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اثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تدريس التفاضل  تتمميلة التفريلر    
 فلسطين      ( /الفرع العلمي)االستداللي لدى طلبة الثامتية العامة 

 
 

 *إبراهيم أبو عقيل. د
 

 الملخص
 
ائط المفاهيميةة فةت تعمةيح ة ةدت التفا ة  ستراتيجية الخر اثر استخدام أهدف البحث إلى معرفة ي

فةةت مرةةرر الريا ةةيافت ت لفةة  ( الفةةرا العممةةت)ةتنميةةة التفريةةر االسةةتداللت لةةدل امبةةة الااة يةةة العامةةة 
االباً  ةاالبة م زعين عمى أربع شعب اختيرف بالطريرة العنر دية العش ائيةت ( 211)عينة البحث من
االب ةاالبة كمجم عة ( 36) عة  ابطةت ةشعبتين ب اقع االباً  ةاالبة كمجم( 95)شعبتين ب اقع 

تجريبيةةةت ةلتةةةدريج المجم عةةةة التجريبيةةةة أعةةةد البا ةةةث مجم عةةةة مةةةن الخةةةرائط المفاهيميةةةة المتعمرةةةة 
ت ةاختبةةةاراً (1002)بالتفا ةةة ت ةاسةةةتخدم مريةةةا  التفريةةةر االسةةةتداللت المعةةةد مةةةن قبةةة  الخ ر ةةةت 

فةت  ثت ةأسفرف النتائج عن ة ة د فةرةد دالةة إ صةائياً تحصيميًا فت ة دت التفا   من إعداد البا 
مت سطاف در اف امبة العينة عمةى االختبةار التحصةيمت لصةالم المجم عةة التجريبيةةت ةة ة د فةرةد 

فت مت سطاف در اف امبة المجم عة التجريبية عمى مريا  التفرير االسةتداللتت فةت  دالة إ صائياً 
ت سةةطاف در ةةاف امبةةة المجم عةةة الىةةابطة عمةةى مريةةا  فةةت م  ةةين ال ت  ةةد فةةرةد دالةةة إ صةةائياً 

بةين در ةاف امبةة العينةة تعة ل  ة ة د فةرةد دالةة إ صةائياً  التفريةر االسةتداللتت ةبينة  النتةائج أيىةاً 
 .افمرتر فت   ء هذه النتائج ُقدم  بعض اللمتفاع  بين الطريرة ةالجنجت ة 

 
 
 
 
 
 
 .رتبية جبامعة اخلليلكلية ال/أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات* 
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 :اخللفية النظرية للدراسة -1

إن مهنة التعليم مهنة خري البشر وأفضل اخللق سيدنا حممد عليه السالم وإهنا رسالة عظيمة وضعت بني 
مددددددل اادددددددت ل بدددددددالتعليم فقددددددد تقلدددددددد أمدددددددرا  عظيمددددددا  وخ دددددددرا   سددددددديما   : "يدددددددم املعلدددددددمز ليدددددد   دددددددا  ال ددددددد اي

لعلمدددمل املت دددور واملتبدددددد وابتددددار ألدددام لديبدددة   التعلددديمز أ دددب  مددددل ز ونظدددرا  للتقددددم ا(8002طربيدددةز)
أولويات الرتبية املعا رة تعليم ال الب كيف يتعلم وكيف يفدرز ويدون املعلم منش ا  ومنظما  ولديس ملقندا  

عل   أغلب األليانز ويسهل عملية التعليم وتنممل لديه التفدري ويدفعه إىل اإلبداع واالبتدارز بل يبح  
 .أفضل وأسهل السبل وأيسرها وأنظمها ليصل ب لبته إىل ذلك اإلبداع واالبتدار

عدددام ت خددددر بدددالدبري مدددل املفددداهيم ا ددددردة  شددددلإىل أن مددددادة الرياضددديات ب( 8008)و دددد أادددار ا دددرا  
مز وعلدد  واحملسوسددةز لددنا مددل تو يهددات الرتبيددة ايديبددة الرتكيدد  علدد  إاددرال املددتعلم   عمليدد  التعلدديم والددتعل

ممارسدددة التفددددري إلدرال العال دددات والقيدددام باالسدددتنتا ات واالسدددتدالالت امل لوبدددة مندددهز وان إيصدددا  املعددد  
ايقيقددمل الصددحي  للمفدداهيم   ذهددل ال الددب أساسددا  للعمليددة التعليميددة وضددمانا  أكيدددا  لنبالهدداز ويضدديف 

  الشددل ر دم بد  معرفيدة أو مفاهيميدة لىت يربط ال الب املعلومات السابقة بالاللقة عل( 8002ابراهيم)
منظمةز ال بد مل تقنيات واسرتاتيبيات تربوية مل اأهنا أن تع ز خت يل املفاهيم لفرتة أطو ز والقدرة علد  
اسدددتدعا ها   موا دددف لياتيدددة ادددبيهه أخدددرعز وإن دراسدددة العال دددات واالرتباطدددات بدددني املفددداهيم مدددل خدددال  

 .ضية   ذهل ال البالتنظيم التبريدم يدسبها  يمة ريا
أن خددددرا ط املفدددداهيم تعددددد تقنيددددة تربويددددة  ديدددددة   عمليددددة الددددتعلم ( Novak,1998)و ددددد بددددني نوفددددال 

والتعليمز وهمل أداة فاعلة   متبيل املعرفة والبناء عليهاز و تنسبم ومع يات الرتبية ايديبةز وإهنا أداة هامة 
ع ز وتعمل عل  ترّسيخ املفاهيم لدع املتعلم وتضع بني للتفدري اإلبداعملز وتساعد   حتقيق التعلم ذم امل

يديدده منهبددا  للتفدددري املددنظمز كمددا وتعمددل علدد  تنظدديم مددادة الددتعلمز وتسدداعد املعلددم علدد   يددا  مسددتويات 
األهددددال العليددداز وتدامدددل بدددني ازدلدددام املدددادة واخت اودددا   مسدددالة حمددددودةز وتسددداعد علددد  تفسدددري بعددد  

شدالتز وتوض  العال دات بدني املفهدوم ومدوناتده بالشددل ر دم يعمدل علد  الدربط الظواهر العلمية ولل امل
الددددواعمل بينهمدددداز كمددددا تدددددعم لدددددع ال لبددددة مشدددداعر وسددددلوكيات إ،ابيددددة أ ندددداء اكتسددددا م اخلدددد ات وبعدددددهاز 

تقلل مل واملساعدة عل  الرتكي  أ ناء مرا عة املادةز وزيادة املنا شات الصفية اييوية مل النالية التعاونيةز و 
االلتفدداا ايددر  للمعلومددات كعدد  تركدد  علدد  الفهددمز وتشددبع علدد  حتليددل املددادة بالشدددل ر ددم مفصددل ذو 
مع  مع ربط التعلم السابق بالتعلم الاللقز وإنشاء روابط متيندة غدري تقليديدة بينهمداز وتسدتندم مدل أ دل 

 .تنمية التفدري بأنواعه لدع ال لبة
: ميددددل تصدددنيف خدددرا ط املفددداهيم إىل عددددة أندددواع وفدددق طدددريقتني  دددا إىل أنددده( 8002)و دددد بدددني الصددديفمل

ففدمل الندوع األو  يع د  ال لبدة : مل ليد  تقددا املفهدوم أو ايصدو  عليدهز وهدو علد   ال دة أندواع: األةلى
 ا مددة مددل املفدداهيم العلميددة املرتب ددة كوضددوع مدداز وي لددب مددنهم تصددميم خارطددة لتلددك املفدداهيمز و  النددوع 

تنرج ال لبددة املفدداهيم العلميددة وكلمددات الددربط مددل خددال  نددت مع دد ز ومددل   يرتبهددا ويصددمم يسدد :الاةةاةت
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اخلارطددة بندداءا  علدد  ذلددكز وأخددريا  وفددق خددرا ط املفدداهيم املفتولددةز وفيهددا يقددوم ال لبددة برسددم خارطددة مفدداهيم 
دل ر دم وهدو علد  فهمل مل لي  االلش: البانيةللمفهوم املع   وم دون التقيد بنت أو غريهز أما ال ريقة 

فالنوع األو  خرا ط املفاهيم اورمية وهدمل خدرا ط تبدني العال دة بدني املفداهيم ولددل بصدورة :  ال ة أنواع أيضا  
هرميددة ثيدد  يدددون املفهددوم العددام   البدايددة ويليدده بعددد ذلددك املفدداهيم األ ددل عموميددة   األمبلددةز وأمددا النددوع 

 ميدةز وفيهددا يدتم وضددع املفهدوم العددام   منتصدف اخلارطددة يليده بعددد البدا  فهدو خددرا ط املفداهيم ا معددة أو اي
يهددا يددتم بندداء املفدداهيم ذلددك املفدداهيم األ ددل عموميددة   األ ددل وهدددناز وأخددريا  خددرا ط املفدداهيم املتسلسددلة وف

 .متسلسل والسيما املفاهيم ال  تتضمل عمليات متسلسلة بشدل
ييد ال لبدة   بنداء خارطدة املفهدوم بالشددل ر دم دا دمز أنه يفضل عدم تق (Bolte,1999)وتشري بول  

ولدددل يددرتل وددم ا ددا  برسددم خددرا ط مفدداهيم تتددي  وددم فر ددا  مددل االبتدددار واإلبددداعز مددل خددال  أسدداليب 
أن أ دددل  املفددداهيم هدددمل الددد  ( Macnamara,1982)منظمدددة ومرتاب دددة ب دددرق تدامليدددةز وتدددرع ماكنمدددارا 

وهددو   املقددام األو  " الددتعلم املبدددر للمفدداهيم"ة ولددىت  ددالو سددنوات الددوالد اكتسددبها األطفددا  خددال  سددل
اكتشال عملية التعلمز ويتم استقبا  عمليدة الدتعلم عدل طريدق طدر  أسدولة وتوضدي  العال دات بدني املفداهيم 

أن ربط املفداهيم بعال دات بينيدة ال ( Sweller,2007)القدمية واملفاهيم وال رولات ا ديدةز وذكر سويلر
ر عل  سل معني أو عل  موضوع مازبل يؤكد عل  إ،داد السدبل وال درق الد  تعمدل علد  هدنا الدربطز يقتص

