين يتعلمون بالطريقة التقليدي
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عـدم وجـود    ) ١٢( و أوضحت نتائج الفرض الثالـث كما هو موضح في الجدول رقم            
طـالب و   ( بين متوسط اتجاهات الطلبة     ) ٠,٠٥(فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة       

الذين يتعلمون باستخدام خرائط المفاهيم وبين متوسط اتجاهات أقـرانهم الـذين            ) طالبات
عنـد  ) ١,٦١(المحسوبة تـساوي    ) Z(لتقليدية،حيث كانت قيمة  يتعلمون باستخدام الطريقة ا   

  .الجدولية) Z(، وهي أقل من قيمة )٠,٠٥(مستوى داللة
   

  : وهذه النتيجة يمكن أن تفسر على النحو التالي
التجريبية والضابطة قد تكونت لديهم اتجاهات متشابهة       :      أن طلبة كل من المجموعتين    

م مادة الجراحة والباطنة التمريضية، وهذه النتيجـة تؤكـد          على مقياس االتجاه بعد تعلمه    
صحة الفرضية الثالثة، تختلف مع نتائج الدراسات السابقة الواردة في هذه الدراسة مثـل              

، والتي أكدت على أن التعلم باستخدام       )١٩٩٩(، و دراسة العارف     )١٩٩٩(دراسة عفانة   
علم العلوم لصالح المجموعة التجريبية     خرائط المفاهيم يكون اتجاهات إيجابية أفضل نحو ت       

  .مقارنة بالطريقة التقليدية
 و هذا يعزى إلى اإلحساس بقيمة هذه المادة نظرا لما تحتويه صلبة مـن مـصطلحات و      
مفاهيم علمية وصحية وإجرائية متنوعة تزودهم بخلفية نظرية وعملية، و كـذلك تعتبـر              

زدياد الطلب على الممرضين والممرضات     مرجعا لهم في المستقبل عند اللزوم، كما أن ال        
في هذا الوقت لسد النقص الحاد في المستشفيات و المراكز الصحية يؤمن لهـم وظيفـة                

وأيـضا األثـر   . محترمة تدر عليهم دخال ثابتا، مما يؤدي إلى االستقرار المادي لـديهم             
يض على حد   اإليجابي لالنتفاضة قلص الفروق في االتجاهات بين طالب و طالبات التمر          

سواء ، فكل منهم يشعر بأنة يؤدي دورة تجاه أبناء شعبة، نتيجة لمـا يقومـوا بـه مـن                  
  .  إسعاف، وعناية بالمصابين

    كل العوامل الني ذكرت سابقا خلقت اتجاهات متماثلة لدى طلبة المجموعتين التجريبية            
  . بصفة خاصةوالضابطة نحو تعلم التمريض بصفة عامة ، و مادة الجراحة والباطنة

  :   مناقشـة الفرض الراـع
  :   نص الفرض الرابـع على ما يلي

بين متوسط اتجاهات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            " 
الطالب الذين يتعلمون بخرائط المفاهيم نحو مادة الجراحة و الباطنة التمريضية ومتوسط            

  ".لمن بنفس الطريقة اتجاهات الطالبات الالتي يتع
وجـود  ) ١٣(    و أوضحت نتائج الفرض الرابـع  كما هو موضح في الجدول رقـم              

في االتجاه نحو مادة الجراحة و الباطنـة  ) ٠,٠٥(فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة     
التمريضية بين متوسط اتجاهات الطالب الذين يتعلمون باسـتخدام خـرائط المفـاهيم و              

) (Zات الطالبات الالتي يتعلمن بنفس الطريقة لصالح الطالب، إذ كانت قيمـة    متوسط اتجاه 
، )٠,٠٥(عند مستوى داللة    ) ١,٩٦(الجدولية  ) Z(أكبر من قيمة    ) ٢,٠٨(المحسوبة تساوي 

و هنا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، أي توجد فروق دالة إحـصائيا              
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ه نحو مادة الجراحة و الباطنة التمريضية بين طلبـة          في االتجا ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    
  . المجموعة التجريبية يعزو إلى الجنس

  
  :    ويمكـن تفسـير نتيجـة الفرضيـة الرابعـة

       تفسر النتائج بأن تفوق طالب المجموعة التجريبية على مقياس االتجاه يرجع ألن       
تقهم، و لديهم التزامات مادية في المستقبل،          الطالب يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عا     

فهم يسعون من خالل تعلم مهنة التمريض الحصول علـى مـصدر رزق ثابـت يـؤمن           
مستقبلهم، مما يساعدهم على بناء اتجاهات إيجابية إلى حد ما نحو مهمة التمريض، و هذا               

الحظ في  مما يفسر وجود نسبة أكبر من الشباب يمارسون مهنة التمريض على عكس ما ن             
  . الدول الغربية، حيث يفوق عدد النساء اللواتي يعملن في مهنة التمريض عدد الرجال

 و مجتمعنا الفلسطيني يعتبر من أكثر المجتمعات المحافظة ال يشجع الفتيات على ممارسة             
مهنة التمريض ألنها تتطلب االختالط أحيانا أثناء العمل، عالوة على أن مهنة التمـريض              

ة بالنسبة للسيدات ألنها تتطلب العمل في الفترات الليلية، و العناية بعدد كبير من         تعتبر شاق 
  .المرضى، إضافة إلى عملها في البيت ما يسبب لها الشعور باإلحباط والملل

  .كل ما ذكر سابقا لعلة يولد فروق في االتجاه نحو مادة الجراحة والباطنة التمريضية
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  :الدراسـة توصيـات 

   في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، و انطالقا من إدراك الباحـث بـضرورة      
  :تقديم طرق و أساليب جديدة في التدريس، يقدم الباحث التوصيات التالية

 لفت انتباه أصحاب القرار والقائمين على تخطيط مناهج التمـريض إلـى ضـرورة               -١
جيات تدريسية تتالءم مع قدرات، واسـتعدادات، و        التركيز على استخدام طرق واستراتي    

ميول الطلبة، واستبعاد األساليب التدريسية الغريبة التي تشتت التفكير، واالنتباه، و تبـدد             
  . التركيز لديهم، فليس من السهل تقبل التغيير في طريقة التدريس، والترحيب به

على إتقان مهارات التدريس     عقد دورات تدريبية لمعلمي مقررات التمريض لتدريبهم         -٢
التي تساعد على عرض المقررات التمريضية بأساليب تلبي حاجات المتعلمين، وتجعـل            
التعلم ذو معنى لديهم، ويتم ذلك من خالل  التركيز على المتعلم باعتباره محـور عمليـة                

  .  التعليم والتعلم
لين في كلية مجتمع العلوم   لفت انتباه المسؤولين في عماده القبول والتسجيل ، والمسؤو         -٣

المهنية والتطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة إلى تحديد معـايير خاصـة لقبـول الطلبـة                   
تتالءم مع طبيعة تعلم المواد التمريضية ، لكي يتم استيعاب طلبة ذوي قدرات عالية على               

  .  الفهم و التحصيل
ومعلمي المقررات التمريضية إلـى   توجيه انتباه المشرفين التربويين ولجان التمريض     -٤

ضرورة اختيار األهداف والخبرات التي تتمشى مع مستويات و قـدرات واسـتعدادات و        
اهتمامات و خبرات الطلبة السابقة، و ربط المادة العلمية بالمشاكل الصحية التـي يعـاني        

واالقتصار على منها المجتمع الفلسطيني، وعدم اإلفراط في تلقين  الطلبة المفاهيم العلمية،        
  .المفاهيم الواضحة و المحددة 

 عمل دراسات ميدانية تتعلق بقياس مستوى فهم المتعلمين للمفاهيم العلمية والصحية، و   -٥
  . مدى مالءمتها للمفاهيم المتضمنة في المقررات التمريضية من حيث السهولة و الصعوبة

هج الفلسطينية إلى أهميـة إثـراء         توجيه اهتمام القائمين على التخطيط و إعداد المنا         -٦
مناهج العلوم في المراحل التعليمية المختلفة بالمفاهيم العلمية والصحية التي تتناول القضايا      
  .الصحية من أجل بناء خلفية مفاهيمية تؤهلهم للدراسة في كليات ومعاهد التمريض الحقا

ديـد مواعيـد مناسـبة       لفت انتباه القائمين على الشئون األكاديمية إلى ضـرورة تح          -٧
للمحاضرات في أوقات اإلغالق ، بحيث يتمكن جميع الطلبة من الحضور فـي الموعـد               

  .المحدد لها، مما يقلل من فقدانهم لتلك المحاضرات 
 عقد امتحانات تحديد المستوى لمعرفة مستوى الطلبة في اللغة اإلنجليزية، ولتحديد ما             -٨

نجليزية، حتى يمكن الطلبة من الوصول إلى مستوى        يمكن تقديمه لتغطية مهارات اللغة اإل     
  . يؤهلهم لدراسة مقررات التمريض باللغة اإلنجليزية
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  :المقترحـات 
  :   تقترح الدراسة الحالية طرق الموضوعات التالية لتحقيق التعلم ذي المعنى

ي في التحصيل ف) V (  دراسة أثر استخدام استراتيجيات أخرى مثل خريطة الشكل  .١
مراحل تعليمية مختلفة بما في ذلك المرحلة الجامعية، و قياس أثرها في التحـصيل، و               

  .االتجاه نحو االستراتيجية المستخدمة
عمل دراسات ميدانية تتعلق بقياس مستوى فهم المتعلمين للمفاهيم العلمية والصحية،            .٢

ـ             سهولة و  و مدى مالءمتها للمفاهيم المتضمنة في المقررات التمريضية من حيـث ال
  . الصعوبة

عمل دراسات للكشف عن استراتيجيات بديلة تـساعد فـي تـصويب التـصورات        .٣
  .  المفاهيمية الخاطئة لدى طالب وطالبات كليات و معاهد التمريض

االهتمام بتوفير الكتب و المراجع و المجالت و الدوريات التمريضية حتى يـتمكن              .٤
ئ و المعلومات العلمية بـسهولة و       طلبة التمريض من تحصيل  المصطلحات و المباد       

  .  يسر
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Abstract 
 
This study aimed at knowing the effectiveness of concept 
mapping on the achievement of nursing diploma students in 
medical surgical nursing and their attitudes toward it.  

In order to test the study hypotheses, the sample consisted 
of 52 of nursing diploma students in the Islamic University- 
Gaza, divided into experimental group consist of 26 students (8 
males & 18 females) studied by the concept mapping strategy, 
and the control group which consisted of 26 students (7 males & 
19 females) studied by the traditional approach.  
         The study content was analyzed to identify the scientific 
concepts, and to construct concept mapping .the content was 
taught to the experimental group throughout the use of concept 
mapping, while it was taught to the control group through the 
use of the traditional approach. The study lasted for one 
semester  (October-December, 2001).  
  An achievement test and attitude scale was applied twice 
before the experiment to ensure the validity and reliability. 

After the experiment the same achievement test and 
attitude scale were applied, results collected and analyzed.  
Mann Whitney test was applied, then (Z) value was tested at the 
level (0.05), the outcomes were as follows: 
- There were no significant statistical differences at (0.05) level  
In achievement between the experimental group students who 
studied by the concept mapping and the control group students 
who studied by the traditional approach. 
- There were no significant statistical differences at (0.05) level 
in achievement among the experimental group students related 
to sex.  
-There were no significant statistical differences at (0.05) level 
in attitude toward medical surgical nursing between the 
experimental group student’s attitude average and the control 
group student’s attitude average on the attitude scale. 
-There were significant statistical differences at (0.05) level in- 
attitude toward medical surgical nursing among the 
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experimental group students related to sex for the favor of 
males.  
     Then the study has been accomplished with the following 
recommendations: 
 - Directing the educational decision makers attention, and the 
resposibles for nursing curricula planing for the necessity to 
concentrate upon teaching methods and strategies that suit the 
learners abilities, readiness for learning, and avoiding the 
strange teaching manners which distract thinking, and attention, 
decrease their concentration.   
-  Holding training courses for nursing curricula educators to 
train them teaching skills which help to present nursing 
materials through strategies which meet the learners needs, and 
make learning meaningful, and can be done through the 
concentration upon the learner as the axis of the learning 
process. 
- Directing the attention of educational supervisors, nursing 
committees, and nursing educators for the necessity to select the 
objectives which relate to the levels, abilities, attention, and the 
learners previous experience, and to link the scientific materials 
to the health problems in the Palestinian society. 
- Holding an entrance exams in English language to know the 
learners level in English language in order to identify what 
could be presented to cover the English language skills, to 
enable the learners to reach the level that qualify them to study 
nursing materials in English language.   
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  المـراجـــع
   

  المراجع العربية:   أوال
vالقرآن الكريم .  
v   دار المسيرة  : ، الطبعة األولى، عمان     علم النفس التربوي  ). ١٩٩٨( أبو جادو، صالح

  . للنشر و التوزيع و الطباعة
v  الطبعـة الـسادسة ،   علم النفس التربوي). ٢٠٠٠( أبو حطب، فؤاد و أمال، صادق ، 

  . المصرية مكتبة األنجلو: القاهرة 
v   بعض الممارسات التربوية المستنبطة مـن خـالل الـسنة          ). ١٩٩٧( أبو دف، محمود

 ٢٠-١٧، جامعـة اليرمـوك،      مؤتمر العلوم التربوية بين األصالة و المعاصرة      النبوية،  
  .تشرين الثاني

v    الطبعـة  النفسي و   محاضرات في اإلحصاء التربوي   ). ١٩٩٦( أبو مصطفى،  نظمي،
  . كلية التربية : زة األولى، محافظة غ

v   دار : ، الطبعة األولـى، القـاهرة       أسس التعلم و نظرياته   ). ١٩٩٢( أبو ناهية، صالح
  .النهضة 

v    المجلـة  تطور مناهج التاريخ في ضوء مدخل المفهومات،        ). ١٩٨٧( إبراهيم، خيري
  ).١٩٨٧(،مارس ) ١ (٧، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، العربية للتربية

v  معايير وأساليب تنظيم محتوى المقرر و الكتاب المدرسي في       ). ١٩٩٤( إبراهيم، فاضل
المنظمـة  : ، تـونس    )٢٤ (١٤،  المجلة العربية للتربية و العلوم و الثقافة      مادة التاريخ،   

  .العربية للتربية و العلوم و الثقافة
v    مكتبـة  : ، القـاهرة  ، الطبعة الثانيـة علم النفس االجتماعي  ،  )١٩٨٥( األشول، عادل

