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فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق 
التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل

د. زكي عبدالعزيز بودي 
 اأ�صتاذ املناهج وطرق التدري�س امل�صاعد

ملخ�س
التح�سيل  تنمية  على   )V( ال�سكل  خرائط  ا�ستخدام  فعالية  قيا�ض  احلالية  الدرا�سة  ا�ستهدفت 
بالأح�ساء.  في�سل  امللك  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  العامة(  التدري�ض  )طرق  مادة  طالب  لدى  الدرا�سي 
والتعيني  الختيار،  يتطلب  ل  الذي  التجريبي  �سبه  الت�سميم  منهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  ا�ستخدم 
الأخرى،  التجريبية  الت�سميمات  كما يف  املتغريات اخلارجية مب�ستوى �سبطها  يتم �سبط  ول  ع�سوائيا، 
وذلك على جمموعتني اإحداهما �سابطة والأخرى جتريبية . لذا اقت�سرت الدرا�سة احلالية على طالب 
كلية الرتبية البنني الذين يدر�سون مقرر طرق التدري�ض العامة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام 
اجلامعي 1431/1430ه�.ا�ستملت عينة الدرا�سة على )83( طالبًا مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية من 
جمتمع البحث وذلك بواقع �سعبتني اإحداهما �سملت )34( طالبًا وهي �سعبة رقم )1( كمجموعة �سابطة 
، والأخرى �سملت )49( طالبًا وهي ال�سعبة رقم )3( كمجموعة جتريبية وذلك بعد ا�ستبعاد الطالب من 
ال�سعب الدرا�سية الأخرى )5.4.2( وقد كان جمموع الطلبة يف ال�سعبتني )1، 3( مائة واأربعني طالبًا . 
مت اختيار خم�سة مو�سوعات درا�سية من مقرر طرق التدري�ض العامة وقدمت على مدار �سبع حما�سرات 
من خالل بناء �سبع خرائط لل�سكل )V(. وقد قام الباحث بعد كل حما�سرة باختبار املجموعة التجريبية 
للمجموعتني  املنهج  النهائي على مو�سوعات  الختبار  باإرجاء  قام  ثم  البينية(  وال�سابطة )الختبارات 
ال�سابطة والتجريبية ومقارنة نتائجهما.ا�ستخدم الباحث احلا�سب الآيل لإدخال البيانات ومن ثم عمل 
العمليات الإح�سائية امل�ستخدمة هي  املعاجلة الإح�سائية من خالل ا�ستخدام برنامج )spss( وكانت 
املتو�سط احل�سابي، والنحراف املعياري، والتمييز، وحتليل التباين، ومعامل ال�سهولة وال�سعوبة، وقيمة 
معرفة  اأكرث  كانوا   )V( ال�سكل  خلريطة  امل�ستخدمني  الطالب  اأن  الدرا�سة  اأثبتت  الفروق(.  لدللة  ت 
ملا  وذلك  املعتادة  بالطريقة  يدر�سون  الذين  باأقرانهم  العامة( مقارنة  التدري�ض  ملقرر )طرق  وا�ستيعابا 
لهذه الطريقة من اأثر يف تو�سيع اأفق الطالب وتنمية مقدرته على التفكري والبتكار وزيادة الدافعية. كما 
اأظهرت الدرا�سة اكت�ساب الطالب مهارات �سخ�سية واجتماعية خالل العمل اجلامعي يف عملية التعلم، 
اأن�سطة التعلم باملعلومات املقدمة لهم يف املقرر. كما اأظهرت الدرا�سة اأن   اإ�سافة اإىل متكنهم من ربط 
الطالب الذين در�سوا با�ستخدام خرائط ال�سكل )V( كانوا يف قاعة املحا�سرات اأكرث تفاعاًل يف عمليات 
التعليم، واأكرث ن�ساطا، وانخفا�ض م�ستوى القلق والتوتر لديهم مقارنة بزمالئهم الذين در�سوا بالطريقة 
التقليدية. ويف �سوء ما اأ�سفرت عنه الدرا�سة احلالية يو�سي الباحث باأهمية التدري�ض با�ستخدام خرائط 
على  ذلك حكرًا  يكون  واأل  النظرية  املقررات  من  وغريه  العامة،  التدري�ض  مقرر طرق  ال�سكل )V( يف 
املواد العلمية والتطبيقية فقط. كما اأن الدرا�سة احلالية تتفق مع كثري من الدرا�سات والأبحاث العلمية 

املعا�سرة التي تنادي باأن يكون الطالب حمورًا للعملية التعليمية واأن يكون له دور فعال يف عملية تعلميه.
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Abstract
          The present study aimed at measuring the effectiveness of the use of Form 

(V) maps on the development of academic achievement of students of material on the 
course of General Teaching Methods, Faculty of Education King Faisal University. 
In this study, the researcher used a semi-experimental design approach that does not 
require random selection and specification. External variables were not controlled in 
accordance with other experimental designs. Two groups were involved. One was 
a control group and the other was experimental. Therefore, the current study was 
limited to the male students of the Faculty of Education who were studying General 
Methods of Teaching during the second semester of the academic year 1430/1431.A 
sample of the study consisting of (83) students were selected randomly from the re-
search community and divided into two groups, one of them included (34) students 
as group (1) which was the control group, and the other included (49) students as 
group (3) representing the experimental group. After that, students from other study 
groups (2, 4 & 5) which formed total of (140) students. Five topics were selected 
from seven lectures during the construction of seven maps of Form (V). After each 
lecture, the researcher tested the experimental group and control group (intra-test), 
and deferred a final test on the topics of the syllabus for the control and experimental 
groups and compared their results. The researcher used the computer to enter the 
data and then work the statistical analysis through the use of the program (Spss). The 
statistical processes used were the arithmetic mean, standard deviation, discrimina-
tion, analysis of variance, coefficient of ease and difficulty, and the value of T for 
significant differences. The study proved that students who were users of Form (V) 
maps were more knowledgeable and receptive with regard to the course (General 
Teaching Methods) compared to their peers who studied in the usual way since this 
method was effective in broadening the scope of the student and developing his 
ability to think, innovate and increase motivation through education employed in 
the use of Form (V) maps. The study showed that students acquire the personal and 
social skills through university work in the learning process, as well as being made 
able to link learning activities to the information provided to them in the course. The 
study also showed that students who studied using Form (V) maps in the audito-
rium were more interactive during the learning processes, and were more active and 
showed low levels of anxiety and stress compared to their colleagues who studied in 
the traditional manner. In the light of the current study, the researcher recommends 
teaching the use of Form (V) maps in theoretical subjects like the General Teaching 
Methods, and that this should not be limited to scientific and applied subjects only. 
The current study agrees with many studies and contemporary scientific research 
which advocate that the student should be the focus of the educational process and 
should have an effective role in the learning process.
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د. زكي عبدالعزيز بودي 

مقدمة
اليوم   The progress of scientific and technology والتقني  العلمي  التقدم  اإن 
اأ�سبح �سمة بارزة للمجتمع املعا�سر وذلك مبا اأداه من تغريات جذرية يف اأمناط احلياة 
واأ�ساليبها الجتماعية والعلمية والقت�سادية وال�سيا�سية وهكذا. وهذا بدوره اأفرز تراثا 
علميًا ومعرفيًا ومعلوماتيًا يف جمالت احلياة املختلفة . وملواكبة كل ذلك كان لبد من 
البحث والتق�سي Research and Investigation عن طرائق تعليمية باأ�ساليبها احلديثة 
 Methods الطرائق  هذه  العلمية  التعليمية  للعملية  حمورًا  املتعلم  جتعل  التي  واملتنوعة 
املتعددة   Expertise باخلربات  املرور  من  املتعلم  متكن   Techniques الأ�ساليب  وتلك 
واملتنوعة يف ظل اجتاهات الوقت الراهن ومتطلباته الع�سرية.تعتمد النظرية البنائية 
على ا�ستخدام املعلومات والأفكار التي بدورها تو�سل اإىل املعلومات والأفكار اجلديدة ، 
خا�سة واأن التعلم يتم من خالل تعديل الأفكار التي ميتلكها الطالب وما �سيكت�سبه من 
Cogni-  معلومات جديدة بوا�سطة اإعادة تنظيم الأفكار مرة اأخرى يف تلك البنية املعرفية
tive structure لالإن�سان وما يحدث فيها من عمليات. اإن التعلم ذا املعنى هو ذلك التعلم 
للفرد بهدف فهم العالقات بني املفاهيم  البنية املعرفية  الذي تندمج فيه املعلومة مع 
والأفكار اجلديدة، واملفاهيم والأفكار ال�سابقة التي تبنى عليه البنية املعرفية الراهنة. 
هذه النظرة مرجعها الأ�سلي نظريه اأوزبل يف التعلم اللفظي ذي املعنى، وتعد واحدة من 
النظريات املعرفية التي �سكلت اهتمام الباحثني الرتبويني ل�سنوات عديدة، وانبثقت من 
اأفكارها طرائق واأ�ساليب تدري�ض متنوعة )النجدي، وعبدالهادي، 2003(.اأكد اأوزوبل 
على اأهمية املعرفة ال�سابقة املوجودة لدى املتعلم ووجوب و�سعها يف احل�سبان  يف اأثناء 
علمية التدري�ض؛ كما اأكد اأي�سًا على اأهمية الرتباط بني البنية املعرفية احلالية واملتعلم 
من ناحية واملادة التعليمية اجلديدة التي �سيكت�سبها من الناحية الأخرى، هذا الرتباط 
الرتباط  هذا  يوؤدي  ولكي  للمتعلم،  معنى  ذات  اجلديدة  العلمية  املادة  يجعل  ما  هو 
اأ�سا�سيتان هما:اأن يكون الرتباط طبيعيا  تتوافر نقطتان  اأن  تعلم ذي معنى يجب   اإىل 
والعنا�سر  اجلديدة  التعليمية  املادة  بني  العالقة  تكون  اأن  مبعنى    )Normal link(
املرتبطة بها غري اإجبارية. اأن يكون الرتباط جوهريًا )Essential link(  بحيث ل تتغري  
حدد  للمتعلم.ولهذا  املعرفية  البنية  يف  خمتلفة  ب�سيغ  عنها  التعبري  اأعيد  اإذا  العالقه 
اأوزوبل ثالث خطوات اأ�سا�سية لتنظيم املعرفة على خمتلف اأنواعها يف بنية الفرد العقلية 