إىل أن األفددددراد وتلفددددون   كميددددة ونوعيددددة املعرفددددة ذات الصددددلة الدددد  ( Kirschner,2006)ويشددددري كريشددددنر
الد  متتلدك بالفعدلز حيملوهناز و وة دوافعهم للبح  عل سبل إلدماج املعرفة ا ديدة   املعرفة ذات الصلة 
 . و د يدون ل ريقة اخلرا ط املفاهيمية دورا    إدماج املعرفة ا ديدة بصورة أسهل وأيسر

أن اللبنات األساسية للمعرفة   أم جما  ،ب أن تب  ب رق ختلق فر ا  ( Mayer,2004)وحيدد ماير
فدددت  فر دددا   ديددددة لتوليدددد املعرفدددة مواتيدددة للمعرفدددة ا ديددددةز مدددع ت دددوير وسدددا ل وأسددداليب  ديددددةز وعدددادة  ي

التدددريس   أن اختيددار إسددرتاتيبية( 8008)ا ديدددة الدد  تعمددل علدد  اسددتمرار تنميددة التفدددريز ويددرع سددالمة 
بددد مددل أن تسددتبري تفدددري ال لبددة  ودافعيددتهمز  إذ ال بددد مددل االهتمددام  ب ددرق  تدددريس مناسددبة وأسدداليب ال

إىل أن يبدددأ ال لبددة تعلددم ( 8002)دع ال لبددةز ويشددري أبددو زينددة متنوعددة لتنميددة أنددواع متلفددة مددل التفدددري لدد
الرياضدديات كعلددم اسددتنتا مل عندددما يتعلموهنددا   مراللهددا األوىل باالكتشددال والتبريددبزإذ تدددون املفدداهيم 

 .                                                                 والتعميمات  د اكتسبت مع  خاص لديهم
أن التفددددري االسدددتقرا مل يسدددري مدددل اخلددداص إىل العدددامز بينمدددا ( 2221)وضددد  كدددل مدددل تدددوق وعدددد  وي 

التفدري االستدالي يسري عل  العدس مل ذلك متاما ز و  لاالت معينة فإن االستقراء هدو تفددري تقدار ز 
سددتداللية متامددا   واالسددتدال  هددو تفدددري تباعدددمز أم أن احملاكمددة العقليددة هددمل ليسددت اسددتقرا ية متامددا   أو ا

ومع  ذلك أهنا حتوم عل  عنا ر مل ا هتدنيز فالشدنت العدادم الدنم لده اهتمدام خداص كوضدوع معدني 
وكنلك العاِلم النم له نفدس االهتمدام باملوضدوع نفسده  دد يسدريان بعددّدة مشداهدات لدو  املوضدوع ومدل   

 .يقومان بالتعميم بناء  عل  ذلك
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االسدتدالي بأنده طريقدة ويسدميها بال ريقدة االسدتداللية وتضدم ال ريقدة التفددري ( 2222)ويعد السدران 
 االسدددتنتا ية وال ريقدددة االسدددتقرا ية متضدددمنة نشددداطات عقليدددة متعدددددة مشدددريا   إىل و دددود اسدددتدال  اسدددتقرا مل

 : التاي( 2)واستدال  استنتا مل ممبلة بالشدل ر م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لية  املؤدية  إىل  االستدال ميبل  النشاطات  العق( 2)الشدل ر م 
تضددم مفدداهيم ( الفددرع العلمددمل)إن ولدددة التفاضددل الدد  يتضددمنها مقددرر الرياضدديات ل لبددة البانويددة العامددة 

ز ولعدل هدنا يسدهم (االسدتنتاج واالسدتقراء)و وانني ومبادئ وتعميمات ميدل تدريسها بال ريقدة االسدتداللية 
 .ته  فهم ال الب ملفاهيم التفاضل واستنداما

 :Research   problem :مشكلة البحث وأسئلته -2

وف  عل  ألد مل املهتمني والرياضيني أن هنال ضعفا    حتصيل ال لبة للمفاهيم الرياضيةز والنم  ال
يوضدد  هددنا الضددعفا  و ددود نسددب رسددود عاليددة   ولدددة التفاضددل وفهددم املفدداهيم املتعلقددة بددهز ويبددني فريددد 

(Frid,1994 )ل ال لبددة الددنيل أهنددوا دراسددة مقددررات التفاضددالت غددري  ددادريل علدد  اسددتندام أن الدبددري مدد
املعرفدددة الددد  اكتسدددبوها   ليددداوم العمليدددةز وخهدددرت   االوندددة األخدددرية لركدددة إ دددال  ليددد  أادددار كلوتدددا 

(Culotta,1992 ) إىل أن ا لددددددس الددددددوطا ملدرسددددددمل الرياضدددددديات(NCTM ) ا ددددددرت  اسددددددتندام أسدددددداليب
اذ ال لبددة مددل عندداء ايفددني والتلقددنيز ومسدداعدوم علدد  تنميددة التفدددري ولددل املشدددالتز واسددرتاتيبيات إلنقدد

إضدددافة إىل نددددرة الدراسدددات لدددو  إسدددرتاتيبية اسدددتندام اخلدددرا ط املفاهيميدددة   تعلددديم التفاضدددل لددددع طلبدددة 

 عمليات أساسية مكملة عملية  المالحظة

المالحظة 

 المجردة
Brave 

observation 

 التجربة
Experiment 

 تصنيف
Classification 

 تحــلـيـل
Analysis 

 تركيب
Synthesis 

 فرضيات
Hypothesis 

 عمليات  االستدالل

 استدالل  استقرائي
Inductive  Inference 

 استدالل  استنتاجي
Deductive  Inference 
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املفاهيم  ما أ ر استندام إسرتاتيبية خرا ط"ز لي  برزت مشدلة البح    (الفرع العلممل)البانوية العامة 
 ؟ (الفرع العلممل)  تدريس التفاضل و تنمية التفدري االستدالي لدع طلبة البانوية العامة 

 :يتفرع عل السؤا  الر يسمل السابق األسولة الفرعية التالية 
مدددا العال دددة بدددني تعلددديم ولددددة التفاضدددل   الرياضددديات باسدددتندام اخلدددرا ط املفاهيميدددة وتنميدددة التفددددري  -

 . ؟(الفرع العلممل)عند طلبة البانوية العامة االستدالي 
بدددني متوسددد ات در ددددات االختبدددار التحصددديلمل لددددع طلبددددة  مدددا مسدددتوع الداللدددة اإللصددددا ية للفدددروق -

 .ا موعتني؟
بدددددني متوسدددددط در دددددات التفددددددري االسدددددتدالي لددددددع طلبدددددة  مدددددا مسدددددتوع الداللدددددة اإللصدددددا ية للفدددددروق -

 . ا موعتني؟
بدددني متوسددد ات در دددات املقيدددا  القبلدددمل والبعددددم للتفددددري   ية للفدددروقمدددا مسدددتوع الداللدددة اإللصدددا -

 االستدالي ل لبة ا موعة التبريبية؟
بدددني متوسددد ات در دددات املقيدددا  القبلدددمل والبعددددم للتفددددري  مدددا مسدددتوع الداللدددة اإللصدددا ية للفدددروق -

 االستدالي ل لبة ا موعة الضاب ة ؟
اسرتاتيبية استندام اخلرا ط املفاهيمية والتفدري االستدالي    ما مستوع الداللة اإللصا ية للفروق -

 تع ع لدل مل ال ريقة وا نس والتفاعل بينهما؟( الفرع العلممل)عند طلبة البانوية العامة 
 : Research Hypotheses :فرضيات البحث -3

  :ومل األسولة السابقة ميدل  ياغة فرضيات البح  عل   ورة الفرض الصفرم كما يلمل
ال تو د عال ة ارتباطية بني تعليم ولدة التفاضل   الرياضيات باسدتندام اخلدرا ط املفاهيميدة  -6-2

 (.الفرع العلممل)وتنمية التفدري االستدالي عند طلبة البانوية العامة 
بدني متوسد ات در دات ال لبدة علد  ( =0000)عندد مسدتوع ال تو د فروق دالة إلصدا يا   -6-1

 (.الضاب ة والتبريبية)لمل لدع طلبة ا موعتني االختبار التحصي
بدني متوسد ات در دات ال لبدة علد   (=0000)عندد مسدتوع ال تو د فروق دالة إلصدا يا   -6-6

 (.الضاب ة والتبريبية)مقيا  التفدري االستدالي لدع طلبة ا موعتني 
ر دات ال لبدة علد  بدني متوسد ات د (=0000)عندد مسدتوع ال تو د فروق دالة إلصدا يا   -6-4

 .املقيا  القبلمل والبعدم للتفدري االستدالي ل لبة ا موعة التبريبية
بدني متوسد ات در دات ال لبدة علد   (=0000)عندد مسدتوع ال تو د فروق دالة إلصدا يا   -6-9

 .املقيا  القبلمل والبعدم للتفدري االستدالي ل لبة ا موعة الضاب ة
بددني متوسدد ات در ددات ال لبددة    (=0000)عنددد مسددتوع ا يا  ال تو ددد فددروق دالددة إلصدد -6-3

تعد ع ( الفدرع العلمدمل)إسرتاتيبية استندام اخلرا ط املفاهيمية والتفدري االستدالي عند طلبة البانوية العامدة 
 .لدل مل ال ريقة وا نس والتفاعل بينهما
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 : Research  importance :أهمية البحث -4

 :لبح  النظرية والت بيقية مل خال  النقام املصاغة التاليةميدل النظر إىل أ ية ا
 .أ ية مادة الرياضيات  -4-2
مفهددوم التفدددري االسددتداليز والعوامددل الدد  تسددهم   تنميددة الهتمددام كفهددوم التفدددري والسدديما ا -4-1
 .التفدري
رق  ديدددددة   تفيدددد املدرسددددني   املدددددار  وا امعددددات والدليددددات واملعاهدددد بتعددددريفهم علدددد  طدددد -4-6

 .التدريس واعتمادها
يتماا  مع االجتاهات الرتبوية ايديبة ال  تسع  لتبريب اسرتاتيبيات وأساليب لديبدة مدل  -4-4