  .األنجلو المصرية
v     النظريـة و  ( تـصميم البحـث التربـوي     ). ١٩٩٩( األغا، إحسان و األستاذ، محمود 

  . الجامعة اإلسالمية: ، الطبعة األولى، غزة )التطبيق
v        الطبعة  التربية العملية وطرق التدريس   ).١٩٩٦( األغا،إحسان و عبد المنعم، عبد اهللا ،

  .عة اإلسالميةالجام: الرابعة،غزة 
v   الـنفس           مقدمة في التربيـة وعلـم  ). ١٩٩٦( األغا ، إحسان و عبد المنعم ، عبد اهللا
: ، الطبعة الثانية ، غـزة       )مدخل في العلوم التربوية و السلوكية بأسلوب التعلم الذاتي        ( 

  . مكتبة اليازجي
v   يخية الفلسطينية  مستوى اكتساب بعض المفاهيم التار    ). ٢٠٠٠( اقطيعة، عبد الرحمن

، رسـالة   بانتمائهم الوطني  لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة و عالقته        
  .الجامعة اإلسالمية: ماجستير غير منشورة، غزة 
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v  اتجاهات طلبة كلية التربية من غير المتخصصين نحو دراسة         ). ١٩٩٥( الباقر، نصرة
، جامعة عـين    )١٩(٢،  ) و علم النفس   التربية( مجلة كلية التربية  و تدريس الرياضيات،    

  . شمس
v    القـاهرة    تدريس العلوم المعاصرة المفاهيم و التطبيقات     ).١٩٩٦( بهجات، رفعت ، :

  . عالم الكتب
v    دار : ، الطبعة األولى، القاهرة     استراتيجيات التدريس و التعلم   ). ١٩٩٩( جابر، جابر

  . الفكر العربي 
v       الطبعة األولى،  بيروت      مصطلحات التربوية معجم ال ).  ١٩٩٨( جر جس و حنا هللا ، :

  .مكتبة لبنان ناشرون
v   أثر استخدام نموذج أوزوبل على التحصيل الدراسـي و         ). ١٩٩٣( الجزار، عبد المنعم

الجمعية المـصرية للمنـاهج و      االحتفاظ به في مادة الجغرافيا لدى تالميذ التعليم العام،          
  . ١٩٩٣، نوفمبر )٢٢(، العددطرق التدريس

v    دار النهـضة : ، القـاهرة    علم النفس التربوي المعاصـر    ) . ٢٠٠٠( جلجل، نصرة .
، العلميـة  دراسات و بحوث في تدريس العلـوم و التربيـة  ). ١٩٨٩(حسين، عبد المنعم  

  . القاهرة: مكتبة النهضة 
v      ثالث دراسات في تطوير التربيـة      )." ١٩٨١(جمال الدين، محمد و اسكاروس، فيليب

المركـز القـومي للبحـوث      ية في ضوء المعطيات العالمية المعاصـرة،        العلمية المصر 
  .     التربوية

v   أثر التفاعل بين استراتيجية خرائط المفاهيم ومستوى الـذكاء        ). ١٩٩٩( الجندي ، أمنية
في التحصيل و اكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس في مادة العلـوم،         

 ، المؤتمر العلمي الثالث، مناهج العلوم للقرن الحادي و          علميةالجمعية المصرية للتربية ال   
  .يوليو ) ٢٨-٢٥:(العشرين رؤية مستقبلية، أبو سلطان 

v  فعالية وحدة مقترحة في العلوم لتنميـة الـوعي بـالتغيرات           ). ٢٠٠٠( الجندي، أمنية
  ).٢٠٠٠(س ، مار) ١ (٣، مجلة التربية العلميةالمناخية لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 

v     أثر استخدام نموذجي التعلم البنائي و نمـوذج       ) . ١٩٩٩( الجندي، أمنية و شهاب، منى
في تصحيح التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لطـالب الـصف األول            ) V(الشكل

الجمعية المصرية للتربية العلمية ، المؤتمر   الثانوي في مادة الفيزياء و اتجاهاتهم نحوها،        
: ، أبـو سـلطان    العشرين رؤية مستقبلية   لثالث، مناهج العلوم للقرن الحادي و     العلمي ا 

  . يوليو ٢٨-٢٥
v     فعالية نظرية رايجلوث التوسعية في تنظيم و        )٢٠٠٠( الجندي، أمنية و صادق، منير ،

تدريس بعض المفاهيم الكيميائية في التحصيل و االتجاه نحو مادة الكيمياء لـدى تالميـذ               
الجمعية المصرية للتربية العلمية، المؤتمر العلمي الرابع التربية وي، ، الصف األول الثان
  . أغسطس ٣ - يوليو٣١:  ، اإلسماعيلية العلمية للجميع
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v    استخدام خرائط المفاهيم في تعليم الموضوعات العلمية للطالب        ).١٩٩٧( الحلو، محمد
  ).١٩٩٧(، شتاء)٣ (٣٩،البحث التربويالعرب، 

v   اختباراته و عملياته و توجيهـه للتربيـة       : تقييم التحصيل   ،  )١٩٨٦(  حمدان، محمد 
  . دار التربية الحديثة: ، عمان المدرسية

v     الطبعة الثانيـة،    قاموس حتى الطبي الجديد   ).١٩٩٠( حتى، يوسف و الخطيب، أحمد ،
  . مكتبة لبنان: بيروت 
v  كـل مـن  أثر تدريس مادة العلوم بخريطة المفـاهيم علـى       ) . ١٩٩٤( الخميس، مها 

 ، رسـالة ماجـستير غيـر    التحصيل و التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي     
  .كلية البنات: منشورة، جامعة عين شمس 

v   الثـامن   مستوى المفاهيم العلمية األساسية لدى طلبة الصف      ). ١٩٩٨(  دحالن، حاتم
  .جامعة األزهر:  ، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة في محافظات غزة

v  الطبعة األولى، مركز التوثيق      إجراءات في تصميم المناهج   ). ١٩٨٦( دروزة، أفنان ، 
  . جامعة النجاح: و األبحاث، نابلس 

v  الطبعة الثانية، عمان   النظرية في التدريس و ترجمتها عمليا     ).  ٢٠٠٠( دروزة، أفنان ،
  .الشروق للنشر و التوزيع: 
vالطبعة الثانيةتعليم و أساليبهأسس ال). ١٩٩٩( درويش، عطا وحرب، سلمان ،.  
v  علـى   أثر إثراء منهج الرياضيات للصف الخامس االبتـدائي       ). ١٩٩٦( دياب، سهيل

: ، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة تحصيل الطالب في الرياضيات و اتجاهاتهم نحوها
  .الجامعة اإلسالمية

v مـة  أحمـد كـاظم ،    ، ترجأساليب جديدة في التعليم و التعلم).١٩٩٢( راسل، جيمس
  . دار النهضة العربية: القاهرة 
v     دار الفكر  : ، القاهرة   أصول التربية و علم النفس    ). ١٩٨٤(  رمضان و شعالن وعلي

  .العربي 
v  أثر النمط المعرفي بين استراتيجيات التعلم فوق المعرفية        ). ١٩٩٣( الرواشدة، إبراهيم

المفـاهيم و   لمية بمـستوى اكتـساب   في تعلم طلبة الصف الثامن األساسي للمعرفة الع       
الجامعـة  : ، رسالة دكتوراه غير منشورة،كلية التربيـة      تفسير الظواهر و حل المشكالت    

  . األردنية
v    بغـزة   االتجاه نحو التحديث لدى طالبات الجامعة اإلسالمية       ). ٢٠٠٠( زقوت، حنان

رة، غـزة   ، رسالة ماجستير غيـر منـشو   )دراسة عامليه (في ضوء بعض القيم السائدة    
  .الجامعة اإلسالمية

v       تربـوي  البنائية منظور ابستميولوجي و   ).  ١٩٩٢( زيتون، حسين و زيتون، كمال ،
  . كلية التربية: الطبعة األولى، جامعة اإلسكندرية 

v  دار الـشروق  : ، الطبعة الثانية، عمان     أساليب تدريس العلوم  ). ١٩٩٦( زيتون، عايش
  .للنشر و التوزيع 
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v  فعالية استراتيجية التحليل البنائي فـي تـصويب التـصورات           )١٩٩٨( زيتون، كمال ،
البديلة عن القوة و الحركة لدى دارسي الفيزياء ذوي أساليب التعلم المختلفـة ، الجمعيـة         

، جامعة عين   )١٩٩٨(، ديسمبر مجلة التربية العلمية  المصرية للمناهج و طرق التدريس،      
  .العباسية: شمس 
v  المكتب العلمي للكمبيوتر و النشر     التدريس نماذجه و مهاراته   ). ١٩٩٧( زيتون، كمال،

  .كلية التربية: جامعة اإلسكندرية : و التوزيع، 
v ٤(، عدد، مستقبل التربية العربي، البنائية )١٩٩٥( الزيرة ، زهراء.(  
v  فعالية تخريط المفاهيم في تنمية كل من التفكير المنطقـي و           ) . ١٩٩٥( سرور، عايده

لدراسي في العلوم الفيزيائية لدى طلبة شعبة التعليم االبتـدائي بكليـة التربيـة         التحصيل ا 
  ).٢٨(، العددمجلة كلية التربية بالمنصورةجامعة المنصورة، 

v     الرياضيات  تدريس مناهج اللغة العربية و   ).  ١٩٨٨(سعادة، جودت و اليوسف، جمال
  .دار الجيل : ، الطبعة األولى، بيروتو العلوم و التربية االجتماعية

v   أثر كل من التدريس بخريطة المفاهيم و األسـلوب         )." ١٩٨٨(السعدني، عبد الرحمن
 المعرفي على تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي للمفاهيم البيولوجية المتـضمنة فـي   

 رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربيـة، جامعـة          ،"وحدة التغذية في الكائنات الحية    
  . طنطا
vالطبعة األولى علم النفس االجتماعي).١٩٨٠(، أحمد و عبد الغفار، عبد السالم سالمة ،

  .دار النهضة العربية:، القاهرة 
v  تطور مدلول بعض المفاهيم الدينية لدى عينة من تالميذ و          ). ١٩٩٢( السويدي، وضحه

، جامعـة  ، السنة التاسعة ، العدد التاسـع  حولية كلية التربيـة تلميذات الرحلة االبتدائية،  
  . قطر
v  دار األرقم للطباعة   : ، رام اهللا    التمريض في الوطن المحتل   ). ١٩٩٠( شاهين، فارسين

  .و النشر
v  مكتبـة  : ، الطبعة الثالثة، القاهرة     التعلم نظريات و تطبيقات   ). ١٩٨٨( الشرقاوي، أنور

  .األنجلو المصرية
v     لـبعض المفـاهيم     ، تصحيح التصورات البديلة   )١٩٩٩( شهاب، منى و الجندي، أمينة 

لطالب الصف األول الثـانوي فـي       ) V(العلمية باستخدام نموذجي التعلم البنائي و الشكل        
الجمعية المصرية للتربية العلمية، المـؤتمر العلمـي        مادة الفيزياء و اتجاهاتهم نحوها،      

، المجلد الثـاني، أبـو      مستقبلية الثالث، مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين ، رؤية       
  .  يوليو٢٨-٢٥: طان سل
v  أثر استخدام خرائط المفاهيم في تدريس قوانين الغازات علـى           )١٩٩٤( شهده، السيد ،

العلمي الـسادس،    المؤتمر،  الجمعية المصرية للتربية العلمية   قلق الطالب و تحصيلهم،     
  .أغسطس) ١١-٨(،مناهج التعليم بين اإليجابيات و السلبيات



  ١٢٧

v  (دام كل من خرائط المفاهيم و خرائط الشكل         أثر استخ ). ١٩٩٩( صالح، آياتV ( على
، رسـالة   العلميـة  تصحيح تصورات تالميذ الصف األول اإلعدادي عن بعض المفـاهيم         

  . كلية البنات : ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس 
v    الرياض في   المفاهيم المتضمنة في القصص المقدمة ألطفال     ،  )١٩٩٩( صالح، نجوى

  .الجامعة اإلسالمية: الة ماجستير غير منشورة، غزة ، رسمحافظة غزة
v مستوى تحصيل طالب كلية المعلمين لمفاهيم طرق تـدريس         ). ١٩٩٥( الصباغ،حمدي

،جامعـة  ) ١٩ (١ ، مجلة كلية التربيةالعلوم و عالقته بالتصرف في المواقف التربوية ،       
  .  عين شمس

v    بغـزة   العلمية في رياض األطفال   أثر برنامج مقترح للتربية     ). ١٩٩٩( صبح، فاطمة
جامعة : ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية        على التساب بعض المفاهيم العلمية    

  .عين شمس البرنامج المشترك
v     أسـسه ،    ،   مفهومـة : تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية       ). ١٩٨٧(   طعيمة ،رشدي

   . دار الفكر العربي:  ، القاهرة استخداماته
v   الطبعة األولى، تدريس المفاهيم نموذج تصميمي تعليمـي ). ١٩٩٣( الطيطي، محمد ،

  .دار األمل: عمان 
v    أثر تدريس وحدة عالجية مقترحة باستخدام خرائط المفاهيم        ). ١٩٩٦(  العارف،  حسن

على تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي المتأخرين دراسـيا فـي مـادة العلـوم، و                
وقـائع المـؤتمر    ،  الجمعية المصرية للمناهج و طرق التـدريس      لوم،  اتجاهاتهم نحو الع  

المتفـوقين دراسـيا و      الثامن للجمعية المصرية للمناهج و طـرق التـدريس منـاهج          
  . سبتمبر٢٦-٢٥، المتأخرين

v  أثر استخدام المنظمات المعرفية في تنميـة قـدرات التفكيـر           ).١٩٩٥( العارف، حسن
الجمعيـة  انوية العامة من خـالل تـدريس الفيزيـاء،          االبتكاري لدى طالب المرحلة الث    

التعليم الثانوي و تحـديات   المصرية للمناهج و طرق التدريس ، المؤتمر العلمي السابع    
 أغسطس ١٠-٧، المجلد األول ، الجامعة العمالية، مدينة نصر،  القرن الحادي و العشرين   

.   
v         اتجاهات الطلبة الدارسـين    ).١٩٩٢( عبد الرحمن، عفيف و قطامي، يوسف و قطامي، نايفة

