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effective technological means shortening the time and effort, and 

thus open the prospects for the application of similar studies and 

adopted in the delivery of knowledge for future generations . 

Keywords: conceptual maps - learner motivation - Active Learning 

 

 : مقدمة

العصر الحالي بالتغيرالسريع والتطور الهائل في مجال العلوم يتميز 

التكنولوجيا نواحي الحياة بدأ بلعب االطفال وانتهاء لوماتية إذ غزت معوالتكنولوجيا وال

وهذا التقدم الهائل في مجال المعرفة والتكنولوجيا  .إلخ...باألنترنت واألقمار الصناعية

القدر الكافي من المهارات  يتطلب من كل فرد اإللمام بالقدر المالئم من المعرفة وامتالك

 . ليتكيف مع الوسط الذي يعيش فيه

شك فيه ان مباحث العلوم تقف وراء جزء كبير من هذا المحصول ومما ال 

التي تعمل على توفير التقدم العلمي الذي يتمثل في األجهزة و المستحدثات التكنولوجية 

الكبير لنا وتحقيق كم كبير من الرفاهية للبشرية، ومن أجل ذلك نحتاج المناهج إعطاء 

تفسير الظواهر واكتساب المفاهيم التي  المتعلم معلومات ومعرفة عن طبيعة العلوم و

ولقد أصبح من متطلبات هذا القرن توظيف هذه العلوم  .تمثل جوهر ما يشغل اإلنسان

وتوظيفها في الحياة اليومية األمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام المعلمين ألن من مهامهم 

حيث تجعل التعلم الرئيسية تبسيط هذه المعلومات وتوصيلها للمتعلمين بصورة سهلة، ب

وال يتم ذلك إال إذا قام المتعلمون بدمج المعلومات الجديدة ببنيتهم  ،ذو معنى بالنسبة لهم

 .المعرفية وماهو موجود في خبرات سابقة في هذه البنية

وتبرز أهمية المفاهيم العلمية في انها تقلل من تعقد البيئة فهي لغة العلم ومفتاح 

تنظم ونتصنف عددا كبيرا من األحداث واألأشياء والظواهر  المعرفة العلمية، حيث أنها

التي تشكل بمجموعها المبادىء العلمية الرئيسية و البنى المفاهيمية والبنى المفاهيمية 

التي تمثل نتاج علم كما تساعد المفاهيم العلمية في حل وفهم المشكالت التي تعترض 

 (911: 8119خطايبة، ) ''.الفرد في مواقف حياته اليومية

إن اكتساب الفرد ألي مفهوم علمي يتم على مراحل أو حلقات مستمرة ومن ثم 

علميا يكتسبها الفرد خالل تكوينه لهذا المفهوم و افكار غير دقيقة أفإن أي خبرات خاطئة 

تكوين أطر ومفاهيم بديلة تنطوي على فهم خاطىء لهذا الفرد ليس فقط  لىإتؤدي حتما 

للمفهوم موضع التكوين فحسب، بل أيضا لما يترتب عليه وما يرتبط به من خبرات، 

      ( 55: 8111صبري وتاج الدين، .)أفكار ومفاهيم اخرى الحقة

الحفظ  التقليدية ال تؤدي إال إلى المزيد منونظرا ألن اساليب التدريس 

واإلستظهار، فهي تهتم بحفظ الحقائق و المعلومات والنظريات دون مساعدة المتعلمين 

استراتيجيات تدريسية مناسبة   على فهم الظواهر المحيطة بهم فإنه من المهم استخدام
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لتعديل التصورات البديلة ومن هذه االستراتيجيات القائمة على أفكار النظرية البنائية، 

الفرد يبني بنفسه المعلومات والمعرفة العلمية التي يكتسبها وهذا يعتمد  والتي ترى ان

البلبيسي، )''.من خالل البئية التي يعيش فيها ويتفاعل معها على الخبرات التي يمر بها

8112 :10)    

تمثل ظاهر وواضح للمفاهيم التي لدى الفرد، فإنها  ن خرائط المفاهيمالونظرا 

مين أن يتبادلوا وجهات نظر في السبب الذي من أجله يكون تسمح للمعلمين والمتعل

إرتباط معين وخاص بالمفاهيم ربطا سليما وجيدا، وأن يدركوا روابط مفقودة بين 

المفاهيم وبالتالي فهي تساعد على فهم المفاهيم العلمية فهما صحيحا، وتساعد أيضا على 

  (  18 : 9110نوفاك وجووين،) ''.إدراك العالقات فيما بينها

إلستخدام خرائط المفاهيم في زيادة فعالية  ومما سبق تظهر األهمية البالغة

العملية التعليمية وزيادة تناسق البناء المعرفي في ذهنية المتعلم وبنائه المعرفي، ويصبح 

خرائط )التعلم اكثر توظيفا في الحياة، ومن أنواع خرائط المفاهيم الخرائط المعرفية 

قيق العصف الذهني في موضوع أنها أسلوب فني مفيد لتح التي أكد المربون( المعلومات

     .معين وتصور، وتصف العالقات بين األفكار في حقل من المحتوى التعليمي

التصورات البديلة في إعاقة عملية التعلم للمفاهيم العلمية وصعوبة  ونظرا لما تحدثه

ثة تعديلها بأساليب التدريس التقليدية، لذا يتضح أهمية استخدام استراتيجيات تدريسية حدي

 الكشف عن أثرلتعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية و تستهدف هذه الورقة البحثية 

استخدام استراتيجية الخرائط المفاهيمية الرقمية على إثارة دافعية المتعلمين على التعلم 

 :وطرح التساؤل التالي النشط

ثارة دافعية المتعلمين على ما أثر استخدام استراتيجية الخرائط المفاهيمية الرقمية على إ -

  ؟ التعلم النشط

 : أهداف الموضوع. 1

توظف يمية إلكترونية لفعالية بيئة تعالتعرف على تسعى هذه الورقة البحثية إلى 

والدافعية  اراتهمالفي تنمية و الخرائط المفاهيمية الرقمية النشط لم استراتيجيات التع

  .للتعلم لدى المتعلمين

 : أهمية الموضوع. 2

م لية التعلم في عملمتعلى الدور الفاعل للالتركيز ع الورقة البحثية فيتتضح أهمية هذه 