 .بينها إسرتاتيبية استندام اخلرا ط املفاهيمية 
  تعلددددديم التفاضدددددل   ( إسدددددرتاتيبية خدددددرا ط املفددددداهيم)توخيدددددف اسدددددرتاتيبية تدريسدددددية لديبدددددة  -4-9
 .اتز واخلروج عل ال ريقة التقليدية   التعليم ال  تنحصر   التلقني   أغلب األو اتالرياضي
تظهددددر أ يددددة الدراسددددة فيمددددا تتو ددددل إليدددده مددددل نتددددا ج ملعرفددددة أ ددددر اسددددتندام إسددددرتاتيبية اخلددددرا ط  -4-3

 .ضياتاملفاهيمية   التفاضل وتنمية التفدري االستدالي لدع طلبة البانوية العامة   مادة الريا
 :Research   Aims :أهداف البحث  -5

 :يهدل هنا البح  إىل معرفة
 .الفروق بني متوس ات در ات طلبة العينة عل  االختبار التحصيلمل   التفاضالت -9-2
 .الفروق بني متوس ات أداء ال لبة عل  االختبار االستدالي فبل وبعد املعا ة -9-1
اخلرا ط املفاهيمية والتفدري االستدالي عند طلبة البانوية العامة  الفروق   استندام اسرتاتيبية -9-6

 .مل لي  ال ريقة وا نس والتفاعل بينهما( الفرع العلممل)
 :Research   Boundary :حمددات البحث -6

  مديريدة  ندود اخلليدل ( الفدرع العلمدمل)ا تصرت نتا ج هنا البح  عل  عينة مدل طلبدة البانويدة العامدة
اختبددار حتصدديلمل )زكمددا تتحدددد بالنتددا ج الدد  أسددفر عنهددا البحدد ز وكددنلك بدداألدوات املسددتندمة  بفلسدد ني

  البحدد  ايدداي خددال  ( 8002)مددل إعددداد البالدد ز ومقيددا  التفدددري االسددتدالي مددل إعددداد اخل ر ددمل 
 . (8002/8020)الفصل الدراسمل األو  مل العام األكادميمل 

 :الدراسات السابقة -7

وثدددوو اسدددتندام اخلدددرا ط املفاهيميدددة اهتمامدددا  كبدددريا  مدددل  مبدددل البدددالبني واملشدددت لني    لظيدددت دراسدددات
العلدددوم الرتبويدددة وطرا دددق التدريسزو دددد ى م االطدددالع علددد  مدددا تيسدددر مدددل بعددد  الدراسدددات العربيدددة واأل نبيدددة 

ناولددت إسددرتاتيبية واإل ليميددة وهددمل كبددرية وال يتسددع ا ددا  هنددا لتفصدديالواز ومددل الدراسددات والبحددوو الدد  ت
اسددتندام اخلددرا ط املفاهيميددة ورب هددا بالتحصدديل الدراسددمل واالسددتيعاد ولددل املسددا ل دراسددة كددل مددل فنددرو 
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( 8002)ودراسددة القبدديالت والعبيدددم ( 8002)ودراسددة مصدد ف  ( 8002)ودراسددة اخل ايبددة ( 8020)
( 8000)ة الفددددا  ودراسدددد( 8002)ودراسددددة بواعنددددة ( 8002)ودراسددددة تدددديس ( 2222)ودراسددددة القدددداروم 
وال  تو لت بصفة عامة إىل أن استندام طريقدة ( 8002)ودراسة الضباعمل ( 8001)ودراسة أبو دالخ 

ز وذلك مل خال  تفوق أفراد ا موعة التبريبية (التقليدية)اخلرا ط املفاهيمية أفضل مل ال ريقة االعتيادية 
 .الستيعاد ولل املسا لعل  أفراد ا موعة الضاب ة   التحصيل األكادميمل وا

 : فهيأما الدراسات املتعلقة بالتفكري والسيما التفكري االستداللي  -7-1

 :الدراسات العربية -7-1-1

ال  ودل إىل معرفة أ ر اسرتاتيبية خرا ط التفدري القا مة عل  الدمج   ( 8002)دراسة فت  اهلل  -
  لددع تالميدن املرللدة املتوسد ة   اململددة العربيدة السدعودية تنمية التفدري النا د واالجتاه حندو العمدل التعداو 
اختبدار   التفددري )ز واستندمت الدراسدة (التبريبية والضاب ة)زو د ااتملت عينة البح  عل  جمموعتني

ز وهدد  مددل إعددداد البالدد ز وأخهددرت النتددا ج (النا دددز واختبددار حتصدديلملز ومقيددا  اجتدداه حنددو العمددل التعدداو 
ذم داللدددة   تنميدددة التفددددري النا ددددز والتحصددديل   مدددادة العلدددومز واالجتددداه حندددو العمدددل التعددداو   و ددود تدددأ ري

لصا  ا موعة التبريبيةز كمدا  داءت  ديم لبدم األ در للتددريس بإسدرتاتيبية خدرا ط التفددري القا مدة علد  
 .  ةالدمج   تنمية التحصيلز والتفدري النا دز واالجتاه حنو العمل التعاو  كبري 

أ دددر ألدددوذ مل دورة الدددتعلم والعدددرض املباادددر علددد  التحصددديل وتنميدددة التفددددري ( 8001)ودر  نضددددا  -
( 202)االسددتدالي   الرياضدديات لددددع طالبددات الصددف األو  املتوسددطز ليدد  تدونددت عينددة الدراسددة مددل

زجمموعددة جتريبيددة أوىل درسددت وفددق ألددوذج دورة الددتع لمز وجمموعددة طالبددة  سددمت إىل  ددالو اددعب عشددوا يا  
جتريبيددة  انيددة درسددت وفددق ألددوذج العددرض املبااددرزوا موعة الضدداب ة درسددت وفددق ال ريقددة اإلعتياديددةز طبددق 
عليهم إختبارا  للتحصيل وإختبار التفدري االستدالي واللنيل أعدّدوما البالبة ونا ال درضز وأخهدرت نتدا ج 

موعدة الضداب ة   التحصديل و  مدوندات املعرفدة الرياضدية  الدراسة تفدوق ا موعدة التبريبيدة البانيدة علد  ا 
كل عل  لددع و  تنمية التفددري االسدتداليز وتفدوق ا موعدة التبريبيدة األوىل علد  ا مدوعتني التبريبيدة 
 .البانية والضاب ة   التحصيل و  مدونات املعرفة الرياضية كل عل  لددع و  تنمية التفدري االستدالي

والددد  وددددل إىل استقصددداء أ دددر اسدددتندام اخلدددرا ط املفاهيميدددة   تنميدددة ( 8002)راسدددة الددددردورو  د -
التفدري النا د لدع طلبة الصف الساد  األساسمل مستندما  األسدلود التبدريمب كبموعدة ضداب ة  وامهدا 

بريبيدددة درسدددوا طالبدددا   وطالبدددة ضدددنت ا موعدددة الت( 20)طالبدددا   وطالبدددة درسدددوا بال ريقدددة التقليديدددةز و( 22)
باستندام إسرتاتيبية اخلرا ط املفاهيميةزو مع البياندات أعدد البالد  اختبدارا    التفددري النا دد مدوندا  مدل 

فقرةز طبق عل  ا موعتني  بل دراسة ال لبة لولدة احملافظة عل  البيوة   الدتاد املقرر وذلك مدل ( 20)
 ج تددد   دددرة ال لبددة علدد  التفدددري النا دددز وبعددد ت بيددق أ ددل التحقددق مددل تدددافؤ ا مددوعتنيز وبينددت النتددا

املعا ة ملدة  ال ة أسابيعز أعيد ت بيدق االختبدار فتبدني مدل نتدا ج املعا دة اإللصدا ية و دود فدروق تعد ع إىل 
طريقة التدريس ولصا  إسرتاتيبية اخلرا ط املفاهيميةز وعدم و ود فدروق لصدا  ا دنس أو لتفاعدل ال ريقدة 
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خدرز وعدم تأ ر  أم مدل ا نسدني بإسدرتاتيبية اخلدرا ط املفاهيميدة بشددل دا  أكد  مدل ا دنس اال وا نسز
 . وعدم تأ ر تنمية التفدري جبنس ال الب

أ دددر اسدددتندام لددددوذج  دددورج بوليدددا يدددل املشددددالت   تنميدددة التفددددري ( 2222)أمدددا عد يدددد  فقدددد در  -
طالبدا   ى إختيدار ادعبتني عشدوا يا  لتمبدل ( 21)لدراسدة مدلاالستدالي ل الد الرابع العامز وتدوندت عيندة ا

طالبا     كل جمموعدةز دررمسدت ا موعدة األوىل الرياضديات وفدق لدوذج بوليداز ( 28) جمموع  الدراسة بوا ع
بينما دررمّست ا موعة البانية بال ريقة اإلعتياديةز واسدتندم البالد  إختبدار التفددري االسدتدالي مدل إعدداد 

ز وكشددفت النتددا ج عددل و ددود فددروق دالددة إلصددا يا    التفدددري االسددتدالي الرياضددمل و  (2222) لدبيسددملا
التحصدديلز وو ددود فددروق دالددة إلصددا يا  بددني اإلختبدداريل القبلددمل والبعدددم   التفدددري االسددتدالي للمبموعددة 

البعدم   التفدري االستدالي التبريبية لصا  اإلختبار البعدمز وعدم و ود فروق بني اإلختباريل القبلمل و 
 . للمبموعة الضاب ة

بدراسة لو   يا  التفدري االستدالي عند طدالد املرللدة املتوسد ة ومعرفدة ( 2221) و ام ا دبارم -
( 228)طالبددا   ( 2800)طالبدا   وطالبدة بوا دع( 8222)أ در مت دري ا دنس فيهدداز وتدوندت عيندة الدراسدة مددل

للتفدري االستداليز وأخهرت النتا ج أنه ليس لعامل اندم البال  ز و مع البيانات استطالبة مقننا   ختبارا  
ا نس مدل تدأ ري   التفددري االسدتداليز   لدني كدان ملت دري الصدف تدأ ري فيدهز إذ كلمدا تقددم طلبدة املرللدة 

 .املتوس ة    فوفهم الدراسية زادت  دروم عل  التفدري االستدالي
ىل العال دددة بدددني التفددددري االسدددتدالي إالددد  كدددان اوددددل منهدددا التعدددرل ( 2222)ملو  دراسدددة الدبيسددد -

