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ملخص: 
طلبة  حت�شيل  املفاهيم يف  خرائط  ا�شتخدام  فاعلية  تق�شي  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
عينة  نحوها.تكونت  واجتاهاتهم  البيئية  الرتبية  مادة  يف  الأردنية  الزيتونة  جامعة 
الدرا�شة من جمموعتني: جتريبية عدد اأفرادها )35( طالبًا وطالبة در�شوا با�شتخدام خرائط 
املفاهيم، و�شابطة عدد اأفرادها )34( طالبًا وطالبة در�شوا با�شتخدام طريقة املحا�رسة.
لتحقيق هدف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث اختباراً حت�شيليًا، ومقيا�شًا لالجتاهات نحو مادة 
حت�شيل  يف   )0.05≤α( اإح�شائيًا  دال  فرق  وجود  الدرا�شة  نتائج  البيئية.اأظهرت  الرتبية 
طلبة جمموعتي الدرا�شة على الختبار التح�شيلي، ول�شالح طلبة املجموعة التجريبية.كما 
اأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�شائيًا )α≥0.05( يف اجتاهات طلبة جمموعتي الدرا�شة 
بتوجيه  الدرا�شة  التجريبية.واأو�شت  املجموعة  طلبة  ول�شالح  البيئية،  الرتبية  مادة  نحو 
اأع�شاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات وت�شجيعهم على ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف تدري�ص 

الطلبة يف مرحلة التعليم اجلامعي.
الكلمات الدالة: خرائط املفاهيم، التح�شيل، الجتاهات نحو مادة الرتبية البيئية.



179

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

The Effectiveness of Using Concept Mapping on Students’ 
Achievement in Environmental Education Course and 

their Attitudes towards it at Al- Zaytoonah University of Jordan

Abstract:

This study aimed at investigating the effectiveness ofusing concept 
mapping on students’ achievementin the “Environmental Education Course 
and their Attitudes towards it at Al- Zaytoonah University of Jordan.”The 
study sample consisted of two groups: the experimental group (n=35) which 
was taught by concept mapping, and the control group (n=34) which was 
taught bythe traditional method.To achieve the objective of the study, the 
researcherdeveloped an achievement test andattitudes questionnaire.The 
results have shown that there was a statistically significant difference 

(α≤0.05) on students’ achievement and their attitudes towardsthe 
“Environmental Education” course attributed to the teaching strategy in 
favor ofthe concept mapping.The study recommended thatconcept mapping 
be usedat university as an instructional strategy.

Keywords: Concept Mapping, Students’ Achievement and Attitudes, 
Environmental Education.
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مقدمة: 
يوؤكد الرتبويون املهتمون بالرتبية البيئية اأن تدري�ص املفاهيم البيئية لي�ص جمرد نقل 
للمعلومات املتعلقة بالبيئة اإىل املتعلم، بل هو عملية تعنى بتحقيق اأهداف الرتبية البيئية 
كافة، املتمثلة مب�شاعدته على اأن يتعلم املعلومات املقدمة لـه تعلمًا ذا معنى، مُيّكنه من 
فهم البيئة وم�شكالتها، وامتالك املهارات الالزمة لتحديد تلك امل�شكالت واحللول املقرتحة 
لها، وتنمية امليول والجتاهات والقيم نحو الهتمام بالبيئة مبختلف جوانبها، وامل�شاركة 

اليجابية بحمايتها ومناق�شة الق�شايا وامل�شكالت املتعلقة بها كافة.
اأن الرتبية البيئية تهدف اإل  ويف هذا ال�شدد ي�شري ال�شعود )2010: 213( اإل 

م�شاعدة املتعلم على: 
واملبادئ . 1 بالقواعد  الإملام  اجلانب  هذا  ويت�شمن   : )املعرفة(  البيئة  عن  التعلم 

الأ�شا�شية املتعلقة باملعرفة العلمية التي ت�شتخدم يف تف�شري الظواهر املت�شابكة يف البيئة، 
والعالقات القائمة بني املكونات احلية وغري احلية، واأثر الإن�شان يف بيئته، وكيفية التعامل 

معها.
التعلم من البيئة )املهارات( : ويركز هذا اجلانب على التفاعل بني مكونات البيئة . 2

احلية وغري احلية، والتعلم من البيئة من خالل الأن�شطة والزيارات والرحالت التي يقوم بها 
املتعلمون ملواقع خمتلفة يف البيئة.

التعلم من اأجل البيئة )الجتاهات والقيم وال�شلوك( : ويتناول هذا اجلانب املحافظة . 3
البيئة،  اأجل هذه  بيئته، من  وال�شليمة يف  الإن�شان اخلاطئة  البيئة وحتديد ممار�شات  على 

والإبقاء عليها �شليمة نقية معافاة.
بت�شميم  الباحثني  من  العديد  اهتم  الذكر؛  ال�شابقة  البيئية  الرتبية  اأهداف  ولتحقيق 
Au�(  ��شرتاتيجيات تدري�شية م�شتقة من بع�ص نظريات التعلم احلديثة، ولعل نظرية اأوزوبل

subel( التي توؤكد اأهمية التعلم ذي املعنى اإحدى النظريات املعرفية التي اهتمت بدرا�شة 
العمليات املعرفية التي حتدث �شمن الُبنى املعرفية للمتعلم، والتي تتعلق بكيفية اكت�شابه 
للمعرفة، وتنظيمها، وتخزينها يف ذاكرته، وكيفية ا�شتخدامه لهذه املعرفة يف حتقيق املزيد 
 Ivie, 1998: 36�( :من التعلم والتفكري.لقد ميزت نظرية اأوزوبل نوعني من التعلم هما

 : )37; Novak ,2010: 22

1 . : )Rote Learning( التعلم ال�شتظهاري
املتعلم  يحاول  عندما  يحدث  الذي  للمعرفة،  احلريف  التذكر  على  القائم  التعلم  وهو 



181

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

اإدماج املعرفة اجلديدة التي تعلمها ببنيته املعرفية ب�شكل ع�شوائي، من غري اإتاحة الفر�شة 
له لربطها باملعرفة ال�شابقة املوجودة ببنيته املعرفية.ويكون ناجت هذا النوع من التعلم يف 
اأغلب الأحيان عدم حدوث تعديل، اأو تغيري يف البنية املعرفية للمتعلم، ويرتتب على ذلك اأن 

تكون املعرفة التي يكت�شبها عر�شة للن�شيان.
2 . : )Meaningful Learning( التعلم ذي املعنى

وهو التعلم الذي يتحقق عندما يربط املتعلم بوعي واإدراك املعرفة اجلديدة باملعرفة 
ال�شابقة املوجودة ببنيته املعرفية.ويحدث ذلك عندما يكون املتعلم م�شتعداً ذهنيًا ملثل هذا 
النوع من التعلم، وعندما تكون املعرفة املنوي اكت�شابها ذات معنى للمتعلم، ومرتبة ترتيبًا 
منطقيًا غري ع�شوائي، اإذ تتاح الفر�شة له ليقوم بربطها ببنيته املعرفية ربطًا جوهريًا غري 
ق�رسي.وعليه، يكون الناجت من التعلم ذي املعنى حدوث تعديل وتغيري يف البنية املعرفية 
للمتعلم، اإ�شافة اإىل م�شاعدته يف الحتفاظ باأغلب املعرفة التي اكت�شبها، لفرتة طويلة من 

الزمن، وتوظيف هذه املعرفة يف حل ما يواجهه من م�شكالت.
كورنيل  وزمالوؤه من جامعة   )Novak( نوفاك  اقرتحها  التي  املفاهيم  وُتعّد خرائط 
)Cornell( يف الوليات املتحدة الأمريكية من ا�شرتاتيجيات التدري�ص التي ت�شتند اإىل نظرية 
اأوزوبل يف التعلم ذي املعنى، حيث و�شف نوفاك تلك اخلرائط باأنها ر�شوم تخطيطية لعر�ص 
جمموعة من معاين املفاهيم �شمن �شبكة من العالقات الهرمية، بحيث ُترتب تلك املفاهيم 
 Novak,( ب�شكل هرمي من الأكرث عمومية و�شمولية اإىل الأقل عمومية والأكرث خ�شو�شية

. )2002: 552

فيها  ترتتب  البعد  ثنائية  تخطيطية  ر�شوم  باأنها  املفاهيم  خرائط  اإىل  ُي�شار  كما 
مفاهيم املادة الدرا�شية يف �شورة هرمية، بحيث تتدرج من املفاهيم الأكرث عمومية والأقل 
خ�شو�شية يف قمة الهرم اإىل املفاهيم الأقل عمومية والأكرث خ�شو�شية يف قاعدة الهرم، 
العالقة )اخلطايبة  باأ�شهم مكتوب عليها نوع  باأطر ترتبط ببع�شها  وحتاط هذه املفاهيم 

والعرميي، 2003: 60( .
وتتمثرّل خطوات ت�شميم خرائط املفاهيم وبنائها باالآتي )نوفاك وجوين، 1995: 39( : 

Ú  اأوًل: اختيار املو�شوع املراد عمل خريطة املفاهيم لـه، وقد يكون وحدة درا�شية، اأو
ف�شاًل من وحدة درا�شية، اأو در�شًا، اأو فقرة من در�ص.