)اخلليلي وحيدر ويون�ض،1996( وهي:
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تنظيم هرمي للبنية املعرفية: لبد اأن ترتب املعلومات يف عقل الإن�سان من الأكرث 
�سمولية وعمومية )Comprehensive(  اإىل الأقل �سمولية وعمومية ، وهذا ي�سع املفاهيم 
واملبادئ الأكرث �سموًل يف قمة الهرم ومن ثم يليه بعد ذلك املفاهيم واملبادئ الأقل �سموًل.
التميز املتتابع:يف هذا ال�سدد يوؤكد اأوزوبل على اأن املفاهيم ل ميكن اأن تتعلم تعلمًا 
نهائيًا اأبديًا واإمنا ميكن تعلمها اأو تعديلها باأ�سكال متتابعة Forms consecutive  بحيث 
�سمولية  اأقل  كانت  التي  املفاهيم  اأن  املثال ل احل�سر جند  �سبيل  فعلى  اأ�سمل،  ت�سبح 
�سك  بال  وهذا  حتتها  تندرج  جديدة  مفاهيم  الإن�سان  تعلم  كلما  اأكرب  معاين  تكت�سب 

يخ�سعها ب�سفة م�ستمرة لعملية التعديل.
املتعلم  يدرك  عندما  واأف�سل  اأح�سن  املعنى  ذو  التعلم  ي�سبح  التكاملي:  التوفيق 
يدعى  ما  وهذا  والفرتا�سات،  املفاهيم  من  مرتابطة  جمموعات  بني  جديدة  عالقة 

بالتوفيق التكاملي .
Con structiv- 1992( اإىل اأن الأفكار البنائية )وي�سري ح�سن زيتون، كمال زيتون 
ist ideas مل تبداأ من فراغ، ولكنها واإن كانت جديدة اإل اأن مقاطعها لي�ست غريبة على 
الآذان، فقد قام املوؤلفون باإعادة جتميعها وتق�سيمها وبنائها يف �سيغه جديدة، ويوجد 
ا�سرتاتيجيات ومناذج تنطلق من فكر البنائية  وفل�سفتها وقد ذكر )ح�سن زيتون ،2004( 
اأمثله لذلك كما يلي: 1- ا�سرتاتيجيات التعلم املتمركز حول امل�سكلة. 2- ا�سرتاتيجيات 
منوذج  البنائي.5-  التحليل  منوذج   -4 التعاوين.  التعلم  ا�سرتاتيجيات  املعلم.3-  دور 
البنائي. 8- منوذج  التعلم  املف�سل.7- منوذج  التدري�ض  املفهومى. 6- منوذج  التعبري 
النظرية  مناذج  اإحدى  هي    Map Form  )v( ال�سكل  )v(.وخريطة  ال�سكل  خرائط 
البنائية )Epistemology(، التي تو�سح العنا�سر املنظمة والالزمة لبناء املعرفة حيث 
للمعرفة؛  البنائية  الطبيعة  فهم  على  للم�ساعدة  ا�ستخدامها  للطالب  املمكن  من  اأن 
اأداة  اأي�سًا  وهى  والأ�سياء،  الأحداث  وتف�سري  مالحظة  يف  املفاهيم  تلعبه  الذي  والدور 
Edu- التعليم  م�سكالت  ،ومعاجلة  املعرفة  ببناء  اهتمامه  خالل  من  ا�ستقها  )تعليمية 
اأداة توؤكد على التفاعل بني املفاهيم واملبادئ والنظرية  cational problems(  ، وهى 
وبني الأحداث والأ�سياء واخلطوات الإجرائية من تدوين وحتويل الت�سجيالت وا�ستنتاج 
تقود  م�ساعدة  اأداة   )v( ال�سكل  خريطة  1990م(.تعترب   ، )جوين  املعرفية  املتطلبات 
تخطيطي  بناء  اأنها  كما  املعملية،  والتجارب  الأن�سطة  اأثناء  وتعلمهم  املتعلمني  تفكري 
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اإىل  توؤدي  التي  الإجرائية  واملفاهيم  والعنا�سر  والأ�سياء  الأحداث  بني  العالقة  يو�سح 
 )v( �سكل  خرائط  اإن   . املعرفة  فروع  من  لفرع  والأ�سياء  الأحداث  يف  التنا�سق  فهم 
كما  تقوميية،  اأو  ، منهجية،  تعليمية  توظيفها ل�ستخدامات عديدة ذات طبيعة   ميكن 
وحتليل  ال�سخ�سية  املقابالت  لإجراء  كاأداة  اخلرائط  هذه  ا�ستخدام  اأي�سا  ميكن  اأنه 
جانبني:  )v(من  ال�سكل  خريطة  تتكون   .)1983 وجوين،  )نوفاك  الإبداعية  املواد 
ويت�سمن    )Methodological( التطبيقي  اأو  الإجرائي  اجلانب  وميثل  الأمين  اجلانب 
املتطلبات املعرفية واملتطلبات القيمية والت�سجيالت وحتويالتها اأما اجلانب الآخر فهو 
اجلانب الأي�سر  وميثل اجلانب املفاهيمي اأو النظري )Conceptual(  ويت�سمن جمموعة 
املفاهيم واملبادئ والنظريات  اخلا�سة مبو�سوع الدر�ض والفل�سفة التي ينتمي اإليها ذلك 
املو�سوع، هذا التنظيم هو ت�سل�سل هرمي لهذا اجلانب يتدرج من الفل�سفة يف النظرية ثم 
املبادئ فاملفاهيم، كما اأن املفاهيم متدرجة يف م�سمونها من الأكرث عمومية اإىل الأقل 
عمومية حتى الو�سول اإىل املفاهيم التحتية خلريطة ال�سكل )v(.يرتبط هذان اجلانبان 
بالأحداث والأ�سياء التي تقع يف بوؤرة ال�سكل )v(ويحدث التفاعل بني اجلانبني )الأمين 
والأي�سر( للخريطة من خالل ال�سوؤال الرئي�سي )عنوان املحا�سرة يف هذه الدرا�سة( الذي 
يقع اأعلى اخلريطة بني جانبيها املفاهيمي والإجرائي والذي يعالج مو�سوع املحا�سرة اأو 
الدر�ض اأو الن�ساط، وتتطلب الإجابة عنه حتديد الأ�سياء والأحداث واملفاهيم واملبادئ 
اأو  البيانات  اأن  العلم  بناء املعرفة اجلديدة، مع  التي ت�ساعد يف  والنظريات ال�سرورية 
املكونات ال�سابقة هي عبارة عن عنا�سر رئي�سية يف بنية نظرية املعرفة طبقًا لرتتبيها 
)v(اإن خريطة ال�سكل.) نوفاك وجوين و جوهان�سن ، 1983م()v( خلريطة ال�سكل
 ، املنهاج  تطوير  يف  كبرية  قيمة  لها  اأن  كما  املنهج  عنا�سر  لتحليل  ت�ستخدم  اأن  ميكن 
فهي   ، الدرا�سة  جمال  يف  واملفاهيم  املبادئ  فهم  على  الطالب  ت�ساعد  و�سيلة  وتعترب 
، 2005م(.  زيتون  املفاهيمى )كمال  الإجرائي باجلانب  و�سيلة ب�سرية لربط اجلانب 
التعلم  عمليه  جناح  اأن  �سون)2000م(  روبرت  )1990م(،ومارثا  جوين  من  كل  ويرى 
يتم  التي  والنظريات  واملبادئ  املفاهيم  بني  التكامل  اإىل  يرجع   )v(ال�سكل با�ستخدام 
 )v( ال�سكل ، وخريطة  املعرفية  البنية  والأ�سياء ومتطلبات  الأحداث  تناولها ملالحظة 
تقدم للمتعلم هيكاًل مفاهيميًا ملا �سبق تعلمه ، وتعمل كج�سر معريف للمعلومات اجلديدة، 

ولذلك فهي ت�سهم يف م�ساعدة املتعلم على فهم طبيعة املعرفة، وكيفيه تنميتها.