طالبدا   وطالبدة ميبلدون ( 208) والتحصيل لددع طالد الصف الرابع اإلعدادمز وتدونت عينة الدراسة مدل
 مل طلبة جمتمع البح  األ لملزو مع البيانات أعدّد البال  مقياسا   للتفدري االسدتدالي واعتمدد(80٪)

جما  التحصيل الرياضمل عل  در ة الرياضيات   النتا ج العامة لإلمتحاناتز وأخهرت النتا ج و ود عال ة 
مو بددددة دالددددة إلصدددددا يا  بددددني التفدددددري االسدددددتدالي والتحصدددديل   الرياضدددديات لدددددددع طددددالد الصددددف الرابدددددع 

 .اإلعدادم
 :الدراسات األجنبية -7-1-2

أ در التددريس ب ريقدة الدتعلم ( Renner and Paske,1977) ودر  كدل مدل ريدنددر و باسدك -
( 282)وطريقة الشر  اللفظمل عل  تنمية التفدري إإلستدالي والتحصيلز ليد  تدوندت عيندة الدراسدة مدل

األوىل مددل ال ددالد املعلمددنيز والبانيددة مددل طلبددة كليدد  االداد والعلددومز : طالبددا ز واختددري ال ددالد مددل فوتددني
عتني ألد ا تدر  ب ريقة التعلم واألخرع ب ريقة الشر  اللفظملزطبق   و سمت كل فوة منهما إىل جممو 

هناية التبربة اإلختبار التحصيلمل ومقيا  التفدري االستدالي النيل أعدّد ا البالبان ونا ال رضز وأسفرت 
لدددو النتدددا ج عدددل تفدددوق ا موعدددة الددد  درسدددت بأسدددلود دورة الدددتعلم   األداء علددد  ألدددد املهدددام الددد  تقددديس 

التفدددري االسددتدالي التناسددمب وتسدداوت باملهددام األخددرعز وأخهددرت النتددا ج أيضددا  أن التدددريس بأسددلود دورة 
ز كمدا سداعد أسدلود (الشدر  اللفظدمل)التعلم ساعد عل  زيادة التحصيل مقارندة بالتددريس ب ريقدة احملاضدرة 
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االسددتدالي األعلدد ز كمددا حتولددت مددل أفددراد العينددة إىل مسددتوع التفدددري ( ٪2202)دورة الددتعلم علدد  حتويددل 
 .  مل املستوع اإلنتقاي إىل املستوع الشدلمل ( ٪22) األغلبية

 :لتفاضالت واملشتقات يف الرياضياتأما الدراسات املتعلقة با -7-2

 : فقد و ل البال  إىل دراستني ا نبيتني وِل ،د دراسات عربية   جما  التفاضالتز والدراستان همل
 :ت األجنبيةالدراسا -7-2-1

وال  كان اودل منها استقصاء أ ر اسدتندام خدرا ط املفداهيم ( Serhan,2009)دراسة سرلان  -
ز ليد  تدوندت (املشتقات اللحظية)ولدراسة تأ ري استندام الرسوم البيانية   فهم التفاضالت عند نق ة 

لتدامدل    دامعتني بواليدة عينة الدراسة مل ال دالد املسدبلني   الفصدل األو  ضدمل مسداق التفاضدل وا
  طالبدا   ( 12)طالبدا   ضدمل ا موعدة التبريبيدة و( 81)طالبا ز  سدمت إىل( 22)اري ونا   امريدا  وامها 
طالبا  فقط علد  عمليدة التبريدب مدل ضدمل أفدراد العيندة التبريبيدةز ودرسدوا ( 22)ا موعة الضاب ةز ووافق 

ز ليدد  أخهددرت النتددا ج أن أداء ا موعددة (2222)فدده سددتيوارت مجيددع أفددراد العينددة نفددس الدتدداد الددنم أل
 .التبريبية كان أفضل مل أداء ا موعة الضاب ة   مفهوم املشتقة عند نق ة

مسددددتندما  خددددرا ط املفدددداهيم   مقارنددددة املعرفددددة ( Williams,1994)و  دراسددددة  ددددام  ددددا وليددددام  -
   لسدداد التفاضددل والتدامددلز طبقددت الدراسددة علدد  ضددمل جممددوعتني( اال ددرتان)املفاهيميددة ملشددتقة الدالددة 

ز وطلددب مددل ال ددالد (الضدداب ة والتبريبيددة)طالبددا    سددموا بالتسدداوم علدد  ا مددوعتني ( 82)عينددة  وامهددا 
وضع خارطة مفهوم وإكما  االستبيان خال  مقابلة مسبلةز و دد تبدني أن أربعدا  مدل الدنيل تعلمدوا مفهدوم 

لضدداب ة  ددد  دداموا برسددم خارطددة ملفهددوم مشددتقة الدالددةز   لددني أن االخددريل   مشددتقة الدالددة   ا موعددة ا
ا موعددة التبريبيددة  دداموا برسددم خددرا ط ملفهددوم مشددتقة الدالددةز ولددولني أن املصدد لحات املسددتندمة مددل  بددل 

 .طالد ا موعة التبريبية كانت اا عة أ ناء عملية التبريب
 :قة يتض  ما يلململ العرض السابق للدراسات والبحوو الساب

 .استندام خرا ط املفاهيم   التدريس يؤدم إىل حتسل أداء ال الد   حتصيلهم -
اهتمددددت بعدددد  الدراسددددات بتدددددريب ال ددددالد علدددد  إسددددرتاتيبية خددددرا ط املفدددداهيم وبيددددان ذلددددك علدددد   -

اء عملية التحصيلز بينما اهتم البع  األخر باستندام خرا ط املفاهيم كمنظمات ذهنية  بل أو بعد أو أ ن
 .التدريس وتأ ريها عل  التفدري

 :Terms  Definition :التعريفات املفاهيمية واإلجرائية -8

 :Concept  Maps: خرائط املفاهيم  -8-1

بأهنددا متبيدددل بيددا  للمفهددوم وعال تدده باملفددداهيم األساسددية املتصددلة بددده ( Naidu,1990)يعرفهددا نايدددو 
بأهنا عبارة عل م ط رمسمل يوض  العال ة بني املفاهيم ( 8002)بواس ة خ ومز   لني عرفها الصيفمل 

أن خددرا ط املفدداهيم هددمل عبددارة عددل رسددوم توضدديحية ( 8002)العلميددة املرتب ددة كوضددوع مدداز ويددنكر القيسددمل 
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تد  عل  العال ة بني املفاهيمز وهنه الرسوم تدون ذات بعد أو بعديلز ثي  تدون ذات البعد جمموعات 
خ ددا  رأسدديا ز ويددتم دمددج األبعدداد الرأسددية واألفقيددة لتسددم  بأفضددل متبيددل للعال ددات بددني  مددل املفدداهيم تأخددن

علدد  أهنددا متبدديالت  نا يددة البعددد للعال ددات بددني ( Wandersee,1990)املفدداهيمز فيمددا يعرفهددا وندرسددمل 
نهداز ويعرفهدا املفاهيمز ويتم التعبري عنها كتنظيمات هرمية متسلسلة ألمساء املفداهيم والدلمدات الد  تدربط بي

بأهنددا الشدددل ر ددم خت ي ددمل  نددا مل األبعددادز يددتم بندداء  علدد  حتليددل مفهددوم عددام لفظددمل غالبددا  ( 2221)اددهدة 
لتوضدددي  املفددداهيم الفرعيدددة وبيدددان العال دددات القا مدددة بينهدددا وبدددني املفددداهيم األ دددل الددد  تعمدددق الفهدددمز   بيدددان 

و  البحد  ايداي تعدرل رة رياضية للمفهوم العامز االرتباطات ال  ميدل أن تتم بينها  انية و وال  إىل  و 
بأهنددا الشدددل ر دم خت ي ددمل لتنظدديم العال دات املتصددلة بدداملفهوم ى دوم مرسددومة علدد  خري دة املفهددوم إ را يدا  

مددل )التدواي أو التددوازم أو اال ندني معددا  لتشددل سالسددل بسددي ة أو مركبدة   بعددد أو أكبدرز تسددري وفدق اجتدداه 
 . وفقا  ملستوياوا(  عمومية أو العدسالعام إىل األ ل 

 :Reasoning  Thinkingالتفكري  االستداللي   -8-2
نددوع متقدددم مددل التفدددري عددل طريقدده يسددت يع الو ددو  إىل لددل مشدددلة  "بأندده ( 8008)عرفدده العنبدددمل 

إىل  الدليدات  لال  ذهنيا  من قيا  أو اختاذ  رار أو الو دو  إىل  دانون عدام أو  اعددة باالنتقدا  مدل ا   يدات
املقدمدة النهنيدة علد  "بأنده ( 8001)ز وعرفده نضدا ("االستنتاج)أو مل الدليات إىل ا   يات ( االستقراء)

دون  االنتقدددا  املن قدددمل مدددل املقددددمات إىل النتدددا جز ومدددل العدددام إىل اخلددداصز وأن هدددنا االنتقدددا  يندددتج عقليدددا  
 درة ال الب العقليدة الد  " االستدالي إ را يا بأنه و  البح  اياي يعرل التفدريز "ايا ة إىل التبريب

مدل خدال  العال دات املن قيدة بدني ايقدا ق واملقددمات للو دو  إىل  ذهنيدا   يتو ل  دا إىل لدل مشددلة لدال  
 ". النتا ج واالنتقا  مل ا   يات إىل الدليات أو مل الدليات إىل ا   يات

 :  Traditional  Method:  الطريقة  االعتيادية -8-3
جمموعة األنش ة واإل راءات ال  يقوم  ا املددر  لشدر  وتوضدي  املدادة "بأهنا ( 2222)عرفها الربيعمل 

ز و ددد عرفهددا "الدراسددية ويدددون دور ال الددب تلقددمل املعلومدداتز أمددا الشددر  والتوضددي  يقدددم مددل  بددل املدددر 
يس وأكبرهددا ادديوعا ز وهددمل  يددام املعلددم طريقددة مددل أ دددم ال ددرق املعروفددة   التدددر " بأهنددا ( 8002)الصدديفمل 

بإلقدداء املعلومددات واملعددارل علدد  ال لبددة   كافددة ا وانددب وتقدددا ايقددا ق الدد   ددد يصددعب ايصددو  عليهددا 
ب ددرق أخددرع ليدد  ،لددس ال الددب هاد ددا ز مسددتمعا ز مرت بددا  دعددوة املعلددم لدده لرتديددد بعدد  مددا مسعددهز وتبدددأ 