Ú .ثانيًا: حتديد الكلمات اأو العبارات املفتاحية، وو�شع خط حتتها
Ú  ،بها قائمة  واإعداد  املو�شوع،  يف  املت�شمنة  الأ�شا�شية  املفاهيم  حتديد  ثالثًا: 
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وترتيبها هرميًا من الأعلى اإىل الأ�شفل ح�شب عموميتها وخ�شو�شيتها.
Ú  :رابعًا: ر�شم خريطة املفاهيم، مع الأخذ بعني العتبار

ت�شنيف املفاهيم ح�شب م�شتوياتها والعالقات فيما بينها.أ. 
و�شع املفاهيم الأكرث عمومية يف قمة اخلريطة، ثم املفاهيم التي تليها يف م�شتوى ب. 

تاٍل، وترتيب املفاهيم يف �شفني كبعدين متناظرين مل�شار اخلريطة.
كلمات ت.  وكتابة  بخطوط،  بع�شًا  لبع�شها  تنتمي  التي  اأو  املت�شلة،  املفاهيم  ربط 

الربط التي تو�شح العالقة بني تلك املفاهيم على اخلطوط.
وخلرائط املفاهيم فوائد عديدة؛ اإذ تكمن اأهمية ا�شتخدامها يف م�شاعدة املتعلم على 
التعلم ذي املعنى الذي ي�شمن اكت�شابه ملعارف ومهارات واجتاهات وقيم متكنه من حل ما 
يواجه من م�شكالت.كما تكمن اأهمية ا�شتخدام تلك ال�شرتاتيجية بالن�شبة للمعلم يف م�شاعدته 
على التخطيط للتدري�ص، وجذب انتباه طلبته واإر�شادهم اإىل طريقة تنظيم اأفكارهم، وتقومي 
تعلمهم من خالل الك�شف عن الفهم اخلاطئ لديهم والعمل على ت�شحيحه )زيتون، 2007: 

531- 533؛ ال�شمري، 2012: 321( .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
انطالقًا من �رسورة م�شاعدة املتعلم على التعلم ذي املعنى، وان�شجامًا مع تو�شيات 
العديد من الدرا�شات واملوؤمترات الدولية التي اهتمت بالرتبية البيئية، كموؤمتر الأمم املتحدة 
للبيئة الب�رسية الذي ُعقد يف مدينة �شتوكهومل بال�شويد عام 1972، واملوؤمتر الدويل الول 
للرتبية البيئية الذي ُعقد يف مدينة تبلي�شي بتنظيم من اليون�شكو عام 1977، وبالتعاون 
ا�شتخدام  ب�رسورة  اأو�شت  التي  املوؤمترات  من  وغريها  للبيئة،  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 
العملية  بالأن�شطة  العناية  مع  البيئية،  املفاهيم  لتعليم  متنوعة  تدري�شية  ا�شرتاتيجيات 
وامل�شاهدة املبا�رسة للظواهر البيئية )ربيع واآخرون، 2010: 107- 111( ، وبناًء على ما 
لحظه الباحث من تدٍن يف حت�شيل الطلبة نتيجة ل�شتخدام طريقة املحا�رسة يف التدري�ص؛ 
فقد �شعر ب�رسورة معاجلة هذه امل�شكلة وحماولة تنمية اجتاهات الطلبة نحو مادة الرتبية 
البيئية من خالل ا�شتخدام خرائط املفاهيم.وب�شكل اأكث حتديداً تنح�رض م�شكلة الدرا�شة 

بال�شوؤالني البحثيني االآتيني: 
حت�شيل . 1 يف   )0.05≤α( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذو  فرق  هناك  هل 

طلبة جامعة الزيتونة الأردنية يف مادة الرتبية البيئية ُيعزى ل�شرتاتيجية التدري�ص )خرائط 
املفاهيم، وطريقة املحا�رسة( ؟ 
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اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( يف اجتاهات . 2 هل هناك فرق ذو دللة 
التدري�ص  ل�شرتاتيجية  ُيعزى  البيئية  الرتبية  مادة  نحو  الأردنية  الزيتونة  جامعة  طلبة 

)خرائط املفاهيم، وطريقة املحا�رسة( ؟ 

فروض الدراسة: 
ل يوجد فرق ذو دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( يف حت�شيل طلبة . 1

)خرائط  التدري�ص  ل�شرتاتيجية  ُيعزى  البيئية  الرتبية  مادة  يف  الأردنية  الزيتونة  جامعة 
املفاهيم، وطريقة املحا�رسة( .

ل يوجد فرق ذو دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( يف اجتاهات طلبة . 2
)خرائط  التدري�ص  ُيعزى ل�شرتاتيجية  البيئية  الرتبية  الأردنية نحو مادة  الزيتونة  جامعة 

املفاهيم، وطريقة املحا�رسة( .

هدف الدراسة: 
طلبة  حت�شيل  املفاهيم يف  خرائط  ا�شتخدام  فاعلية  تق�شي  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 

جامعة الزيتونة الأردنية يف مادة الرتبية البيئية واجتاهاتهم نحوها.

أهمية الدراسة: 

تثرّلت اأهمية هذه الدرا�شة يف النقاط االآتية: 
تو�شيات . 1 مع  تن�شجم  حيث  البيئية،  الرتبية  يف  احلديثة  الجتاهات  مع  اتفاقها 

العديد من املوؤمترات الدولية التي اتهمت بالرتبية البيئية.
توفر هذه الدرا�شة الفر�شة ملدر�شي مادة الرتبية البيئية، وملوؤلفي كتب هذه املادة . 2

نتائجها  ملقارنة  وكذلك  وتوظيفها،  ممار�شتها  وكيفية  املفاهيم  خرائط  على  لالطالع 
بطريقة املحا�رسة.

بنت دلياًل تعليميًا با�شتخدام خرائط املفاهيم، قد ي�شاعد يف معاجلة �شعف حت�شيل . 3
الطلبة يف مادة الرتبية البيئية، وتنمية اجتاهاتهم نحوها.

ُتعّد من اأوائل الدرا�شات- يف حدود معرفة الباحث واطالعه- التي تناولت فاعلية . 4
ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف حت�شيل الطلبة يف مادة الرتبية البيئية، واجتاهاتهم نحوها 

يف جامعة الزيتونة الأردنية.
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حمددات الدراسة: 

حتددت نتائج هذه الدرا�شة با ياأتي: 
الرتبية . 1 الأردنية امل�شجلني يف مادة  الزيتونة  الدرا�شة على طلبة جامعة  اقت�شار 

البيئية يف الف�شل الدرا�شي الأول من العام اجلامعي 2012/ 2013م.
اقت�شار الدرا�شة على وحدة »تلوث الغذاء وخماطره« من مادة الرتبية البيئية.. 2
درجة جناح الباحث يف بناء الأدوات امل�شتخدمة يف هذه الدرا�شة.. 3

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية: 

خرائط املفاهيم: جمموعة من الإجراءات التي يتبعها ُمدر�ص مادة الرتبية البيئية  ◄
الغذاء وخماطره من خالل  تلوث  الواردة يف وحدة  البيئية  املفاهيم  لعر�ص جمموعة من 
البيئية  الهرمية، بحيث يتم ترتيب املفاهيم  العالقات  ر�شوم تخطيطية تت�شمن �شبكة من 

ب�شكل هرمي من الأكرث عمومية و�شمولية اإىل الأقل عمومية والأكرث خ�شو�شية.
الرتبية  ◄ مادة  مدر�شو  يتبعها  التي  ال�شائعة  التدري�ص  طريقة  املحا�رضة:  طريقة 

البيئية داخل قاعة التدري�ص، وتعتمد غالبًا على الإلقاء.
مادة  ◄ يف  التح�شيل  اختبار  يف  الطالب  عليها  يح�شل  التي  العالمة  التح�شيل: 

الرتبية البيئية الذي اأعده الباحث لغرا�ص هذه الدرا�شة.
االتاهات نحو مادة الرتبية البيئية: مقدار ال�شدة النفعالية التي يبديها طلبة  ◄

عينة الدرا�شة نحو مادة الرتبية البيئية بالرف�ص اأو القبول.وُتقا�ص اإجرائيًا يف هذه الدرا�شة 
بالدرجة التي يح�شل عليها الطالب على مقيا�ص الجتاهات نحو مادة الرتبية البيئية الذي 

اأعده الباحث لهذا الغر�ص.

الدراسات السابقة: 
فيما ياأتي عر�ص لبع�ص الدرا�شات ال�شابقة التي تناولت فاعلية خرائط املفاهيم يف 

تدري�ص عدد من املباحث العلمية.
فقد اأجرى الدردور )2001( درا�شة هدفت اإىل تق�شي اأثر ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف 
الدرا�شة  العلوم.تكونت عينة  الأ�شا�شي يف  ال�شاد�ص  ال�شف  الناقد لدى طلبة  التفكري  تنمية 
من )128( طالبًا وطالبة ُق�شموا ع�شوائيًا اإىل جمموعتني: جتريبية در�شت با�شتخدام خرائط 
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املفاهيم، و�شابطة در�شت با�شتخدام الطريقة التقليدية يف التدري�ص.اأظهرت نتائج الدرا�شة 
فاعلية خرائط املفاهيم يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة املجموعة التجريبية.