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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م�صكله البحث
يرى الباحث اأن هناك ن�سبة كبرية من طالب كلية الرتبية بجامعة امللك في�سل ذوو 
تعليمية  ا�ستخدام طريقة  على  العمل  باأهمية  منه  واميانا  منخف�سة،  تراكمية  معدلت 
اأكرب قدر  اأكرث فاعلية وتعطي �سورة �ساملة عن املو�سوع املراد تعليمه للطالب وجتمع 
من املعلومات يف ورقة واحدة مما قد ي�سهل عملية تذكر البيانات واملعلومات والأ�سياء 
اأثار الدافعيه  وبالتايل امل�ساهمة يف رفع م�ستوى التح�سيل الدرا�سي للطالب.وهذا ما 
نحو اختيار مو�سوع البحث حيث اإن مادة )طرق التدري�ض العامة( ،�ساأنها �ساأن اأية مادة 
نظرية بكلية الرتبية تعتمد على املحا�سرة والتلقني ، التي من اأبرز عيوبها �سلبيه املتعلم، 
واإلغاء دافعيته، وحفظه للمعلومات، وتكرارها دون فهم، يف حني اأن التدري�ض با�ستخدام 
خريطة ال�سكل )v( التي ت�سم خطوات اإجرائية، وجوانب مفاهيميه تعتمد على اأ�سلوب 
الكت�ساف املوجه والتطبيق الذاتي وحل امل�سكلة، فهي تعد من الأ�ساليب غري املبا�سرة 
يف التدري�ض، تعتمد على م�ساركه املتعلم ب�سكل اإيجابي فعال يف بناء خرباته، ومن خالل 
مقرر  تدري�ض  يف   )v( ال�سكل  خريطة  بنموذج  ال�ستعانة  اإىل  الباحث  عمد  الدرا�سة، 
ومب�سطة  �سهلة  بطريقة  الطالب  تعليم  يف  فاعليتها  مدى  لريى  العامة  التدري�ض  طرق 
الواحدة يف  اأكرث من حل للم�سكلة  للتفكري يف  اأمامهم  واإتاحة الفر�سة   ، وغري تقليدية 
عملية تعلمهم، مما قد يقودهم ل�ستخدام التفكري  املنطقي والبتكاري واإثراء العملية 

التعليمية.

اأهداف الدرا�صة
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل قيا�ض فاعلية ا�ستخدام خرائط ال�سكل )v( يف تنميه 
التح�سيل الدرا�سي لطالب مادة )طرق التدري�ض العامة( بكلية الرتبية يف جامعة امللك 

في�سل بالأح�ساء .

اأهميه الدرا�صة
مهاراتهم  تنمية  يف  الطالب  التالية:م�ساعدة  النقاط  يف  الدرا�سة  اأهمية  تكمن 
بني  الربط  حماولة  عند  العامة  التدري�ض  طرق  مادة  حمتوى  لطبيعة  فهمهم  وزيادة 
تدري�ض  تدري�سية حديثة يف  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  والعملي.�سرورة  النظري  اجلانب 
مع  فاعلية.امل�ساهمة  اأكرث  لتكون  العامة  التدري�ض  طرق  كمادة  الدرا�سية  املواد  بع�ض 
ا�سرتاتيجية  وفق  املنهج  مو�سوعات  اإعداد  يف  املختلفة  الدرا�سية  املناهج   خمططي 

فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل
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ال�سكل )v(.م�ساعدة الطالب على اإثارة دوافعهم للتعلم وزيادة حت�سيلهم الدرا�سي يف 
مادة طرق التدري�ض العامة.

فر�صية الدرا�صة
ال�سابطة  اإح�سائية بني متو�سط درجات طالب املجموعة  توجد فروق ذات دللة 
التي  التجريبية  التقليدية( ومتو�سط درجات طالب املجموعة  بالطريقة  )التي در�ست 
التدري�ض  طرق  ملادة  الدرا�سي  التح�سيل  )v(يف  ال�سكل  خريطة  با�ستخدام  در�ست 

العامة يف الختبار البعدي ل�سالح املجموعة التجريبية.

املفاهيم الجرائية للدرا�صة
التح�سيل الدرا�سي:لقد عرف كل من النجدي والعبدالهادي )2003م( التح�سيل 
درا�سية  مقررات  خالل  من  معينة  خلربات  الطالب  ا�ستيعاب  "مدى  باأنه  الدرا�سي 
تقا�ض بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب يف الختبار التح�سيلي املعد لهذا الغر�ض". 
كما يعرفه الباحث يف هذه الدرا�سة باأنه ذلك امل�ستوى من املعرفة والكفاءة التي تقيم 
بالختبارات وحت�سل عليها املتعلم من خالل برنامج اأو منهج مدر�سي اأو موؤ�س�سي بهدف 

تكيفه مع الو�سط الجتماعي والعمل املدر�سي.  
اجلانب  عنا�سر  بني  العالقة  يو�سح  تخطيطي  �سكل  )v(:هي  ال�سكل  خريطة 
املفاهيمي )الأمين( واجلانب الإجرائي )الأي�سر( بطريقة تكاملية تعك�ض طبيعة التعلم 
ال�سكل  خريطة  اأن  الباحث  ويرى  2004م(.  زيتون،  كمال  زيتون.  )ح�سن  وخ�سائ�سه 
)v( هي خمطط ثنائي الجتاه ذو عالقات راأ�سية واأفقية للمفاهيم تنظم فيه املعرفة يف 
�سكل م�ستويات هرمية متعاقبة تبداأ باملفاهيم العامة وتنتهي باملفاهيم والأمثلة الفرعية.

الدرا�صات ال�صابقة
ا�ستخدام  فعالية  مبو�سوع  العالقة  ذات  والبحوث  الدرا�سات  بجمع  الباحث  قام 
خرائط ال�سكل )v( على تنمية التح�سيل الدرا�سي للطالب، وتبني اأن هناك عددًا من 
الدرا�سات والبحوث العربية والأجنبية تناولت بع�ض جوانب هذا املو�سوع. ومنها: درا�سة 
فعالية  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  )2010م(:  ماهر  اأحمد  اإميان  ماهر،  اأحمد 
احلركية  الرتبية  ملادة  الدرا�سي  التح�سيل  تنمية  يف   )V( ال�سكل  خرائط  ا�ستخدام 
لطالبات كليه الرتبية الريا�سية ، وا�ستخدم الباحثان املنهج التجريبي على جمموعتني 
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اإحداهما �سابطة در�ست بالطريقة املعتادة، والأخرى جتريبية در�ست با�ستخدام خرائط 
ال�سكل )v( وبلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )60( طالبة باملجموعة الأوىل بكلية الرتبية 
الريا�سية بجامعة حلوان، وا�ستخدم الباحثان الختبار التح�سيلي كاأداة من اأدوات جمع 
البيانات ، واأ�سارت اأهم النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات 
طالبات املجموعة ال�سابطةالتي در�ست بالطريقة التقليدية، ومتو�سط درجات طالبات 
املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام خريطة ال�سكل )v( يف التح�سيل الدرا�سي 
ملادة الرتبية احلركية يف الختبار البعدي، ل�سالح املجموعة التجريبية.درا�سة �سريينا 
مارثن ) Serina Marthen  ، 2008م(: هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف فاعلية خريطة 
ال�سكل )v( كاأداة معملية تقي�ض مدى اإجناز الطالبات يف معمل الكيمياء، وا�ستخدمت 
الباحثة املنهج التجريبي على جمموعتني اإحداهما �سابطة در�ست بالطريقة املعتادة، 
والأخرى جتريبية در�ست با�ستخدام خرائط ال�سكل)v(وبلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة 
املعملية  الختبارات  ببع�ض  الباحثة  وا�ستعانت  الإعدادي،  الأول  بال�سف  طالبة   )70(
اإىل:اأن  النتائج  اأهم  واأ�سارت   ، البيانات  جلمع  كاأدوات  الدرا�سي  التح�سيل  واختبار 
الطالبات امل�ستخدمات خريطة ال�سكل)v( كن اأكرث معرفة وا�ستيعابًا للمقرر الدرا�سي 
)الكيمياء( عن اأقرانهن الالتي در�سن بالطريقة املعتادة ، ملا لهذه الطريقة من اأثر يف 
تايه  اأبو  خالد  والبتكار.درا�سة  التفكري  على  مقدرتها  وتنمية   ، الطالبة  اأفق  تو�سيع 
هذه  ا�ستخدام  اأثر  فهم  يف   )v( ال�سكل  خرائط  الدرا�سة  هذه  )2008م(:ا�ستخدمت 
اخلرائط يف تدري�ض مادة الفيزياء بهدف تطور املفاهيم التعليمية وتنمية عمليات التعلم 
لدى الطلبة يف جامعة احل�سني بن طالل يف الأردن وبلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )28( 
طالبًا وطالبة بواقع )14( طالبًا وطالبة يف كل �سعبة، حيث اعتمد الباحث �سعبة جتريبية 
التباين  حتليل  الباحث  ا�ستخدم  وقد  ع�سوائي،  ب�سكل  اختيارهما  مت  �سابطة  واأخرى 
تاأثري  خ�سم  بعد  البعدين  املتو�سطني  بني  املقارنة  بهدف  وذلك  امل�ساحب   الأحادي 
المتحان القبلي يف الدرا�سة . وقد اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة تفوق طالب املجموعة 
التي  ال�سابطة  املجموعة  على طالب   )v( ال�سكل ا�ستخدمت خرائط  التي  التجريبية 
البنية  م�ستوى  ا�ستق�ساء  اختبار  يف  العتيادية  التقليدية  الطريقة  با�ستخدام  در�ست 
طالب  على  ال�سابطة  املجموعة  طالب  تفوق  اأي�سا  النتائج  اأظهرت  كما  املفاهمية، 
املجموعة التقليدية يف اختبار عمليات العلم. درا�سة اأماين عبداملنعم عديل )2008م(: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على تاأثري ا�ستخدام خريطة ال�سكل )v( على نواجت 

فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل
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التعلم لبع�ض املهارات الأ�سا�سية يف كرة ال�سلة للمرحلة الإعدادية ، وا�ستخدمت الباحثة 
املنهج التجريبي على جمموعتني اإحداهما �سابطة در�ست بالطريقة التقليدية، والأخرى 
اأفراد عينة الدرا�سة )45(  جتريبية در�ست با�ستخدام خرائط ال�سكل )v( وبلغ عدد 
طالبة بال�سف الثاين الإعدادي، وا�ستعانت الباحثة ببع�ض الختبارات البدنية واملهارية 
كاأدوات جلمع البيانات .واأ�سارت اأهم النتائج اإىل:اأ- ا�ستخدام خريطة ال�سكل )v( كان 
له تاأثري اإيجابي على تعلم بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف كره ال�سلة.ب- ا�ستخدام خريطة 
خريطة  ا�ستخدام  التقليدية.ج-  الطريقة  من  اأف�سل  حت�سن  ن�سبة  اأظهر   )v( ال�سكل 
اإىل  وكذلك  التعليمية،  العملية  خالل  الطالبات  دافعية  زيادة  اإىل  اأدى   )v( ال�سكل 
اكت�ساب مهارات �سخ�سية واجتماعية خالل العمل اجلماعي، مما يفيد احلياة العملية 
تاأثري  اإىل تعرف  الدرا�سة  م�ستقباًل.درا�سة جمال ح�سن خليل )2007م(: هدفت هذه 
ال�سلة،  كرة  يف  الأ�سا�سية  املهارات  بع�ض  تعليم  على   )v(ال�سكل خريطة  ا�ستخدام 
وا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي على جمموعتني اإحداهما �سابطة در�ست بالطريقة 
اأفراد  عدد  وبلغ   )v( ال�سكل  خرائط  با�ستخدام  جتريبيةدر�ست  والأخرى  التقليدية، 
عينة الدرا�سة )60( طالبًا بال�سف الأول الإعدادي، وا�ستعان الباحث ببع�ض الختبارات 
ال�سكل  خريطة  :ا�ستخدام  اإىل  النتائج  اأهم  واأ�سارت  البيانات؛  جلمع  كاأدوات  املهارية 
)v( كان له تاأثري اإيجابي على تعلم بع�ض املهارات الأ�سا�سية يف كرة ال�سلة، وقد اأظهرت 
مارتل الطالب.درا�سة جون  تعليم  يف  التقليدية  بالطريقة  مقارنة  التعلم  حت�سن  ن�سبة 

  ) John Martel ، 2007م(: هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف فاعلية ا�ستخدام خريطة 
الباحث املنهج  ، وا�ستخدم  الثانوية  النف�سية باملرحلة  العلوم  ال�سكل )v( على تدري�ض 
والأخرى  التقليدية،  بالطريقة  در�ست  �سابطة  اإحداهما  جمموعتني  على  التجريبي 
جتريبية در�ست با�ستخدام خرائط ال�سكل)v(، وبلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )82( 
طالبًا باملرحلة الثانوية ، وا�ستعان الباحث بالختبار التح�سيلي كاأداة من اأدوات جمع 
البيانات، واأ�سارت اأهم النتائج اإىل:اأن الطالب امل�ستخدمني خلريطة ال�سكل )v( كانوا 
اأكرث متكنًا من ربط الأن�سطة باملعلومات املت�سمنة يف الكتاب الدرا�سي، الذي �ساعدهم 
على �سرد الأفكار وعر�ض املعلومات وتو�سيحها واإيجاد حلول مل�سكالت نف�سيه مطروحة 
�سمن املقرر الدرا�سي.درا�سة جالديي�ض مايكل ) Michel Gilades  ، 2006م(: هدفت 
 )v( هذه الدرا�سة اإىل التعرف على فاعلية ا�ستخدام خرائط املفاهيم وخريطة ال�سكل
والتعلم التعاوين على اأداء طالب املرحلة الثانوية يف مادة العلوم البيولوجية وا�ستخدم 
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الباحث  املنهج التجريبي- والو�سفي على 3 جمموعات جمموعة جتريبية اأوىل ا�ستخدمت 
خرائط املفاهيم، وجمموعة جتريبية ثانية ا�ستخدمت خريطة ال�سكل )v(، وجمموعة 
طالبًا   )120( الدرا�سة  عينة  اأفراد  عدد  وبلغ  التقليدية  الطريقة  ا�ستخدمت  �سابطة 
باملرحلة  الثانوية، وا�ستعان الباحث بالختبارات البيولوجية و الختبار التح�سيلي كاأداة 
من اأدوات جمع البيانات ، واأ�سارت اأهم النتائج اإىل: اأ- توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني جمموعات الدرا�سة يف حت�سني م�ستوى التح�سيل الدرا�سي ملادة العلوم البيولوجية 
 )v( ب- ا�ستخدام خريطة ال�سكل .)v( ل�سالح املجموعة امل�ستخدمة خلريطة ال�سكل
اأدى اإىل تنمية الوعي بامل�سكالت املحيطة وزاد من قدرة الطالب على التحليل العلمي. 
ج- ا�ستخدام خريطة ال�سكل )v( اأدى اإىل حت�سني قدرة الطالب على حفظ مفاهيم 
�سمري  الأخرى.درا�سة  الدرا�سة  جمموعات  من  اأف�سل  ب�سكل  وم�سطلحاتها   املادة 
مو�سوعات  تدري�ض  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  )2005م(:  اخلري�سات 
 )v( م�سممة وفق منحنى الفروع وا�ستخدام كل من دورة التعلم واأ�سكال خرائط ال�سكل
يف اكت�ساب املفاهيم الفيزيائية  لدى طالب املرحلة الثانوية وبلغ عدد اأفراد عينة هذه 
الدرا�سة ) 156 ( طالبًا ق�سموا اإىل اأربع �سعب درا�سة لل�سف الأول ثانوي علمي. �سمت 
املجموعة الأوىل طالب مت تعليمهم املحتوى املنظم للمادة العلمية وفق منحنى الفروع 
املتداخلة با�ستخدام دورة التعلم . بينما در�ض اأفراد املجموعة الثانية ملحتوى املنظم وفق 
اأفراد  اأما   .)v( ال�سكل  خرائط  بطريقة  التعلم  يف  املتداخلة  للفروع  املحتوى  نف�ض 
دورة  طريقة  با�ستخدام  املدر�سي  الكتاب  حمتوى  تدري�سهم  مت  فقد  الثالثة  املجموعة 
التعلم . ويف املقابل لذلك كان اأفراد املجموعة الرابعة قد در�سوا حمتوى الكتاب املدر�سي 
عدم  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأظهرت  لقد   .)v( ال�سكل  خرائط  طريقة  با�ستخدام  ولكن 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدالة )a = 0.05( يف متو�سطات عالمات 
لطريقة  تعزى  العلمي  الثانوي  الأول  ال�سف  طالب  لدى  العلم  عمليات  يف  الطالب 
الدالة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما   التدري�ض. 
)a = 0.05( يف متو�سطات عالمات الطالب يف اختبار عمليات العلم لطالب ال�سف 
الأول الثانوي العلمي فيما يتعلق باملالحظة و�سبط املتغريات ويعزى ذلك اإىل التفاعل 
بني طريقة التدري�ض واملحتوى الدرا�سي ل�سالح اأفراد املجموعة الذين در�سوا املحتوى 
عبد  ناهد  )v(.درا�سة  ال�سكل  خرائط  بطريقة  املتداخلة  الفروع  منحنى  وفق  املنظم 
الفتاح )2005م(: هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على فعالية ا�سرتاتيجية مقرتحة 

فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل
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املهارات  بع�ض  وتنمية  �سحيحة،  كيميائية  مفاهيم  لتكوين   )v( ال�سكل  وا�سرتاتيجية 
التجريبي  املنهج  الباحثة  وا�ستخدمت  الثانوي،  الأول  ال�سف  طالب  لدى  الفيزيائية 
والو�سفي على 3 جمموعات جمموعه جتريبية الأوىل ا�ستخدمت ال�سرتاتيجية املقرتحة، 
وجمموعة جتريبية ثانية ا�ستخدمت خريطة ال�سكل )v(، جمموعة �سابطةا�ستخدمت 
الطريقة التقليدية، وبلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )45( طالبًا بال�سف الأول الثانوي، 
اأهم  واأ�سارت  البيانات  اأدوات جمع  كاأداة من  التح�سيلي  بالختبار  الباحثة  وا�ستعانت 
اإح�سائية بني متو�سط درجات طالب املجموعة  اإىل:- توجد فروق ذات دللة  النتائج 
مقرتحة(  )ا�سرتاتيجية  الأوىل  املجموعة  درجات  ومتو�سط    )v( ال�سكل  الثانية 
التح�سيلي.-  الختبار  يف  الثانية  املجموعة  ل�سالح  )ال�سابطة(،  الثالثة  واملجموعة 
ا�ستخدام خريطة ال�سكل )v( اأدى اإىل اإظهار ن�سبة حت�سن يف ا�ستيعاب املقرر الدرا�سي 
بن�سبة اأكرب من الطريقة التقليدية.- ا�ستخدام خريطة ال�سكل )v( �ساعد على تنمية 
مهارات البحث العلمي الذي من �ساأنه م�ساعدة الطالب على مواجهة م�ساكلهم املختلفة 
بطريقه �سليمة.درا�سة حممد م�سطفى عبد الرحمن )2005م(: هدفت هذه الدرا�سة 
العلوم  تدري�ض  ال�سكل)v( يف  املفاهيم وخرائط   ا�ستخدام خرائط  اإىل تعرف فعالية 
على تنمية الوعي البيئي والتح�سيل لطالب املرحلة الإعدادية، وا�ستخدم الباحث املنهج 
املفاهيم،  خرائط  اأوىلا�ستخدمت  جتريبية  )جمموعة  جمموعات   3 على  التجريبي 
و)جمموعة جتريبية ثانيةا�ستخدمت خريطة ال�سكل )v(، )جمموعه �سابطه)ا�ستخدمت 
الطريقة التقليدية، وبلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )60( طالبًا بال�سف الأول الإعدادي، 
وا�ستعان الباحث باختبار حت�سيلي مو�سوعي ملجموعتي الدرا�سة كاأداة من اأدوات جمع 
البيانات. واأ�سارت اأهم النتائج اإىل:توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات 
طالب )املجموعة التجريبية  الثانية( ال�سكل  )v( ومتو�سط درجات طالب املجموعة 
)ال�سابطة(، ل�سالح املجموعة الثانية يف مقيا�ض الوعي البيئي، وفى الختبار التح�سيلي 
ل�سالح املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي.توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
متو�سط درجات طالب )املجموعة التجريبية الأوىل)خرائط  املفاهيم ومتو�سط درجات 
الثانية يف مقيا�ض  الثانية}ال�سكل)v(، ل�سالح املجموعة  التجريبية  طالب)املجموعة 
الوعي البيئي، وفى الختبار التح�سيلي ل�سالح املجموعة التجريبية الثانية يف التطبيق 
البعدي.درا�سة طالل الزعبي )2004م(: هدفت هذه الدرا�سة اإىل عمل ا�ستق�ساء لأثر 
تنمية  بهدف  الأوىل  ال�سنة  لطلبة  الفيزياء  خمترب  يف   )v( ال�سكل  خرائط  ا�ستخدام 
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اجتاهاتهم  تغيري  اإىل  اإ�سافة   ، الفيزيائية  للمفاهيم  لديهم  العلمي  التفكري  مهارات 
العلمية وذلك مقارنة بالطريقة التقليدية . بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )32( طالبًا 
وطالبة مت اختيارهم من اأ�سل )75( طالبًا وطالبة ميثلون جمتمع الدرا�سة الأ�سلي، مت 
توزيعهم ب�سكل ع�سوائي على 6 �سعب درا�سية. لذا قام الباحث باختيار �سعبتني ب�سكل 
ع�سوائي كعينة للدرا�سة اإحداهما كمجموعة جتريبية بلغ عدد اأفرادها )16( طالبًا ومت 
تعليمهم يف املخترب با�ستخدام خرائط ال�سكل )v(، و املجموعة الثانية الذين ميثلون 
املجموعة ال�سابطة بلغ عددهم )16( طالبًا وطالبة و مت تعليمهم بالطريقة العتيادية 
التقليدية. لقد اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط 
املفاهيم  حت�سيل  اختبار  يف  التجريبية  املجموعة  طالب  ل�سالح  الطالب  عالمات 
الفيزيائية واختبار مهارات التفكري العلمي واأي�سا يف مقيا�ض الجتاهات العلمية.درا�سة 
حممد البلو�سي ) 2004م(: هدفت هذه الدرا�سة اإىل تق�سي فاعلية ا�ستخدام خرائط 
ال�سكل )v( يف تدري�ض العلوم على التح�سيل الدرا�سي واكت�ساب بع�ض العمليات املعرفية 
لدى طالب ال�سف التا�سع يف التعليم العام . بلغ عدد اأفراد عينة هذه الدرا�سة )147( 
طالبًا وطالبة مت تق�سيمهم ب�سكل ع�سوائي اإىل جمموعتني: الأوىل جتريبية ا�ستملت على 
)74( طالبًا مت تدري�سهم با�ستخدام خريطة ال�سكل )v( والأخرى �سابطة ا�ستملت على 
)73( مت تدري�سهم بالطريقة التقليدية، وا�ستمروا يف الدرا�سة ملدة �ستة اأ�سابيع. اأظهرت 
لأداء  املتو�سطات احل�سابية  بني  اإح�سائية  دللة  فروق ذات  الدرا�سة وجود  نتائج هذه 
الطالب يف التح�سيل الدرا�سي ب�سفة عامة ل�سيما يف م�ستوياته املعرفية  ل�سالح اأفراد 
املجموعة التجريبية . كما اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني املتو�سطات احل�سابية يف اكت�ساب حت�سيل العلم ككل، ويف مهارات تف�سري البيانات 
وال�ستنتاج والت�سنيف والتنبوؤ و�سبط املتغريات وفر�ض الفرو�ض. بينما كانت الفروق 
Nel-  غري دالة يف مهارتي املالحظة وا�ستخدام الأرقام.درا�سة مايك نل�سن وفرجينيا )
لأثر  ا�ستق�ساء  اإىل عمل  الدرا�سة  son, Mike & Virginia, M، 2002(: هدفت هذه 
ا�ستخدام خرائط ال�سكل )v( بهدف م�ساعدة املعلمني املتدربني لزيادة قدرتهم على 
التوتر والقلق الذي قد ينتابهم يف  التقليل من  العلمي، والعمل على  ممار�سة الإق�ساء 
اأثناء ممار�سة اخلدمة. بلغ عدد اأفراد عينة الدرا�سة )51( معلمًا متدربًا ممن اجتازوا 
ال�سكل  خرائط  الباحثان  وا�ستخدم  والعملي.  النظري  جانبيها  يف  املعتمدة  ال�ساعات 
)v( لفرتة ف�سل درا�سي واحد يف خمترب مادة العلوم بعد تدريب الطالب ب�سكل مكثف 

فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل
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على ا�ستخدام تلك اخلرائط يف املخترب. لقد اأظهرت نتائج الدرا�سة فروقًا ذات دللة 
اإح�سائية للت�ساميم التي اأعدها الطالب قبل ا�ستخدام خرائط ال�سكل )v( والت�ساميم 
ال�ستق�سائية التي اأعدوها بعد خرائط ال�سكل )v( داخل املخترب. كما اأن نتائج الدرا�سة 
اخلا�سة باملقابلة التي اأجراها الباحثان مع املعلمني املتدربني اأظهرت انخفا�ض التوتر 
وتطبيقاتها  ال�ستق�سائية  ت�ساميمهم  اأثناء  يف  املتدربني  املعلمني  اأولئك  لدى  والقلق 
العملية. درا�سة �سبحي اأبو جاللة وعامر القر�سي )2001(: هدفت هذه الدرا�سة اإىل 
تعرف اأثر ا�ستخدام خرائط ال�سكل )v( يف الدرا�سة العملية ملادة الفيزياء ويف حت�سيل 
واكت�ساب العلم لدى طالبات ال�سنة الثالثة. لقد قام الباحثان بتق�سيم عينة الدرا�سة اإىل 
در�ست  جتريبية  والأخرى  التقليدية  بالطريقة  در�ست  �سابطة  اإحداهما  جمموعتني 
با�ستخدام خرائط ال�سكل )v(. اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني متو�سط درجات طالبات املجموعتني يف التح�سيل الدرا�سي ككل ل�سالح املجموعة 
املتو�سطات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما  التجريبية، 
احل�سابية لأداء طالبات املجموعتني يف اكت�ساب عمليات العلم ل�سالح طالبات املجموعة 

التجريبية.
الزمنية  الفرتة  يف  الدرا�سات  هذه  اأجريت   -1: ال�سابقة  الدرا�سات  على  التعقيب 
من عام )2001م( اإىل عام )2010م(.2- بلغ عدد الدرا�سات )14( درا�سة مرتبطة 
منها )10( درا�سات عربية، و)4( درا�سات اأجنبية.3- يرتاوح حجم العينات من )28 
املنهج  الدرا�سات  جميع  ا�ستخدمت  املختلفة.4-  الدرا�سية  باملراحل  طالبًا   )156  –
اأهميه  اإىل  الدرا�سات  نتائج  اأ�سارت  الو�سفي.5-  املنهج  اأ�ساف  وبع�سها  التجريبي 
الدرا�سات  من  الباحث  وا�ستفاد  التعليمية.  العملية  يف   )v( ال�سكل  خرائط  ا�ستخدام 
عينة  واأفراد  الدرا�سة،  حدود  الدرا�سة،  لطبيعة  املنا�سب  املنهج  اختيار  يف  املرتبطة 
الدرا�سة، والأ�سلوب الإح�سائي. كما ا�ستفاد اي�سًا من نتائج بع�ض الدرا�سات املرتبطة 

يف مناق�سه وتف�سري نتائج الدرا�سة احلالية.