و   ز"وأخدريا  الت بيدق دمدة أو التمهيدد ومدل   العدرض والدربط واالسدتنبامباملق( التنفينية)خ واوا اإل را ية 
طريقدة التددريس الد  يتبعهدا املددر  بإلقداء املعلومدات "البح  اياي تعدرل ال ريقدة االعتياديدة إ را يدا بأهندا 

ويتلقون املعلومات  اه ة معتمديل عل  األ مبلة وأسولة والشر  والتوضي  لل لبة النيل يدون دورهم سلبيا  
 ". الدتاد املقرر
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  Research Population and Research :مجتمةع البحةث ةعينتة  -8-4

Sample   : 
املسدبلني لددع مديريدة ( الفدرع العلمدمل)يتألف جمتمع الدراسة مل مجيع طالد وطالبدات البانويدة العامدة 

وطالبدةز وى اختيددار عينددة  طالبددا  ( 1222)والبددالع عدددهم ( 8002/8020) ندود اخلليددل للعدام الدراسددمل
الدراسددة الدد  ى االسددتفادة منهددا   التحليددل اإللصددا مل بال ريقددة العشددوا ية العنقوديددةز ليدد   ّسددم البالدد  

ز وى اختيدددار (الفدددرع العلمدددمل) ندددود اخلليدددل إىل منددداطق حتدددوم علددد  مددددار   دددا  دددفول للبانويدددة العامدددة 
الفدددرع )انويدددة الددد  تشدددتمل علددد   دددفول البانويدددة العامدددة من قتدددني عشدددوا يا ز ومدددل   ى حتديدددد املددددار  الب

مدار  منها مدرستني للدنكور بوا دع ادعبتني ومدرسدتني لإلنداو بوا دع ( 1)فيهاز ومل   ى اختيار( العلممل
ز ليدد  ضددمت ا موعددة الضدداب ة اددعبتني إلددد ا للددنكور واألخددرع لإلندداو بلددع اددعبتني اختددريت عشددوا يا  

ز   لني التوت ا موعة التبريبية عل  (االعتيادية)بة درسوا بال ريقة التقليدية طالبا   وطال( 02)عددها 
طالبددددا  وطالبددددة درسددددوا ب ريقددددة خددددرا ط املفدددداهيمز ( 22)اددددعبتني إلددددد ا للددددنكور واألخددددرع لإلندددداو  وامهددددا 

 (.ا نسزوا موعة)يصف توزيع أفراد العينة وفق املت ريات الدميوغرافية ( 2)وا دو  ر م 
 (2)جدةل رقح ال

 االباً  ةاالبة( 211=ن )  ي  م أفراد العينة ةفق المتغيراف الديم غرافية

 إناو ذكور ا موع ا نس ا موعة
 02 82 22 الضاب ة
 22 82 21 التبريبية
 288 02 20 ا موع

 :Research  Tools :أدوات البحث  - 8-5

 :ااتملت الدراسة عل  املقاييس االتية
عداد جمموعة مل خدرا ط املفداهيم للموضدوعات املنتدارة مدل ولددة التفاضدل   مقدرر الرياضديات ى إ -

وذلددك السددتندامها   عمليددة تدددريس ا موعددة التبريبيددة امللحددق ر ددم ( الفددرع العلمددمل)ل لبددة البانويددة العامددة 
 : يبني لوذ ا  منهاز وى بناءها عل  مخس مرالل ( 2)

ز (الفدرع العلمدمل)اختيار املفاهيم املو ودة ضمل ولدة التفاضل   كتداد الرياضديات للبانويدة العامدة  -
 .ثي  ى الرتكي  عل  املوضوعاتز   متيي  الدلمات الدليلة أو العبارات ذات الداللة

 .ا  أو احملددةمل ا ردة واألكبر مشولية إىل األ ل جتريد( كلمات مفتالية)تنظيم املفاهيم وتصنيفها  -
 .تلنيت املفاهيم مل خال  رب ها ببعضها   عنا يد مفاهيمية -
 .ترتيب املفاهيم وعرضها عل  الشدل ر م بيا  أو خت ي مل   بعديل أو أكبر -
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ربدددط املفددداهيم مدددع خ دددوم الدددربط وتسدددمية كدددل خدددط وفدددق املقرتلدددات و  النهايدددة تصدددب  مدوندددة مدددل  -
 (.8002الصيفملز( )ت العرضيةز األمبلةالقضاياز كلمات الربطز الو ال)

بعدددد االطدددالع علددد  الدبدددري مدددل األدبيدددات والدراسدددات احملليدددة والعربيدددة : مقيدددا  التفددددري االسدددتدالي -
للبيودة العرا يدة وهدو يتددون ( 8002)السابقة ى اعتماد مقيدا  التفددري االسدتدالي املعدد مدل  بدل اخل ر دمل 

مل متعددز كل فقرة تليها  ال ة بدا لز وى تعديل بع  الدلمات فقرة عل  الشدل ر م اختيار  (20)مل 
ز وى التأكد مل  دق املقيا  عل طريق الصددق العداململ الدنم يعتمدد علد  (8)البسي ة فيهز ملحق ر م 

وهددو مددنهج إلصددا مل لقيددا  العال ددة بددني جمموعددة مددل ( Factor Analysis)اسددتندام التحليددل العدداململ 
د معامل االرتبام بني كل فقرة وبني فقرات االختبدار بشددل كلدملز ومدل الواضد  املت رياتز لي  ى لسا

أن الفقددرة تدددون  دداد ة إذا كددان معامددل االرتبددام بينهددا وبددني االختبددار الدلددمل عاليددا ز و ددد كانددت معددامالت 
ق االرتبام عالية مما يدد  علد  أن االختبدار  داد ا ز وى لسداد در دات  بدات االختبدار باسدتندام االتسدا

 . وهنه القيمة تسم  باستندام املقيا    البيوة الفلس ينية( 0022)درونباخ ألف لالداخلملز فبلع معامل 
( الفدرع العلمدمل)اختبار حتصيلمل   ولدة التفاضدل مدل ضدمل مقدرر الرياضديات ل لبدة البانويدة العامدة  -

 :(8)ز لي  ى إعداد االختبار وفق خ وات الشدل ر م (2)امللحق ر م 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8)الشدل ر م  
 خ وات  بناء  االختبار التحصيلمل 
ا  ددددددددددددددددت بايسريدددددددددددامل بويندددددددددددددددددددددددام معدددددددددددلمل باستنددددددددددار التحصيددددددددالختبدددى لسددددداد الصددددددق التالزمدددددمل ل

(Point Biserial Correlation )قددرات االختبددار وذلدك بإ،دداد العال دة االرتباطيددة بددني كدل فقددرة مدل ف
ز و رمد  االختبار التحصيلمل بت بيقه عل  عينة (00220)واالختبار الدلملز فدان معامل بوينت بايسريا  

تحديد  هدف  

 االختبار

تحديد  أبعاد  

 االختبار

إعداد  

الجدول رقم  

 المواصفات

صياغة  

 الفقرات

صالحية  

 الفقرات

إعداد  

تعليمات  

 االختبار

صـدق  

 االختبار

التجريب 

 االستطالعي

تحليل الفقرات 

 احصائيا   

ثبـات  

 اراالختب

الصورة 

النهائية 

 لالختبار
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طالبدددا   مدددل غدددري عيندددة البحددد  وذلدددك للتأكدددد مدددل وضدددو  فقدددرات االختبدددار ( 21)إسدددت العية مدوندددة مدددل 
وتبددني أن مجيددع فقددرات االختبددار وتعليماتدده وضددبط الو ددت املسددت رق لإل ابددة علدد  مجيددع فقددرات االختبددارز 

د يقدددة وهدددو متوسدددط الددد مل الدددنم إسدددت ر ته طلبدددة العيندددة ( 00)واضدددحة ومفهومدددة وحتددددد زمدددل االختبدددار بدددد 
اإلسدددت العية   اإل ابدددة علددد  االختبدددار التحصددديلملز وى لسددداد الببدددات لالختبدددار التحصددديلمل باسدددتندام 

ممددا يددد  علدد  أندده يتمتددع بدر ددة عاليددة مددل  (00228)وو ددد أندده مسدداو  ( K20)معادلددة كودرريتشاردسددون
 .الببات

ملعرفدة مددع ( Achievement In Mathematics)وى اسدتندام التحصديل السدابق   الرياضديات 
ز وذلدك عدل طريدق در دات طلبدة عيندة (التبريبية والضاب ة( )Groups Equivalent)تدافؤ ا موعتني 

وهدددددمل ولددددددة ( Differentiation)لولددددددة التفاضدددددل البحددددد    مدددددادة الرياضددددديات   الولددددددة السدددددابقة 
ز و ددد ى ايصددو  عليهددا مددل (Limits And Continuity)النهايددات واالتصددا    مقددرر الرياضدديات 

سدددددبالت املدرسددددددنيز وى لسدددددداد متوسددددددط در ددددددات كدددددل جمموعددددددة واالحنددددددرال املعيددددددارم ودددددداز واسددددددتندم 
 :هو موض    ا دو  أدناهلفحت الفروق بني هنه املتوس ات كما ( T-Test")ت"اختبار

 (1)الجدةل رقح  
 الفرةد فت در اف  التحصي   السابق  فت  مادت  الريا ياف لطمبة المجم عتين

 الداللة اإللصا ية در ات ايرية احملسوبة" ت" يمة  االحنرال املعيارم الوسط ايسا  العدد ا موعة
 1022 28021 22 التبريبية 0002 280 20228 1020 22002 02 الضاب ة

بدني متوسد ات ( =0000)أنه ال تو د فروق دالة إلصا يا  عندد مسدتوع ( 8)دو  ر م يتبني مل ا 
عالمات طلبة ا موعة التبريبية ومتوس ات عالمات طلبدة ا موعدة الضداب ة علد  حتصديل ال لبدة السدابق 

تو دد فدروق بدني الز أم (20228)" ت"وبل ت  يمدة ( 0002)  الرياضياتز لي  بلع مستوع الداللة 
 . ا موعتني وهنا يعا أن ا موعتني متدافوتني