اإىل تق�شي فاعلية خرائط   )Odum & kelly, 2001( وكيلي  اودم   وهدفت درا�شة 
املفاهيم، ودورة التعلم، وطريقة العر�ص، وطريقة جتمع بني خرائط املفاهيم ودورة التعلم 
يف تنمية فهم الطلبة ملفاهيم النت�شار وال�شموزية.تكونت عينة الدرا�شة من )108( طالبًا 
اأربع  على  وزعوا  الأمريكية  كن�شا�ص  ولية  مدار�ص  اإحدى  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من 
التعلم،  دورة  با�شتخدام  والثانية  املفاهيم،  خرائط  با�شتخدام  در�شت  الأوىل  جمموعات: 
والثالثة با�شتخدام طريقة العر�ص، والرابعة با�شتخدام خرائط املفاهيم ودورة التعلم معًا.
ودورة  املفاهيم  خرائط  با�شتخدام  در�شوا  الذين  الطلبة  تفوق  اإىل  الدرا�شة  نتائج  اأ�شارت 
التعلم معًا؛ يف حني مل تظهر فروق ذات دللة اإح�شائية بني الطلبة الذين در�شوا با�شتخدام 

دورة التعلم وبقية جمموعات الطلبة الذين در�شوا وفق طرائق التدري�ص الأخرى.
اأثر ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف  واأجرى ال�رضاين )2002( درا�شة هدفت اإىل معرفة 
للطالب  الدرا�شي  التح�شيل  على  حائل  يف  املعلمني  بكلية   )101( الأحياء  مقرر  تدري�ص 
واجتاههم نحو العلوم.تاألفت عينة الدرا�شة من )75( طالبًا ُق�شموا اإىل جمموعتني: جتريبية 
نتائج  املحا�رسة.اأظهرت  بطريقة  در�شت  و�شابطة  املفاهيم،  خرائط  با�شتخدام  در�شت 
اختبار  على  املجموعتني  طلبة  عالمات  متو�شطي  بني  اإح�شائيًا  دال  فرق  وجود  الدرا�شة 
التح�شيل البعدي عند م�شتوى التذكر فقط، ول�شالح اأفراد املجموعة التجريبية، وعدم وجود 
اأظهرت  ككل.كما  التح�شيلي  والختبار  والتطبيق  الفهم  م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دال  فرق 
النتائج عدم وجود فرق دال اإح�شائيًا بني متو�شطي عالمات طلبة املجموعتني على مقيا�ص 

الجتاه نحو العلوم. 
ا�شتخدام  اإىل معرفة فاعلية  درا�شة هدفت   )2003( والعرميي  الطايبة  اأجرى  كما 
خرائط املفاهيم يف حت�شيل طالبات ال�شف الأول الثانوي يف مدينة م�شقط ب�شلطنة عمان 
للمفاهيم العلمية املتعلقة بوحدة »ت�شنيف الكائنات احلية« واحتفاظهن بها.تكونت عينة 
الدرا�شة من )136( طالبة ُق�شمن اإىل جمموعتني: جتريبية در�شت با�شتخدام خرائط املفاهيم، 
و�شابطة در�شت با�شتخدام الطريقة التقليدية.اأظهرت نتائج الختبار البعدي، وجود فرق دال 
اإح�شائيًا بني متو�شطي اأداء طالبات املجموعتني التجريبية وال�شابطة، ول�شالح املجموعة 
التجريبية.كما اأظهرت نتائج الختبار املوؤجل وجود فرق دال اإح�شائيًا بني متو�شطي اأداء 

طالبات املجموعتني التجريبية وال�شابطة، ول�شالح املجموعة التجريبية.
واأجرى رفاع )2003( درا�شة هدفت اإىل تق�شي فاعلية ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف 
من  الدرا�شة  عينة  العلوم.تكونت  نحو  واجتاهاتهم  املتو�شط  الثاين  ال�شف  طالب  حت�شيل 
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املفاهيم،  خرائط  با�شتخدام  در�شت  جتريبية  الأوىل  جمموعتني:  يف  موزعني  طالبًا   )98(
وجود  عدم  الدرا�شة  نتائج  التقليدية.اأظهرت  الطريقة  با�شتخدام  در�شت  �شابطة  والثانية 
عام  ب�شكل  الطلبة  حت�شيل  زيادة  يف  العتيادية  والطريقة  املفاهيم  خرائط  بني  اختالف 

واجتاهاتهم نحو العلوم.
فاعلية ثالث  تق�شي  اإىل   )Wang & Dwyer  ،2004( ودواير  واجن  درا�شة  وهدفت 
املتحدة  بالوليات  اجلامعية  املرحلة  طالب  حت�شيل  يف  املفاهيم  خلرائط  ا�شرتاتيجيات 
يف  موزعني  طالبًا   )231( من  الدرا�شة  عينة  الإن�شان.تكونت  قلب  مو�شوع  يف  الأمريكية 
حيث   ، ومرتفع(  متو�شط،  )متدن،  م�شتويات:  ثالثة  اإىل  منها  كل  ُق�ّشمت  جمموعات  اأربع 
طريق  عن  الأوىل  التجريبية  واملجموعة  التقليدية،  بالطريقة  ال�شابطة  املجموعة  در�شت 
التجريبية  واملجموعة  فيها،  الناق�شة  العلمية  املفاهيم  وكتابة  املفاهيم  خريطة  اإكمال 
الثانية عن طريق و�شع كلمات الربط املنا�شبة بني املفاهيم املت�شمنة يف خريطة املفاهيم، 
واملجموعة التجريبية الثالثة عن طريق ر�شم خرائط املفاهيم كاملة.اأظهرت نتائج الدرا�شة 
اأن ا�شرتاتيجية اإكمال خرائط املفاهيم اأكرث فاعلية من ال�شرتاتيجيات الأخرى يف ت�شهيل 
تعلم الطلبة من ذوي التح�شيل املتدين والتح�شيل املتو�شط، اأما الطلبة من ذوي التح�شيل 

املرتفع فلم تظهر بينهم فروق دالة اإح�شائيًا يف حت�شيلهم.
واأجرى الوالدة )2007( درا�شة هدفت اإىل تق�شي فعالية التدري�ص بخرائط املفاهيم 
اآل البيت يف مادة  يف التح�شيل والتفكري العلمي لدى طلبة تخ�ش�ص معلم �شف بجامعة 
من  موؤلفتني  درا�شيتني  �شعبتني  من  الدرا�شة  عينة  و�شحية.تكونت  حياتية  علوم  مفاهيم 
با�شتخدام  در�شت  جتريبية  كمجموعة  ع�شوائيًا  اإحداهما  اختريت  وطالبة،  طالبًا   )142(
خرائط املفاهيم، والأخرى كمجموعة �شابطة در�شت با�شتخدام طريقة املحا�رسة.اأظهرت 
على  املجموعتني  طلبة  عالمات  متو�شطي  بني  اإح�شائيًا  دال  فرق  وجود  الدرا�شة  نتائج 

اختبار التح�شيل ومقيا�ص التفكري العلمي، ول�شالح طلبة املجموعة التجريبية.
كما اأجرى باتانكار )Patankar, 2009( درا�شة هدفت اإىل تق�شي اأثر خرائط املفاهيم 
مبدينة  املدار�ص  اإحدى  يف  التا�شع  ال�شف  طلبة  لدى  الغذائية  ال�شل�شلة  مفهوم  تنمية  يف 
جتريبية  جمموعتني:  اإىل  ُق�شموا  طالبًا   )98( من  الدرا�شة  عينة  الهندية.تاألفت  كولهابور 
التقليدية.اأظهرت  الطريقة  با�شتخدام  در�شت  و�شابطة  املفاهيم،  خرائط  با�شتخدام  در�شت 
نتائج الدرا�شة وجود فرق دال اإح�شائيًا بني متو�شطي عالمات طلبة املجموعة التجريبية 
هدف  لتحقيق  الباحث  اأعده  الذي  التح�شيلي  الختبار  على  ال�شابطة  املجموعة  وطلبة 

الدرا�شة، ول�شالح طلبة املجموعة التجريبية.
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واأجرى كاراكويو )Karakuyu, 2010( درا�شة هدفت اإىل تق�شي اأثر خرائط املفاهيم 
خرائط  ا�شتخدام  نحو  واجتاهاتهم  الفيزياء  مادة  يف  التا�شع  ال�شف  طلبة  حت�شيل  يف 
املفاهيم يف اإحدى املدار�ص الرتكية.تكونت عينة الدرا�شة من )58( طالبًا وطالبة موزعني 
با�شتخدام  در�شت  و�شابطة  املفاهيم،  خرائط  با�شتخدام  در�شت  جتريبية  جمموعتني:  يف 
اإح�شائيًا بني متو�شطي عالمات  الدرا�شة وجود فرق دال  التقليدية.اأظهرت نتائج  الطريقة 
طلبة املجموعة التجريبية وبني طلبة املجموعة ال�شابطة على اختبار التح�شيل البعدي، 
املجموعة  طلبة  اجتاهات  اأن  النتائج  اأظهرت  التجريبية.كما  املجموعة  طلبة  ول�شالح 