مواكبة ذلك من خالل م النشط في تحقيق لى التعلودور استراتيجيات التدريس المعتمدة ع

 ،مةفتراضي في العملية التعلياإلالتوجهات الحديثة التي تنادي بتوظيف تكنولوجيا الواقع 

ا في تطوير هى الويب وتوظيفلالتقنيات الحديثة القائمة ع نستفادة مالل نميلمساعدة المعو

في المتمثل تقدم نوعاً جديدا من مستحدثات تكنولوجيا التعليم ، بحيث التدريسطرق 

 .قد تفيد الباحثين والمعلميناستخدام الخرائط المفاهيمية الرقمية، والتي بدورها 
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 :المصطلحات الموضوع تحديد . 3

 :يم هاستراتيجية خرائط المفا. 1.3

النشط، والتي تساعد  لماستراتيجيات التع من يـمهتعتبر استراتيجية خرائط المفا

ولة، حيث ها بسهملا وتعهحفظ نميلالمتعيسهل على ا، مما هفيما بين هيمى ربط المفالع

، هفرصة إبداء آرائ هليمي، وتتيح لالتعالموقف في  لمالمتع اشتراكى لتساعد ع

 اإليجابيإلى  موقف سلبي ها تنقل المتعلم منوالمشاركة في المناقشة الصفية، حيث أن

نترنت في األالحاسوب وشبكة م يستخد نأ لمويستطيع المع. يميةلمية التعلأثناء الع

ى لع نيكو نـ ألمى المعلع كذلكالمنشودة، وتحقق األهداف يمية حتى هالخريطة المفا

يضفي  م األلواناستخدامثل الفائدة المرجوة، تحقيق برمجية حتى يستطيع بكل معرفة 

  .والتشويقى الخارطة مميزات متعددة كالوضوح لع

 : يم الرقميةهتعريف استراتيجية خرائط المفا. 2.3

استراتيجية '':اهبأن ميهالمقصود باستراتيجية خرائط المفا نأ(: شاهين)ترى 

ى دراسة البنية التركيبية لوالتي ترتكز ع ،ألوزبلالمعرفي لم التعى نظرية لقائمة ع

في تطوير  مي تستخدهومات الجديدة، ولا بطريقة مع المعهالسابقة ودمج لمومات التعلعمل

استراتيجية '':اهبأن (بيلالش)ا هوتعرف.  (801: 8111،شاهين)''مبتكرة في التدريسطرق 

معنى،  وذ لمالتع لجعلبة لالط أولمون المعا هاستراتيجيات التدريس التي يستخدم نم

م الشامل وهالمف نرمية يكوهقة، في صورة الذات الع هيمالمفا نمجموعة م نم نوتتكو

 (11: 8191،بيلالش)''.الفرعيةهيم المفا نبالقمة وفي القاعدة عدد م

مجموعة مفاهيم يمثل مخطط '': اهيمية بأنهالخريطة المفا (ي والعريشي والسيدلع) نويبي

رمية بحيث هة لسلا بطريقة متسهترتيب يتمالمتضمنة في موضوع ما، و هيمالمفا نم

عمومية بالتدرج في المفهوم األقل  مى الخريطة، ثـلفي أع الشاملو، أمالعا موهيوضع المف

ا هذات العمومية المتساوية بجوار بعضهيم توضع المفا نالمستويات التالية مع مراعاة أ

يكتب هم المترابطة بخطوط، أو أسهيم المفا نالربط بي يتمواحد، و البعض في مستوى

 :8191 ،ي والعريشي والسيدلع)''.اهقة بينالمات التي توضح نوع العلا بعض الكهيلع

918) 

بأدوات  هيمببناء خرائط المفا تهتماستراتيجية '' :اهبأن (يلالمعي)ويقصد بها 

داخل نص والرموز لبإنشاء روابط تشعبية لى تطبيقات الحاسب، وتسمح لحديثة تستند ع

عناصر المعرفة، وتوفير روابط لمصادر  نوالربط بيالخريطة وإنشاء روابط فرعية 

استراتيجية قائمة : " اهى أنلع ( أبو عمرة) اهوتعرف. (15 :8199،يلالمعي) ''.المعرفة

 هيمبناء خرائط المفاا هفي موتقنية تربوية حديثة، ويتـألوزبل المعرفي  لمى نظرية التعلع

شكل  نالخرائط عبارة ع ن تلكب، وتكووى برامج الحاسلبأدوات حديثة تستند ع

فة، يكتب لمخت نوألواخالل أسهم بأشكال  نا البعض مهببعض هيمتخطيطي يربط المفا

ذه هوآخر، وعند إعداد مفهوم  نة بيالقالع نالتي تبيبكلمات الربط  تعرفمات لا كهيلع
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هيم تندرج إلى المفا الشكل ثمعمومية في قمة  كثراأل هيمتوضع المفا نأالخرائط يراعى 

يمية إلكترونياً، هالمفا الخرائطم برامج خاصة برسذلك من خالل  يتم، حيث األقل فاألقل

إنتاج الخرائط إلى عدة صيغ م الخرائط مرفقة بالصور التوضيحية ويتـ نحيث تكو

 (11 :8192،أبو عمرة ) ''.قةلمخت

 : التعلم النشطتعريف . 3.3

ى لعم والقائ نالواحد والعشري ننماط الحديثة في قراأل نالنشط م لميعد التع 

حسب لم التع هستراتيجيات الحديثة، ويعتمد فياإل نالعديد مم النشاط، والذي يقد

، مـهملمعا في مجموعات لزيادة تع نميلالمتعيعمل مجموعات صغيرة متحاورة، بحيث 

الجمع  نإ .نقيلى الحفظ والتلعم يدي القائلالتقلم التع نأكثر قيمة م لهيجعذا ه، ولهموتفاع