  ) .٣ (٧، الدراسات ، مؤتة للبحوث وفي كلية تأهيل المعلمين العالية نحو مهنة التدريس
v   فعالية التدريس وفقا لنظريتي بياجية و فيجوتـسكي فـي           )٢٠٠٠( عبد الكريم ،سحر ،

لـصف  تحصيل بعض المفاهيم الفيزيائية والقدرة على التفكير االستداللي لدى طالبـات ا           
،المؤتمر العلمي الرابع ، التربية العلمية      الجمعية المصرية للتربية العلمية   األول الثانوي،   

  . ، المجلد األول)  أغسطس٣- يوليو٣١: (للجميع، اإلسماعيلية 
v   أثر استخدام دائرة التعلم على اكتساب المفاهيم العلميـة و          ). ١٩٩٩( عبد النبي، رزق

الجمعية المصرية للتربية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، بقاء أثر التعلم و االتجاهات 
  .، يونيو)٢(٢، العلمية
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v   الطبعـة األولـى،     نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية    ). ٢٠٠٠( عبد الهادي، جودة ،
  .الدار العلمية الدولية و دار الثقافة للنشر و التوزيع : عمان 
v   هات تالميذ الصف األول و تالميذ الصف       مقارنة بين اتجا  ). ١٩٩٣( عبد الهادي، منى

، ) ٥٧(، الجـزء    دراسات تربوية من أجل وعي تربوي مستمر      الثالث نحو مادة العلوم،     
  .عالم الكتب:  القاهرة 
v   فعالية استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم على          )١٩٩٨( عبد الهادي، منى ،

الجمعية المصرية للتربيـة    لخامس االبتدائي،   تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف ا      
، المجلـد   للقرن الحادي و العشرين    العلمية ، المؤتمر العلمي الثاني  إعداد معلم العلوم        

     أغسطس٥-٢:  الثاني ، أبو سلطان 
v       دراسة عبر مقطعية لنمو مفهوم المادة فـي        ). ١٩٩٨( عبد الهادي، منى وحبيب، أيمن

، ) ١(١،    مجلـة التربيـة العلميـة     لـة التعلـيم األساسـي،       العلوم لدى تالميـذ المرح    
  . كلية التربية : ، جامعة عين شمس ) ١٩٩٨(فبراير
v الطبعة األولى، عمـان  نماذج تربوية تعليمية معاصرة). ٢٠٠٠( عبد الهادي، نبيل ،  :

  .    دار وائل للطباعة و النشر
vالجامعة األردنية:مان ،  عالقياس و التقويم التربوي).١٩٨٨( عبيدات، سليمان.  
v  استخدام أسلوب المنظمات التمهيدية في تطوير محتوى كتـب         ). ١٩٩١( عثمان، أمينة

الجمعية المصرية للمنـاهج و طـرق التـدريس،         الجغرافيا المدرسية بالمرحلة الثانوية،   
 ٨- ٤: (، اإلسكندرية   المؤتمر العلمي الثالث، رؤى مستقبلية للمناهج في الوطن العربي        

  .طسأغس
v       الطبعـة   المدخل إلى علم الـنفس    ،  )١٩٩٣(عدس، عبد الرحمن و توق، محي الدين ،

  .  مركز الكتاب األردني: الثالثة، عمان
v        استخدام الكمبيوتر لعالج أخطاء فهم بعض      ). ١٩٩٩( العطار، محمد و فوده ، إبراهيم

 الطبيعة و الكيميـاء     المفاهيم الكيميائية الكهربية و العمليات المتصلة بها لدى طالب شعبة         
  . ، فبراير) ١(٢ ، مجلة التربية العلميةبكلية التربية ببنها، 

v      فعالية استخدام خـرائط المفـاهيم علـى        ). ١٩٩٥( العطار،  محمد و معوض، أسامة
تحصيل و اكتساب مهارات عمليات العلم األساسية في مادة العلوم و الرياضيات بالصف             

المؤتمر العلمي الرابع، نحو تعلـيم       لمصرية للتربية العلمية،  ، الجمعية ا  الرابع االبتدائي   
  .المجلد األول. أساسي أفضل

v  الطبعة الثالثة، الجامعة اإلسالمية    تخطيط المناهج و تقويمها   ) . ١٩٩٦( عفانة، عزو ، :
  .غزة
v  كليـة  : ، الطبعة األولى، الجامعة اإلسـالمية  اإلحصاء التربوي ). ١٩٩٨( عفانة، عزو

  .التربية 
v      أثر استخدام ثالث استراتيجيات لمخططات المفاهيم في        ). "١٩٩٩(  عفانة ، عزو إسماعيل

تعليم الرياضيات على تحصيل طالب الصف الثامن ، و اتجاهاتهم نحو كل من الرياضـيات و                
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، العـدد الحـادي و      المصرية للمناهج وطرق التدريس    الجمعية،  " االستراتيجيات المستخدمة   
   . ٩٦-٣١، ص١٩٩٩ر الستون ، نوفمب

v  العالقة التبادلية بين المعرفة المفاهيمية و المعرفة اإلجرائية في         ). ٢٠٠١( عفانة، عزو
  .، العدد الخامسالفلسطينية مجلة البحوث و الدراسات التربويةتعليم و تعلم الرياضيات، 

v  ـ         ). ٢٠٠٢( عفانة، عزو ة مخططات المفاهيم أداة بحث لتقييم معتقدات معلمـي المرحل
، جامعة شبين الكوم ) ٢٥(األساسية حول التعليم الصفي الفعال، مجلة كلية التربية ، العدد         

  .كلية التربية: 
v  إثراء مقرري الرياضيات و العلوم للـصف  ). ٢٠٠١( عفانة، عزو و الزعانين ، جمال

الجمعية المـصرية للتربيـة     السادس األساسي في فلسطين في ضوء االتجاه المنظومي،         
:  المجلد األول، اإلسكندرية     ية، المؤتمر العلمي الخامس التربية  العلمية للمواطنة،       العلم
  . أغسطس ١- يوليو٢٩
v  أثر استخدام طريقة خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة الصف         )." ١٩٩٦( عقرون، فاتن

، رسالة ماجستير غيـر     "الثامن األساسي لبعض المفاهيم المتعلقة الصوت واالحتفاظ بها       
  . ة، كلية التربية، جامعة األردنية، عمانمنشور
v  استخدام الخرائط المفاهيمية في تنظيم مفـاهيم مـادة الفيزيـاء           ). ٢٠٠١( علي، محمد

الجمعيـة المـصرية للتربيـة      ،)دراسة تحليليـة نظريـة    (بالمرحلة الثانية للثانوية العامة   
:  د األول، اإلسـكندرية   ، المجل المؤتمر العلمي الخامس، التربية العلمية للمواطنة     ،العلمية

  . أغسطس ١- يوليو٢٩
v   علم النفس التربوي، الطبعة األولى، دار الفكر )١٩٨٤( عليان، هشام و هندي، صالح ،

  .عمان: للنشر و التوزيع
v       علـم الـنفس التربـوي     ،  )١٩٨٧( عليان، هشام و الهندي، صالح والكوفحي، تيسير ،

  .عمان:يةالطبعة الثالثة، جمعية عمال المطابع التعاون
v  دراسة مستويات تعلم تالميذ الصف الخامس لـبعض المفـاهيم و            )د ت ( عودة، ثناء ،

للمنـاهج و   الجمعية المصريةالمبادئ العلمية و عالقة ذلك بقدرتهم على حل المشكالت،         
  .مصر الجديدة: ، جامعة عين شمس طرق التدريس

v   (أثر استخدام نموذج الشكل   ). ٢٠٠١(  فراج محسنV (ي فـي تنميـة معـارف       المعرف
التفكير المنطقي و التحصيل في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة المتوسـطة بالـسعودية،              

  . ، العدد الثامن و الستون، ينايرالجمعية المصرية للتربية العلمية
v    فعالية استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم علـى كـل مـن           ). ١٩٩٨( قرني، زبيدة

مليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي المتـأخرين       التحصيل و اكتساب بعض ع    
، جامعـة عـين     ) ١٩٩٨(، فبراير   )١ (١،  مجلة التربية العلمية  دراسيا في مادة العلوم،     

  كلية التربية : شمس
v   أثر استخدام دائرة التعلم المصاحبة لألنـشطة اإلثرائيـة فـي       ). ٢٠٠٠(  قرني، زبيدة

فاهيم العلمية و تنمية أنماط التعليم و التفكير لدى كل مـن            تدريس العلوم على اكتساب الم    
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 ٣ ،   للتربية العلميـة   الجمعية المصرية المتفوقين و العاديين بالصف الخامس االبتدائي،       
  .، يونيو)٢(
v  الطبعة األولى، عمان     سيكولوجية التعلم و التعليم الصفي    ). ١٩٩٨( قطامي، يوسف ،  :

  . دار الشروق للنشر و التوزيع
v    نماذج التدريس الـصفي، الطبعـة الثانيـة،    ). ١٩٩٨( قطامي، يوسف و قطامي، نايفة

  .دار الشروق للنشر و التوزيع: عمان 
v  دار المطبوعـات  : ، القـاهرة  األساسيات في تـدريس العلـوم     ). ١٩٨١( قالدة، فؤاد

  .  الجديدة
v  ربيـة  ، فعالية مدخلين للتدريس على تحصيل طـالب كليـة الت          )١٩٩٨( كامل، رشدي

للمفاهيم المتضمنة في برنامج للتربية الصحية و اتجاهاتهم نحوهـا، الجمعيـة المـصرية      
    ).١٩٩٨(، نوفمبر) ٢ (١ ، مجلة التربية العلميةللتربية العلمية، 

v  الطبعة الثالثـة،   : اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس     ).١٩٩٧( كوجك، كوثر
  .عالم الكتب: القاهرة 
v    ، معجم المصطلحات التربوية المعروفـة فـي      ). ١٩٩٦(أحمد والجمل، علي     اللقاني 

  .عالم الكتب:  ، الطبعة األولى، القاهرة المناهج و طرق التدريس
v      الطبعة الثالثة، القـاهرة      التدريس الفعال ). ١٩٩٥(  اللقاني، أحمد و محمد ، فارعة ، :

  .عالم الكتب
v  وم بمهارات تفكير علمي علـى تحـصيل        أثر إثراء منهج العل   ).١٩٩٧( اللولو، فتحية

كليـة  : رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعـة اإلسـالمية         الطلبة في الصف السابع،     
  .التربية
v      طريقة جديدة لتحليل بنية السلوك في       )١٩٩٨( مجلة جامعة دمشق في العلوم اإلنسانية ،

  . ، الجزء األول) ١٣(٤المؤسسات، 
vدام الخريطة المفاهيمية في مادة العلوم العامة على أثر استخ). ١٩٩٥(  محمود، رغده

، رسالة ماجستير   التحصيل العلمي و اكتساب العمليات العلمية لدى طلبة الصف السادس         
  . كلية التربية: غير منشورة، الجامعة األردنية 

vغزة بناء خرائط المفاهيم في العلوم( ورشة عمل ). ١٩٩٩( المدهون، عبد الرحيم ،   :
  .التطوير التربوي التابع لوكالة الغوثمركز 
v       الطبعة  الميسر في علم النفس االجتماعي    ) .١٩٨٤( مرعي ، توفيق و بلقيس ، أحمد ،

  . دار الفرقان: الثانية ، عمان 
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  )١(ملحق رقم 
  

   يوضح بطاقة تحليل المحتوى



  ٢

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
الثامنة وظيفة القناة المعـد     :        بطاقة تحليل بعض المفاهيم العلمية المتضمنة في الوحدتين       

، والتاسعة وظيفـة الغـدد   )  (Digestive & Gastrointestinal Functionمعوية والهضم
 من كتاب الباطنة و الجراحـة  )( Metabolic & Endocrine Functionالصماء واأليض 

الطبعة الثامنة، والمقررة علـى     ) ١٩٩٦ (.Bar,B ،وبار .Smeltzer,Sالتمريضية المؤلفتان سملتزر  
  .طلبة دبلوم التمريض بكلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة 

  
  المحترم. …………………………………………………/ السيد الدكتور 

       
       يقوم الباحث بتحليل الوحدتين الثامنة و التاسعة من الكتاب المذكور أعاله بهدف تحديـد             
بعض المفاهيم العلمية والصحية من أجل بناء  الخرائط المفاهيميـة و اسـتخدامهما كطريقـة                

ـ   " تدريسية ، و ذلك ضمن بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان           تخدام خـرائط   فعاليـة اس
المفاهيم على تحصيل طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة في مادة الجراحة و الباطنة التمريضية و            

  ".اتجاهاتهم نحوها
      

  :        كما يقوم الباحث بإيجاد صدق بطاقة التحليل ، و نعني بالصدق 
  
  . التأكد من تحديد المفاهيم و مدى شموليتها-١ 

   
  . دقة صياغته اللغوية صالحية التعريف ، و-٢ 

       
  .          فالرجاء من سيادتكم تحكيم هذه البطاقة ،و لكم جزيل الشكر

  
  
  
  

  :                                                             الباحث 
                                                                         محمد مسلم أبو جبر
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  :تعريف فئات التحليل :  أوال 
  

  التعديل المقترح  غير مناسب  مناسب  التعريف اإلجرائي
  :المفاهيم  األساسية 

هي المفاهيم التي تشتق من المفاهيم الحسية       
المباشرة و المجردة ، و يحتاج هذا النـوع         
من التعلم إلى خبرات سابقة، وقدرة أكثـر        

 اإللكترون  –ية  الخل: مثال  . على التجريد   
  .الخ …

      

  :المفاهيم  الفرعية 
هي المفاهيم التـي تـشتق مـن المفـاهيم          
البسيطة، و هذا النوع من المفـاهيم تقـرر    
بعض أنواع العالقات بين مفهومين أو أكثر       

فمثال تتكون األمعـاء    . ،أو شيئين أو أكثر   
اإلثنـى عـشر و الـصائم و        : الدقيقة من 

  .    اللفائفي

      

  : التصنيفية المفاهيم
وهي تلك المفاهيم التي يحدد منها أعـضاء        
الصنف بناء على عالقـات تـربط بـين         
خاصتين أو أكثر، و تهدف في األصل إلى        

: مثـال  . وصف وتسهيل الدراسة العلميـة   
الفقاريات و الالفقاريات ، و النوع األول و        
النوع الثـاني مـن مـرض الـسكري، و          

ة و  األورام حيث تصنف إلى أورام حميـد      
  .أورام خبيثة 

      

   :)اإلجرائية(مفاهيم العمليات أو
وهي المفـاهيم المـشتقة مـن العمليـات         
الفسيولوجية التي تحدث في جسم اإلنـسان       