اإجراءات الدرا�صة 
ا�ستخدم  وقد  التجريبية،  البحوث  فئة  اإىل  الدرا�سة  هذه  الدرا�سة:تنتمي  منهج 
�سابطة  اإحداهما  جمموعتني  على  يعتمد  الذي  التجريبي  �سبه  الت�سميم  الباحث 
والأخرى جتريبية كما اأن هذا الت�سميم ل يتطلب الختيار، والتعيني ع�سوائيا، ول يتم 

�سبط املتغريات اخلارجية مب�ستوى �سبطها يف الت�سميمات التجريبية الأخرى. 
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حدود الدرا�صة
احلد الب�صري:اقت�سرت الدرا�سة احلالية على عينة من طالب كلية الرتبية البنني 
الذين يدر�سون مقرر طرق التدري�ض العامة الذي يدر�سه ق�سم املناهج وطرق التدري�ض 

بكلية الرتبية باجلامعة.
اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  خالل  الدرا�سة  :اأجريت  الزمني  احلد 

)1431/1430ه� (.
الرتبية  كليه  طالب  من  عينة  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�سرت  اجلغرايف:  احلد 
الدار�سني لأحد مقررات ق�سم املناهج وطرق التدري�ض يف جامعة امللك في�سل بالأح�ساء . 
طرق  مادة  �سعب  طالب  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون  الدرا�صة:  جمتمع 
وطرق  املناهج  ق�سم  في�سل،  امللك  بجامعة  الرتبية،  كليه  يف  املقدمة  العامة  التدري�ض 
التدري�ض، وهوؤلء الطالب منتظمون درا�سيًا يف الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 

1431/1430ه� والبالغ عددهم )140( طالبًا يدر�سون يف خم�ض �سعب درا�سية.
يف  طالبًا   )83( يلي:عدد  ما  على  للدرا�سة  الكلية  العينة  الدرا�صة:ا�ستملت  عينة 
بالطريقة  اختيارهم  مت  العامة،  التدري�ض  طرق  مقرر  يدر�سون  ممن  الثالث  امل�ستوى 
كمجموعة  طالبًا   )34( يلي:عدد  ما  اإىل  تق�سيمها  ومت  البحث  جمتمع  من  الع�سوائية 
الدرا�سة:1-  عينة  اختيار  واأ�سباب  جتريبية.  كمجموعة  طالبًا   )49( وعدد  �سابطة، 
العينة متثل املجتمع الذي يعاين من امل�سكلة. 2- جميع اأفراد العينة التي مت اختيارها 

تخ�سع خلطة درا�سية واحدة.
املتغريات  حيث  من  التكافوؤ  الدرا�سة:لتحقيق  عينة  لأفراد  املتغريات  �سبط 
واخل�سائ�ض التي قد توؤثر على نتائج الدرا�سة راعى الباحث جمموعة اأمور كالتايل:ل 
توجد فروق بني اأعمار العينة التجريبية واأعمار العينة ال�سابطة، حيث تراوحت اأعمارهم 
ما بني )20 – 21 �سنة(.تبني لنا من خالل مراجعة املعدلت الرتاكمية لعينة الدرا�سة 
لعينتي  الرتاكمية  املعدلت  اأنه ل توجد فروق بني  ال�سابطة  الدرا�سة  التجريبية وعينة 
لعينتي  التدري�ض  مكان  للمجموعتني.توحيد  بالتدري�ض  نف�سه  الباحث  الدرا�سة.قيام 
املحا�سرة  زمن  الدرا�سة.توحيد  لعينتي  التدري�سية  املحا�سرات  عدد  الدرا�سة.توحيد 

التدري�سي لعينتي الدرا�سة.
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اأدوات الدرا�صة
العلمية والدرا�سات والبحوث  الكتب  بناء خرائط ال�صكل )V(:- مت الطالع على 
مو�سوعات  اختيار   - لت�سميمه.  النظرية  والأ�س�ض   )v( ال�سكل  بخرائط  املرتبطة 
درا�سية من مقرر طرق التدري�ض العامة املقدمة للطالب خالل الف�سل الدرا�سي الثاين 
للعام اجلامعي )1431/1430ه�(، وعددها )5( مو�سوعات درا�سية قدمت على مدار 
�سبع حما�سرات.وبعد الطالع على الكتب والدرا�سات وحمتوى املنهج ، قام الباحث مبا 

يلي:- بناء خرائط ال�سكل )v( وذلك وفق التايل:
وهي  املعرفية:  :-املتطلبات  التالية  النقاط  ويت�صمن  العملي  اأو  الإجرائي  اجلانب 
والأ�سياء:  .-املتطلبات  عنه  تنبثق  التي  الفرعية  والنقاط  املحا�سرة  ملو�سوع  اإجابات 
تت�سمن اجلانب النفعايل ملو�سوع املحا�سرة الذي يعرب عن موقف املتعلم اإيجابًا اأو �سلبًا 
من الظاهرة اأو املو�سوع قيد الدرا�سة .-الت�سجيالت: وهي جمموعة البيانات والقراءات 

واملالحظات املح�سو�سة التي يجمعها الطلبة يف اأثناء اإجراء التطبيق اأو التجربة.- 
التحويالت: وهي اإعادة ترتيب البيانات التي مت احل�سول عليها من التجربة على �سكل 

جدول اأو اأ�سكال بيانية اأو ر�سم .
اجلانب املعريف )املفاهيمي( ويت�صمن النقاط التالية:-املفاهيم: وهي �سورة ذهنية 
با�سم  اإليها  ي�سار  بحيث  م�سرتكة  خ�سائ�ض  �سويًا  جتمعها  التي  الأحداث  اأو  لالأ�سياء 
معنى  ذات  بعالقات  معًا  ترتبط  اأكرث  اأو  مفهومني  تتكون من  رمز خا�ض.-املبادئ:  اأو 
حتقق القت�ساد يف املفاهيم .-النظريات: تتكون النظريات من فر�سية اأو جمموعة من 
الفر�سيات املنظمة يف اإطار معني مت اختبارها وثبتت �سحتها، وتعمل على تف�سري الظواهر 
والأحداث والقدرة على التنبوؤ مبا ميكن اأن يحدث يف امل�ستقبل. -الأحداث والأ�سياء : 
ويق�سد بها يف خطوات ال�سكل )V( يف هذه الدرا�سة تلك الإجراءات التي يقوم    بها 
جمموعة  اإىل  ت�سري  الأ�سياء  بينما  املحا�سرة.  مو�سوع  ا�ستيعاب  على  للح�سول  املتعلم 
املعلم.- مت  دليل  اإعداد  التجربة.-  امل�ستخدمة يف  والأدوات  واملواد  والأجهزة  الو�سائل 
بناء �سبع خرائط لل�سكل )v( وذلك  ل� )5( مو�سوعات درا�سية، بواقع �سبع حما�سرات 
خريطة  لها  و�سمم  التدري�ض،  اأ�ساليب  �سمل  الأوىل  املحا�سرة  كالتايل:مو�سوع  موزعة 
واحدة. ب- مو�سوع املحا�سرة الثانية والثالثة �سمل املجال املعريف لالأهداف ال�سلوكية 
ح�سب ت�سنيف بلوم وجماعته و�سمم لها خريطتني. ج- مو�سوع املحا�سرة الرابعة �سمل 
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املجال الوجداين لالأهداف ال�سلوكية ح�سب ت�سنيف كراثوول و�سمم لها خريطة واحدة. 
مو�سوع املحا�سرة اخلام�سة �سمل املجال النف�ض حركي لالأهداف ال�سلوكية ح�سب ت�سيف 
اليزابيث �سمب�سون  و�سمم لها خريطة واحدة.ه�- مو�سوع املحا�سرة ال�ساد�سة وال�سابعة 
�سمل طرق التدري�ض )الإلقائية – القيا�سية – ال�ستقرائية – ال�ستجوابية – احلوارية 
- حل امل�سكالت - املناق�سة( و�سمم لها خريطتني.وذلك وفقًا للخطوات التالية:ال�سوؤال 
الرئي�سي للدر�ض )الغر�ض من الدر�ض (، وروعي اأن يكون هذا ال�سوؤال وا�سحًا وحمددًا.
واملبادئ  املفاهيم  ال�سوؤال.حتديد  مع  اتفاقهما  وروعي  والأ�سياء،  الأحداث  حتديد 
الأمين(.  )اجلانب  والتحويالت  الت�سجيالت  حتديد  الأي�سر(.  )اجلانب  والنظريات 
حتديد املتطلبات املعرفية. ثم قام الباحث بعر�ض خرائط ال�سكل ) v( على ثمانية من 
اخلرباء، ا�سرتط فيهم تنوع اخلربة العلمية )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد(، 
مرفق ) 1 (، وقد اأو�سوا بالتعديالت الآتية:اإ�سافة مفهوم للخريطة الأوىل. حذف 2 من 
مبادئ اخلريطة الثانية.تعديل �سياغة ال�سوؤال يف اخلريطة الرابعة وال�ساد�سة.ت�سحيح 
التعديالت املطلوبة املقرتحة وو�سلت ن�سبه  الباحث  اأجرى  لغوي لبع�ض الفقرات. وقد 
النهائية  اإىل �سورتها  اأن و�سلت اخلرائط  ،اإىل  اآراء اخلرباء  اإىل )90%( بني  التفاق 