مجموعة صغيرة،  داخلا المناقشة هضمن نستراتيجيات، والتي ماإل نالعديد م نبي

في  ركنشط، ومشا لمالمتع تجعلني، هالذصف دوار، والمشروعات، والعاأل تمثيلو

ة، وفرض لسئاألطرح : هافة منلبأنشطة مخت لمالمتع ميمية، حيث يقولية التعلالعم

التعريفات  نالكثير م نوقد ذكر التربويو .الفروض، البحث، القراءة، الكتابة، التجريب

ا هتالا وتفصيهة، وفي معانيهج نا مهفت في صياغتلالنشط والتي اختلم التي تخص التع

ا الواقعية هظرتا ونهرهحوظا في جولفا مالاخت هناك نيكلم  ذلكة أخرى، ومع هج نم

 .لمأنواع التع نذا النوع مهإلى 

جراءات التي يتبعها المتعلم داخل اإلمجموعة من الخطوات و''عبارة عن وهو  

فكار الموجودة بالبنية األمجموعات التعلم بعد التخطيط مسبق لها بشرط أن تكون 

بنفسه، وأن يحل فكار المقدمة له، وأن يدركها المتعلم ألالمعرفية للمتعلم مرتبطة با

التعارضات المعرفية التي تواجهه عن طريق المشاركة والتحاور، والتفاعل الصفي في 

 ''. مجموعات منظمة، ومن خالل أنشطة تعليمية موجهة تعتمد على المناقشات الصفية

 (11: 8198 محمد يوسف،)

لم نمط تع''أن التعلم النشط عبارة عن وأبو عرقوب هوشتيعقل ويعتبر سعادة و 

ية لوالمشاريع بفاع ننشطة والتمارياألبة في لالط يشاركواحد، حيث  نفي آليم وتع

يجابي، والحوار اإلصغاء إلباهم يمية غنية متنوعة، تسمح للبيئة تعخالل  نكبيرة، م

والتأمل العميق لكل ما تتم ، والتحليل السليمالبناء، والمناقشة الثرية، والتفكير الواعي، 

 همبعض نبي اراءسية أو أمور، أو قضايا، أو رامادة د نم هوطرحه قراءته أو كتابت

 هتحت إشراف همبأنفس همـ أنفسليممسؤولية تع تحملى لع هميشجع لمبعضاً، مع وجود مع

ى بناء لج المدرسي، والتي تركز عهمنلل تحقيق األهداف الطموحةإلى  هم، ويدفعالدقيق

وأبو  هوشتيعقل سعادة و) ''.رجل الغداليوم و بدية لطالب األة ولالشخصية المتكام

 (11: 8112، عرقوب
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في يشارك الطالب  يجعلالذي  لمالتع ذلك وهالنشط لم التع نأ '' (أحمدـ)يضيفبينما 

بحث وقراءة وكتابة تقارير  نميقوم به ما خالل  نية ونشاط مليمي بفاعلالتع الموقف

 (25 :ـ8111،أحمد) '' .إشراف وتوجيه المعلم تحت

لم يميل إلى إكتشاف ما يدور المتع ألن، ن المجهولالبحث ع هدفهالنشط  لمالتع نأوبما 

 لمالتع (نوآخروكوجك )ا، فقد عرفتهملا وتعهكتشافومعارف بسعى إل اراتهم نمحوله 

تشمل يمي، ولالتعموقف في ال لمى إيجابية المتعلسفة تربوية تعتمد علف: " هالنشط بأن

لم المتعي تهدف إلى تفعيل دور جراءات التدريسية التاإلجميع الممارسات التربوية و

 هى ذاتلع لموالبحث والتجريب، واعتماد المتعلعمل ا ن خاللملم التعم ، حيث يتهوتعظيم

 لمو تعهات، وهتجااإلو مالقيـ نارات، وتكويهومات واكتساب الملى المعلعالحصول في 

وكات لا السهوينتج عن لما المتعهفة التي يمارسليمية المختلنشطة التعاألى لعم قائ

يمي لالتعقف يجابية في الموواإلة لالفاعلم ى مشاركة المتعلدفة التي تعتمد عهالمست

 (958 :ـ8112، نوآخروكوجك )''.ميلالتع

تشمل كل منظومة إدارية وفنية  '':هالنشط بأن لمى التعلع (الرفاعي)وأكد

والتدريس، والتي  لما استراتيجية التعهفي، بما هفعاليات هيمي، وتوجلالتعالموقف مكونات 

يمية التي لنشطة التعاألا ه، وتتنوع ب(الجانب المعرفي)ومات لالخبرات والمعم تقد

 هلدي ن، وتتكولما المتعهفييشارك التربوية التي  اقفا الموه، وتتعدد بلما المتعهيمارس

ووفق قدراته ، لمالمتعول ح لما التعهويتمركز فيبل  ،(الجانب الوجداني)وكات لوالسيم الق

الجانب )دائية األارات همشاركا إيجابيا، ويكتسب الم ن، ويكووامكانياته

 (55: 8198، الرفاعي).)اريهالم

والتقنيات تلك اإلجراءات  نالنشط عبارة علم التع نأ''  (أيوب)  وترى

عن التلقين بعيدا اال فع رابحيث يؤدي الطالب دوة التي تتمركز حول الطالب نشطاألو

يخطط  نو مه، وللحصول على المعلوماتيسعى ويبحث  نو مهفالسلبي للمعلومات، 

 (92 :ـ8191،أيوب)  .ليطبق تعلمهنشطة ألبا مويقوم وينظ

الذي يوفر بيئة لم التع طرائقأحد :" نهبألم النشط تعلتعريفا ل( الجمل) وأضافت

 يشارك ن، وأهبنفس هنفس لمهإمكانية تعطالب لذه البيئة تتيح لهو ،تربوية غنية بالمثيرات

ية لالعق هوقدرات هاراتهمم ع، ويستخدالطاإلبالقراءة والبحث و هقيام خالل نية ملبفاع

 (2: 8191الجمل، ) .لم وإشرافهات المعهتوجيصل للمعرفة التو يا فيلالع

 ىلع (يلالسيد ع) هيلالنشط ما ركز ع لمالتعـم وهفلمالتعريفات الدقيقة  نبي نوم

يتحدث ويسمع  نطالب بألالتي تسمح ل لماستراتيجيات التع نمجموعة م نعبارة ع '': هأن

كذلك تدريبات النشط لم التع ن، ويتضمهإلي مج المقدهمحتوى المن يتأملويقرأ ويكتب و

 (811 :ـ8199،ي لالسيد ع)لحل المشكالت 

مية التطبيقية، وغير لالصغيرة، ودراسة الحالة والممارسة الع العملمجموعات 

 .هويطبق هملما يتعكل الطالب في يتامل  نب ألنشطة المتعددة التي تتطاأل ذلك من
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يسمح  لمنمط تع نالنشط عبارة ع لمالتع نوقد اتفقت جميع التعريفات السابقة في أ