أو . التكـاثر - التنفس– النمو   –مثل الهضم   
المشتقة من اإلجراءات و األنـشطة التـي        
يقوم بها الممرضون أثناء تقـديم العنايـة        

فقد تكـون عبـارة     التمريضية للمريض ،    
الغيـار علـى    : ممارسة مهارة معينة مثل   

الجــرح، أو إدخــال قــسطرة بوليــة، أو 
تقييم ،تخطيط  ( استخدام العملية التمريضية  

وهذا النوع من المفاهيم    ). ، تنفيذ ، و تقويم    
أكثر صعوبة ألنها تعتمد علـى عمليـات        

  .عقلية عليا

      

  
  
  
  



  ٤

  :وحدات التحليل : ثانيا 
  

  التعديل المقترح  غير مناسب  مناسب  رائيالتعريف اإلج
ويمثـل الجـزء    :أعلى القناة الهضمية  

الفم،واألسنان،والبلعوم (العلوي،ويشمل  
في هذا الجزء يـتم بلـع       ). ،والمريء

الطعام بعد مضغة، وإفـراز العـاب       
حيث ينقل إلى المعدة من خالل البلعوم       

و يتعرض هذا الجزء إلى     . و المريء 
تـسوس  : ت مثل العديد من االضطرابا  

األسنان ، سـرطان الفـم و البلعـوم         
،وفتق المريء، و تـضخم األوعيـة       

  .و غيرها.…الدموية بجدارة

      

ويشمل المعدة  : المعدة واألمعاء الدقيقة  
التي تشبه جراب لتخزين الطعام يقـع       
في الجـزء العلـوي األيـسر تحـت        
الحجاب الحـاجز، و تفـرز المعـدة        
 حمض الهيدروكلوريك ،كما تحتـوي    
إفرازات المعدة علي إنزيم التربـسين      

وتــصاب المعــدة بااللتهابــات   .
وتتكون األمعاء الدقيقة من    .والتقرحات

األثنـى  (ثالثة أجزاء هي على الترتيب    
، و تصب في    )عشر،والصائم،واللفائفي

األثنى عشر إفرازات مـن الكبـد و        
البنكرياس ومن المعدة تعمـل علـى       

إنـزيم  : هضم البروتين والدهون مثل   
التربسين،  واألميليـز، و الليبيـز و        

و تــصاب بااللتهابــات و .الــصفراء
  .التقرحات و األورام 

      

و تـشكل  :األمعاء الغليظـة والـشرج    
الجزء السفلي من القناة الهـضمية، و       
تتكــون مــن القولــون الــصاعد، و 
المستعرض، والنازل، و يتكون الجزء     
: األخير من األمعـاء مـن جـزأين       

جة السينية الذي يتصل    المستقيم والتعوي 
ويتم في األمعـاء الغليظـة      . بالشرج  

امتصاص الماء و األمالح،وتتعـرض     
األمعاء لإلصابة بااللتهابات و األورام     

  .وضعف االمتصاص و االنسداد 
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ويعتبر الكبـد   :الكبد والقناة الصفراوية  
أكبر غدة في جسم اإلنسان، كما يعتبر       

يجمع، بمثابة مصنع كيميائي يصنع، و      
ويفرز عدد كبير مـن المـواد التـي         
تشترك فـي عمليـة األيـض التـي         
بواسـطتها تــؤمن الطاقـة الالزمــة   
لعمليات بنـاء الخاليـا، و تعـويض        

كما تشمل أيضا القنـاة     . المندثر منها 
و .الكبدية، والـصفراوية، والمـرارة      

يتعرض الكبد لإلصابة بالعديـد مـن       
التهاب الكبد الفيروسي     :األمراض مثل 

بأنواعه المتعـددة، و تليـف الكبـد،        
ــاة    ــسداد القن ــشل الكلوي،وان والف
الصفراوية، وتكون الحصى بـالمرارة     

.  

      

هـو عبـارة عـن       :مرض السكري 
مجموعة مـن االضـطرابات غيـر       
المتجانسة، تتميز بارتفاع مزمن فـي      

تركيز نسبة السكر بالدم الذي ينتج عن         
نقص في إنتاج هرمون األنـسولين أو       

ويشكو مرضى السكر   . ي عملة خلل ف 
من العطش الشديد ،و الجوع الـشديد       
وكثرة التبول خاصـة فـي الليـل، و        

ويؤدي الـسكري إلـى     . فقدان الوزن 
ــة و   ــة الدموي ــضاعفات باألوعي م

  .مضاعفات عصبية و كلوية

      

هي عبارة عن أبنيـة      : الغدد الصماء 
بسيطة تتكون من مجموعة من الخاليا      

ئية يطلق عليهـا    التي تفرز مواد كيما   
الهرمونات التي تصب فـي األوعيـة       
الشعرية و تـنظم وظـائف الجـسم        
المختلفة حيث تعمل في توافـق مـع        

و تـشمل الغـدد     . الجهاز العـصبي  
الدرقية ، و الغدد النخامية ، والغـدد        
الكظرية و البنكرياسية وغدد المبيض     

واضطراب الغدد الـصماء    . والخصية
تصاص تؤدي إلى نقص في النمو، وام     

األمالح والماء، وعدم انتظام ضـغط      
  .وإلخ…الدم
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  :استمــارة التحــليل   
  
  

     وحدات التحليل
  

  فئات التحليل

أعلــى القنــاة 
  الهضمية

ــدة و  المعـ
ــاء  األمعــ

  الدقيقة

ــاء  األمعـ
  الغليظة

الكبد و القناة   
  الصفراوية

مـــرض 
  السكري

ــدد  الغ
  الصماء

  
  المجموع

                المفاهيم البسيطة

                المفاهيم المركبة

                المفاهيم التصنيفية

مفاهيم العمليـات   

  )اإلجراءات(
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  :جدول يوضح نتائج التحليل و مدى اتفاق المحللين عليها
  

درجات   نقاط االتفاق واالختالف في وحدات التحليل   عدد الفئات
  االتفاق

أعلى القناة   
  ةالهضمي

المعدة 
واألمعاء 
  الدقيقة 

األمعاء 
الغليظة 
  و الشرج

الكبد و 
القناة 

  الصفراوية

مرض 
  السكري

الغدد 
  الصماء

  المجموع 
  

المفــــاهيم 
  البسيطة

                

المفــــاهيم 
  المركبة

                

المفــــاهيم 
  التصنيفية 

                

ــاهيم  مفــ
ــات  العمليـ

  )اإلجراءات(

                

  
  



  ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

) ٢(ملحق رقم   

  

بار التحصيلي البعدي في مادة يوضح االخت
  .الجراحة والباطنة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اختبار تحصيلي
  

  .وظيفة الغدد الصماء و األيض " ، و الوحدة التاسعة " وظيفة القناة المعد معوية والهضم"   في الوحدة الثامنة

  تعليمـات                                       
  
  :عزيزتي الطالبة/   عزيزي الطالب  

  .                                         السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته
سؤاال، و كل سؤال متبوع بأربع إجابات ، وحدة منها فقـط            ) ٤٠(      يتضمن هذا االختبار    

يمثـل اإلجابـة   على االختيار الذي  ) ×(هي اإلجابة الصحيحة ، و المطلوب منك وضع عالمة        
  .الصحيحة على ورقة اإلجابة المرفقة

  :مثال
1- An intermediate acting insulin should reach its peak in:   

 
A- 1-2 hours.                                                C- 8-16 hours. 
B- 4-6 hours.                                                D- 18- 20 hours. 

  
لذلك فأنك تنتقل إلى ورقة اإلجابة المرفقة و تبحث عـن رقـم              ) C( واإلجابة الصحيحة هي    

  ) .C(السؤال و تضع تضليل على االختيار
  
  

١-  A B C  D 
  
  

  :   تعلیمات خاصة بتطبیق اإلختبار
   
  .الرجاء كتابة االسم على ورقة اإلجابة المرفقة-١
  .ئلةالرجاء عدم الكتابة على ورقة األس-٢
  .الرجاء قراءة األسئلة بدقة-٣
  .الرجاء اإلجابة على جميع أسئلة االختبار-٤
  .زمن االمتحان ساعة و نصف-٥
  
  
  
  

  .          واآلن اقلب الصفحة من فضلك لإلجابة على أسئلة االختبار
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1-Pepsin enzyme is very important in digestion , because it helps in 
the: 
 
a- Digestion of fat. 
b- Digestion of protein. 
c- Digestion of starch. 
d- None of the above. 
 
  2 -The action of secretin hormone is: 
 
a - Causing the gallbladder to contract. 
b- Influencing the contraction of the esophagus and the pyloric 
sphincters. 
c- Stimulating the secretion of bicarbonate in pancreatic juice. 
d - Regulating the secretion of gastric acid. 
 
 3 -Before gastroscopy the nurse should tell the patient that: 
a-He must fast for 6 to 8 hours before the examination. 
b-His throat will be sprayed with a local anesthetic. 
c-After gastroscopy, he will not be given anything to eat or drink until the 
gag reflex returns. 
d-All of the above will be necessary. 
 
4 - The nurse knows when examining the consistency of stool 
specimen that a greasy, gray colored specimen may be indicated of: 
 
a-Biliary obstruction.                                   C-  Severe constipation 
b-Steatorrhea.                                              d- Chronic ulcerative colitis 
 
5 -The most common site of cancer of the oral cavity is the: 
 
a -Pharynx..               b- Mouth.                 C. lip            d- Tongue. 
 
6  -Achalasia can be defined as: 
 
  a- Back flow of food content  into the esophagus. 
  b-Difficulty or pain on swallowing. 
  c- Absence or ineffective peristalsis of distal esophagus 
  d-Back flow of food content on swallowing into the stomach. 
 
7 - Hiatus hernia involves: 
a-An extension of the esophagus through the diaphragm. 
b-Involution of the esophagus which causes severe stricture. 
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c-A protrusion of the upper stomach into the lower portion of the thorax. 
d-Twisting of the duodenum through an opening in the diaphragm. 
 
8 - Which of the following is the most common complication of 
esophageal surgery for cancer: 
a- The dumping syndrome.                            
b-Incompetence of the suture line resulting in fluid leakage.                                              
c-Hemorrhage.                                                        
d-Aspiration pneumonia  
 
9 -An example of a commonly used nasogastric tube is: 
 
a-  Nutriflex tube.  b- Gastric stump tube. 
c- Levin tube.  d- Mass tube. 
 
10 – Arrange the following nursing intervention for nasogastric 
intubation: 
 
a-Inserting the nasogastric tube and assisting in insertion. 
b-Instructing the patient about the purpose and the procedure. 
c-Monitoring the patient for potential complications. 
d-Conforming the placement of the tube. 
a-(a-d-b-c).      b-(b-a-d-c).          c-(d-a-b-c).      d-(c-b-a-d). 
       
11 -Gastrostomy tube feeding is preferred to nasogastric feedings in 
comatose patient because the: 
 
a-Gastroesophageal sphincter is intact lessening the possibility of 
regurgitation. 
b-Digestive process occurs more rapidly as a result of the feedings not 
having to pass through the esophagus. 
c-Feeding can be administered in recumbent position. 
d-Patient can’t experience the deprivational stress of not swallowing. 
 
12 -The basic hyperalimintation solution consist of: 
 
a- 10% glucose.    
b-  25% glucose.       
c- 35% glucose.       
d-50% glucose. 
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13 - Type (B) chronic gastritis can be distinguished from type (A) 
Gastritis by its ability to: 
 
a-Cause atrophy of parietal cells. 
b- Decrease gastric secretion.. 
c-Thin lining of the stomach walls. 
d- Affect only the antrum portion of the stomach 
 
14  -The blood group that seems most susceptible to peptic ulcer is 
group:  
a-   O.                      b- A.                     C- AB.                d –B. 
 
15-  The best time to administer an antacid is: 
a-With meal. 
b-30 minutes before the meal. 
c-1-3 hours after the meal. 
d-Immediately after the meal. 
 
16 -Post op nursing care for a patient with partial gastric resection 
would not include:  
a-Administer 30ml of fluids through the nasogastric tube every one-hour 
to maintain patancy of the tube and to prevent dehydration. 
b-Auscultate the abdomen for the presence of bowel sounds. 
c-Put the patient in modified Fowler position to promote drainage from 
the stomach. 
d-Maintain nothing by mouth until peristalsis return. 
 
17 - Which of the following are suggestive symptoms of acute 
appendicitis: 
a -A positive Rovsing sign. 
b-Increased abdominal pain with cough. 
c-Tenderness around the umbilicus. 
d-All of the above. 
  
18  - Preparation for appendectomy include all of the following 
except: 
a-Start an intravenous infusion. 
b-Give one ampule of diclofen IM. 
c-Prophylactic antibiotic therapy. 
d-Keep the patient nothing by mouth. 
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19-The clinical manifestation(s) associated with small bowel 
obstruction include all of the following except: 
 
a-The passage of blood tinged stool. 
b-Dehydration. 
c-Wave like pain. 
d-Nausea and vomiting. 
 
20- A problem to the patient with an ileostomy is that: 
a-Irregular bowel habit. 
b-Hypoactive bowel sounds in the right lower quadrant. 
c-Restricted sexual activity. 
d- The collecting appliance is bulky and large.  
 
21 - During assessment the nurse is looking for tenderness on 
palpation at McBurneys point which is located in the: 
 
a-left lower quadrant. 
b-Left upper quadrant 
c-Right lower quadrant. 
d-Right upper quadrant.. 
  
22  - Nursing suggestion to help a person break a constipation habit 
include all of the following except: 
 
a-A fluid intake of 2 l/ day or more. 
b- A low residue bland diet. 
c-Establishing a regular schedule of exercise. 
d-Establishing a regular time for daily elimination. 
 
23 - In liver biopsy immediately before needle insertion the patient 
needs to be instructed to : 
  
a-Breath slowly and deeply so that the rib cage expansion will be 
minimized during insertion. 
b -Take deep  inspiration  and  not breath for 30 to 40 seconds so the area 
of needle insertion can be determined 
c- Pant deeply and continue panting during needle insertion so that the 
pain perception will be minimized. 
d- Inhale and exhale deeply and then hold his breath at the end of 
expiration until the needle inserted..   
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24 - Choose the correct statement about hepatitis B vaccine: 
a-All persons at risk should receive active immunization. 
b-Evidence suggests that HIV virus may be hidden in the vaccine. 
c-It should be given once because of its potency. 
d-One dose in the dorsogluteal muscle is recommended. 
 