 :Experimental  Design  Selection :التصميم التجرييب  -8-6

حتددد املدنهج   البحد  ايداي بنداء علد  طبيعدة املشددلة امل لدود دراسدتهاز وعليده فقدد اسدتندم املددنهج 
صدددميم التبدددريمب املسددم  أسدددلود ا موعدددات املتدافوددةز ثيددد  يددددخل التبددريمب ليددد  ى االعتمددداد علدد  الت

العامل التبريمب عل  ا موعة التبريبية وترتل ا موعة الضاب ة   خروفها ال بيعيدة وذلدك بعدد التأكدد مدل 
  .التاي خت ي ا  ونا التصميم  دو تدافؤ ا موعتني  بل الشروع بالتبربةز ويوض  ا

 لتصميح التجريبت لمبحثا (6)الجدةل رقح  
 ا موعتني دافؤت ا موعة

  مقيا   بلمل  
 التفدري االستدالي

 املت ري التابع املت ري املستقل

استندام التحصيل  التبريبية
السابق   مقرر 

 الرياضيات

العالج عل طريق 
استندام خرا ط 

 املفاهيم
مقيا  بعدم   التفدري 

 االستدالي 
 اختبار

 التحصيل
 ال ريقة االعتيادية ضاب ةال
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 : Application Experiment Proceduresإجراءات تطبيق التجربة  -8-7

 :سارت عملية تنفين التبربة وفق جمموعة مل اخل وات كااليت 
 . بل الشروع بالتبربة( الضاب ة والتبريبية)ى التأكد مل تدافؤ ا موعتني  -8-2-2
 دريسية أسبوعية لدل جمموعة وفقدا  ا موعتني بوا ع سبع لصت ت ى ت بيق التبربة عل  -8-2-1 

 .  داو  الدرو  اليومية املنظمة واملعدة مل  مبل إدارة املدار  ال  حتوم اعب العينة
طبددق مقيددا  التفدددري االسددتدالي القبلددمل علدد  ا مددوعتني خددال  األسددبوع األو  مددل بدددء  -8-2-6 

 .   التبربة
ا موعدة التبريبيدة مدل  بدل مدرسددني مدؤهلني أكفداء لدديهم  ددرة علد  التدددريس  ى تددريس -8-2-4 

باستندام إسرتاتيبية خرا ط املفاهيم بناء  عل  الدورات الد  لضدروها   أسداليب التددريسز باإلضدافة إىل 
رور التقددديرات الدد  لصددلوا عليهددا مددل مشددرفيهم الرتبددوينيز ومشددهود وددم بنسددب  ددا  عاليددة ل لبددتهم عدد  مدد

السنوات السابقةز درست هنه ا موعة وفق اخل ط التدريسدية واخلدرا ط املفاهيميدة املعددة ودنا ال درضز أمدا 
ا موعة الضاب ة فقد ى تدريسها بال ريقة االعتيادية مل  بل مدرسني ال يقلدون  ددرا  وكفداءة عدل زمال هدم 

لضداب ة وفدق إ دراءات ال ريقدة التقليديدة واخل دط النيل درسوا ا موعة التبريبيةز و د ى تددريس ا موعدة ا
 . الدراسية املعدة لنلك أيضا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخل وات  اإل را ية    تنفين التبربة(  2)الشدل ر م  

االستداللي  تطبيق االختبار

 القبلي

  استخدام الطريقة االعتيادية المفاهيمدام إستراتيجية خرائط استخ

تطبيق االختبار 

 االستداللي البعدي 

تطبيق االختبار 

 االستداللي البعدي 

 إجراءات التجربة

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

مقارنة 
 النتائج

تطبيق االختبار 

 التحصيلي

 تطبيق االختبار
 التحصيلي
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 001 

 .ى ت بيق اختبار التفدري االستدالي البعدم عل  طلبة ا موعتني -    
مدددوعتني   و دددت والددددز وى تببيدددت البياندددات اخلا دددة ى ت بيدددق االختبدددار التحصددديلمل علددد  طلبدددة ا  -    

 .باالختبار التحصيلمل واختبار التفدري االستدالي   أ ريت املقارنات والتحليالت اإللصا ية املناسبة
 :النتائج المتمامة بالفرض األةل الذي ينص عمى -

م اخلددرا ط املفاهيميددة وتنميددة ال تو ددد عال ددة ارتباطيددة بددني تعلدديم ولدددة التفاضددل   الرياضدديات باسددتندا
 (.الفرع العلممل)التفدري االستدالي عند طلبة البانوية العامة 

ملعرفة العال ة بني التحصيل   التفاضل ( Person Correlation)ى استندام معامل ارتبام بريسون 
سددون بددني املت ددرييل باسددتندام اخلددرا ط املفاهيميددة وتنميددة التفدددري االسددتداليز ليدد  بلددع معامددل ارتبددام بري 

ز وهددنا يعددا أن العال ددة بينهمددا ا،ابيددة أم كلمددا ارتفددع مؤاددر التحصدديل   التفاضددل باسددتندام (2202٪)
اخلددرا ط املفاهيميددة زاد مؤاددر ودر ددة التفدددري االسددتداليز وهددنا يعدد ع إىل أن مفدداهيم وتعميمددات و ددوانني 

الشددددل ر دددم عدددامز وهندددال مبدددادئ ومفددداهيم   ومبدددادئ التفاضدددالت حتتددداج إىل در دددة عاليدددة مدددل التفددددري ب
 .التفاضل ال تفهم إال باالستنتاج واالستقراء وهنا بدوره يع ز دور التفدري االستدالي

 :النتائج المتمامة بالفرض الااةت الذي ينص عمى -
بدني متوسد ات در دات ال لبدة علد  االختبدار ( =0000)عندد مسدتوع ال تو د فروق دالة إلصدا يا  

 (.الضاب ة والتبريبية)يلمل لدع طلبة ا موعتني التحص
للفروق بني متوس ات در ات االختبار التحصيلمل لدع طلبة ( T-Test") ت"ى استندام اختبار 
  ا موعتنيز ولساد لبم األ ر باستندام مقيا  مربع إيتا  (الفرع العلممل)البانوية العامة 

(η2)ز
dft

t



2

2
2

 

والدد  تعدد  عددل لبددم ( d)در ددات ايريددةز ومددل   لسدداد  يمددة  dfز (ت)ربددع  يمددة م"  t2" ليدد  

  :التأ ري باستندام املعادلة



2

2

1

2


d  يبني ذلك( 1) دو  ر م وا: 

 (4)الجدةل رقح 
عامة لفحص الفرد بين مت سطاف در اف االختبار التحصيمت لدل امبة الااة ية ال( T-Test" )ف"ةتائج اختبار 

 فت المجم عتين

االحنرال  الوسط ايسا  العدد ا موعة
 املعيارم

" ت" يمة 
 احملسوبة

در ات 
 ايرية

الداللة 
 اإللصا ية

لبم 
 األ ر

 2022 80002 22 التبريبية *متوسط 0000 280 2002 1021 88022 02 الضاب ة
لبدددددم التدددددأ ري ) 002إىل 008 مدددددل( d)ز و يمدددددة (لبدددددم التدددددأ ري  ددددد ري) 008أ دددددل مدددددل ( d) يمدددددة * 
ηز كانت  يمة (لبم التأ ري كبري) 002أك  ( d)ز و يمة (متوسط

 .d =0000و يمة  000282= 2
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 001 

( α<0000)و ود فدروق دالدة إلصدا يا  عندد مسدتوع ( 1)يتض  مل املع يات الواردة   ا دو  ر م 
  ا موعتنيز لي  ( رع العلمملالف) بني متوس ات در ات االختبار التحصيلمل لدع طلبة البانوية العامة

ز وكددا أن الوسددط ايسددا  لدددر ات طلبددة ا موعددة التبريبيددة اكدد  مددل (2002)احملسددوبة " ت"بل ددت  يمددة 
الوسددط ايسدددا  لدددر ات طلبدددة ا موعددة الضددداب ةز فهدددنا يعددا أن الفدددروق لصددا  ا موعدددة التبريبيدددةز أم 

ب ة   متوسدط در دات التحصديلز وهدنا يدد  علد  أن الدتعلم تفوق ا موعدة التبريبيدة علد  ا موعدة الضدا
باسدددتندام اخلدددرا ط املفاهيميدددة أكبدددر فاعليدددة   حتقيدددق حتصددديل أفضدددل مقارندددة بال ريقدددة االعتياديدددةز ويوضددد  

مدددل تبدددايل در دددات ا موعدددة التبريبيدددة مقارندددة بالضددداب ة يعدددود السدددتندام ( ٪00)ا ددددو  ر دددم أيضدددا  أن 
 .اخلرا ط املفاهيمية

 :النتائج المتمامة بالفرض الاالث الذي ينص عمى -
بددني متوسدد ات در ددات ال لبددة علدد  مقيددا  ( =0000)عنددد مسددتوع ال تو ددد فددروق دالددة إلصددا يا  

 (.الضاب ة والتبريبية)التفدري االستدالي لدع طلبة ا موعتني 
 االستدالي لدع للفروق بني متوس ات در ات مقيا  التفدري( T-Test") ت"ى استندام اختبار 

 :يبني ذلك( 0)طلبة البانوية العامة   ا موعتنيز وا دو  ر م 
 (0)ا دو  ر م 

لفحت الفرق بني متوس ات در ات مقيا  التفدري االستدالي لدع طلبة البانوية العامة ( T-Test" )ت"نتا ج اختبار 
   ا موعتني

االحنرال  الوسط ايسا  العدد ا موعة
 ارماملعي

" ت" يمة 
 احملسوبة

در ات 
 ايرية

الداللة 
 لبم األ ر اإللصا ية

 1022 2021 22 التبريبية *متوسط 0000 280 2008 2001 002 02 الضاب ة
لبددددم التددددأ ري )  002 إىل 008 مددددل( d)ز و يمددددة (لبددددم التددددأ ري  دددد ري) 008أ ددددل مددددل ( d) يمددددة * 
ηز كانت  يمة (بريلبم التأ ري ك) 002أك  ( d)ز و يمة (متوسط

 .d =0021 يمة  0002202= 2
بدني متوسد ات در دات ( α<0000)مل ا دو  أعاله يظهر و ود فروق دالة إلصا يا  عند مسدتوع 