حيث لم المتعحول نا متمحور ه لمالتع نالذاتية، حيث أ همحسب قدراتلم بالتع نميلمتعلل

تلك ر هحوظاً في جولملك يكن هناك إختالفا نشطة، ومع األ م وينظـم يقو نم وه هأن

الواقعية إلى هذا النوع من أنواع التعلم، وإنما إختلفت في صياغتها  اهالتعريفات ونظرت

  . وفي معانيها وتفصيالتها

و منظومة إدارية وفنية، هالنشط  لمالتع نالتعريفات السابقة ترى الباحثة أ ن خاللم

 :يهو عدة مكونات يشمل

  ( اريةهالمعرفية والوجدانية والم) األهداف 

 (هميسر ومرشد وموج) لم المع 

 ( ميةليمية التعلية التعلمحور العم )لم المتع 

 ( خبرات وتطبيقات )ج هالمن 

 م الشاملالتقوي.  

 التغذية الراجعة.  

 : في الشكل التالي كما تانا الباحثهوقد وضحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثتين  مكونات منظومة التعلم النشط(: 11) شكل رقم

 :الدراسات السابقة. 4

 (2114إسماعيل ) دراسة. 1.4

في ضوء  ةتشاركي ةبيئة إلكترونيم تصميأثر التعرف على دفت الدراسة إلى ه

ب الارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طهومالتحصيل ى تنمية لية علالنظرية التواص

التجريبي، وتكونت  هج شبهجراء الدراسة استخدمت الباحثة المنإل، وميلتكنولوجيا التع

م حاسب آلي قسل ب الفرقة الثالثة شعبة معمالط نطالباً وطالبة م 01 نعينة الدراسة م

ة في اختبار لبناء أدوات الدراسة والمتمثم الدراسة تـولتحقيق أهداف ، ميـلتكنولوجيا التع

 المعلم
التغذية 
 الراجعة

المتعلم 

 محور التعلم

 المنهج   
 
 
 

التقويم 
 الشامل

 األهداف
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لم بيئة التعـ كل منت الدراسة إلى فعالية لإلكترونية، وقد توصلم ي وبيئة تعلتحصي

ي يدية فللكتروني التقلم اإلية وبيئة التعـللكتروني التشاركي في ضوء النظرية التواصاإل

لصالح  (ارات إدارة المعرفة الشخصية هم -اريهداء الماأل –المعرفييل التحص)تنمية 

لكتروني التشاركي في ضوء النظرية اإل ملبيئة التع و كذلك تقويةداء البعدي، األ

داء األ – المعرفييل التحص)يدية في تنمية للكتروني التقاإل ماى بيئة التعلية علالتواص

ارات هم – CS5 يمية ببرنامج أدوب دري ويفرلإنتاج مواقع تعارات هم –اري هالم

 ـليم ب تكنولوجيا التعاللدى ط (إدارة المعرفة الشخصية

 (2113حمدي ) دراسة. 2.4

ارات هإلكتروني شخصي لتنمية ملم ية بيئة تعلدفت الدراسة إلى تقصي فاعه

الدراسة استخدمت جراء إلبجامعة المنصورة، ولم يمي لدى مصممي التعلالتعم التصمي

 80 نتجريبي، وتكونت عينة الدراسة م هج الشبهي والمنليلج الوصفي التحهالباحثة المن

بناء أدوات الدراسة م الدراسة تولتحقيق أهداف  جامعة المنصورة، نممصمما تعليميا 

ت لالنتائج التي توصهم أ نمنتج، ومم ي رقمي واستمارة تقييـلة في اختبار تحصيلوالمتمث

متوسطي  نبي (1551ة اللعند مستوى د)إحصائيا  فروق دالةا الدراسة وجود هإلي

الفني م في بطاقة التقيي كذلكي ولختبار التحصياإلي والبعدي في لالقب ندرجات التطبيقي

كما كان لصالح التطبيق البعدي، كترونية واإلل ملكتروني يعزى لبيئة التعاإلمقرر لل

 لم ال تقل عن المعرفي لمصممي التعالتحصيل ي تنمية ية فلوجود فاع نكشفت الدراسة ع

  .بالكعندما تقاس بالنسبة المعدلة لكسب  958

 :يم الرقميةهأهمية استراتيجية خرائط المفا. 5

كل من ، والتي تساعد هيممية خرائط المفاهأ نالنقاط التي تبي نالعديد مهناك 

  : في النقاط التالية (الدعدي) اهوضحت، وقد تحقيق األهداف المنشوذةفي لم والمتعالمعلم 

 :    أهميتها بالنسبة للمتعلم . 1.5

 فةلالمختهيم ا وتميز المفاهفيما بينهيم ربط المف.  

 هيمالمفا نقة بيالنوع الع نالبحث ع. 

 همللما يتع اومستوعب هيممفالمنظماً ل جعل المتعلم.  

 ذي معنىلم تع قيقوتح اأكاديمي نميلمستوى المتعم تقوي.  

  العلميات لبعض عمبهم واكسا نميللدى المتعحل المشكالت  مهاراتتنمية. 

 نميلارات اجتماعية لدى المتعهتطور م.  

 اهمادة الدراسية التي يدرسونلخصا للم نميلمتعلتوفر ل. 

 :لممعلا بالنسبة لهميتهأ. 2.5

 ينملأفكار المتعم التخطيط الجيد لمدرس وتنظي.  

 لم والمتعلم المع نبيواإلحترام المتبادل  نتنمية روح التعاو. 

 ةلتوفير بيئة صفية لمناقشة صفية فاع. 
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 وتقويمهم ااريهوم اأكاديمي نميلقياس تطور المتع.  

 هالذي يجري تدريس هوممفلفكار الرئيسية لاأل حولى التركيز لع لممساعدة المع.  