25 - On assessment for the clinical manifestation of common bile duct 
obstrution which include all of the following except ; 
a-Pruritis. 
b-Clay colored feces. 
c- Amber colored urine. 
d-Jaundice. 
 
26 - Which of the following factors contribute to bleeding esophageal 
varices: 
a-Muscular exertion for lifting heavy objects. 
b-Sneezing and coughing. 
c-Straining during defecation. 
d-All of the above. 
 
27 - An initial course of treatment for acute cholecystitis would 
probably consist of: 
a-Analgesics and antibiotics.                 C- Nasogastric suction. 
b-Intravenous fluids.                              d- All of the above. 
 
28 - Surgical removal of gallbladder and ligation of cystic duct and 
artery means: 
 
a- Cholecystectomy.   c-Cholesystostomy. 
b-choledochostomy.  d- choledocholithotomy. 
 
29 - A possible risk factors associated with insulin dependent diabetic 
mellitus are: 
a-An autoimmune susceptibility to diabetogenic viruses. 
b-Premature onset of arteriosclerosis. 
c-The presence of human leukocyte antigen. 
d-All of the above. 
 
30 - The clinical manifestation associated with a diagnosis of IDDM 
include all of the following except: 
a-Hypoglycemia.                                            C- ketonurea. 
b-Hyponatremia.                                             d - Polyphagia. 
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31 - Clinical manifestation you should assess for a patient suspect of 
having (NIDDM) would include:  
a-Blurred vision.                                            C-Slow wound healing. 
b-Fatigue and muscle cramps.                      d - All of the above. 
 
32-A clinical feature that distinguishes a hypoglycemia reaction from 
a ketoacidosis reaction is: 
 
a-Blurred vision. 
b-Diaphoresing. 
c-Nausea. 
d-Weakness. 
 
33 - An example of a commonly administered intermediate acting 
insulin is: 
a-NPH insulin.                                      C- Regular insulin. 
b-PZI insulin.                                         d- Ultralente insulin. 
 
34 - In planning nursing care for the patient with peripheral 
neuropathy include: 
a-Assessing pain patterns to rule out peripheral insufficiency. 
b-Inspecting the foot for breaks in skin integrity. 
c-Palpating the lower extremities for temperature variation. 
d-All of the above. 
  
35 - Nursing care for a hypoparathyroid patient would not include: 
a-Maintain a quite environment. 
b-Keep calcium gluconate at the bedside. 
c- Include the diet with milk and milk products. 
d-. Observe for signs of tetany. 
 
36 - A recommended breakfast for a hyperparathyroid patient would 
be: 
a-Cereal with milk and bananas. 
b-Fried eggs and bacon. 
c-Orange juice and toast. 
d-Cow meat and canned fruits. 
 
37 - The common manifestation of  laryngeal nerve damage that the 
nurse should assess: 
a-Inability to speak.                                 C- Pain while speaking.                                 
b-Any voice change.                                                            d- Pain while 
swallowing. 
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38 - A positive diagnosis of Cushing syndrome is associated with: 
 
a-The disappearance of lymphoid tissue. 
b-A reduction in circulating esoinphils. 
c-An elevated level of cortisol.   
d-All of the above. 
 
39 -  The  major symptom  of  pancreatitis is: 
a - Sever abdominal pain.                              c- Jaundice. 
b- fever.                                                         d- Mental agitation. 
 
40 - A nursing measure(s) for pain relief for acute pancreatitis 
include: 
a-Encourage bedrest to decrease metabolic rate. 
b-Teaching the patient about the relation between alcohol and pain. 
c-Withholding oral feedings to decrease the release of secretion. 
d-All of the above. 
 

  
  
  
  

 .                                          تمت بحمد اهللا
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   ) ٢(تابع ملحق رقم
جابات النموذجية على أسئلة االختبار التحصيلي في مادة الجراحة إليوضح ا

  .والباطنة التمريضية
  

  
رقم 
  A  B  C  D  السؤال

رقم 
  A  B  C  D  السؤال

١-  A  B  C  D  ٢١-  A  B  C  D  

٢-  A  B  C  D  ٢٢-  A  B  C  D  

٣-  A  B  C  D  ٢٣-  A  B  C  D  

٤-  A  B  C  D  ٢٤-  A  B  C  D  

٥-  A  B  C  D  ٢٥-  A  B  C  D  

٦-  A  B  C  D  ٢٦-  A  B  C  D  

٧-  A  B  C  D  ٢٧-  A  B  C  D  

٨-  A  B  C  D  ٢٨-  A  B  C  D  

٩-  A  B  C  D  ٢٩-  A  B  C  D  

١٠-  A  B  C  D  ٣٠-  A  B  C  D  

١١-  A  B  C  D  ٣١-  A  B  C  D  

١٢-  A  B  C  D  ٣٢-  A  B  C  D  

١٣-  A  B  C  D  ٣٣-  A  B  C  D  

١٤-  A  B  C  D  ٣٤-  A  B  C  D  

١٥-  A  B  C  D  ٣٥-  A  B  C  D  

١٦-  A  B  C  D  ٣٦-  A  B  C  D  

١٧-  A  B  C  D  ٣٧-  A  B  C  D  

١٨-  A  B  C  D  ٣٨-  A  B  C  D  

١٩-  A  B  C  D  ٣٩-  A  B  C  D  

٢٠-  A  B  C  D  ٤٠-  A  B  C  D  
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)٣(ملحــق رقــم   

   يبيــن مقيــاس االتجـــاه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

    مقياس اتجاهات طلبة دبلوم التمريض بكلية مجتمع العلوم المهنيـة و التطبيقيـة           
  .بالجامعة اإلسالمية بغزة نحو مادة الباطنة و الجراحة التمريضية 

  
  .رمالمحت.. …………….……………………/        حضرة الدكتور

        
     يقوم الباحث ببناء مقياس اتجاه، و ذلك بهدف التعرف على اتجاهات طلبة دبلوم       
التمريض بكلية مجتمع العلوم المهنية و التطبيقية بالجامعة اإلسالمية بغزة نحو مادة            
الباطنة و الجراحة التمريضية  ضمن بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في المناهج و     

فعالية استخدام خرائط المفاهيم علـى تحـصيل طلبـة          ":  عنوان  طرق التدريس ب  
  ."الجامعة اإلسالمية في مادة الباطنة و الجراحة التمريضية ،و اتجاهاتهم نحوها

        
  :          كما يقوم بإيجاد صدق مقياس االتجاه و نعني بالصدق

  
  .ةصالحية التعريفات اإلجرائية لكل بعد،و دقتها و صياغتها اللغوي -١
  .التأكد من مدى مالئمة العبارات للبعد الذي تقيسه -٢

  
  

  .              فالرجاء من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا المقياس، و بارك اهللا فيكم 
  
  
  
  

  /                                               الباحث
  أبو جبر                                                       محمد مسلم 
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  :التعريفات اإلجرائية ألبعاد المقياس:    أوال

  
  :االتجاه نحو االستمتاع بمادة الباطنة و الجراحة التمريضية-أ

و يتمثل في شعور الطالب بالسعادة و السرور الذي يرتبط بدراسته لموضـوعات             
مادة الباطنة و الجراحة التمريـضية ،و مـدى تفـضيلها علـى غيرهـا مـن                 

  .ضوعات، و حرصه على مواصلة دراستهاالمو
  :قيمة مادة الباطنة والجراحة التمريضية-ب

و تتمثل في معرفة وإدراك الطالب ألهمية مادة الباطنة و الجراحـة التمريـضية              
وفائدتها ، و تطبيقه لما يتعلمه في تقديم العناية التمريـضية الهادفـة لألفـراد و                

  .اناة عنهم في أوقات العافية و المرضالمجموعات لمنع األمراض و تخفيف المع
  :طبيعة مادة الباطنة و الجراحة التمريضية-ج

و تتمثل في معرفة الطالب للمعلومات المتضمنة في مـادة الباطنـة و الجراحـة               
التمريضية ، و إدراكه لمدى سهولتها، أو صعوبتها، و تفضيله لهـا مـن خـالل             

  . الموادمعرفته لطبيعتها، وما تتميز به عن غيرها من
  :معلم مادة الباطنة و الجراحة التمريضية-د

و يتمثل في أسلوب معاملة المعلم لطالبه، و مدى حبهم له،و تقبلهم لطريقته فـي               
 .التدريس، و تكوين عالقة طيبة معه،و اتخاذه قدوة لهم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  التمريضية             مقياس االتجاه نحو مادة الجراحة و الباطنة 
  

  :التاريخ :                    الفصل الدراسي :                          الجنس
  

  :عزيزتي الطالبة/       عزيزي الطالب
                                        

  .السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته
  
هج و طرق التدريس    يقوم الباحث بعمل بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في المنا         -١

فعالية استخدام خرائط المفاهيم على تحصيل طلبة الجامعة اإلسـالمية          " بعنوان      
  " . بغزة في مادة الجراحة و الباطنة التمريضية و اتجاههم نحوها

يهدف هذا المقياس إلى التعرف على اتجاهك الشخصي نحو مـادة الباطنـة و               -٢ 
  .الجراحة التمريضية 

ياس من أربعين عبارة تتضمن بعـض المعلومـات و اآلراء، و            يتكون هذا المق  -٣
المطلوب منك أن تقرأ كل عبارة بشكل جيد ، و تبدي رأيك الخاص فيهـا باختيـار           
إجابة واحدة من البدائل الخمسة من المقياس بالنسبة لكل عبارة و ذلك بوضع عالمة              

  :في أحد األعمدة الخمسة ، و ذلك على النحو التالي ) ×(
  .إذا كان رأيك يتفق تماما مع العبارة" أوافق بشدة"عمود األول أسفل كلمة  ال-
  .إذا كان رأيك يتفق إلى حد ما مع العبارة " أوافق" العمود الثاني أسفل كلمة -
إذا لم تتأكد من إعطاء رأي لم تكن متأكد من " ال أدري" العمود الثالث أسفل كلمة -

  .العبارة 
  .إذا كان رأيك يتعارض مع العبارة" ال أوافق"مة  العمود الرابع أسفل كل-
إذا كان رأيك يتعارض تماما مع " ال أوافق بشدة" العمود الخامس أسفل كلمة -

  .العبارة
 ال توجد إجابات خاطئة أو صحيحة ، و لكن إجابتك تعبر عن رأيك الشخصي أو -

  .شعورك بالنسبة للعبارة
  .رك أي عبارة دون إجابة عليها قبل تسليم المقياس تأكد من أنك لم تت-
 البيانات التي يتم الحصول عليها من المقياس  سوف تستخدم ألغراض البحث -

  .العلمي فقط، و لن يتم اإلشارة إلي أسماء المشاركين
  . آمل أن تكون إجاباتك تعبر عن رأيك بصدق ، و حسب ما ترى أنة صحيح-

  شكرا لتعاونك
  /                   الباحث                               

                                                              محمد مسلم أبو جبر
  

  .و اآلن أقلب الصفحة من فضلك، وأبدأ في اإلجابة 
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    الرقم

  العبارة
ــق  أواف

  بشدة
  ال  أوافق

  أدري
  غير

  موافق
غير موافق  

  بشدة
  
  
١-  

 نحو االسـتمتاع    اتجاه الطلبة :البعد األول :أوال
  :بمادة الباطنة و الجراحة التمريضية

أشعر أن مادة الجراحـة و الباطنـة شـيقة،          
  .ودراستها ممتعة

  

          

            .أهتم بدراسة مادة الجراحة و الباطنة  -٢
أريد أن أعرف الكثيـر مـن موضـوعات            -٣

  .الجراحة و الباطنة
          

            . تضايقني محاضرات الجراحة و الباطنة  -٤
أعتقد أن مادة الجراحـة و الباطنـة محببـة            -٥

  .للطالب
          

أفضل أن أقضي وقتا طويال في استذكار مادة          -٦
  .الجراحة و الباطنة

          

 أشارك بجدية في الندوات حول موضوعات        -٧
  .الجراحة والباطنة

          

 أتجنب دراسة موضوعات الجراحة و الباطنة      -٨
 موضـوعات   ، وأستمتع في اإلطالع علـى       

  .أخرى

          

أشعر بالسعادة عندما أتعلم شيئا جديـدا فـي           -٩
  .موضوعات الجراحة و الباطنة

          

  
  

١٠-  

اتجاه الطلبة نحو قيمة مادة الجراحة و       :ثانيا
  .الباطنة   التمريضية

أحب أن تكون مـادة الجراحـة و الباطنـة          
  .إجبارية على جميع طلبة العلوم

          

لجراحـــة و الباطنـــة         أرى أن مـــادة ا  -١١
  .ضرورية و هامة

          

أعتقد أن مادة الجراحـة و الباطنـة عديمـة            -١٢
  .الفائدة ، و ال قيمة لها

          

أعتقد أن مادة الباطنة و الجراحة أقل أهميـة           -١٣
  .من المواد الدراسية األخرى

          

أشعر بان مادة الجراحة و الباطنة من أكثـر           -١٤
ن أن أستفيد بها فـي حيـاتي        المواد التي يمك  

  .العملية

          

أرى أن مادة الجراحة و الباطنة تساعد علـى       -١٥
  .حل كثير من المشكالت الصحية

          

أجزم أن مادة الجراحة و الباطنة تنمي تفكير          -١٦
  .الفرد 

          

أعتقد أن مادة الجراحـة و الباطنـة مجـال            -١٧
  .خصب لالبتكار و التحديث

          

 أن الوقت الذي يبذل في دراسة الجراحة        أرى  -١٨
و الباطنة كبير وال يساوي العائد المادي الذي        

  .أحصل علية من النجاح

          

أعتقد أن مادة الجراحة و الباطنة ليست لهـا           -١٩
  .قيمة عملية في المجتمع

          

 أنصح زمالئي بتجنب دراسة مادة الجراحـة         -٢٠
  .   والباطنة
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٢١-  

اتجاه الطلبة نحو طبيعة مادة الجراحـة       :ثالثا
  .والباطنة التمريضية

أرى أن مادة الجراحـة و الباطنـة جافـة و         
  .معقدة

          

أشعر أن مادة الجراحة و الباطنة مادة غيـر           -٢٢
  .قابلة للفهم

          

أعتقد أن مادة الجراحة و الباطنة مادة سريعة          -٢٣
  .النسيان

          

جراحـة والباطنـة       أنتظر محاضرات مادة ال     -٢٤
  .بشوق 

          