التي حتقق هدف الدرا�سة.
اإعداد دليل املعلم: قام الباحث باإعداد دليل املعلم لتدري�ض طرق التدري�ض العامة 
وقد مر اإعداد دليل املعلم باخلطوات التالية:اأ- حتديد حمتوى املقرر )طرق التدري�ض 
الأدوات  حتديد  ج-  درا�سية.  وحدة  لكل  ال�سلوكية  الأهداف  حتديد  العامة(.ب- 
والو�سائل والأن�سطة. د- ا�ستخدم الباحث خريطة ال�سكل )v(، مو�سحًا كيفية بنائها، 
وحتديد الأ�سئلة التمهيدية للمناق�سة يف بداية تدري�ض كل حما�سرة درا�سية للتو�سل اإىل 
تقومي  فيها.ه�-  والطالب  املعلم  دور  حتديد  مت  كما   ،) املعرفية  )املتطلبات  املعلومات 
املحا�سرة الدرا�سية بو�سع اأ�سئلة لتقومي الطالب عقب كل مو�سوع درا�سي وتتميز هذه 
الأ�سئلة بتنوعها ما بني )اأ�سئلة مغلقه – اأ�سئلة مفتوحة(، حتى ت�سمح للطالب با�ستخدام 
الالزم  الزمن  حتديد  مت  حيث  التدري�ض:  زمن  حتديد  املختلفة.و-  العقلية  العمليات 
حما�سرات   )7( بتدري�ض  وذلك  دقيقة،   )100( بواقع  درا�سي  مو�سوع  كل  لتدري�ض 
النهائية لدليل املعلم: بعد النتهاء  مبجمل زمني )700( دقيقة للربنامج.ز- ال�سورة 
من الدليل مت عر�سه على اخلرباء )مرفق 1( لإبداء اآرائهم يف �سياغة الدليل ومدى 
قيا�سه للهدف املرجو منه، ثم قام الباحث باإجراء التعديالت املطلوبة و�سوًل بالدليل 

اإىل �سورته النهائية. )مرفق2(.
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اختبار التح�صيل
هدف الختبار:يهدف هذا الختبار اإىل قيا�ض التح�سيل النهائي للطالب يف مقرر 

طرق التدري�ض العامة يف �سوء ت�سنيف بنيامني بلوم ورفاقه للمعرفة.
اأ�ساليبه بني  تنوعت  �سوؤال،  املكون من )100(  الختبار  اإعداد  الختبار:مت  و�سف 
اأ�سئلة )مقاليه ومو�سوعية، منها الأ�سئلة املفتوحة واملغلقة - واختيار من متعدد -  و�سواب 
وخطاأ- ومزاوجة بجدول(، وقد روعي يف الختبار ا�ستماله على جوانب املعرفة املختلفة 
ح�سب ت�سنيف بلوم فكان هناك اأ�سئلة يف م�ستوى التذكر ، الفهم، التطبيق،  التحليل، 
يف  اآرائهم  لإبداء  خرباء،   )3( على  الختبار  هذا  عر�ض  مت  وقد  والتقومي.-  الرتكيب 
وو�سوحها  عباراته،  �سياغة  �سحة  ويف  هدفه،  لقيا�ض  الختبار  مفردات  مالءمة  مدى 
ومنا�سبته لأفراد العينة.- وبعد عر�سه على اخلرباء اأجرى الباحث التعديالت املطلوبة 
على  اأي�سًا  عر�ض  كما  العبارات.-   لبع�ض  �سياغة  وتعديل   - – واإ�سافة  )حذف  من 
الطالب  على  املطروحة  البينية  الختبارات  والخت�سا�ض  ذوي اخلربة  من  املخت�سني 

عقب تدري�ض كل خريطة وذلك للتاأكد من حتقيقها للهدف املطلوب.
التجربة ال�ستطالعية: قام الباحث باختيار عينة ع�سوائية مكونه من )15( طالبًا 
من يدر�سون مقرر طرق التدري�ض العامة وذلك بهدف:اأ- التحقق من ال�سورة النهائية 
عن  الإجابة  زمن  حتديد  ب-  وال�سدق.  الثبات  معامل  وح�ساب  التح�سيلي  لالختبار 

اأ�سئلة الختبار. 
ما  ال�ستطالعية  التجربة  عينة  اختيار  عند  ال�ستطالعية:روعي  التجربة  عينة 
يلي:اأ- اأن يكون عدد اأفراد العينة كافيًا اإح�سائيًا )حيث بلغت 15 طالبًا مت اختيارهم 
العينة  البحث ومن خارج  العينة من طالب جمتمع  ت�ستق  اأن  بطريقة ع�سوائية(. ب- 
الأ�سا�سية.ج- مت ا�ستبعاد اأوراق اإجابات بع�ض الطالب الذين مل يكملوا الختبار حتى 

نهايته.
حتليل املفردات:حيث ي�سري ذلك اإىل ا�ستخدام الأ�سلوب الإح�سائي لتحديد ميزتني 

لكل مفردة من مفردات الختبار وهما:1- معامل ال�سعوبة. 2- القدرة على التمييز.
املتو�سط  بح�ساب  الختبار:تقا�ض  ملفردات  وال�سعوبة  ال�سهولة  معامل  حتديد 
الإجابات  عدد  بت�سجيل  الباحث  قام  وقد  اخلطاأ،  اأو  ال�سحيحة  لالإجابات  احل�سابي 
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الطالب،  جلميع  الختبار  مفردات  من  مفردة  لكل  اخلطاأ  الإجابات  ،وعدد  ال�سحيحة 
والعالقة بني ال�سهولة وال�سعوبة عالقة عك�سية مبا�سره اأي اأن جمموعهما = 1 ولقد مت 
اختيار م�ستوى ال�سعوبة الذي يرتاوح ما بني )20-75( لكل مفردة من مفردات الختبار.
الإجابات  ن�سبة  الختبار:  بح�ساب  وذلك  التمييز:  على  املفردات  قدرة  ح�ساب 
الباحث  قام  لها.لذا  الأدنى  الثلث  ون�سبتها يف  للمجموعة،  العلوي  الثلث  ال�سحيحة يف 
برتتيب درجات الطالب ترتيبًا تنازليًا، واجلدول التايل يو�سح معامل ال�سهولة ومعامل 

ال�سعوبة ومعامل التمييز. 
جدول ) 1 (

قيم معامالت ال�صهولة وال�صعوبة والتمييزللمجموعة ال�صتطالعيةن = 15
التمييزال�صعوبةال�صهولةمالتمييزال�صعوبةال�صهولةمالتمييزال�صعوبةال�صهولةم
10.060.940.07430.320.680.34850.520.480.54
21.000.001.00440.860.140.87860.120.880.13
30.730.270.74450.520.480.54870.590.410.61
40.720.280.73460.720.280.74880.120.880.13
50.660.340.68470.590.410.61890.660.340.68
60.590.410.61480.660.340.68900.720.280.74
70.720.280.74490.720.280.74910.060.940.07
80.650.350.67500.520.480.54920.720.280.74
90.590.410.61510.460.540.48931.000.001.00

100.060.940.07520.120.880.13940.590.410.61
110.720.280.74530.590.410.61950.660.340.68
120.520.480.54540.720.280.74960.520.480.54
130.590.410.61550.060.940.06970.060.940.06
140.660.340.68560.660.340.68980.460.540.48
150.660.340.68570.520.480.54990.920.080.93
160.720.280.74580.520.480.541000.520.480.54
170.120.880.13590.590.410.611010.720.280.74
180.790.210.80600.720.280.741020.660.340.68
190.660.340.68610.060.940.061030.660.340.68
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التمييزال�صعوبةال�صهولةمالتمييزال�صعوبةال�صهولةمالتمييزال�صعوبةال�صهولةم
200.590.410.61620.120.880.131040.590.410.61
210.520.480.54630.720.280.741050.4654 .048 .0
220.520.480.54641.000.001.001060.540.480.54
230.190.810.19650.590.410.611070.190.810.19
240.590.410.61660.520.480.541080.720.280.74
250.720.280.74670.520.480.541090.590.410.61
260.720.280.74680.660.340.681100.660.340.68
270.660.340.68690.460.540.481110.060.940.06
280.590.410.61700.190.810.191120.520.480.54
290.720.280.74710.520.480.541130.520.480.54
300.660.340.68720.590.410.611140.590.410.61
310.720.280.74730.720.280.741150.060.940.06
320.520.480.54740.670.330.681160.720.280.74
330.520.480.54750.660.340.681170.460.540.48
340.520.480.54760.590.410.611180.190.810.19
350.590.410.61770.520.480.541190.520.480.54
360.720.280.74780.460.540.481200.590.410.61
370.660.340.68790.590.410.611210.720.280.74
380.590.410.61800.720.280.741220.720.280.74
390.720.280.74810.720.280.741230.660.340.68
400.660.340.68820.590.410.611240.520.480.54
410.660.340.68830.920.080.931250.720.280.74
420.660.340.68840.060.940.07

والتمييز  وال�سعوبة  ال�سهولة  معامالت  قيم   )1( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
للمجموعة ال�ستطالعية، حيث يو�سح اأن عدد العبارات التي تنح�سر درجة �سهولتها ما 
بني  0.75 اإىل 1.00 )8( عبارات، بينما كان عدد العبارات ذات ال�سعوبة على نف�ض 