  يالارات التفكير العهلم بلومقياس مستويات.  

  8111، الدعدي) .اهوتصحيح نميلأو التصورات الخاطئة لدى المتعهيم المفاكشف :

11) 

ى استرجاع أفكاره لع لمتساعد المتعهيم خرائط المفا نبأسبق مما  تانوتستنتج الباحث

 هيلعفيسهل ى ترتيب أفكاره لالخريطة تساعد ع ألن ولة،ها بسهعند الحاجة إلي

 .المراجعةا وخاصة عند هاسترجاع

 :يم الرقميةهخرائط المفاخطوات بناء . 6

استنباط  ن، ويمكلسلى نحو متسلعدة عناصر أو مكونات ع نم هومخريطة المف نتتكو

  :يلفيماي (نزيتو) اهيمية كما وضحها الخريطة المفاهمن نالعناصر التي تتكو

 ة سواء دائرية أو لا بإطارات متماثهذه يجب إحاطتهو:  فكار الرئيسيةاألأو اهيم المف

  .شكلبيضاوية أو مربعة أو أي 

 ا بإطارات هذه يجب أيضا إحاطتهو:  اهوما تفرع من فكار الفرعيةاألأو  هيمالمفا

  .شكلمتماثمة سواء دائرية أو بيضاوية أو مربعة أو أي 

 ت خطيةالتحاط بإطارات إنما فقط وص الو: ةلمثاأل.  

 فة في الخريطةلجزاء المختاأل نيرتباط باإلخطوط ترمز إلى : ت خطيةالوص.  

 أو  نوميهمفكل  نقة بيالنوع العتدل على  مصحوبة بعبارات همأس: همت أسالوص

 م،يؤثر في، ينقس: مثلا، هقات بينالعلل فهم مدى  نوتعبر عن أو قضيتي نفكرتي

 (581 :8111ن،زيتو) .الخ..  ه، لن، يتضمنم نيتكو

عدة خطوات  نم نتتكوهيم استراتيجية خرائط المفا نبأ (أبو عمرة)كذلك أشارت

 :في النقاط التالية تانا الباحثهأساسية، وأوضحت

بة لى الطلع هالمراد دراست فهومم بعرض الملالمع يقومالخطوة خالل هذه : ومهتقديم المف

 نالكتاب م نمه ي أو قراءتملالعرض كالمحاضرة أو العرض الع طرائقإحدى  مباستخدا

  .بةلالط بلق

عرض البوربوينت مفرغة  خالل نيمية مهم بإعداد خريطة مفالالمع يقوم: يمقتعميق ال

خالل  نم لبةى الطلا عهعرضيالفرعية، ومرفقة بالصور التوضيحية هيم المفا نم

  LCD.ازهج

عرض ل خال نيمية مهذه الخطوة خارطة مفاهم في لعد المعي: قاتالاكتشاف الع

الفرعية، ومرفقة بالصور  هيمالمفا نقات التي تربط بيالالع نالبوربوينت مفرغة م

 .LCD ازهج خالل نم لبةى الطلا عهعرضيالتوضيحية ل



 ميةمية الرقيط المفاهرائجية الخدام استراتيـاستخ    مينة رحمون فتيحة فوطية و أ/ د
 

 

00 

من خالل تقديم  الطلبةا هالتي اكتسبتيتم التعرف على كمية من المعلومات حيث  :التقويم

وورق عرض البوربوينت  من خالليمية مفرغة، وعرض اختبار تقويمي هخريطة مفا

 :يلكماي ميـهولخصت الباحثة خطوات استراتيجية خرائط المفا العمل،

 تقديم المفهوم. 9

 .تحديد العالقات العريضة بين المفاهيم. 1

 (01: 8192،أبو عمرة) .تحديد موقع المفهوم بالنسبة للمفاهيم األدنى. 8

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثتين  خطوات استراتيجية خرائط المفاهيم(: 12)شكل رقم 

 : مميزات استراتيجية خرائط المفاىيم الرقمية. 7

وأساليب التدريس لما طرائق  ممشتركا لمعظـ العام ميهتعتبر استراتيجية خرائط المفا

  :في النقاط التالية (912: ـ8191ن،ي وآخرولع)ا همميزات عديدة، وقد وضح نا مهل

  نميلالمتع نالفردية بيالفروق تراعي.  

  تجعل عماية التعلم عملية نشطة.  

  إكتشاف المفاهيم الخاطئة والعمل على تصحيحهاتساعد في. 

  وتجعلهم أكثر  التقليدية لدى المتعلميننزيل التوتر والقلق والروتين للحصص

 .تفاعال

 مميارات التفسير والتفكير المنظ نمياتنمي لدى المتع.  

 لدروسه ى التخطيطلع لمتساعد المع. 

 قاتالوايجاد العالتحصيل وتسلسل األفكار ى زيادة لالقدرة ع نميلتكسب المتع 

 :وتضيف الباحثة نقاطا أخرى

 نميلة لدى المتعتساعد في دراسة البنية المعرفي.  

  و اإلختالف بين المعلومات همواضع التشابتكشف.  

 خطوات استراتيجية خرائط المفاهيم

 
 تقديم المفهوم

تحديد العالقات 
العريضة بين 

 .المفاهيم

تحديد موقع المفهوم 
بالنسبة للمفاهيم 

 .األدنى
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 الصعبة والمعقدة هيمواستيعاب المفا فهمى لع نميلتساعد المتع.  

 د عند الدراسةهتختصر الوقت والج.  

  لتسهيل مهمته التعليمية لما المعهب نيستعيتعلم أداة.. 

 :يم الرقميةهعيوب استراتيجية خرائط المفا. 8

في  هيموجود العديد مف المميزات ونقاط األىمية الستراتيجية خرائط المفا نم مبالرغـ

حيث تقف في طريق هذه اإلستراتيجية بعض المعيقات التي  أن اليمية، إلية التعملالع

 :في النقاط التاليةعلي واخرون ا هوضح

 ستراتيجيةاإلسفة لذي كفاءة وخبرة بف معلم  تحتاج إلى.  

 المفاهيما استراتيجية خرائط هبليمية التي تتطلالتع الوسائلتوفر بعض  معدـ.  