أشعر بعدم اإلشباع النفسي عند دراستي مادة         -٢٥
  .    الجراحة والباطنة

          

أحب أن أصبح معلما لمادة الجراحة و الباطنة        -٢٦
  .في المستقبل

          

أشعر بصعوبة فهـم المـصطلحات العلميـة          -٢٧
  .   المتضمنة في مادة الجراحة و الباطنة

          

أشعر أن دراسة الجراحـة و الباطنـة بلغـة          -٢٨
  .أجنبية ال تناسب الطالب العربي

          

أحس أن النجاح في امتحانات مادة الجراحة و          -٢٩
الباطنة يتطلب اسـتظهار كـم هائـل مـن          

  .المعلومات 

          

أحب أن أنمي مهاراتي في مادة الجراحـة و           -٣٠
  .الباطنة التمريضية

          

  
  

٣١-  

لطلبة نحو معلم مادة الجراحـة      اتجاه ا :رابعا
  :والباطنة التمريضية

أشعر أن معلم الجراحة و الباطنة هو الـسبب      
  .في ابتعادي عن دراستها

          

أرى أن معلم مـادة  الجراحـة و الباطنـة                  -٣٢
يهتم بالطلبة المتفـوقين دون المتوسـطين و        

  .الضعاف منهم

          

اطنـة ال   أعتقد أن معلم مادة الجراحـة و الب         -٣٣
  .يحظى باحترام الكثير من طالبه

          

 ألقي اللوم على معلم الباطنة و الجراحة عند          -٣٤
  .رسوب الطالب فيها

          

أشعر أن أسلوب معلم مادة الجراحة و الباطنة          -٣٥
  .ال ييسر فهم و استيعاب المادة

          

أالحظ أن معلم الجراحة و الباطنة     يستخدم         -٣٦
لفاظ الجارحة عند وقوع الطالب     التوبيخ و األ  

  .في الخطأ

          

 أعتقد أن معلم الجراحة و الباطنة      يربط              -٣٧
  .الموضوعات العلمية بمشكالتنا الصحية

          

 أرى أن معلم الراحـة و الباطنـة يعطينـا            -٣٨
  .الفرصة لتوجيه األسئلة في نهاية المحاضرة

          

اطنــة     أعتبــر معلــم مــادة الجراحــة و الب  -٣٩
  .مرجعا نرجع إلية عند الحاجة

          

أشعر أن معلم مـادة الجراحـة و الباطنـة                 -٤٠
يساعدنا على اكتساب المهارات التمريـضية      

  .بأنفسنا ، و ذلك بتبسيط خطواتها

          

 
  



  ٢٤

 

  
  
  
  
  
  

  )٤( ملحق رقم 
 

يوضح قائمة بأسماء محكمين أداة تحليل 
  المحتوي

  



  ٢٥

  
  
  

الر
  قم

  مكان العمل  العلميةالدرجة   األسم

عـزو إسماعيل / الدكتور  -١
  عفـانة

دكتوراه في المناهج و    
  .طرق التدريس

 -الجامعة اإلسالمية 
  .غزة

ــدكتور  -٢ ــسـام / الـ بـ
  أبوحمـد 

ــيم  ــوراه إدارة تعل دكت
  . التمريض

 -كلية الصحة العامة  
  . جامعة القدس

 أشرف عبد المعطـي     -أ  -٣
  الجـدي

ماجـستير فـي تعلــيم   
  .التمريض

 -الجامعة اإلسالمية 
  .غزة

ماجستير في الـصحة       عدنان عفيف السباخي-أ  -٤
  العامة

كليـــة فلـــسطين  
  .للتمريض

ـــابر  -أ  -٥ ــاطف ج  ع
  إسماعيل

ماجـستير فـي تعلــيم   
  .التمريض

 –الجامعة اإلسالمية   
  .غزة

ماجستير في صحة األم        محمود رجب الدعمة-أ  -٦
  .و الطفل

برنامج تنمية صحة   
  .المرأة

ماجستير في المناهج و       بسـام أبو قمـر-أ  -٧
  .طرق التدريس

موجة العلوم بوكالة   
  .غزة-الغوث الدولية

ماجستير فـي صـحة        شحادة محمد العبويني -أ  -٨
  .األمومة  و الطفولة 

برنامج تنمية صحة   
  .المرأة

ماجستير فـي صـحة        سليمـان عيــد-أ  -٩
  .األمومة  و الطفولة 

ــصحة  وزارة الــ
  .غزة-نيةالفلسطي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٦

  
  
  
  
  

  )٥( ملحق رقم 

 
يوضح قائمة بأسماء المحكمين في االختبار 

  .التحصيلي



  ٢٧

  
  

  مكان العمل  الدرجة العلمية   اإلسم  الرقم
ــابر -أ  -١ عـــاطف جـ

  إسماعيل
ماجـستير فـي تعلــيم   

  .التمريض
 -الجامعة اإلسالمية 

  .غزة
أشرف عبد المعطـي   -أ  -٢

  الجدي
ماجـستير فـي تعلــيم   

  .لتمريضا
 -الجامعة اإلسالمية 

  .غزة
عـــدنان عفيـــف -أ  -٣

  السباخي
ماجستير في الـصحة    

  .العامة
كليـــة فلـــسطين  

  .للتمريض
ماجستير فـي صـحة       محمود رجب الدعمة-أ  -٤

  .األمومة و الطفولة
برنامج تنمية صحة   

  .المرأة
ماجستير فـي صـحة       شحادة محمد العبويني-أ  -٥

  .األمومة والطفولة
ة صحة  برنامج تنمي 

  .المرأة
ماجستير فـي صـحة       يوسف عبدربة خليفة-أ  -٦

  .األمومة و الطفولة
كليـــة فلـــسطين   

  .للتمريض
ماجستير فـي صـحة        أحمد نجم-أ  -٧

  .األمومة و الطفولة 
كليـــة فلـــسطين  

  .للتمريض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٨

  
  
  
  
  

   )٦( ملحق رقم 
  

يوضح قائمة بأسماء محكمين مقياس 
دة الجراحة و الباطنة االتجاه نحو ما

  التمريضية
       



  ٢٩

  
  مكان العمل  الدرجة العلمية  االسم  الرقم

عزو إسماعيل  / الدكتور   -١
  عفانة

دكتوراه في المنـاهج و   
  .طرق التدريس

–الجامعة اإلسالمية   
  .غزة

أحمـد أبـو    / الدكتور  -٢
  طواحينة

ــصحة    .دكتوراه في علم النفس ــامج ال برن
  .غزة-النفسية

دكتوراه فـي أصـول       فؤاد العاجز/الدكتور  -٣
  .التربية

 -الجامعة اإلسالمية 
  .غزة

ــدكتور  -٤ ــو /ال أحمــد أب
  شاويش

ــة  ــي اللغ ــوراه ف دكت
  العربية

-جامعــة األقــصى
  .غزة

دكتوراه في إدارة تعليم      بسام أبو حمد/الدكتور  -٥
  .التمريض

 -كلية الصحة العامة  
  .جامعة القدس

اهج و  ماجستير في المن     بسام أبو قمر-أ  -٦
  .طرق التدريس

موجة العلوم بوكالة   
  .الغوث الدولية

ــابر -أ  -٧ عـــاطف جـ
  إسماعيل

ماجــستير فــي تعلــيم 
  .التمريض

-الجامعة اإلسالمية 
  .غزة

أشرف عبد المعطي    -أ  -٨
  الجدي

ماجــستير فــي تعلــيم 
  . التمريض

 -الجامعة اإلسالمية 
  .غزة

ماجستير فـي صـحة        شحادة محمد العبويني-أ  -٩
  . الطفولةاألمومة و

برنامج تنمية صحة   
  .المرأة

ماجستير فـي صـحة       محمود رجب الدعمة-أ  -١٠
  .األمومة و الطفولة

برنامج تنمية صحة   
  .المرأة

  
  
  



  ٣٠

  
  
  

   )٧( ملحق رقم 
  

يوضح المفاهيم العلمية و الصحية المتضمنة في محتوى الوحدة الثامنة 
  ، و الوحدة التاسعة)اضطرابات القناة المعد معوية (

  )اضطرابات األيض و الغدد الصماء( 
. من كتاب الجراحة و الباطنة التمريضية



  ٣١

  

  مفاهيم إجرائية  تصنيفيةمفاهيم   مفاهيم فرعية  مفاهيم أساسية  الوحدة+ الفصل   .م
    

تقییم الوظائف المعد معویة 
  .والھضمیة

  

أعلى القناة المعدمعویة، المعدة 
واألمعاء الدقیقة، األمعاء 

الغلیظة والشرج، مصدر الدم، 
  .األعصاب

الفم، األسنان،البلعوم، المرئ، 
المعدة،     األنثى عشر،  الصائم، 

اللفائفي ، القولون الصاعد،  القولون 
لمستعرض،  القولون النازل، ا

التعریجة السینیة، المستقیم، الشرج، 
الشریان المعدي العلوي، الشریان 

المعدي السفلي، الشرایین 
المساریقیة، الورید البابي، الجھاز 
العصبي الودي السنبتاوي، الجھاز 
  .العصبي نظیر الودي السمبتاوي

  

  .عملیة الھضم، البلع، إفراز اللعاب
.  كلوریك،   الببسینحمض الھیدرو

.  األمیلیز.  العامل الجسمي،    التربسین
عمل .  اللیبیز،  التمعج المعوي

،   )الریح(التبرز،  غازالبطن .  القولون
.  التطبل. الریح المعوي.  عسر الھضم

اإلمساك، التقییم . اإلسھال .  التكرع
التصویر اإلشعاعي،   : التشخیصي

ویر اإلجراءات المناظریة،  التص
التفریغ المعدي ، فحص .  الطبقي

االنسداد الكبدي . التغوط الدھني. البراز
. اإلمساك الشدید البراز المرصوص

فحص تنفس . تنظیر البطن
فحص اإلحساس . الھیدروجین

  .المستقیمي
 العنایة بمرضى    :الرابع و الثالثون  

  إضطرابات أعلى القناة الھضمیة
    

أمراض التجویف الفمي، الغدد 
  .للعابیة، سرطان تجویف الفما

  .أمراض الشفة، اللثة، والفم
.  الطاعون السني. أالم األسنان
خراج أعلى جذع . تسوس األسنان

  .السن،  عدم  انطباق األسنان
كسر الفك األسفل،   الغدة النكفیة،   

الغدة . الغدة اللعابیة تحت الفك السفلي
  .اللعابیة تحت اللسان، الغدة الوجنیة

 الغدة اللعابیة،  تحصي الغدة التھاب
  .اللعابیة،  أورام الغدة اللعابیة

  

اإلجراءات الوقائیة، العالج ،  التدخل 
  التمریضي، تقویم الفك، تجمیل الفك
المضادات الحیویة، فتح الخراج، 

استخراج الحصوة، تفتیت الحصوة، 
  .العالج اإلشعاعي، العالج الكیمیائي



  ٣٢

طان اضطرابات المرئ ،سر    
  .المرئ

  .اضطرابات الحراك
األكلیزیا،  التقلص العضلي المسھب،  

  .االرتداد المعد مریئي 
الفتق . الفتق المحوري. الفتق الفجوي

الجنب مریئي،  الردب البلعوم 
مریئي، الردب منتصف المرئ 

ثثقب . كظري،  الحلقات والسیج
. حروق كیمیائیة. المرئ أجسام شاذة

  .دوالي المرئ
  .الت الملساء الحمیدورم العض

األعراض اإلكلینكیة، التشخیص، 
  .العالج، االسباب، التدخل التمریضي

الفزیولوجیا المرضیة،  العملیة 
  .التمریضیة

  
  
  
  
  
  

  :والثالثون الفصل الخامس  
األنببة المعدمعویة والعنایة الغذائیة 

  .الخاصة

  األنببة المعدمعویة

األنابیب األنفمعویة، أنابیب التغذیة 
االنفمعدیة و االنفمعویة، التغذیة 
األنفمعدیة، والتغذیة األنفمعویة ، 

أنابیب إبطال الضغط، التغذیة 
  .الآلمریئة الكلیة

  فرط التغذیة الوریدیة

  :األنابیب األنفمعدیة
أنبوب سمب المعدي، . أنبوب لیفین

. أنبوب موز.  أنبوب نترایفلكس
  .أنبوب سنقستیكن بالك مور

  :بیبصیغة تغذیة األنا
مطحون، بلومریك تجاري 

،  الصیغة المحددة .التحضیر
صیغة . كیمیائیًا،   المنتج المعدل
  .المرض المحدد

  



  ٣٣

  :والثالثون الفصل السادس  
عالج مریض اإلضطرابات 
المعدیة، وإضطرابات األثنى 

  .عشر

  .التھاب المعدة
  
  

  

التھاب المعدة الحاد، التھاب المعدة 
ة،قرحة األثنى المزمن، قرحة المعد

عشر، الغشاء المخاطي المانع، 
إلیسون، ورم المعدة -متزامنة زولنجر

الحمید، قرحة الكبت، السمنة 
  .المرضیة، سرطان المعدة

الفسیولوجیا المرضیة ، األعراض 
اإلكلینكیة، التشخیص، العالج، العملیة 

  .التمریضیة
العوامل . مدى الخطورة. األسباب

  .معدیةاالفرازات ال. المساعدة
  

التدخل الجراحي، التدخل التمریضي، . 
تخفیض المعدة، . بالون المعدة

. استئصال جذري لمعظم المعدة
العملیة .    استئصال كلي للمعدة

  ).جراحة المعدة(التمریضیة  



  ٣٤

  :والثالثون الفصل السابع  
عالج مرضى اضطرابات األمعاء 

  .الغلیظة واضطرابات الشرج

  

امنة تھیج اإلمساك، اإلسھال، متز
القولون، اضطرابات طرد البراز،  

اضطرابات سوء االمتصاص، 
اضطرابات األمعاء الحادة ، مرض 

  .التھاب األمعاء المزمن
  

  .قولوني، مدرك،  مجھول السبب
إسھال حاد، إسھال مزمن، التھابات 

الزائدة الدودیة، التھابات الرتج، 
التھاب الصفاق، مرض السیلیك 

  .للبالغین
القولون القصیرة، التھاب متزامنة 

، )مرض كرنز(األمعاء المنطقیة 
  .تقرح القولون

األعراض . الفسیولوجیة المرضیة
. العالج. التشخیص . اإلكلینكیة

  العملیة التمریضیة. المضاعفات
  ).اإلسھال(، و ) اإلمساك(

. عالمة روفزنج. نقطة مكبیرنز
. المضاعفات. العالج. التشخیص

الج الجراحي الع. التدخل التمریضي
ألمراض التھاب األمعاء المزمن، 

  :أنواع تحویالت البراز
  .فتحة المعي اللفیفي

  .خزان المعي اللفیفي المستعصم
العنایة . التحام المعي اللفیفي بالشرج
  بفتحة المعي اللفیفي