التجريبية كانت ايجابية نحو ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف درا�شة مادة الفيزياء.
وهدفت درا�شة ال�رضيف )2010( اإىل معرفة اأثر ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف التح�شيل 
الدرا�شي والحتفاظ به يف مقرر الكون والإن�شان.تكونت عينة الدرا�شة من )60( طالبة من 
طالبات ال�شف الثامن الأ�شا�شي مبدينة نيال يف ال�شودان، ُوّزعن يف جمموعتني: جتريبية 
نتائج  التقليدية.اأظهرت  بالطريقة  در�شت  و�شابطة  املفاهيم،  خرائط  با�شتخدام  در�شت 
الدرا�شة تفوق طالبات املجموعة التجريبية على طالبات املجموعة ال�شابطة يف التح�شيل 
املبا�رس واملوؤجل مب�شتويات: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتح�شيل املبا�رس واملوؤجل ب�شكل 

عام.
كما هدفت درا�شة العمري )2011( اإىل الك�شف عن اأثر ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف 
التح�شيل املبا�رس واملوؤجل لطالب ال�شف الثالث الثانوي العلمي مبادة الأحياء يف اململكة 
العربية ال�شعودية.تكونت عينة الدرا�شة من )125( طالبًا موزعني يف جمموعتني: جتريبية 
التقليدية.اأظهرت  الطريقة  با�شتخدام  در�شت  و�شابطة  املفاهيم،  خرائط  با�شتخدام  در�شت 
النتائج وجود فرق دال اإح�شائيًا يف التح�شيل املبا�رس واملوؤجل يف مادة الإحياء، ول�شالح 

املجموعة التجريبية.
ُيالحظ من خالل العر�س ال�شابق للدرا�شات ال�شابقة ما ياأتي: 

لدى  - العلمي  والتفكري  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف  املفاهيم  خرائط  فاعلية 
الطلبة )الدردور، 2001؛ اخلوالدة، 2007( .

الطلبة  - فهم  تنمية  يف  التعلم  ودورة  املفاهيم  خرائط  بني  ما  التكامل  فاعلية 
. )Odum & kelly, 2001( للمفاهيم العلمية

العلمية  - الدرا�شية  املواد  يف  الطلبة  حت�شيل  زيادة  يف  املفاهيم  خرائط  فاعلية 
 ;2004 العمري، 2011  ال�رسيف، 2010؛  اخلوالدة، 2007؛  والعرميي، 2003؛  )اخلطايبة 

. )Patankar, 2009; Karakuyu, 2010، Wang & Dwyer
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-  Karakuyu,( وجود اجتاهات ايجابية لدى الطلبة نحو ا�شتخدام خرائط املفاهيم
. )2010

عدم وجود اختالف بني خرائط املفاهيم والطريقة التقليدية يف التدري�ص يف زيادة  -
حت�شيل الطلبة ب�شكل عام واجتاهاتهم نحو العلوم )ال�رساين، 2002؛ رفاع، 2003( .

وبناًء على ما �شبق، جاءت هذه الختالفات بني نتائج الدرا�شات ال�شابقة مبثابة دافع 
ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف  اإىل تق�شي فاعلية  التي هدفت  الدرا�شة  للباحث لإجراء هذه 

حت�شيل طلبة جامعة الزيتونة الأردنية يف مادة الرتبية البيئية واجتاهاتهم نحوها.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�شة من )169( طالبًا وطالبة امل�شجلني يف مادة الرتبية البيئية يف 
الدرا�شة فقد تكونـت  الدرا�شي الأول من العام اجلامعي 2012/ 2013م.اأّما عينة  الف�شل 
من )69( طالبًا وطالبة موزعني يف �شعبتني درا�شيتني اختريت اإحداهما ع�شوائيًا كمجموعة 
والأخرى  املفاهيم،  خرائط  با�شتخدام  وُدّر�شت  وطالبة،  طالبًا   )35( من  تكونت  جتريبية 

كمجموعة �شابطة تكونت من )34( طالبًا وطالبة، وُدّر�شت با�شتخدام طريقة املحا�رسة.

الدليل التعليمي: 

ت�شمنت عملية اإعداد الدليل التعليمي وفق خرائط املفاهيم االإجراءات االآتية: 
املو�شوعات أ.  الوحدة  تلك  �شملت  اإذ  وخماطره،  الغذاء  تلوث  وحدة  حمتوى  حتليل 

 ، الكيميائي(  والتلوث  احليوي،  )التلوث  الغذاء  تلوث  واأنواع  الغذاء،  تلوث  اأ�شباب  الآتية: 
والإجراءات الوقائية الالزمة لالإقالل واحلد من تلوث الغذاء.

اإعداد خطٍط تدري�شية م�شوغة وفق خرائط املفاهيم لكل مو�شوع من املو�شوعات ب. 
 )13( جمموعها  بلغ  التدري�شية  ال�شاعات  من  عدد  منها  لكل  ُخ�ش�ص  كما  الذكر،  ال�شابقة 

�شاعة تدري�شية بواقع )3( ثالث �شاعات تدري�شية يف الأ�شبوع.
تدري�ص ت.  وطرائق  مناهج  يف  املتخ�ش�شني  من  جلنة  على  التعليمي  الدليل  عر�ص 

العلوم والقيا�ص والتقومي؛ ل�شتطالع اآرائهم حول مدى منا�شبة هذا الدليل ملحتوى املادة 
التعليمية، ومدى دقته العلمية واللغوية، واقرتاح اأية تعديالت يرونها منا�شبة.ويبني امللحق 
)1( عينة من املادة التعليمية التي ت�شمنها الدليل التعليمي وامُلعّدة وفقًا خلرائط املفاهيم.
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أدوات الدراسة: 

ا�شتملت الدرا�شة على االأداتني االآتيتني: 
اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية: . 1

بنى الباحث هذا الختبار لقيا�ص حت�شيل عينة الدرا�شة يف مو�شوعات وحدة تلوث 
الغذاء وخماطره، اإذ تكّون هذا الختبار يف �شورته النهائية من )25( فقرة )امللحق 2( من 

ح يف اجلدول )1( . نوع الختيار من متعدد باأربعة بدائل وفق جدول املوا�شفات املو�شّ
الجدول )1( 

جدول مواصفات اختبار التحصيل في مادة التربية البيئية

امل�شتوى 

املو�شوع

العمليات العقلية التطبيقاال�شتيعابالتذكر
املجموعالعليا

ئلة
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دد ا
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28%87%4، 426%1213%2، 5، 437%11اأ�شباب تلوث الغذاء
التلوث احليوي 

10، 12، 43%18للغذاء
14%12 - - -3 ،11 ،9

13%127%28

التلوث الكيميائي 
17، 2للغذاء

22%8119%4120%44 ،16 ،15
21 ،18%168%32

الإجراءات الوقائية 
23، 42%125- - - للحد من تلوث الغذاء

24%8 - - -3%12

100%3625%169%324%168%4املجموع

وقد اأُتبعت االإجراءات االآتية يف بناء هذا االختبار: 
حتليل حمتوى وحدة تلوث الغذاء وخماطره، لتحديد املفاهيم البيئية التي يت�شمنها  -

هذا املحتوى.
بلوم  - لت�شنيف  وفقًا  وخماطره،  الغذاء  تلوث  وحدة  ملو�شوعات  الأهداف  �شياغة 

والتطبيق،  وال�شتيعاب،  التذكر،  الآتي:  الت�شنيف  بح�شب  املعريف  املجال  يف  لالأهداف 
والعمليات العقلية العليا.
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اإعداد جدول موا�شفات الختبار ب�شورته الأولية وفقًا مل�شتويات الأهداف �شابقة  -
الذكر، وحتديد الن�شبة املئوية لكل م�شتوى.

�شياغة فقرات الختبار ب�شورته الأولية وعددها )25( فقرة من نوع الختيار من  -
متعدد باأربعة بدائل.

)جلنة  - املتخ�ش�شني  من  جلنة  على  بعر�شه  الختبار  حمتوى  �شدق  من  التحقق 
حتكيم الدليل التعليمي نف�شها( ؛ ل�شتطالع اآرائهم حول و�شوح فقرات الختبار و�شالمتها 
الدرا�شية،  الوحدة  مو�شوعات  مبحتوى  الختبار  فقرات  ارتباط  ومدى  واللغوية،  العلمية 
ومدى انتماء فقرات الختبار مل�شتويات الأهداف التي متثلها وفقًا لت�شنيف بلوم لالأهداف 
يف املجال املعريف، واأية مالحظات اأخرى يرونها منا�شبة.وقد اأجريت التعديالت املنا�شبة 

وفقًا لالآراء واملالحظات الواردة من املتخ�ش�شني.
ُطبق اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية على عينة ا�شتطالعية – من خارج  -

البيئية،  الرتبية  مادة  �شعب  اإحدى  مُتّثل  وطالبة  طالبًا   )18( من  موؤلفة  الدرا�شة-  عينة 
ححت اإجابات طلبة العينة ال�شتطالعية  وا�شتغرقت مّدة التطبيق )40( دقيقة.وبعد ذلك �شُ
لفقرات  ال�شعوبة  معامالت  ُح�شبت  ُثّم  البيئية،  الرتبية  مادة  يف  التح�شيل  اختبار  على 
الختبار، اإذ تراوحت ما بني )0.3- 0.7( ، كما ُح�شبت معامالت التمييز لفقرات الختبار، 
اإذ تراوحت ما بني )0.4- 0.8( ، وقد ُعّدت هذه القيم ملعامالت ال�شعوبة والتمييز مقبولة 

تربويًا )الكيالين واآخرون، 2011( .
-  KR�( – ريت�شارد�شون 20  با�شتخدام معادلة كودر  الثبات وذلك  ح�شاب معامل 

20( ، حيث بلغت قيمته )0.87( ، وهذه القيمة مقبول تربويًا لإغرا�ص مثل هذه الدرا�شة.