 اهأكفاء في تطبيق نميلتدريب حتى يصبح المتعلتحتاج إلى وقت ل.  

  لمة التعلمما يؤدي إلى عرق نميلمعرفة البنية المعرفية لدى المتععدم. 

 (911 :ـ 8191ن،ي وآخرولع) .قد تسبب الفوضى في الصف 

 : م النشطلالتعداف هأ. 9

 (11:ـ8112ن،سعادة وآخرو)تتمثل أهداف التعلم النشط كما أوردها كل من  

  :في النقاط التالية (11: 8198 ،والجملسيد )

 تهمهمالقضايا التي  كتشافى الع نميلمساعدة المتع. 

 ـلم ى التعلع همالمعرفة المتنوعة وحفز نفي ميادي همبأنفس نميلتقوية ثقة المتع  

  المسؤولية وحب مثل تحملت الالمشكحل ارات هم نعديد ملبة للالطاكتساب 

 . اإلستطالع

  المختلفةالمواد الدراسية  من خاللهابة لالطلم يتعسوف ستراتيجية التي اإلتحديد. 

  وإخراجها بصورة إبداعيةا هوبناء أفكار جديدة وتنظيم استنباط العمل على. 

 بأنفسهم هموا أنفسلميع نى ألبة علتشجيع الط. 

 التفاعل والتواصل مع االخرينو نارات التعاوهم نميلإكساب المتع . 

 حياتية حقيقيةلم بمواقف ى ربط التعلع نميلتشجيع المتع.  

 موالتركيب والتقوي ليلكالتح لميارات التفكير العهم نميلإكساب المتع . 

  ةذالمنشواألهداف  قيقلتح نميلئمة لمستويات المتعاليمية الملنشطة التعاألتنويع.  

 الفهم العميق للمادة المتعلمةى لع نميلتشجيع المتع.  

 : م النشطلمية التعهأ. 11

 :ـ8112،بدير) و (21: 8198، رفاعي)ن مكل ا هالنشط كما لخص ملمية التعهتتضح أ

  :في النقاط التالية (11

 ـهم ى اكتساب الخبرات وتقدير ذاتلع نميلمساعدة المتع  

 ـهم نفسأى لعتماد عاإلالمسؤولية وتحمل ى لع نميلتدريب المتع  
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 يجابياإل العملجتماعية واإلقات الالعيم تدع.  

 األخرين آراء م ى الديمقراطية باحترالع نميلتعويد المتع . 

 الجديدةارف معللهمهم فحول ى تعزيزات كافية لع نميلالمتعصول ح.  

 تأثير في النمو المعرفي  هل ذاهمعرفة ولالمصدر الوحيد ل هبأن لمتغير صورة المع

 .نميللدى المتع

 قيمة  نالنشط أكثر م لمالتعخالل  نم هبنفسلم ا المتعهمة التي ينجزهزيادة قيمة الم

  .شخص آخر ها لهمة التي ينجزهالم

 م وليس استخداههم ت التي تواجالمشكلذات معنى ل حلولإلى  نميلالمتع وصول

 نأشخاص آخري حلول

 ـهم واشباع حاجات نميلالمتع اكتشاف ميول  

 نموليتعهم المحتوى المعرفي، ف نالنشط أكثر م لمالتعالل خ نم نميلالمتعلم تع 

 .هممع أقرانالعمل يا وكيفية لارات تفكير عهم

 ـلم استثارة الخبرات السابقة لحدوث التع  

 اإلتقانحتى لم تنمية الرغبة في التفكير والبحث والتع. 

 :م النشطلأسس التع. 11

 نى مجموعة ملعم يقو ه، حيث أننميلمتعلى المشاركة الفعالة للالنشط يشجع ع لمالتع

  :يلي كمايهو (جملسيد وال)اهفي النقاط التالية كما وضح ثل سس والمبادئ، وتتماأل

  إشراك المتعلم في قواعد نظام العمل وتحديد اهداف التعليميجب. 

 كل متعلم يتعلم حسب سرعته الذاتية. 

 هلديعف نواحي القوة والضإكتشاف ى لعلم مساعدة المتع. 

 لمنشر جو الطمأنينة والمرح أثناء التع.  

 اتهتجااإلفي جميع لم والمع نميلالمتع نبيصل التوا. 

 هم وأقرانهمأنفسم ى تقويلع نميلاعتماد المتع. 

 (11 : 8198جمل،سيد وال) .هوقدراتلم المتعلم حول تمركز التدريس ومصادر التع 

 هفي اكتساب لمى أساس سرعة المتعلعم يقو نالنشط يجب أ لمالتع نأ تانوترى الباحث

يمية لالتع ئلنشطة والوسااأليجب اختيار لك ، لذنتقااإلإلى درجة  همعرفة ووصوللل

استراتيجيات  ظيفتولك الذاتية، وكذ هموسرعت همالمتنوعة حسب قدراتم وأدوات التقويـ

 نبي نالمرح والتعاو نيمية صفية تتميز بجو ملتعبيئة خلق النشط التي تؤدي إلى  لمالتع

 .اهالمراد تحقيقول إلى األهداف الوص موبالتالي يت همبة أنفسلالط نوبيلم بة والمعلالط

 :م النشطلاستراتيجيات التع. 12

ي همية، وليمية التعلستراتيجيات التعاإل نالكثير م نالنشط يتضملم التع نإ 

دمج خالل  نملم ية التعملنحو علم ى دافعية المتعلع وكيات وأفكار تؤثرلس نعبارة ع
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النشط تؤدي لم استراتيجيات التع ن، حيث أالهادفموضوع لل لتطبيقبة بالتفكير والالط

. إلى نتائج إيجابيةصول المرجوة، والوتحقيق األهداف د في هإلى اختصار الوقت والج

لوسائل التعليمية دوات وااألو مي،لواختيار المحتوى العاألهداف  ما أصبنا في تحديدهوم