:المضاعفات(   ).   
حكة، اسھال، ضیق، تحصي المرارة، (

  )..و التھاب الصائم



  ٣٥

الغلیظة، سرطان األمعاء     
ورم  الغشاء المخاطي ( البلوب

.(  

  .سرطان القولون والمستقیم

  

األعراض . الفسیولوجیا المرضیة
العالج . التشخیص. اإلكلینكیة،
العالج . المضاعفات. الباطني
فتحة : التحویالت الغائطیة. الجراحي

  القولون
  العملیة التمریضیة

  ).سرطان القولون و الشرج(
بروز : (لونالمضاعفات  فتحة القو

الفتحة، الثقب، ضمور الفتحة، تصفف 
  ).البراز، حكة جلدیة

خراج الشرج مستقیمي، الناسور   .أمراض الشرج مستقیمي    
  .الشرجي، الشق الشرجي، البواسیر

  .كیس منبت الشعر
  

  

  .األعراض اإلكلینكیة، العالج
  .استئصال الناسور الشرجي

  العملیة التمریضیة
  ).میةالحاالت الشرج مستقی(

  :الوحدة التاسعة  
تقییم وعالج مرضى االضطرابات 

  .الكبدیة والصفراویة
  :والثالثون الفصل الثامن

  .وظائف الغدد الصماء واإلیضیة

  الكبـــد  .جھازالكبد و القناة الصفراویة

  

  :الوظائف
  .تنظیم السكر في الدم

  .إیض البروتین
تخزین الفیتامینات . إیض الدھون

  .الصفراءتكوین .   والحدید
. الفسیولوجیا المرضیة. افراز البلروبین
.  األعراض اإلكلینكیة. أسباب المرض

عدم توازن الغدد . التأثیر الدموي
  .التلیف الكبدي. الفشل الكبدي. الصماء

  .االعتالل الدماغ كبدي



  ٣٦

    

  

  .المرارة

  

  :الوظائف
. تخزین العصارة الصفراویة

فحص . الكشف الجسماني. التشخیص
  .لكبدوظائف ا

  .التصویر الطبقي. األلتراساوند
عینة . تنظیر البطن. الرنین المغناطیسي

  .النسیج الكبدي
األعراض اإلكلینكیة إلختالل     

  .الوظائف  الكبدیة
الیرقان، فرط ضغط الدم الورید 
بابي، اإلستسقاء، نقص التغذیة، 

اعتالل الدماغ الكبدي، والغیبوبة، 
  .اعتالل الدماغ الورید بابي

  .تحلل الدمم
  .خالیا الكبد اإلنسدادیة

  .فرط البلیروبین في الدم الوراثي

متزامنة : (األعراض اإلكلینكیة
  ).جلبرت، و متزامنة روترز

اختالل وظائف (العملیة التمریضیة      
، تكوین التھاب دوالي المرئ )الكبد

  .والمعدة والبواسیر، التقییم
. مدرات البول. الحمیة الغذائیة.  العالج

البزل . ثقیف المریض. العنایة بالبشرة
العالج،  . ،  العوامل المساعدة)اإلفراغ(

انتفاخ األطراف والنزیف،  نقص 
تضخم . شذوذ أیضیة. الفتیامینات

  .الحكة. الطحال
  ).أ(التھاب الكبد الفیروسي   التھاب الكبد الفیروسي  االضطرابات الكبدیة    

  ).ب(التھاب الكبد الفیروسي
التھاب ). سي(لكبد الفیروسيالتھاب ا

  ).دي(الكبد الفیروسي
  ).ي (التھاب الكبد الفیروسي
  .التھاب الكبد السام

  التھاب الكبد الناتج عن العقار

  .العالج. األعراض اإلكلینكیة. التقییم
. تحسن المرض،  تثقیف المریض

التحصین الفعال،  . انترفیرون. الوقایة، 
. السلبیةالمناعة ). ب(لقاح التھاب الكبد
  .امیونجلبیولین). ب(التھاب الكبد

  



  ٣٧

    

  

  .الفشل الكبدي المفاجئ
  .التلیف الكبدي

  .تلیف الورید البابي
  

  .تلیف مابعد التنكرز
  

  تلیف الصفراویة

. األسباب. الفسیولوجیا المرضیة
  .العالج.  األعراض اإلكلینیكیة

. انسداد الورید البابي. تضخم الكبد
نقص . عدمعویةالدوالي الم. االستسقاء

  الفتامینات،  فقر الدم،  التدھور العقلي
اإلضطرابات (العملیة التمریضیة 
  ).الكبدیة

    

  

  نزیف دوالي المرئ

  

األعراض . الفسیولوجیا المرضیة
التنظیر . التشخیص.  اإلكلینكیة

  .الداخلي
  .التقییم العصبي

  .قیاس ضغط الدم الورید بابي
. راحيالعالج الالج. العنایة التمریضیة

  .العالج العقاقیري
عالج الصلب . الحشو البالوني

  .المناظیري
(  )  

  .العالج الجراحي
  .إجراء مجرى جانبي
  .اإللتحام الباب أجوفي
  .التوصیل الطحال كلوي
  .قطع و إزالة التوعیة
  .التدخل التمریضي
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أورام الخالیا الكبدیة، أورام خالیا     .سرطان الكبد     
  .المرارة، أورام بدائیة

  )ثانوي( سرطان إنبثاثي 

. التشخیص. األعراض اإلكلینكیة
  :العالج الال جراحي

. العالج الكیمیائي. العالج اإلشعاعي
الحرارة . درنقة الصفراء عبر الجلد

الجراحة . الجراحة التثلیجیة. الشدیدة
  .العالج التحصیني. االنسداد. بالیزر

  :العالج الجراحي
 بعد التدخل التمریضي .  التحضیرات

  .العملیة
  :زراعة الكبد

  .القیود
  .االعتبارات النفسیة. الدواعي

  .التدخل التمریضي قبل  العملیة
  .التدخل التمریضي بعد  العملیة

  :المضاعفات . التھویة المكیانیكیة
  .الرفض. العدوى. النزیف

  .تثقیف المریض. التسمم الكلوي
األعراض . ولوجیا المرضیةالفسی  .خراج أمیبي،  خراج حلمي  .خراجات الكبد      

  .العالج. التشخیص. اإلكلینكیة



  ٣٩

  .التھاب المرارة الحاد  اضطرابات القناة الصفراویة    
  :تحصي المرارة

  

  .المتقیح، الحصوي، الالحصوي
حصاوي خضابیة، حصاوي 

الكولیسترول، حصاوي صبغیة، 
  حصاوي كلسترول

  :األعراض اإلكلینیة
ي ألم، مغص كبدي، یرقان، تغیرات ف(

). لون البول والغائط، نقص افتیامینات
  :التشخیص

تصویر . ألتراساوند. أشعة للبطن
  .المرارة

. الحمیة الغذائیة: العالج الالجراحي
  .العالج الكیمیائي

  :إزالة حصى المرارة الالجراحي
االستئصال . إذابة حصى المرارة

تفتیت الحصى من خارج . الالجراحي
. الجسد بواسطة الموجات الصدمیة

العالج قبل : االستئصال الجراحي
  .العملیة

استئصال . الدرنقة. التدخل الجراحي
استئصال المرارة . المرارة المصغر

  .بالمنظار
. تفمیم المرارة. تفمیم القناة الصفراویة

  .تفیم المرارة عبر الجلد
جراحة امراض (العملیة التمریضیة 

  ).المرارة
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  :والثالثون الفصل التاسع  
  .ج مرضى السكرتقییم وعال

مرض السكر، أسباب المرض، 
عالج األنسولین، نظام 

اإلنسولین، مشاكل اإلنسولین، 
وسائل مھبطات السكر 

الجوفیة، مضاعفات مرض 
  السكر
  
  
  
  

  
  

المرضى المعتمدین ( النوع األول
  ).على األنسولین

المرضى الغیر : ( النوع الثاني
  ).معتمدین على األنسولین

الت أخرى،  السكري المصاحب لحا
سكر الحمل،   عوامل جینیة ،  

عوامل مناعیة، عوامل بیئیة، العمر، 
السمنة، سیرة العائلة المرضیة، 

المجموعة  العرقیة، قصیر المدى، 
متوسط المدى، طویل المدى، نظام 
تقلیدي،  نظام مكثف، تفاعل أرجي 

موضعي، تفاعل أرجي شامل، 
. سلفونیلوریز.مقاومة اإلنسولین
  .زبجواندی

(   و  ) الفا(خالیا . الفسیولوجیا المرضیة
غلوكونیو . غلیكونیوالیسز). بیتا

التبول . غلكوزیوریا. جنیسیز
الجوع . التبول الزائد. األسموزي

األجسام . العطش الزائد. الزائد
  .مقاومة األنسولین. الكیتونیة

  :التشخیص
  .اختبار تحمل السكر

  :العالج
حظة مال. الریاضة. الحمیة الغذائیة
  .مراقبة فرط السكر. السكر والكیتون

. نقص فعالیة األنسولین. متزامنة داون
ھیموغلوبین . تأثیر سموجي

. فحص السكر في البول. غلوكوسیالتید
  .فحص الكیتون في البول

  .تثقیف المریض: التدخل التمریضي
. التحضیرات. األدوات. حقن األنسولین

  .إعطاء الحقن
  .تثقیف المریض

  :األعراض
العالج، ) خفیفة، متوسطة ، و شدیدة(

  .تثقیف المریض

    

  

. تفاعل األنسولین. ھبوط السكر  .مضاعفات حادة
  .سكري األحماض الكیتوزیة

  .فرط السكر في الدم
فرط –متالزمة فرط السكر 

  .الالكیتوني-ازموزي

األعراض . الفسیولوجیا المرضیة
  .العالج. األسباب. اإلكلینكیة

العملیة التمریضیة .التثقیف. الوقایة
المریض المشخص حدیثا بداء (

  ).السكر



  ٤١

  .مضاعفات السكر طویلة المدى      

  :مضاعفات األوعیة الدمویة الضخمة
  .مرض الشریان التاجي
  .مرض أوعیة الدماغ

مضاعفات . أمراض أوعیة األطراف
  :األوعیة الدقیقة

  :اعتالل شبكیة العین
غیر المتكاثر، فبل المتكاثر، و (

  ).ثرالمتكا
  :مضاعفات أمراض العین األخرى

اعتام العین، تغیرات العدسة، شلل (
  ).عضلة خارج العین، و الغلوكوما

  .إعتالل الكلیة
  :اعتالل األعصاب السكریة

اعتالل األعصاب الحس حركیة 
  المتعدد، اعتالل األعصاب الذاتي
  أمراض القدم، أمراض الساق

. العالج والوقایة ، أسباب المرض
  األعراض اإلكلینكیة ،. التشخیص

  غسیل الدم، العنایة بالقدم
السكر كمرض (العملیة التمریضیة 
  ).ثانوي



  ٤٢

  :الفصل األربعون  
تقییم وعالج مرضى الغدد 

  .الصماء

الجنب . الغدد النخامیة، الغدد الدرقیة  .الغدد الصماء
. المبایض. الجزر البنكریاسیة. درقیة

الخصاوى، الغدد النخامیة، الخلفیة، 
ھرمون مضاد مدرات البول،  

أوكسیتوسن، . ھرمون فازوبروسین
  .األمامیة، سوماتوستاتین ھرمون
ثیروید ستمیولیتنج ھرمون، 

تروبین ھرمون، -أدرینوكورتیكو
فولكل ستمیولیتنج ھرمون، لوتینیزنج 

ھرمون، انترستشیل ستمیولیتنج 
ھرمون، بروالكتین ھرمون، بیتا 

قیة، لیبوتروبین ھرمون، الغدة الدر
ثیروكسین، اتري ایدثایرونین، 

كالسوتنین، الغدد الكظریة، النخاع 
. نورابینفرن. ابینفرن: الكظري

-اللحاء الكظري، غلوكوكورتیكو
یدز،  -منالروكورتیكو. یدز

ھرمونات الجنس، الغدة الجنب درقیة 
: البنكریاس، افرازات خارجیة

. اللیبیز. التربسین. األملیز
اینین كولیسستوك. السكریتین

: افرازات داخلیة. بنكریوزایمین
. غلوكاجون. ھرمون األنسولین

  .سوماتوساتین

  

  .فحص امتصاص الیود واألیض
وظائف . انتظام وظائف الغدة الدرقیة،

  .ھرمونات الغدة الدرقیة
  :شذوذ وظائف الغدة الدرقیة
  .نقص افرازات الغدة الدرقیة

. اجوایتر. فرط افرازات الغدة الدرقیة
  .ویدایوثایر



  ٤٣

التھاب الغدة الدرقیة، أورام الغدة   الغدة الدرقیة    
الدرقیة، سرطان الغدة الدرقیة، 

اإلشعاع المسبب لعطل الغدة الدرقیة 
  .و السرطان

نقص إفرازالغدة الدرقیة، أساسي، 
رئیسي، نخامي أو ثانوي،نقص 

المھاد البصري أوالثلثي،فرط الغدة 
، )مرض جریفس(الدرقیة   

. یة، التھاب حاداعتبارات عمر
التھاب شبھ حاد، التھاب مزمن 

  ،)التھاب الدرقیة الھوشموتوتي(
،  )نقص الیود(جوایتر، مستوطن

عقیدي، سرطان حلیمي، سرطان 
  .جریبي

التقییم، فحص وظائف الغدة الدرقیة، 
: األعراض اإلكلینكیة. األسباب

األعراض البدائیة،  نقص الغدة الدرقیة 
  .لعالجا) مكسادیما( الشدید  

التدخل التمریضي، العملیة التمریضیة، 
، األعراض )نقص افراز الغدة الدرقیة(

. تسمم الغدة الدرقیة. اإلكلینكیة
العالج،  . التشخیص . جحوض العین

مواد مھبطة .  العالج العقاقیري 
عالج مساند،  بیتا ادرنیرجك .  للدرقیة

الیود اإلشعاعي .  بلوكینج اجنت
  .النشاط

( نوبة الغدة الدرقیة          . األعراض
العملیة .العالج).  تسمم الدرقیة

). فرط إفراز الغدة الدرقیة(التمریضیة 
. العالج، األسباب. األعراض اإلكلینكیة

،  تثقیف المریض، .العالج. التشخیص 
عالج قبل . استئصال الغدة الدرقیة

. تقلیل القلق. العالج العقاقیري. العملیة
عالج .  تثقیف المریض. الدعم الغذائي

. التكزز: المضاعفات. ما بعد العملیة
  تثقیف المریض



  ٤٤

  .الغدد الجنب درقیة    

  