مقيا�س االتاهات نحو مادة الرتبية البيئية: . 2
بنى الباحث هذا املقيا�ص لتق�شي اجتاهات عينة الدرا�شة نحو مادة الرتبية البيئية.
وتكّون ب�شورته النهائية من )30( فقرة وفق تدريج خما�شي كالآتي: اأوافق ب�شدة، اأوافق، 
حمايد، ل اأوافق، ل اأوافق ب�شدة، بحيث ترتجم اإىل )5 – 4 – 3 – 2- 1( درجة على التوايل 
اأُتبعت  –4- 5( درجة على التوايل للفقرات ال�شلبية، وقد  للفقرات اليجابية و )1–2– 3 

الإجراءات الآتية يف بناء هذا املقيا�ص: 
مراجعة الدرا�شات ال�شابقة املتعلقة باجتاهات الطلبة نحو املواد الدرا�شية العلمية،  -

والطالع على اأدوات القيا�ص امل�شتخدمة فيها )الرازحي، 1989؛ ال�رساين، 2002؛ اخلوالدة، 
. )Gauld, 1992 2003؛ رفاع، 2003؛ العبو�ص والعاين، 2013؛
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�شياغة فقرات املقيا�ص ب�شورته الأولية، اإذ بلغ عددها )33( فقرة. -
للتحقق من �شدق املقيا�ص ُعر�ص ب�شيغته الأولية على جمموعة من املتخ�ش�شني  -

)جلنة حتكيم الدليل التعليمي واختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية نف�شها( ل�شتطالع 
اآرائهم حول و�شوح فقرات املقيا�ص و�شالمتها اللغوية، ومدى ارتباط تلك الفقرات مبادة 

الرتبية البيئية، واأية مالحظات اأخرى يرونها منا�شبة.
اإعداد ال�شورة النهائية للمقيا�ص بناًء على املالحظات التي وردت من املتخ�ش�شني،  -

هناك  كان  فقرات  ثالث  ُحذفت  كما  املقيا�ص،  فقرات  لبع�ص  اللغوية  ال�شياغة  اأُعيدت  اإذ 
النهائية من )30(  توافق بني راأي املحكمني على حذفها.وعليه، تكّون املقيا�ص ب�شورته 

فقرة توزعت كالآتي: 
الفقرات اليجابية: 1، 2، 5، 7، 9، 11، 12، 15، 17، 20، 21، 23، 26، 28، 30.
الفقرات ال�شلبية: 3، 4، 6، 8، 10، 13، 14، 16، 18، 19، 22، 24، 25، 27، 29.

للتحقق من ثبات املقيا�ص؛ مّت تطبيقه ب�شورته النهائية على العينة ال�شتطالعية  -
ُح�شب  ثّم  )18( طالبًا وطالبة،  واملكونة من  التح�شيلي  الختبار  ُطبق عليها  التي  نف�شها 
القيمة مقبول تربويًا لإغرا�ص مثل هذه  الفا فبلغ )0.84( وهذه  الثبات كرونباخ  معامل 

الدرا�شة.

إجراءات الدراسة: 

ميكن تلخي�س االإجراءات التي اتبعت يف تنفيذ هذه الدرا�شة كما ياأتي: 
مراجعة الأدب النظري والدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة مبو�شوع هذه الدرا�شة.. 1
حت �شابقًا( .. 2 اإعداد اأدوات الدرا�شة )وفق الإجراءات التي و�شّ
اأهمية . 3 الباحث  لها  البيئية، حيث �رسح  الرتبية  الزميلة مدر�شة مادة  التن�شيق مع 

الدرا�شة وهدفها، ونوق�شت بالدليل التعليمي املعّد لهذه الدرا�شة، وبالكيفية التي ُتنّفذ من 
خاللها خرائط املفاهيم.

اختيار �شعبتني من �شعب مادة الرتبية البيئية وتوزيعهما ع�شوائيًا على جمموعتي . 4
الدرا�شة: التجريبية وال�شابطة.

تطبيق اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية على العينة ال�شتطالعية، بهدف . 5
حتديد الوقت امل�شتغرق لالإجابة، وح�شاب معامالت ال�شعوبة والتمييز لفقرات هذا الختبار، 

ومعامل ثباته.
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ال�شتطالعية . 6 العينة  على  البيئية  الرتبية  مادة  نحو  الجتاهات  مقيا�ص  تطبيق 
نف�شها، بهدف ح�شاب معامل الثبات لهذا املقيا�ص.

تطبيق اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية القبلي على عينة الدرا�شة.. 7
ال�شابطة . 8 واملجموعة  املفاهيم  خرائط  با�شتخدام  التجريبية  املجموعة  تدري�ص 

بطريقة املحا�رسة.
تطبيق اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية البعدي على عينة الدرا�شة.. 9

تطبيق مقيا�ص الجتاهات نحو مادة الرتبية البيئية على عينة الدرا�شة.. 10
تفريغ بيانات الدرا�شة يف جداول خا�شة وحتليلها اإح�شائيًا.. 11
ا�شتخال�ص النتائج ومناق�شتها وربطها بالدرا�شات ال�شابقة.. 12

تصميم الدراسة: 

تعد هذه الدرا�شة من الدرا�شات �شبه التجريبية التي هدفت اإىل تق�شي فاعلية ا�شتخدام 
البيئية  الرتبية  مادة  يف  الأردنية  الزيتونة  جامعة  طلبة  حت�شيل  املفاهيم يف  خرائط 

واجتاهاتهم نحوها.وعليه، ميكن ت�شنيف متغريات الدرا�شة كما ياأتي: 
املتغري امل�شتقل، ويتمّثل مب�شتويني هما: خرائط املفاهيم، وطريقة املحا�رسة.. 1
املتغريات التابعة، وتت�شمن متغريين هما: التح�شيل، واجتاهات الطلبة نحو مادة . 2

الرتبية البيئية.وميكن التعبري عن ت�شميم الدرا�شة بالرموز على النحو االآتي: 
G1: O1    X1    O1    O2

G2: O1            O1    O2

حيث اإن: 
G1: املجموعة التجريبية.

G2: املجموعة ال�شابطة.

X1: املعاجلة با�شتخدام خرائط املفاهيم.

O1: اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية.

O2: مقيا�ص الجتاهات نحو مادة الرتبية البيئية.
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املعاجلة اإلحصائية: 

الختبار فرو�س الدرا�شة؛ ا�شتخدم الباحث املعالات االإح�شائية االآتية: 
على . 1 الدرا�شة  عينة  لعالمات  املعياريان  والنحرافان  احل�شابيان،  املتو�شطان 

اختبار التح�شيل، ومقيا�ص الجتاهات نحو مادة الرتبية البيئية.
حتليل التباين امل�شاحب )ANCOVA( لنتائج طلبة عينة الدرا�شة يف املجموعتني: . 2

التجريبية وال�شابطة على اختبار التح�شيل، ُثّم ح�شاب املتو�شطات احل�شابية املعّدلة.
ملتو�شطي . 3 الإح�شائية  والدللة  الفرق  لفح�ص  امل�شتقلة  للبيانات  )ت(  اختبار 

ا�شتجابات الطلبة يف جمموعتي الدرا�شة على مقيا�ص الجتاهات نحو مادة الرتبية البيئية.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

أوالً- النتائج املتعلقة بفرض الدراسة األول ومناقشتها: 

ن�ص فر�ص الدرا�شة الأول على ما ياأتي: ل يوجد فرق ذو دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
ُيعزى  البيئية  الرتبية  مادة  يف  الزيتونة  جامعة  طلبة  حت�شيل  يف   )0.05≤α( الدللة 

ل�شرتاتيجية التدري�ص )خرائط املفاهيم، وطريقة املحا�رسة( .
ولختبار هذا الفر�ص ُح�شب املتو�شطان احل�شابيان والنحرافان املعياريان لعالمات 
الطلبة يف جمموعتي الدرا�شة على اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية القبلي والبعدي، 

ح يف اجلدول )2( . كما هو مو�شّ
الجدول )2( 

المتوسطان الحسابيان واالنحرافان المعياريان لعامات عينة الدراسة
 على اختبار التحصيل في مادة التربية البيئية القبلي والبعدي*

املجموعة
اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية البعدياختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية القبلي

االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيالعدداالنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيالعدد

358.0282.3823515.3712.657التجريبية
347.7642.7193412.5583.086ال�شابطة

697.8982.5386913.9853.187املجموع

 العالمة القصوى على االختبار )25( 
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يف  التجريبية  املجموعة  طلبة  لعالمات  احل�شابي  املتو�شط  اأن   )2( اجلدول  يبني 
من  اأعلى  وهو   ،  )15.371( بلغ  قد  البعدي  البيئية  الرتبية  مادة  يف  التح�شيل  اختبار 
املتو�شط احل�شابي لعالمات طلبة املجموعة ال�شابطة الذي بلغ )12.558( .وملعرفة فيما 
التباين  اأُ�شتخدم حتليل   )0.05≤α( الدللة  اإح�شائيًا عند م�شتوى  الفرق داًل  اإذا كان هذا 
وال�شابطة  التجريبية  الدرا�شة  جمموعتي  طلبة  عالمات  لتحليل   )ANCOVA( امل�شاحب 
على اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية البعدي، بعد الأخذ بعني العتبار عالمات 

طلبة املجموعتني على الختبار القبلي كمتغري م�شاحب، واجلدول )3( يبني هذه النتائج.
الجدول )3( 

نتائج تحليل التباين المصاحب )ANCOVA( لعامات طلبة المجموعتين التجريبية
والضابطة على اختبار التحصيل في مادة التربية البيئية البعدي

م�شتوى الداللةقيمة فمتو�شط املربعاتدرجات الريةجمموع املربعاتم�شدر التباين

176.9411176.94130.9260.00الختبار القبلي
120.3001120.30021.0260.00املجموعة

377.612665.721اخلطاأ

690.98668املجموع

احل�شابي  املتو�شط  بني   )0.05≤α( اإح�شائيًا  دال  فرق  وجود   )3( اجلدول  يبني 
لعالمات طلبة املجموعة التجريبية واملتو�شط احل�شابي لعالمات طلبة املجموعة ال�شابطة 
املح�شوبة  )ف(  قيمة  بلغت  اإذ  البعدي،  البيئية  الرتبية  مادة  يف  التح�شيل  اختبار  على 
ل�شاحلها  الفرق  كان  التي  املجموعة  .ولتحديد   )0.00( الإح�شائية  والدللة   )21.026(
التجريبية  الدرا�شة  جمموعتي  طلبة  لعالمات  امُلعّدلن  احل�شابيان  املتو�شطان  ُح�شب 

وال�شابطة على اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية البعدي واجلدول )4( يبني ذلك.
الجدول )4( 

المتوسطان الحسابيان المعّدالن لعامات طلبة مجموعتي الدراسة التجريبية
والضابطة على اختبار التحصيل في مادة التربية البيئية

الطاأ املعيارياملتو�شط ال�شابي املعدرّلالعدداملجموعة

3515.2890.405التجريبية
3412.6440.411ال�شابطة
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التجريبية  املجموعة  لعالمات طلبة  املعدل  احل�شابي  املتو�شط  اأن   )4( اجلدول  يبني 
على اختبار التح�شيل يف مادة الرتبية البيئية البعدي قد بلغ )15.289( ، وهو اأكرب من 
يف  التح�شيل  اختبار  على  ال�شابطة  املجموعة  طلبة  لعالمات  املعدل  احل�شابي  املتو�شط 
مادة الرتبية البيئية البعدي الذي بلغ )12.644( ، مما يدلل على فاعلية ا�شتخدام خرائط 
مقارنة  البيئية  الرتبية  مادة  يف  التجريبية  املجموعة  طلبة  حت�شيل  زيادة  يف  املفاهيم 

بطريقة املحا�رسة.
املجموعة  طلبة  تدري�ص  يف  املفاهيم  خرائط  ا�شتخدام  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وُتعزى 
التجريبية قد اأ�شهم يف حدوث التعلم ذي املعنى املبني على الفهم بدًل من حفظ املعلومات، 
وذلك من خالل قيام هوؤلء الطلبة بامل�شاركة يف اإعادة ترتيب املفاهيم البيئية مو�شوع 
العالقات  واإيجاد  عمومية،  الأقل  اإىل  عمومية  الأكرث  من  هرمية  �شورة  �شكل  يف  الدرا�شة 
بني تلك املفاهيم.وعليه، فاإن ا�شتخدام خرائط املفاهيم اأتاح للطلبة فر�شة دمج املعارف 
اجلديدة باملعارف ال�شابقة املوجودة لديهم لت�شكل ارتباطات منطقية اأدت اإىل ا�شتيعابهم 

للمفاهيم البيئية املرتبطة بتلوث الغذاء وخماطره.
طلبة  تدري�ص  يف  املفاهيم  خرائط  ا�شتخدام  باأن  القول  ميكن  �شبق،  ما  على  زيادة 
تعلمهم  اأثناء  يف  حوا�شهم  من  حا�شة  من  لأكرث  اإ�رساكهم  اإىل  اأدى  التجريبية  املجموعة 
للمفاهيم البيئية مما اأ�شهم باحتفاظهم باملعلومات، و�شهل عليهم ا�شرتجاعها عند اأدائهم 
در�شوا  الذين  ال�شابطة  املجموعة  طلبة  لدى  كان  مما  اأكرث  التح�شيلي،  الختبار  على 
الفاعل  الن�شاط  من  يحدُّ  الذي  التلقني  اأ�شلوب  على  املعتمدة  املحا�رسة  طريقة  با�شتخدام 

للمتعلم، ويقلل من فر�ص الحتفاظ باملعلومات لفرتة طويلة، و�شهولة ا�شرتجاعها.
والعرميي،  )اخلطايبة  الآتية:  ال�شابقة  الدرا�شات  نتائج  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد 
 Patankar, 2009;  ;2004  ،2011 العمري،  2010؛  ال�رسيف،  2007؛  اخلوالدة،  2003؛ 

. )Karakuyu, 2010، Wanj & Dwyer

، ودرا�شة )رفاع،  )ال�رساين، 2002(  النتيجة مع نتائج درا�شة  يف حني اختلفت هذه 
اأ�شارت اإىل عدم وجود اختالف بني خرائط املفاهيم والطريقة التقليدية يف  2003( التي 

التدري�ص يف زيادة حت�شيل الطلبة ب�شكل عام.

ثانياً- النتائج املتعلقة بفرض الدراسة الثاني ومناقشتها: 

ن�ص فر�ص الدرا�شة الثاين على ما ياأتي: ل يوجد فرق ذو دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدللة )α≥0.05( يف اجتاهات طلبة جامعة الزيتونة الأردنية نحو مادة الرتبية البيئية 

ُيعزى ل�شرتاتيجية التدري�ص )خرائط املفاهيم، وطريقة املحا�رسة( .
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ولختبار هذا الفر�ص ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات 
الطلبة يف جمموعتي الدرا�شة على فقرات مقيا�ص الجتاهات نحو مادة الرتبية البيئية، كما 

ح يف اجلدولني )5( ، و )6( . هو مو�شّ
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة في المجموعة التجريبية 
على فقرات مقياس االتجاهات نحو مادة التربية البيئية

رقم 
املتو�شط الفقرةالفقرة

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الرتتيبالن�شبية %

اأ�شعر اأن ملادة الرتبية البيئية اأهمية كبرية يف ن�رس الوعي البيئي 1
4.0860.78181.722بني اأفراد املجتمع.

اأ�شعر اأنني اكت�شبت مهارات بيئية نتيجة حل�شوري حما�رسات 2
3.5711.03771.4216مادة الرتبية البيئية.

�شيخيب اأملي اإذا عملت بعد اإكمال درا�شتي اجلامعية باإحدى املهن 3
3.6001.16872.0014التي لها عالقة بالبيئة.

3.4571.03969.1419اأ�شعر اأن مادة الرتبية البيئية غري م�شوقة.4
3.6291.08772.5812حما�رسات مادة الرتبية البيئية حمببة اإىل نف�شي.5

اأ�شعر اأن اخلطة الدرا�شية �شتكون اأكرث فائدة من غري مادة الرتبية 6
3.2571.03965.1429البيئية.

حبذا لو ت�شبح مادة الرتبية البيئية مادًة اإجبارية جلميع طلبة 7
3.3711.08767.4224اجلامعة.

3.4001.00668.0022اأ�شعر اأن ح�شوري ملحا�رسة الرتبية البيئية فيه م�شيعة للوقت.8

عندما اأكون يف حما�رسة مادة الرتبية البيئية فاإنني اأمتنى اأن ل 9
3.6860.75873.7210تنتهي.

3.4290.85068.5820اأ�شعر اأن مادة الرتبية البيئية ل ترتبط بحياتنا العملية.10
3.4860.91969.7218اأقدر جميع الباحثني يف جمال الرتبية البيئية.11

اأ�شعر باأنه ينبغي تكرمي الأ�شخا�ص واملوؤ�ش�شات املهتمة بالرتبية 12
3.8861.15777.728البيئية

3.3710.91067.4225ل اأحبذ امل�شاركة يف اأن�شطة حماية البيئة التي تقوم بها اجلامعة.13
3.6571.11073.1411 ل ارغب بامل�شاركة يف اأي حوار يدور حول الرتبية البيئية.14
3.4290.94868.5821ا�شتمتع بح�شور الندوات العلمية ذات ال�شلة بالرتبية البيئية.15
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رقم 
املتو�شط الفقرةالفقرة

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الرتتيبالن�شبية %

اأ�شعر بالرتياح عندما ت�شادف العطلة الر�شمية يف يوم به 16
3.4001.06368.0023حما�رسة مادة الرتبية البيئية.