أحسنا اختيار مالم  فعاللم تع يحقق نأ نيمك ن ذلك الذا المحتوى، فإهلتي توضح ا

 .المناسبة والفعالةلم استراتيجية التع

استراتيجيات م إلى تقسيـ تانالدراسات السابقة، أرتأت الباحثإطالع على وبعد  

التدريس – المناقشات النشطة):يهرئيسية ونشط لم النشط إلى استراتيجيات تعلم التع

لعب ا: )ثلنشط مساندة م لم، واستراتيجيات تع(التعاوني نقراالبالم التع –التبادلي

ويمكن تلخيصها في  )يميةهت، الخرائط المفاالالمشكحل  ني،هالذ صفدوار، العباأل

 : مايلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من إعداد       يـــــــوضــــــح اســــتراتيجيات التعلـــــم النشـــط ( :  13)شكل رقم 

 الباحثتين

  :م النشطلمعيقات التع. 13

وإيجابيات التعلم النشط إال أنه هناك بعض المعيقات التي تحول دون تحقيق رغم أهمية 

 األهداف المنشوذة،

  :في البنود التالية (هالئسعادة وزم) اهوقد لخص

  .ةليناسب المقررات الدراسية الطوي الذا هو هلتطبيقيل يحتاج إلى وقت طو. 9

  .النشطلم التع ظيفتو نالواحد يحد م صفبة والكثافة الصفية في اللتزايد عدد الط. 8

  .ى المحاضرة لتعتمد ع الالتي  هم للطرائقتجديد ومقاومتلل نميلرفض المتع. 1

 . يموالتركيب والتقوليل يا كالتحلارات التفكير العهلم نميلالمتعم استخدام عد. 0

  .مية المناسبةلنشطة التعاألبالخبرات و نميلمرور المتعم عد. 5

  .لما المعهزة والمعدات والمواد التي يحتاجهجاألالمدارس إلى م معظافتقار . 2

 قيالث اعبئ يشكلالنشط  لمالتعظيف تو ناء المقرر الدراسي وأهى إنلعلم حرص المع. 1

  .كاديمية والتربويةاأل هموكفاءت نميلتدني مستوى بعض المع. 2 .ج الدراسيهاء المنهنإل

استراتيجيات 

 التعلم النشط

 تعلم األقران

حل 
 المشكالت

 المفاهيمخرائط 
المناقشة و 

 الحوار

ورقة 
الدقيقة 
 الواحدة

العصف 
 الذهني

التعلم 
 التعاوني
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سعادة ) .عداد والتحضيراإلد في وقت هالوقت والجوزيادة الحصص محدودية وقت . 1

 (011 :8112، هالئوزم

  :مايلي تضيفى الدراسات السابقة والبحوث التربوية لع تانع الباحثالوبعد اط

 ذلك من النشط و لمى معيقات التعلب علتتغ نا أهشأن نبعض المقترحات التي م

  :خالل

  لماستراتيجيات التعم كيفية استخداحول  نميلمعلل عملورش  وعمل دورات تدريبية 

  .النشط

 خالل تفعيل الدور اإليجابي الفعال نم لمية التعلى عملع نميلتحفيز وتشجيع المتع.  

 والتي  نميلمعلزمة لاليمية اللالتع ئلزة والوساهجواألدوات األتوفير المواد و

  .النشطلم تعلل هماستخدامم وتدعـ همتساعد

 ية لالعم نفي تحسي همأبنائدعم في  همدور رازمور واباألقاءات مع أولياء عمل ل

 .لألبناءمية ليمية التعلالتع

  :كترونيةلاإليمية لالبيئات التع هالتحديات التي تواج. 14

 نيمية العديد ملكترونية في المؤسسات التعاإلليمية لالبيئات التعتوظيف تواجه عملية 

خرويدكر  كل من اهالمرجوة، والتي لخصوتحقيق األهداف ا هتوظيفتعيق التحديات التي 

 :  (Khirwadkar & Joshi (وجوشي

 لكترونيةاإليمية لالبيئات التعم قصور في تصمي.  

  لمصادر م استخداأفضل صعوبة اختيار استراتيجية تعميمية مناسبة والتي توفر

  .المتاحة ملالتع

 2002 .يمية إلكترونية صحيحةلبيئات تعم ة النماذج الخاصة بتصميلق, pp.47-

54)  Khirwadkar & Joshi) 

ي تحقيق ا فهيتللكترونية، ومدى فاعاإليمية لمية البيئات التعهأسبق  مما تانوترى الباحث

ية، لالبرمجيات التفاعم ي باستخدالصحيح وتفاعبشكل ا هتوظيفم يمية إذا تلالتعاألهداف 

ب للكترونية، وكيفية التغلم اإلبيئات التعخالل  نملم عناصر التعم مية تصميهوأيضا أ

 .لكترونيةلم اإلبيئات التعم وتصميه ى الصعوبات والتحديات التي قد تواجلع

 : خاتمة

م ليام، لم تعد بيئة التعاألذه ه هائل الذي نعيشهنفجار المعرفي الاإلفي ضوء  

ا هب لحفظالم إلى الطلومات والمعارف من المعلى نقل المعلبية التي كانت تعتمد علالس

ومات التي تتغير وتزداد بسرعة لائل من المعهذا الكم الهتعامل مع لا كافية لهوتذكر

م النشط، لتمام واسعاً من بالتعاإلهيمية ولية التعلبد من تطوير العم النا كان هومن . فائقة

ساسية، األنشطة التي تشارك في العناصر األم النشط تشمل مدى لتيجيات التعرافاست

، اها ويمارسونهمونلشياء التي يتعاألى أن يمارسوا ويفكروا حول لع بالوالتي تحث الط

ويتجلى ذلك من خالل استخدام خرائط المفاهيم الرقمية التي تعمل على توضيح األفكار 
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والمفاهيم الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها عند تعلم أي مهمة تعليمية محددة لدى المعلم 

 . والمتعلم وتعطي ملخصا تخطيطيا لما قد تم تحصيله

 : التوصيات

  :على مايلي الورقة البحثيةتوصي الباحثتان من خالل هذه  

  زة الحاسوبهى أجلع ميـهخرائط المفا مر برامج تصميـيتوفضرورة.  

 الخرائط إلكترونيا ملتصميـالمعلمين والباحثين  تدريب . 

  فعالة في الطرائق التبني إستراتيجية خرائط المفاهيم من قبل معلمي العلوم كأحد

 .التدريس

 منتديات النقاش وقنوات اإلتصال تبادل الخبرات التربوية من خالل. 