" ت"  ا موعتنيز لي  بل ت  يمة ( الفرع العلممل)مقيا  التفدري االستدالي لدع طلبة البانوية العامة 
سددا  لددددر ات طلبددة ا موعددة التبريبيدددة أكدد  مدددل الوسددط ايسدددا  ز وكددا أن الوسدددط اي(2008)احملسددوبة 

لددر ات طلبدة ا موعددة الضداب ةز فهددنا يعدا أن الفددروق لصدا  ا موعددة التبريبيدةز ويوضدد  اال ددو  ر ددم 
 .مل تبايل در ات ا موعة التبريبية مقارنة بالضاب ة يعود الستندام اخلرا ط املفاهيمية( ٪21)أيضا  أن 

 :نتائج المتمامة بالفرض الرابع الذي ينص عمىال -
بددني متوسدد ات در ددات ال لبددة علدد  املقيددا  ( =0000)عنددد مسددتوع ال تو ددد فددروق دالددة إلصددا يا  

 .القبلمل والبعدم للتفدري االستدالي ل لبة ا موعة التبريبية
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 001 

ري االسددتدالي للفددروق بددني متوسدد ات در ددات مقيددا  التفددد( T-Test") ت"ى اسددتندام اختبددار    
 :يبني ذلك( 2)القبلمل والبعدم عند طلبة ا موعة التبريبيةز وا دو  ر م 
 (3)الجدةل رقح 

لفحص الفرد بين مت سطاف در اف مريا  التفرير االستداللت الربمت ةالبعدي عند ( T-Test" )ف"ةتائج اختبار 
 امبة المجم عة التجريبية

 الوسط ايسا  العدد االختبار
 (وقللفر )

االحنرال املعيارم 
 (للفروق)

" ت" يمة 
 احملسوبة

در ات 
 ايرية

الداللة 
 اإللصا ية

 22 البعدم 0000 28 002 1022 2021 22 القبلمل
عنددد مسددتوع ( 2)ومددل خددال  بيانددات ا دددو  ر ددم  بددني ( α<0000)تبددني و ددود فددروق دالددة إلصددا يا  

تدالي عنددد طلبددة ا موعددة التبريبيددةز ليدد  بل ددت  يمددة در ددات املقياسددني القبلددمل والبعدددم للتفدددري االسدد
ز وهنا يد  عل  لصدو  لدو   التفددري االسدتدالي ل لبدة ا موعدة التبريبيدة نتيبدة (002)احملسوبة " ت"

 .استندام إسرتاتيبية اخلرا ط املفاهيمية ك ريقة تدريس لديبة
 :النتائج المتمامة بالفرض الخامج الذي ينص عمى

بددني متوسدد ات در ددات ال لبددة علدد  املقيددا  ( =0000)عنددد مسددتوع فددروق دالددة إلصددا يا  ال تو ددد 
 .القبلمل والبعدم للتفدري االستدالي ل لبة ا موعة الضاب ة

للفددروق بددني متوسدد ات در ددات مقيددا  التفدددري االسددتدالي ( T-Test") ت"ى اسددتندام اختبددار    
 :يبني ذلك( 2)ةز وا دو  ر م القبلمل والبعدم عند طلبة ا موعة الضاب 

 (2)الجدةل رقح 
لفحص الفرد بين مت سطاف در اف مريا  التفرير االستداللت الربمت ةالبعدي عند ( T-Test" )ف"ةتائج اختبار 

 امبة المجم عة الىابطة

 الوسط ايسا  العدد االختبار
 (للفروق)

االحنرال املعيارم 
 (للفروق)

" ت" يمة 
 احملسوبة

در ات 
 ريةاي

الداللة 
 اإللصا ية

 02 البعدم 0022 02 2020 2001 002 02 القبلمل
تبني عدم و ود فروق دالة إلصا يا  عند ( 2)  ا دو  ر م ا دو  ر م " ت"مل خال  نتا ج اختبار 

بدددني در دددات املقياسدددني القبلدددمل والبعددددم للتفددددري االسدددتدالي عندددد طلبدددة ا موعدددة ( α<0000)مسدددتوع 
ز وهددددنا يددددد  علدددد  عدددددم لصددددو  لددددو   التفدددددري (2020)احملسددددوبة " ت" ةز ليدددد  بل ددددت  يمددددة الضدددداب

االسددددتدالي عنددددد طلبددددة ا موعددددة الضدددداب ة الدددد  درسددددت بال ريقددددة االعتياديددددةز وهددددنا يعدددد ع إىل أن تدددددريس 
 الرياضدددديات ب ريقددددة احملاضدددددرة والشددددر  واإللقدددداء ال يسدددددهم   تنميددددة التفدددددريز زد علددددد  ذلددددك طبيعددددة مدددددادة
الرياضدددياتز ولدددىت ننمدددمل التفددددري االسدددتدالي ال بدددد مدددل مشددداركة ال الدددب اال،ابيدددة   خ دددوات االسدددتقراء 
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واالسدتنتاج عندد عدرض األمبلدة عليدهز ومدل خدال  االسدتعراض السدابق ميددل توضدي  نتدا ج الفرضدني البالد  
 : والرابع كما يلمل
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 (4)الشر  رقح 

 بمريا  التفرير االستداللت الربمت ةالبعدي لممجم عتينةتائج  الفر ين الاالث ةالرابع الخاصين 
 :النتائج المتمامة بالفرض الساد  الذي ينص عمى -

بدني متوسد ات در دات ال لبدة   إسدرتاتيبية ( =0000)عندد مسدتوع ال تو د فروق دالدة إلصدا يا  
تعد ع لددل مدل ( الفدرع العلمدمل)استندام اخلدرا ط املفاهيميدة والتفددري االسدتدالي عندد طلبدة البانويدة العامدة 

 .ال ريقة وا نس والتفاعل بينهما
 :كما   ا دو  ر م التاي ( Tow Way ANOVA)ى استندام اختبار حتليل التبايل البنا مل 

 (8)الجدةل رقح 
فت إستراتيجية استخدام الخرائط المفاهيمية ( Tow Way ANOVA)ةتائج اختبار تحمي  التباين الانائت

 تع ل لر  من الطريرة ةالجنج ةالتفاع  بينهما( الفرا العممت) االستداللت عند امبة الااة ية العامة ةالتفرير

در ات  جمموع املربعات املت ري
 ايرية

متوسط جمموع 
 املربعات

" ل" يمة 
 احملسوبة

مستوع 
 الداللة

 00002 20221 2200280 2 2200280 ا نس
 0000 220221 222802280 2 222802280 ال ريقة
 0000 120228 122200228 2 122200228 ال ريقة* ا نس 
   2020208 222 222200212 اخل أ
    288 222220020 ا موع

تعدد ع إىل ( α<0000)عدددم و ددود فددروق دالددة إلصددا يا  عنددد مسددتوع ( 2)ياللددني مددل ا دددو  ر ددم 
رللددة تت لددب مددل كددال ا نسددني الدراسددة ا ددنسز و ددد يعددود ذلددك إىل طبيعددة طلبددة البانويددة العامددةز فهددنه امل
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واملبابرة واملتابعةز وهنا ما نلحظه عند طلبة تلك املرللةز والعوامل اال تماعية تسهم   ذلكز ثيد  يدوفر 
أولياء األمور خروفا  تعليمية خا ة ل الب البانوية العامة ومل كال ا نسنيز وهنه النتيبة اتفقت مع نتيبة  

ز   لدددني اختلفدددت مدددع نتدددا ج دراسدددة تددديس (2222)ودراسدددة القددداروم ( 8002)كدددل مدددل دراسدددة الددددردور
و دددود ( 2)ز وياللدددني مددل ا دددو  ر ددم (8002)ودراسددة الضددبا ( 8001)ودراسددة أبددو دالخ ( 8002)

تعددد ع إىل ال ريقدددة املسدددتندمةز وهدددنا واضددد  مدددل نتدددا ج ( α<0000)فدددروق دالدددة الصدددا يا  عندددد مسدددتوع 
لصدا  طريقدة اسدتندام خدرا ط املفداهيمز و دد يعدود ذلدك إىل أن طبيعددة  الفدرض األو  ليد  كاندت الفدروق

النفس البشرية متيدل إىل الت يدري والتبديددز وتددون أكبدر إ بداال  علد  املوضدوع ا ددد واملبدري لالهتمدامز وتتفدق 
ودراسددة ( 8002)ودراسددة اخل ايبددة ( 8002)هددنه النتيبددة مددع نتيبددة كددل مددل دراسددة القبدديالت والعبيدددم 

يتبددددني و ددددود فددددروق دالددددة الصددددا يا  عنددددد مسددددتوع ( 2)ز ومددددل ا دددددو  ر ددددم (Serhan,2009)لان سددددر 
(α<0000 )والد  ( 8002)للتفاعل بني ا نس وال ريقةز وهنه النتيبة ختتلف مع نتيبة دراسدة الددردور

ريم بينت عدم و ود تفاعل بدني ا دنس وال ريقدةز وااللشددل ر دم التداي يوضد  م  دات التفاعدل بدني مت د
 .ا نس وال ريقة

االوساط الحسابية حسب التفاعل بين الجنس والطريقة
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 (9)الشر  رقح 

 متغيري الجنج ةالطريرةمخططاف التفاع  بين 
 :استنتاجات - 9

مل الواض  أ ناء عملية التبريب ميدل حتسني نتدا ج الدتعلم ثيد  يددون أكبدر  الدا  عنددما يدتم تقددا 
 . اخلرا ط واملن  ات بعد مواد التعلم

يميددددة اددددبعت علدددد  املشدددداركات اال،ابيددددة والتفدددداعالت الصددددفية إن اسددددتندام إسددددرتاتيبية اخلددددرا ط املفاه
 .البناءةز وإ ارة الرغبة والدافعية عل  متابعة الدرو 

 : المرتر اف ةالبح ث المرتر ة -20
 :   ضوء النتا ج ال  تو ل إليها هنا البح  يقرت  البال  كا يلمل 

 الحسابية وفق التفاعل بين الجنس والطريقةاالوساط 
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يس مواضديع الرياضديات والتفاضدالت ضرورة االستفادة مل أساليب التدريس ايديبدة   تددر  -20-2
 .  بالشدل ر م خاصز بل وإعادة النظر   طرق وأساليب تدريس التفاضالت