اأ�شعر باملتعة عند قراءة املقالت والكتب ذات ال�شلة مبادة الرتبية 17
3.9711.01479.426البيئية.

اأحاول دائمًا اأن اأجد الفر�ص للتغيب عن حما�رسة مادة الرتبية 18
3.2291.06064.5830البيئية.

3.2860.86065.7228اأ�شعر بالرتياح عندما يتغيب مدر�ص مادة الرتبية البيئية.19

3.5710.91771.4217اأرغب يف ق�شاء اأطول وقت ممكن يف درا�شة مادة الرتبية البيئية.20

4.0000.93980.005اأرغب دائمًا يف ح�شور حما�رسات مادة الرتبية البيئية.21

3.6291.06072.5813مادة الرتبية البيئية من املواد غري املحببة اإىل نف�شي.22

4.0571.02781.143ا�شتمتع مب�شاهدة الربامج التلفازية ذات ال�شلة بالرتبية البيئية.23
3.6000.97672.0015ل اأن�شح اأحداً من زمالئي بالت�شجيل يف مادة الرتبية البيئية.24

�شجلت يف مادة الرتبية البيئية فقط لأنها تنا�شب جدول 25
3.3430.93866.8626حما�رساتي.

اأ�شعر باملتعة عندما اأجيب عن الأ�شئلة التي يطرحها مدر�ص مادة 26
4.1140.83282.281الرتبية البيئية.

اأ�شعر بامللل عند كتابة الأوراق البحثية املتعلقة مبادة الرتبية 27
3.9141.04078.287البيئية.

اأ�شعر باملتعة عندما ا�شرتك مبناق�شة زمالئي يف حما�رسة مادة 28
3.3141.15766.2827الرتبية البيئية.

3.7140.98774.289اأ�شعر اأن مو�شوعات مادة الرتبية البيئية جافة وغري ممتعة.29

لو قدر يل اأن اأكون اأ�شتاذاً جامعيًا فاإنني اأمتنى اأن اأكون حما�رساً 30
4.0291.07180.584ملادة الرتبية البيئية.

3.7300.461للمقيا�س ككل
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة في المجموعة الضابطة 

على فقرات مقياس االتجاهات نحو مادة التربية البيئية

رقم 
املتو�شط الفقرةالفقرة

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الرتتيبالن�شبية%

اأ�شعر اأن ملادة الرتبية البيئية اأهمية كبرية يف ن�رس الوعي البيئي 1
3.1180.94662.3510بني اأفراد املجتمع.

اأ�شعر اأنني اكت�شبت مهارات بيئية نتيجة حل�شوري حما�رسات 2
2.9411.25458.8219مادة الرتبية البيئية.

�شيخيب اأملي اإذا عملت بعد اإكمال درا�شتي اجلامعية باإحدى املهن 3
3.0881.19061.7612التي لها عالقة بالبيئة.

2.9121.24058.2420اأ�شعر اأن مادة الرتبية البيئية غري م�شوقة.4
3.0591.34761.1814حما�رسات مادة الرتبية البيئية حمببة اإىل نف�شي.5

اأ�شعر اأن اخلطة الدرا�شية �شتكون اأكرث فائدة من غري مادة الرتبية 6
2.6471.04152.9429البيئية.

حبذا لو ت�شبح مادة الرتبية البيئية مادًة اإجبارية جلميع طلبة 7
3.3531.22867.068اجلامعة.

2.7351.28754.7126اأ�شعر اأن ح�شوري ملحا�رسة الرتبية البيئية فيه م�شيعة للوقت.8

عندما اأكون يف حما�رسة مادة الرتبية البيئية فاإنني اأمتنى اأن ل 9
3.5291.08070.592تنتهي.

2.9711.02959.4118اأ�شعر اأن مادة الرتبية البيئية ل ترتبط بحياتنا العملية.10
3.0001.20660.0015اأقدر جميع الباحثني يف جمال الرتبية البيئية.11

اأ�شعر باأنه ينبغي تكرمي الأ�شخا�ص واملوؤ�ش�شات املهتمة بالرتبية 12
2.7941.14955.8824البيئية

2.8241.19356.4723ل اأحبذ امل�شاركة يف اأن�شطة حماية البيئة التي تقوم بها اجلامعة.13
3.1181.14962.3511 ل ارغب بامل�شاركة يف اأي حوار يدور حول الرتبية البيئية.14
2.8821.03857.6522ا�شتمتع بح�شور الندوات العلمية ذات ال�شلة بالرتبية البيئية.15

اأ�شعر بالرتياح عندما ت�شادف العطلة الر�شمية يف يوم به 16
2.9121.33458.2421حما�رسة مادة الرتبية البيئية.

اأ�شعر باملتعة عند قراءة املقالت والكتب ذات ال�شلة مبادة الرتبية 17
3.4121.15868.247البيئية.
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رقم 
املتو�شط الفقرةالفقرة

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الرتتيبالن�شبية%

اأحاول دائمًا اأن اأجد الفر�ص للتغيب عن حما�رسة مادة الرتبية 18
2.6771.00753.5328البيئية.

2.7061.03154.1227اأ�شعر بالرتياح عندما يتغيب مدر�ص مادة الرتبية البيئية.19
3.0001.15560.0016اأرغب يف ق�شاء اأطول وقت ممكن يف درا�شة مادة الرتبية البيئية.20
3.5001.21270.003اأرغب دائمًا يف ح�شور حما�رسات مادة الرتبية البيئية.21
3.0001.04560.0017مادة الرتبية البيئية من املواد غري املحببة اإىل نف�شي.22
3.4411.33068.825ا�شتمتع مب�شاهدة الربامج التلفازية ذات ال�شلة بالرتبية البيئية.23
3.0881.05561.7613ل اأن�شح اأحداً من زمالئي بالت�شجيل يف مادة الرتبية البيئية.24

�شجلت يف مادة الرتبية البيئية فقط لأنها تنا�شب جدول 25
2.7651.07555.2925حما�رساتي.

اأ�شعر باملتعة عندما اأجيب عن الأ�شئلة التي يطرحها مدر�ص مادة 26
3.4711.18769.414الرتبية البيئية.

اأ�شعر بامللل عند كتابة الأوراق البحثية املتعلقة مبادة الرتبية 27
3.4411.37568.826البيئية.

اأ�شعر باملتعة عندما ا�شرتك مبناق�شة زمالئي يف حما�رسة مادة 28
3.1770.99963.539الرتبية البيئية.

2.6181.12952.3530اأ�شعر اأن مو�شوعات مادة الرتبية البيئية جافة وغري ممتعة.29

لو قدر يل اأن اأكون اأ�شتاذاً جامعيًا فاإنني اأمتنى اأن اأكون حما�رساً 30
3.6470.98172.941ملادة الرتبية البيئية.

3.1520.537للمقيا�س ككل

يتبني من اجلدولني )5( و )6( اأن هناك فرقًا بني املتو�شط احل�شابي الكلي ل�شتجابات 
البيئية  الطلبة يف املجموعة التجريبية على فقرات مقيا�ص الجتاهات نحو مادة الرتبية 
والذي بلغ )3.730( واملتو�شط احل�شابي الكلي ل�شتجابات الطلبة يف املجموعة ال�شابطة 
اإذا كان هذا الفرق ذا دللة  على فقرات ذلك املقيا�ص والذي بلغ )3.152( .وملعرفة فيما 
اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( اأُ�شتخدم اختبار )ت( للبيانات امل�شتقلة، واجلدول 

)7( يبني نتائج هذا الختبار.
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الجدول )7( 
نتائج اختبار )ت( للبيانات المستقلة الستجابات الطلبة في مجموعتي الدراسة 

على مقياس االتجاهات نحو مادة التربية البيئية 

م�شتوى الداللةقيمة )ت( درجات الريةاالنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيالعدداملجموعة

353.7300.461التجريبية
674.8060.00

343.1520.537ال�شابطة

)0.05≤α( اأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )يتبني من اجلدول )7
الرتبية  مادة  نحو  الجتاهات  مقيا�ص  الدرا�شة على  الطلبة يف جمموعتي  ا�شتجابات  بني 

البيئية ول�شالح طلبة املجموعة التجريبية الذين در�شوا با�شتخدام خرائط املفاهيم.
املجموعة  طلبة  تدري�ص  يف  املفاهيم  خرائط  ا�شتخدام  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  وُتعزى 
التجريبية- كونها ا�شرتاتيجية جديدة عليهم- قد اأ�شهم يف م�شاركتهم الفاعلة يف املواقف 
غالبًا  ي�شاحب  الذي  وال�شجر  امللل  من  لديهم  وقلل  باأنف�شهم،  ثقتهم  من  وزاد  التعليمية، 
تعلم  انتباههم، ودافعيتهم نحو  واإثارة  اهتمامهم،  زيادة  اإىل  اأدى  طريقة املحا�رسة، مما 
املفاهيم البيئية مو�شوع الدرا�شة، و�شاهم يف تنمية اجتاهاتهم نحو مادة الرتبية البيئية 

ب�شكل اأكرب من اأقرانهم يف املجموعة ال�شابطة.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�شة )Karakuyu, 2010( التي اأ�شارت اإىل وجود 
نتائج  اختلفت مع  املفاهيم.يف حني  ا�شتخدام خرائط  الطلبة نحو  لدى  ايجابية  اجتاهات 
درا�شة )ال�رساين، 2002( ودرا�شة )رفاع، 2003( التي اأ�شارت اإىل عدم وجود اختالف بني 

خرائط املفاهيم والطريقة التقليدية يف التدري�ص يف تنمية اجتاهات الطلبة نحو العلوم.