  تتكنولوجياالتنمية مهارات العمل اإللكتروني ومهارات التعلم من خالل تطبيق 

 .الحديثة

  ى لعم تعليم الطالب في بيئات تحفز على التعلم في عصر تكنولوجي قائـضرورة

 .المعرفة
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 : المراجع المعتمدة

الرقمية في تنمية هيم استراتيجية خرائط المفا توظيفأثر (:8192)أبو عمرة أسماء 

رسالة ماجستير )، ساسياألالتاسع الصف لدى طالبات م ولمي بمادة العلالحس الع

 .ميةالساإلية التربية، الجامعة ل، ك)غير منشورة

النشط في  لمبعض استراتيجيات التعم ية تنوع استخدالفاع (:ـ8111)أحمد عبد اليادي 

ة دراسات في لمج ،نطنة عمالة الثانوية بسلب المرحاللدى طقتصاد اإلتدريس 

 .21-29 ،(981) التدريس، ع طرائقج وهالمنا

 SBTD النشط في ضوء برنامجلم استراتيجيات التع توظيفأثر  (:ـ8191)أيوب نداء 

رسالة ماجستير غير )  ،ساسياألالثاني الصف  ميذ الالقرائي لدى تهم في تنمية الف

 .ميةالساإلية التربية، الجامعة ل، ك) منشورة

إلكتروني تشاركي في ضوء النظرية  لمبيئة تعم أثر تصمي(:8190) آيةإسماعيل 

ب الارات إدارة المعرفة الشخصية لدى طهومالتحصيل ى تنمية لية علالتواص

 .ية التربية، جامعة طنطال، ك(رسالة ماجستير غير منشورة)لم تكنولوجيا التع

استخدام استرايجية المتناقضات في تعديل التصورات  أثر(: 8112)البلبيسي اعتماد 

، رسالة طالبات الصف العاشر األساسي البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى

 ماجيستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية غزة

 مللتعى استراتيجيات العم ية برنامج تدريبي مقترح قائـلفاع (:ـ8191)سمية الجمل 

ة لمي الرياضيات في مرحلبداعي لدى معاإلارات التدريس هالنشط في تنمية م

 .ميةالساإلية التربية، الجامعة ل، ك(رسالة ماجستير غير منشورة(، ساسيلم األالتع

المعززة م يهوخرائط المفام يهخرائط المفام فعالية استخدا (:ـ8111) اهالدعدي س

ميذات لغة العربية لدى تلقواعد ال صيلفي تح (يااللالحاسب )بالعروض التقديمية 

القرى، م ، جامعة أ( رسالة ماجستير غير منشورة)  ،بتدائياإلالرابع  صفال

 .كة العربية السعوديةلالمم

دار  ،التدريس طرقج وهات وتطبيقات حديثة في المناهاتجا (:ـ8199)ي محمدلالسيد ع

 .، عمانالمسيرة

التاسع  الصفبة لطتحصيل يمية في هالخريطة المفام استخدا أثر(:ـ8191) إلهامبي لالش

ى التفكير لعهم وقدرت همنجاز لدياإلودوافع  األحياءمية في مادة لالع هيممفالل

 .ونروا، غزةاألبداعي، اإل

بمدارس لوم الرقمية كأداة لتطوير تدريس الع هيمخرائط المفا (:8199)ي أحمد لالمعي

 مولة العلمج ،كترونياإلل لمبيئة التع ظلكة العربية السعودية في لالمم

  11-11، (0)91.التربوية

 .، عماننشر والتوزيعلدار المسيرة ل ، 9ط ،النشط لمالتع (:ـ8112) نبدير كريما
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م ارات التصميهإلكتروني شخصية لتنمية ملم ية بيئة تعلفاع(: 8191)حمدي رنا 

 رسالة ماجستير غير منشورة)  بجامعة المنصورة، لم يمي لدى مصممي التعلالتع

 .رةه، معيد الدراسات التربوية، جامعة القا(

فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل (: 8119)خطابية عبد هللا والخليل حسين

طالبات الصف األول الثانوي للمفاهيم العلمية المتعلقة بوحدة تصنيف الكائنات 

 (22)رسالة الخليج العربي، العدد ،الحية واحتفاظهن عنها

دار ، لمنواتج التعم ستراتيجيات وتقوياإلوم وهالنشط المفلم التع: (8198)عقيل  رفاعي

 .مصر، نشر والتوزيعلالجامعة الجديدة ل

الشروق دار  ،مولالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس الع(: ـ8111)عايش  نزيتو

 .للنشر والتوزيع، عمان

دار  ،8ط ،والتطبيقالنظرية  نالنشط بيلم التع(: 8112)فواز عقل و سعادة جودت

 .نشر والتوزيعلل الشروق

واإليمان،  لمدار الع ،النشط لموالتعلم أساليب التع (:8112) عباس والجملسيد أسامة 

 . القاهرة 

 .، القاهرةرةهدار القا ،جهالمنالم أساسيات وتطبيقات في ع (:8111)نجوى  نيهشا

 طرائقات حديثة في هاتجا (:8191)والسيد فايزة  جبريلي عيد والعريشي لع

نشر لدار الصفاء ل لم،تطوير إعداد المع طريقى لواستراتيجيات التدريس خطوة ع

 . ، عمانوالتوزيع

فعالية استراتيجية مقترحة على بعض (: 8111)صبري ماهر وتاج الدين إبراهيم 

اساليب التعلم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم نماذج التعلم البنائي و خرائط 

وأثرها على أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية 

 (89)، السنة (11)، رسالة الخليج العربي، العدد السعودية

ح وعياد أحمد الص ية وخضرلكوثر والسيد ماجدة وفرماوي فرماوي وأحمد ع كوجك

طرائق  نلتحسيالفصل دليل المعلم تنويع التدريس في  (:8112)وفايد بشرى 

العربية  الدولتربية في ليمي للقاإلمكتب اليونسكو  ،العربي نفي مدارس الوطالتعلم 

 .بيروت –

، ترجمة ابراهيم الشافعي وأحمد تعلم كيف تتعلم(: 9110)نوفاك جوزاف وجووين بوب 

 .الصفدي كلية التربية، جامعة الملك سعود
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