فرط الغدة الجنب درقیة، بدائي،  
. التشخیص . األعراض اإلكلینكیة  .ثانوي، نقص الغدة الجنب درقیة

نوبة فرط . التدخل التمریضي. العالج
عالمة . الكالسیوم،  عالمة تروسیوز

  .التدخل التمریضي. العالج. تشفوستك

  سایتوما،-أدرینال میودال، فیوكرومو  .الغدد الكظریة    
أدرینال كورتكس، نقص 

  )مرض إدسون( األدرینالكوتكس

متزامنة كوشینج، تسمم األلدسترون 
  .البدائي

  .التشخیص. األعراض اإلكلینكیة
. الجراحة. العالج العقاقیریي: العالج

 التدخل ستیروید،-تعویض الكورتیكو
التمریضي،  النوبة األدیسونیة، تثقیف 

  المریض،
  متزامنة(العملیة التمریضیة 

. ، استئصال الغدة الكضریة) كوشنج 
  :ستیرود-عالج الكورتیكو

  .المضاعفات الجانبیة. االستخدام

  .العالج. التشخیص  .نقص الغدة النخامیة    .الغدة النخامیة    
  

  .أورام الغدة الكظریة      
  

  .التشخیص، العالج   .یل، بیزوفیل، كروموفوبكاسینوف
  

    
    تفھ السكري  

. التشخیص. األعراض اإلكلینكیة
  .التدخل التمریضي. العالج

  
متزامنة افراز الھرمون المضاد       

  .التدخل التمریضي. العالج    إلدرار البول الغیر المالئم
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التھاب البنكریاس، األكیاس   .البنكریاس    
  .ورام البنكریاسیةالبنكریاسیة، األ

التھاب البنكریاس الحاد، التھاب 
البنكریاس البین نسیجي أو 

نزیف ا لتھاب البنكریاس  .التورمي
الحاد، التھاب البنكریاس المزمن  
ورم رأس البنكریاس، أورام أیسلت 
  البنكریاسیة، فرط افراز األنسولین

أورام (أورام الجینات المتقرحة
  )زلنجر السون

األعراض .  المرضیةالفسیولوجیا
العالج،  عالج . التشخیص . اإلكلینكیة

العنایةالتنفسیة . العنایة الفائقة. األلم
التدخل الجراحي بعد . افراز الصفراء

  .العنایة الحادة
التھاب البنكریاس (العملیة التمریضیة 

، تفمیم الصائم والقناة )الحاد
زراعة البنكریاس،  . البنكریاسیة

.  جزئي للبنكریاسالدرنقة، استئصال
  .التدخل التمریضي



  
  
  
  
  
  
  



  ٤٦

  
  
  

  
   )٨(ملحق رقم 
  

يوضح معامل درجة السهولة ، و درجة الصعوبة ، و درجة التمييز 
  .لالختبار التحصيلي القبلي
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  .جدول یوضح درجة السھولة، و الصعوبة،و التمییز في االمتحان القبلي
  

   التمییزدرجة  درجة الصعوبة  درجة السھولة  رقم السؤال
٢٧   %٢٥   %٧٥  ١%   
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٣٤   %٥٦   %٤٤  ١٨%   
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يوضح  المتوسط و الوزن النسبي و 
  الترتيب لكل فقرة من فقرات مقياس االتجاه 

للمجموعة التجريبية و الضابطة و 
  .المجموعة الكلية
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 المجموعة الكلیة المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 الفقرة
الوزن  العدد المتوسط

زن الو العدد المتوسط الترتیب النسبي
الوزن  العدد المتوسط الترتیب النسبي

 الترتیب النسبي

 أشعر أن مادة الجراحة و الباطنة شیقة 
 . ودراستھا ممتعة

 4.42 26 88.5 17 4.42 26 88.5 11 4.42 52 88.5 17 

 24 83.8 52 4.19 20 83.1 26 4.15 24 84.6 26 4.23 . أھتم بدراسة مادة الجراحة و الباطنة
ف الكثیر من موضوعات الجراحة  أرید أن أعر

 .و الباطنة
4.85 26 96.9 2 4.31 26 86.2 17 4.58 52 91.5 2 

 22 81.5 52 4.08 25 78.5 26 3.92 22 84.6 26 4.23 . تضایقني  محاضرات الجراحة و الباطنة
 أعتقد أن مادة الجراحة و الباطنة محببة 

 .للطالب
3.73 26 74.6 30 3.38 26 67.7 32 3.56 52 71.2 30 

 أفضل أن أقضي وقتا طویال في استذكار مادة 
 .الجراحة و الباطنة

4.08 26 81.5 27 3.73 26 74.6 28 3.90 52 78.1 27 

 أشارك بجدیة في الندوات حول موضوعات 
 .الراحة و الباطنة

3.31 26 66.2 36 3.46 26 69.2 31 3.38 52 67.7 36 

لباطنة،  أتجنب دراسة موضوعات الجراحة و ا
 .و أستمتع في االطالع على موضوعات أخرى

1.81 26 36.2 39 2.15 26 43.1 39 1.98 52 ٣٩ ٣٩٫٦ 

 أشعر بالسعادة عندما أتعلم شیئا جدیدا في 
 .موضوعات الجراحة و الباطنة

4.73 26 94.6 ٦ 4.73 26 94.6 ٣ 4.73 52 94.6 ٦ 

 أحب أن تكون مادة الجراحة و الباطنة إجباریة 
 . جمیع طلبة العلومعلى

3.35 26 66.9 ٣٤ 3.23 26 64.6 ٣٣ 3.29 52 65.8 ٣٤ 

 أرى أن مادة الجراحة و الباطنة ضروریة و 
 .ھامة

4.65 26 93.1 ١١ 4.50 26 90.0 ٨ 4.58 52 91.5 ١١ 

 أعتقد أن مادة الجراحة عدیمة الفائدة و ال قیمة 
 .    لھا

٤٫٨٥ 26 ٤٫٥٤ ٣ ٩٦٫٩ 26 ٤٫٦٩ ٧ ٩٠٫٨ 52 ٣ ٩٣٫٨ 

 أعتقد أن مادة الجراحة و الباطنة أقل أھمیة من 
 .المواد الدراسیة األخرى

٤٫٦٥ 26 ٤٫٣١ ١٠ ٩٣٫١ 26 ٤٫٤٨ ١٦ ٨٦٫٢ 52 ١٠ ٨٩٫٦ 

 أشعر بأن مادة الجراحة و الباطنة من أكثر 
المواد التي یمكن أن أستفید بھا في حیاتي 

 .العملیة

4.69 26 93.8 ٨ 4.81 26 96.2 1 4.75 52 95.0 ٨ 

 أرى أن مادة الجراحة و الباطنة تساعد على 
 حل كثیر من المشكالت الصحیة

4.69 26 93.8 ٩ 4.62 26 92.3 ٦ 4.65 52 93.1 ٩ 

 أجزم أن مادة الباطنة و الجراحة تنمي تفكیر 
 .الفرد

4.46 26 89.2 ١٣ 4.38 26 87.7 ١٣ 4.42 52 88.5 ١٣ 

ل خصب  أعتقد أن مادة الجراحة و الباطنة مجا
 .لالبتكار و التحدیث

4.58 26 91.5 ١٢ 4.46 26 89.2 9 4.52 52 90.4 12 

 أرى أن الوقت الذي یبذل في دراسة الجراحة و 
الباطنة كبیر و ال یساوي العائد المادي الذي 

 .أحصل علیة من النجاح فیھا

٣٫٤٢ 26 ٣٫١٥ ٣٣ ٦٨٫٥ 26 ٣٫٢٩ ٣٤ ٦٣٫١ 52 ٣٣ ٦٥٫٨ 

ة و الباطنة لیست لھا قیمة  أعتقد أن مادة الجراح
 .عملیة في المجتمع 

٤٫٤٦ 26 ٤٫٢٧ ١٤ ٨٩٫٦ 26 ٤٫٣٧ ١٩ ٨٥٫٤ 52 ١٤ ٨٧٫٣ 

 أنصح زمالئي بتجنب دراسة مادة الباطنة و 
 .الجراحة

٤٫٧٧ 26 ٤٫٧٣ ٥ ٩٥٫٤ 26 ٤٫٧٥ ٢ ٩٤٫٦ 52 ٥ ٩٥٫٠ 

 ٢٣ ٧٩٫٦ 52 ٣٫٩٨ ٢٧ ٧٤٫٦ 26 ٣٫٧٣ ٢٣ ٨٤٫٦ 26 ٤٫٢٣ . أرى أن مادة الجراحة و الباطنة جافة و معقدة
أشعر أن مادة الجراحة و الباطنة مادة غیر قابلة 

 . للفھم
٤٫٠٠ 26 ٨٠٫٠ 28 ٤٫٠٠ 26 ٤٫٠٠ ٢٢ ٨٠٫٠ 52 ٢٨ ٨٠٫٠ 

 أعتقد أن مادة الجراحة و الباطنة مادة سریعة 
 .النسیان

3.69 26 73.8 31 3.04 26 60.8 35 3.37 52 67.3 31 

احة و الباطنة  أنتظر محاضرات مادة الجر
 .بشوق

3.81 26 76.2 29 3.58 26 71.5 29 3.69 52 73.8 29 

 أشعر بعدم اإلشباع  النفسي عند دراستي مادة 
 .  الجراحة و الباطنة 

3.35 26 66.9 35 3.00 26 60.0 37 3.17 52 63.5 35 

 أحب أن أصبح معلما لمادة الجراحة و الباطنة 
 .في المستقبل

3.69 26 73.8 32 3.04 26 60.8 36 3.37 52 67.3 32 

 أشعر بصعوبة في فھم المصطلحات العلمیة 
 .المتضمنة في مادة الجراحة و الباطنة

3.08 26 61.5 37 2.69 26 53.8 38 2.88 52 57.7 37 

 ٣٨ ٦٤٫٢ 52 ٣٫٢١ ٣٠ ٦٩٫٢ 26 3.46  38 59.2 26 2.96 أشعر أن دراسة مادة الجراحة و الباطنة بلغة 
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 .أجنبیة ال تناسب الطالب العربي
 أعتقد أن النجاح في مادة الجراحة و الباطنة 

 .یتطلب استظھار كم ھائل من المعلومات
١٫٦٥ 26 ١٫٥٤ ٤٠ ٣٣٫١ 26 ١٫٦٠ ٤٠ ٣٠٫٨ 52 ٤٠ ٣١٫٩ 

 أحب أن أنمي مھاراتي في مادة الجراحة و 
 .الباطنة التمریضیة

4.81 26 96.2 ٤ 4.69 26 93.8 ٤ 4.75 52 95.0 ٤ 

أشعر أن معلم الجراحة و الباطنة ھو السب في  
 .ابتعادي عن دراستھا

٤٫٧٣ 26 ٤٫٣٨ ٧ ٩٤٫٦ 26 ٤٫٥٦ ١٤ ٨٧٫٧ 52 ٧ ٩١٫٢ 

 أرى أن معلم الجراحة و الباطنة یھتم بالطلبة 
 .المتفوقین دون المتوسطین و الضعاف منھم

٤٫١٩ 26 ٣٫٩٦ ٢٥ ٨٣٫٨ 26 ٤٫٠٨ ٢٣ ٩٧٫٢ 52 ٢٥ ٨١٫٥ 

الجراحة و الباطنة ال یحظى  أعتقد أن معلم 
 .باحترام كبیر من طالبھ

٤٫٤٦ 26 ٤٫٤٦ ١٦ ٨٩٫٢ 26 ٤٫٤٦ ١٠ ٨٩٫٢ 52 ١٦ ٨٩٫٢ 

 ألقي اللوم على معلم الجراحة و الباطنة عند 
 .رسوب الطالب فیھا

٤٫٤٢ 26 ٣٫٩٦ ١٨ ٨٨٫٥ 26 ٤٫١٩ ٢٤ ٧٩٫٢ 52 ١٨ ٨٣٫٨ 

 أشعر أن أسلوب معلم الجراحة و الباطنة ال 
 . م و استیعاب المادةییسر فھ

٤٫٣٨ 26 ٤٫٠٤ ١٩ ٨٧٫٧ 26 ٤٫٢١ ٢١ ٨٠٫٨ 52 ١٩ ٨٤٫٢ 

 أالحظ أن معلم الجراحة والباطنة یستخدم 
التوبیخ و األلفاظ الجارحة عند وقوع الطالب في 

 .الخطأ

٤٫٩٦ 26 ٤٫٦٩ ١ ٩٩٫٢ 26 ٤٫٨٣ ٥ ٩٣٫٨ 52 ١ ٩٦٫٥ 

 أعتقد أن معلم  الجراحة و الباطنة یربط 
 .العلمیة بمشكالتنا الصحیةالموضوعات 

4.12 26 82.3 ٢٦ 3.88 26 77.7 ٢٦ 4.00 52 80.0 ٢٦ 

 أشعر أن معلم الجراحة و الباطنة یعطینا 
 .الفرصة لتوجیھ األسئلة في نھایة المحاضرة

4.46 26 89.2 ١٥ 4.27 26 85.4 ١٨ 4.37 52 87.3 ١٥ 

 أعتبر معلم الجراحة و الباطنة مرجعا نرجع 
 .حاجةإلیة عند ال

4.27 26 85.4 ٢١ 4.35 26 86.9 ١٥ 4.31 52 86.2 ٢١ 

 أشعر أن معلم الجراحة و الباطنة یساعدنا على 
اكتساب المھارات التمریضیة بأنفسنا، و ذلك 

 .بتبسیط خطواتھا

4.38 26 87.7 ٢٠ 4.42 26 88.5 9 4.40 52 88.1 11 
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تخطيطية لخرائط المفاهيم يوضح األشكال ال
المتضمنة في الوحدتين الثامنة والتاسعة 
في كتاب الجراحة والباطنة التمريضية 
للمؤلفتين سملتزر وبار الطبعة الثامنة 

 ١٩٩٦الصادرة في عام 