التوصيات: 

يف �شوء النتائج التي تو�شلت اإليها هذه الدرا�شة، يو�شي الباحث با ياأتي: 
خرائط أ.  ا�شتخدام  على  وت�شجيعهم  اجلامعات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  توجيه 

املفاهيم يف تدري�ص الطلبة يف مرحلة التعليم اجلامعي.
خرائط . 2 ت�شمني  اإىل  اجلامعات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  تطوير  مراكز  دعوة 

املفاهيم �شمن براجمهم التدريبية.
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من . 3 وغريها  البيئية-  الرتبية  ملادة  العلمية  املراجع  حمتوى  يف  النظر  اإعادة 
املواد الدرا�شية اجلامعية- بغر�ص تزويدها بخرائط املفاهيم التي ت�شاعد الطلبة على فهم 

املفاهيم املت�شمنة يف هذه املراجع.
اأثر ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف تدري�ص . 4 اإجراء املزيد من الدرا�شات التي تتناول 

مواد درا�شية اأخرى يف مرحلة التعليم اجلامعي، وتتناول متغريات اأخرى: كالتفكري الإبداعي، 
والتفكري الب�رسي.



202

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم في حتصيل طلبة جامعة الزيتونة األردنية 
د. محمد حسن الطراونةفي مادة التربية البيئية واجتاهاتهم نحوها

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

ا�شتخدام . 1 فاعلية   .  )2003( العزيز  عبد  با�شمة  والعرميي،  حممد  اهلل  عبد  اخلطايبة، 
خرائط املفاهيم يف حت�شيل طالبات ال�شف الأول الثانوي للمفاهيم العلمية املتعلقة 
بوحدة » ت�شنيف الكائنات احلية« واحتفاظهن بها. ر�شالة اخلليج العربي، العدد 88، 

�ص )41- 94( . 
اخلوالدة، �شامل )2007( . فعالية التدري�ص بخرائط املفاهيم يف حت�شيل طلبة املرحلة . 2

اجلامعية الأوىل تخ�ش�ص معلم �شف يف مو�شوع اخللية واأن�شطتها من مادة مفاهيم 
علوم حياتية و�شحية وعلى تفكريهم العلمي. جملة جامعة اأم القرى للعلوم الرتبوية 

والجتماعية والإن�شانية، املجلد17، العدد 2، �ص )186- 244( . 
اخلوالدة، �شامل )2003( . فاعلية منوذج التعلم البنائي يف حت�شيل طلبة ال�شف الول . 3

الثانوي العلمي يف مادة الأحياء واجتاهات الطلبة نحوها. ر�شالة دكتوراه غري من�شورة، 
جامعة عّمان العربية، عّمان، الأردن. 

الدردور، عامر حممد )2001( . اأثر ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف تنمية التفكري الناقد . 4
الريموك،  ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة  الأ�شا�شي.  ال�شاد�ص  ال�شف  لدى طلبة 

اربد، الأردن. 
الأحياء. . 5 مادة  نحو  الثانوي  الثالث  طلبة  اجتاهات   .  )1989( الوارث  عبد  الرازحي، 

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة الريموك، اربد، الأردن. 
ربيع، عادل وربيع، هادي وربيع، احمد )2010( . الرتبية البيئية. الطبعة الأوىل، عّمان: . 6

دار عامل الثقافة للن�رس والتوزيع. 
طالب . 7 حت�شيل  حت�شني  يف  املفاهيم  خرائط  ا�شتخدام  فاعلية   .  )2003( �شعيد  رفاع، 

 ،1 املجلد  امللك خالد،  العلوم. جملة جامعة  نحو  واجتاهاتهم  املتو�شط  الثاين  ال�شف 
العدد1، �ص )20- 47( . 

زيتون، عاي�ص حممود )2007( . النظرية البنائية وا�شرتاتيجيات تدري�ص العلوم. الطبعة . 8
الأوىل، عّمان: دار ال�رسوق للن�رس والتوزيع. 



203

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والثالثون )2( - تشرين 

ال�رساين،  مقبل. )2002( . اأثر ا�شتخدام خرائط املفاهيم يف تدري�ص مقرر الأحياء على . 9
حت�شيل واجتاهات طالب كلية املعلمني بحائل. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة 

اأم القرى، ال�شعودية. 
الأوىل، . 10 الطبعة  البيئية.  الرتبية  يف  درا�شة  والبيئة:  الإن�شان   .  )2010( راتب  ال�شعود، 

عّمان: دار الثقافة للن�رس والتوزيع. 
ال�رسيف، اإبراهيم )2010( . اأثر ا�شتخدام خرائط املفاهيم على التح�شيل الدرا�شي لدى . 11

الأندل�ص  جملة  ال�شودان.  يف  نيال  مبدينة  الأ�شا�ص  مرحلة  من  الثامن  ال�شف  تالميذ 
للعلوم الجتماعية والتطبيقية، املجلد3، العدد1، �ص )174- 195( . 

ال�شمري، زينب ح�شن )2012( . فاعلية ا�شرتاتيجية خرائط املفاهيم يف تكوين ال�شورة . 12
الفنية الكتابية وتنمية مهارات التفكري الإبداعي يف مادة التعبري لدى طالبات ال�شف 
للدرا�شات  الإ�شالمية  اجلامعة  جملة  ال�شعودية.  العربية  اململكة  يف  متو�شط  الثالث 

الرتبوية والنف�شية، املجلد 20، العدد 2، �ص )275- 329( . 
العبو�ص، تهاين والعاين، روؤوف )2013( . اأثر ا�شرتاتيجية الأحداث املتناق�شة يف تنمية . 13

املفاهيم والجتاهات العلمية لدى طالبات املرحلة الأ�شا�شية العليا يف الأردن. جملة 
جامعة النجاح لالأبحاث )العلوم الإن�شانية( ، املجلد27، العدد 1، �ص )141- 180( 

العمري، �شعيد )2011( . اأثر ا�شتخدام ا�شرتاتيجية خرائط املفاهيم يف التح�شيل الآين . 14
العربية  باململكة  الأحياء  مادة  يف  العلمي  الثانوي  الثالث  ال�شف  لطالب  واملوؤجل 

ال�شعودية. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة، جامعة موؤتة، الكرك، الأردن. 
من�شورات . 15 والتعليم.  التعلم  يف  والتقومي  القيا�ص   .  )2011( واآخرون  عبداهلل  الكيالين، 

جامعة القد�ص املفتوحة. 
نوفاك، جوزف وجوين، بوب )1995( . تعلم كيف تتعلم. الطبعة الأوىل. ترجمة ال�شفدي، . 16

اأحمد ع�شام وال�شافعي، اإبراهيم حممد. الريا�ص: عمادة �شوؤون املكتبات، جامعة امللك 
�شعود. 



204

فاعلية استخدام خرائط املفاهيم في حتصيل طلبة جامعة الزيتونة األردنية 
د. محمد حسن الطراونةفي مادة التربية البيئية واجتاهاتهم نحوها

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Gauld, C. (1992) . The scientific attitude and science education, Science 

Education. 66 (1) , 61- 80. 

2. Ivie, S. D. (1998) . Ausubel’s learning theory: An approach to teaching 
higher order thinking skills. High School Journal, 82 (1) , 35- 42. 

3. Karakuyu, Y. (2010) . The effect of concept mapping on attitudes and 
achievement in a physics course. International Journal of the Physical 
Sciences, 5 (6) , 724- 737. 

4. Novak, J. D. (2010) . Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept 
maps as facilitative tools in schools and corporations. Journal of e- 
Learning and Knowledge Society,6 (3) , 21- 30. 

5. Novak, J. D. (2002) . Meaningful learning: The essential factor for 
conceptual change in limited or inappropriate propositional hierarchies 
leading to empowerment of learners. Science Education, 86 (4) , 548–571. 

6. Odum, A. L. , & Kelly, P. V. (2001) . Integrating Concept Mapping and 
Learning Cycle to Teach Diffusion and Osmosis Concepts to High School 
Biology Students. Science Education, 85 (6) , 615- 635. 

7. Patankar, P,. (2009) . Development of concept food chain among IX std. 
students by concept mapping. Gyanodaya: The Journal Of Progressive 
Education, 2 (2) , 77- 81. 

8. Wang, C. X. & Dwyer, F. (2004) . Effect of three concept mapping 
strategies and prior knowledge in a web- based learning environment. 
Journal of Educational Technology Systems, 32 (4) , 377- 397. 