يفضددل تو يدده أنظددار معدددم املندداهج إىل تضددمني الدتددب املقددررة لدداذج مددل خددرا ط املفدداهيم  -20-1
 .للموضوعات ال  تتناسب معهاز والرتكي  عل  تنمية التفدري فيها

مدددددة دورات تدريبيدددددة ملعلمدددددمل مدددددادة الرياضددددديات أ نددددداء تدددددأهيلهم وإعددددددادهم علددددد  يفضدددددل إ ا -20-6
 .املفاهيم وكيفية  بناءها وتصحيحها إسرتاتيبية  خرا ط

 :البح ث المرتر ة -22
 .دراسة مما لة للبح  اياي عل  مرالل دراسية أخرع و  مواضيع أخرع -22-2
ديبددة أخدرع والد  ركدا تسداعد علد  تنميدة التفدددري دراسدة جتريبيدة ملعرفدة أ در طرا دق تدريسدية ل -22-1

 .االستدالي
تدنكرز )دراسة جتريبية ملعرفة أ ر اسرتاتيبية اخلرا ط املفاهيمية عل  مسدتويات النمدو الفددرم  -22-6

 (.وفهم واستيعادز وت بيقز وحتليل وتركيبز وتقوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3102-العدد الثالث -المجلد الحادي عشر .  ......................... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 009 

 املراجع

 :املصادر

 .القرآن الدرا -
 :لعربيةااملراجع 

سدنوات إىل سدل  2تعلديم وتعلدم املفداهيم الرياضدية لل فدل مدل سدل  .(8002) .إبراهيمز جمدم ع ي  -
 .مدتبة األ لو املصرية: هرةالقا .سنوات 2
ا ددددر اسددددتندام إسددددرتاتيبية خددددرا ط الدددددا رة املفاهيميددددة علدددد  التحصدددديل  .(8001) .أبددددو دالخز نا لددددة -

 .ر اال  واملؤ ددل ل لبددة الصددف التاسددع   الديميدداء وعلددوم األرضالعلمددمل ودافددع اال دداز و لددق االختبددا
 .ز  امعة النبا ز فلس نيرسالة ما ستري غري منشورة

  Clement 0ز  امعةاجتاهات لديبة   تدريس الرياضيات (.8002) .أبو زينةز فريد -
فيدة كدأداة تعليميدة أ در اسدتندام خدرا ط املفداهيم اخلال .(8002). دم بداز زبواعنه زعلدمل و  يدودوره - 

 – ا لة الرتبوية .ساسمل باململدة األردنية اوامشية  العلوم ل لبة الصف البامل األ   ت يري املفاهيم البديلة
 .221-288 ز (22) 88 امعة الدويتز 

: ز عمدانز األردنأساسديات علدم الدنفس الرتبدوم .(2221) .توقز حممل الديل وعد ز عبد الرمحل - 
 .دار الشرق

فاعليدددة خدددرا ط املفددداهيم علددد  حتصددديل تالميدددن الصدددف البدددا  البدددانوم مدددل  .(8002) .تددديسز سددديد - 
 .02 ز(22) 0ز السنة اخلامسةز جملة العلوم اإلنسانيةز التعليم با  ا ر   بنية ا  مء

 .بنددداء وت بيدددق - يدددا  التفددددري االسدددتدالي ل دددالد املرللدددة املتوسددد ة .(2221) .ا بدددارمز حممدددد - 
 . امعة ب داد لة ما ستري غري منشورةزرسا
أ دددر اسدددتندام خدددرام املفددداهيم   حتصددديل طلبدددة الصدددف التاسدددع  .(8008) .ا دددرا ز رضدددوان حممدددد - 

 .ز  امعة الريمولرسالة ما ستري غري منشورة .األساسمل للمفاهيم   مقرر العلوم البيولو ية
يميددددة وفددددرق الددددتعلم   تنميددددة التفدددددري أ ددددر اسددددتعما  ا معددددات التعل .(8002). اخل ر ددددملز ليدددددر - 

كليدة الرتبيدة د   رسدالة دكتدوراة غدري منشدورةز .االستدالي لدع طالبات معهد إعداد املعلمات   مادة التداريخ
 .ابل رادز العراق

فاعلية اسدتندام خدرا ط املفداهيم   حتصديل طالبدات الصدف األو   .(8002) .اخل ايبة ز عبد اهلل - 
جملددة رسددالة اخللدديج  .والتفدداخهل  ددا" تصددنيف الدا نددات اييددة"قددة بولدددة العلميددة املتعل البددانوم للمفدداهيم

 .22ز (22) العر ز
ا دددر اسدددتندام اخلدددرا ط املفاهيميدددة   تنميدددة التفددددري النا دددد لددددع طلبدددة  .(8002). الددددردورز عدددامر - 

 .ز  امعة الريمولز األردنرسالة ما ستري غري منشورة .الصف الساد  األساسمل
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أ دددر اسدددتندام طريقدددة الدددتعلم التعددداو    حتصددديل طالبدددات الصدددف البدددا   .(2222) .الربيعدددملز  لددده - 
ز كليدة  الرتبيدة د رسالة ما ستري غري منشورة .معهد إعداد املعلمات وتنمية اجتاهاول حنو مادة العلوم العامة

 0ابل اويبمز العراق
 0دار الشروق: األردنز عمان اسات اال تماعيةزأساليب تدريس الدر  .(2222). السدرانز حممد - 
 .دار البازدرم العلمية للنشر والتوزيع: عماناألردنز  .تعليم العلوم والرياضيات .(8008) .سالمة - 
أ ر استندام خرا ط املفاهيم   تدريس  وانني ال ازات عل   .(2221). اهدةز السيد علمل السيد - 

ز منداهج التعلديم املدؤمتر العلمدمل السداد  .ملصرية للمناهج وطرق التددريسية ا لق ال الد وحتصيلهمز ا مع
 .أغس س 22-2:،ابيات والسلبيات اإلمساعيليةبني اال
دار أسدددامة : عمددداناألردنز  .املعلدددم واسدددرتاتيبيات التعلددديم ايددددي  .(8002) .الصددديفملز عددداطف - 

 .للنشر والتوزيع
را ط املفاهيميددة   حتصدديل طلبددة الصددف البددا   ددانوم ا ددر اسددتندام اخلدد .(8002) .الضدباعملز نددوا  - 

 .ز  امعة عدنز اليملرسالة ما ستري غري منشورة زعلممل   مادة الديمياء   مدينة عدن
دار محدددورا  للنشدددر  :عمددداناألردنز  .أسددداليب وطدددرق التددددريس ايديبدددة .(8002) .طربيدددةز حممدددد - 

 .والتوزيع
ام لدددوذج بوليدددا يدددل املشدددالت   تنميدددة التفددددري االسدددتدالي أ دددر اسددتند .(2222) .ع يدد ز أمحدددد - 

 . امعة املو ل رسالة ما ستري غري منشورةز .ل الد الصف الرابع العام
أ ددر اسددتندام إسددرتاتيبيات كلوزمدداير ومددري  وتينسددون وهيلدددا تابددا    .(8008). العنبدددملز سددند  - 

رسالة  .وية واإللتفاا  ا لدع طالد الصف الرابع العامتنمية التفدري االستدالي واكتساد املفاهيم التار 
   .كلية الرتبية د ابل رادز العراق  دكتوراة غري منشورةز

فاعليددة خددرا ط املفدداهيم   تنميددة القدددرة علدد  إدرال العال ددات وتعددديل  .(8000) .الفددا ز سددل انة - 
 –ا لددة الرتبويددة سددط   مدينددة الريداضز التصدورات اخلاطوددة   مدادة العلددوم لدددع طالبدات الصددف البدا  متو 

 . 222ز  (22) 80  امعة الدويتز
أ در إسدرتاتيبية خدرا ط التفددري القا مدة علد  الددمج   تنميدة التحصديل  .(8002) .فت  اهللز مندور -

العربيدة  سد ة   اململددة  مادة العلوم والتفدري النا د واالجتاه حنو العمدل التعداو  لددع تالميدن املرللدة املتو 
 .22ز (222)ز جملة رسالة اخلليج العر  امعة القصيمز  .السعودية
أ دددر اسددتندام خدددرا ط املعرفدددة املتبوعدددة با موعددات الصددد رية علددد  االجتددداه  .(8020) .فنددروز عا شدددة -

 –ا لة الرتبوية .اا بالتعلم لدع طالبات  امعة   رحنوها وعل  مستويات حتصيل الرتبية ال نا ية وااللتف
 . 822ز (21) ز81  امعة الدويتز

ا ر استندام اخلرا ط املفاهيمية عل  التحصيل الفورم واملؤ ل   مادة  .(2222) .القارومز د لة - 
 .ز  امعة النبا ز فلس نيرسالة ما ستري غري منشورة .علم ايياة ل لبة الصف العاار األساسمل
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 ددالو اسددرتاتيبيات   بندداء اخلددرا ط املفاهيميددة  ا ددر .(8002) .القبدديالتز حممددد و العبيدددمز هددا  - 
 –ا لدة الرتبويدة  .الرياضيات لدع طدالد الصدف العاادر عل  االستيعاد املفاهيممل وعل  لل املسا ل  

 . (22) ز81  امعة الدويتز
ا ر خرا ط املفاهيم   حتصديل طلبدة املرللدة األساسدية وتفددريهم النا دد  .(8002) .القيسملز ىيت - 
 .ز  امعة ب دادز العراقرسالة دكتوراة غري منشورة .الرياضيات  

التفددددري االسدددتدالي وعال تددده بالتحصددديل   مدددادة الرياضددديات  .(2222) .لدددداالدبيسدددملز عبدددد الو  - 
 .ز ب دادرسالة ما ستري غري منشورة .للصف الرابع العام اإلعدادم

يميدددة   ت دددوير اإلبدددداع   الرياضددديات أ دددر اسدددتندام اخلدددرا ط املفاه .(8002) .مصددد ف ز لسدددام - 
  .  امعة النبا  الوطنيةز فلس ني رسالة ما ستري غري منشورةز .السابع األساسمل ل لبة الصف

أ دددر اسدددتندام ألدددوذ مل دورة الدددتعلم والعدددرض املباادددر علددد  التحصددديل  .(8001) .نضدددا ز ب دددر  - 
 .العراق غري منشورةزرسالة ما ستري  .وتنمية التفدري االستدالي   الرياضيات
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