الن�سبة )17( عبارة.
يلي:كتابة  ما  على  ا�ستملت  بحيث  الختبار  تعليمات  اإعداد  مت  الختبار:  تعليمات 
كانت  حيث  الختبار،  اأ�سئلة  وتنوعت  الختبار.  من  الهدف  تو�سيح  الطالب.  بيانات 
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كالتايل: - اأ�سئلة الإكمال - اأ�سئلة ال�سواب واخلطاأ- اأ�سئلة الختيار من متعدد - اأ�سئلة 
مقالية. - اإلزام الطالب ب�سرورة الإجابة عن جميع الأ�سئلة، على األ ي�ستغرق وقتًا اأطول 

من الالزم.
مت  الختبار.  اأ�سئلة  عن  لالإجابة  البداية  وقت  ت�سجيل  مت  الختبار:  زمن  ح�صاب 
الزمن  دقيقة.وح�ساب   )50( طالب  اأ�سرع  اإجابة  بانتهاء  امل�ستغرق  الزمن  ح�ساب 
اأبطاأ طالب )70( دقيقة.مت ح�ساب متو�سط درجاتهما )60(  اإجابة  بانتهاء  امل�ستغرق 
عينة  على  الختبار  تطبيق  اأعيد  الختبار.ثم  لتطبيق  الفعلي  الزمن  هو  وهذا  دقيقة. 

مماثلة حل�ساب )�سدق – ثبات ( الختبار.
الختبار  �سالحية  على  اخلرباء  من  املخت�سني  باتفاق  وذلك  الختبار:  �صدق 

للتطبيق. 
ثبات الختبار: مت ح�ساب معادلة كودر ريت�سارد �سون حيث بلغ النحراف املعياري 
ثبات  الثبات )67.( وهو معامل  وبلغ معامل  واملتو�سط احل�سابي )3.05(،   ،)1.34(
والتطبيق  الأول  التطبيق  بني  الرتباط  معامل  يو�سح  التايل  به.واجلدول  الوثوق  ميكن 

الثاين لالختبارات حل�ساب الثبات. 
جدول )2(

ح�صاب معامل الثبات با�صتخدام معامل ارتباط بري�صون  ن = 15     
التطبيق الثاينالتطبيق الأول

قيمة ) ر ( ع�س /ع�س /
86.543.86787.8322.614 0.879

قيمة ) ر ( اجلدولية عند م�ستوى معنوية ) 0.05 ( = 441
يبني اجلدول ال�سابق )2( قيمة معامل الرتباط بني التطبيق الأول والتطبيق الثاين 
يف الختبار النهائي للمجموعة ال�ستطالعية، حيث بني وجود ارتباط دال موجب بني 
التطبيق الأول والتطبيق الثاين، مما يدل على ثبات اإجابات الطالب على نتائج الختبار.   
 = اخلطاأ  واحدة.الإجابة  درجة  ال�سحيحة=  الختبار:الإجابة  ت�صحيح  طريقة 

درجة �سفر.النهاية العظمى=100  

فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل
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تطبيق جتربة الدرا�سة:مت تنفيذ التجربة الأ�سا�سية وفقًا للخطة الزمنية للمو�سوعات 
التعليمية ملنهج طرق التدري�ض العامة وذلك بواقع ) 7 اأ�سابيع – حما�سرة اأ�سبوعية ( 

ملحتوى منهاج 5 مو�سوعات تعليمية، وكانت كالتايل:
التاريخ امليالديالتاريخ الهجريال�صبوعمو�صوع املحا�صرة

2010/2/27م1431/3/13ه�الثاين الأوىل
2010/3/6م1431/3/20ه�الثالثالثانية

2010/3/13م1431/3/27ه�الرابع
2010/3/20م1431/4/4ه�اخلام�ضالثالثة
2010/3/27م1431/4/11ه�ال�ساد�ضالرابعة

2010/4/3م1431/4/18ه�ال�سابعاخلام�سة
2010/4/10م1431/4/25ه�الثامن

التجريبية  املجموعة  باختبار  كل حما�سرة  الباحث عقب  قام  البعدية:  القيا�سات 
مو�سوعات  على  النهائي  الختبار  باإجراء  قام  ثم  البينية(،  )الختبارات  وال�سابطة 
 ، بتاريخ 17، 19/ 1431/5ه� )1  والتجريبية  ال�سابطة  للمجم�وعتني  الدرا�سي  املنهج 

2010/5/3م(.
من  اإح�سائيًا  وحتليلها  البيانات  باإدخال  الباحث  الإح�سائية:قام  املعاجلات   
العمليات  للتحليل الإح�سائي ويف هذا ال�سدد كانت   )Spss( خالل ا�ستخدام برنامج
 – –  التمييز  املعياري  النحراف   - احل�سابي  )املتو�سط  امل�ستخدمة هي  الإح�سائية 

حتليل التباين – معامل ال�سهولة وال�سعوبة – قيمة )ت( لدللة الفروق(.

عر�س نتائج الدرا�صة:
جدول ) 3 (

التو�صيف الإح�صائي للمجموعة ال�صابطة يف اخلرائط ال�صبع والختبار النهائي
اللتواءالتفلطحالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياخلرائط

- 6.7681.8250.5370.769الأوىل
- 0.457-6.6342.1561.342الثانية
0.167-6.2011.7080.996الثالثة

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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اللتواءالتفلطحالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياخلرائط
- 6.8681.3320.6050.720الرابعة

0.624-6.9341.2160.148اخلام�سة
8.3011.8730.8600.785ال�ساد�سة
8.0681.2530.2480.704ال�سابعة

الختبار النهائي 
0.373-79.7685.0831.249)100درجة(

الختبار الن�سف 
- 17.6013.2870.1320.212ف�سلي )30درجة(

يو�سح اجلدول )3( التو�سيف الإح�سائي للمجموعة ال�سابطة يف اخلرائط ال�سبع 
والختبار النهائي، حيث يت�سح من اجلدول اأن اأعلى متو�سط ح�سابي لدرجات الطالب 
كان يف اخلريطة ال�ساد�سة )8.301(، بينما كان اأقل متو�سط لها يف اخلريطة الثالثة 
)6.201(، اإ�سافة اإىل اأن جميع قيم معامالت التفلطح واللتواء تنح�سر ما بني + ، - 
3 مما يدل على اأن العينة تتوزع توزيعًا اعتداليًا حتت م�ساحة املنحنى العتدايل ، مما 

يدل على جتان�ض العينة.
جدول ) 4 (

التو�صيف الإح�صائي للمجموعة التجريبيةيف اخلرائط ال�صبع والختبار النهائي
اللتواءالتفلطحالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياخلرائط

- 0.326- 10.9011.4640.759الأوىل
- 11.7340.8990.1800.606الثانية
- 0.853- 8.7681.1960.222الثالثة
- 0.321- 9.8680.8720.815الرابعة

- 0.416- 10.2680.6931.210اخلام�سة
- 0.642- 14.9991.1111.243ال�ساد�سة
- 0.492- 12.3010.7061.234ال�سابعة

- 0.651- 95.1012.0020.425الختبار النهائي )100درجة(
- 27.8342.0980.1380.571الختبار الن�سف ف�سلى )30درجة(

فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل
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ال�سبع  اخلرائط  يف  التجريبية  للمجموعة  الإح�سائي  التو�سيف   )4( اجلدول  يو�سح 
والختبار النهائي حيث يت�سح من اجلدول اأن اأعلى متو�سط ح�سابي لدرجات الطالب كان يف 
اخلريطة ال�ساد�سة )14.999(، بينما كان اأقل متو�سط لها يف اخلريطة الثالثة )8.768(، 
اإ�سافة اإىل اأن جميع قيم معامالت التفلطح واللتواء تنح�سر ما بني + ، - 3 مما يدل على اأن 

العينة تتوزع توزيعًا اعتداليًا حتت م�ساحة املنحنى العتدايل، مما يدل على جتان�ض العينة .
جدول ) 5 (

دللة الفروق الإح�صائية بني املجموعة ال�صابطة والتجريبية يف اخلرائط ال�صبعة

قيمة ) ت (املجموعة التجريبية ن= 49املجموعة ال�صابطة  ن= 34اخلرائطم ع�س /ع�س /
6.7681.82510.9011.4648.254الأوىل1
6.6342.15611.7340.89910.224الثانية2
6.2011.7088.7681.1965.222الثالثة3
6.8681.3329.8680.8728.400الرابعة4
6.9341.21610.2680.69310.793اخلام�سة5
8.3011.87314.9991.11114.747ال�ساد�سة6
8.0681.25312.3010.70613.638ال�سابعة7

قيمة ) ت ( اجلدولية عند م�ستوى الدللة املعنوية )0.05( = 1.684
يدل اجلدول ) 5 ( على دللة الفروق بني املجموعة ال�سابطة والتجريبية يف اخلرائط 
املجموعة  اإح�سائية بني  توجد فروق ذات دللة  اأنه  ي�ستدل من اجلدول على  ال�سبع حيث 

ال�سابطة واملجموعة التجريبية يف جميع اخلرائط ال�سبع ل�سالح املجموعة التجريبية. 
جدول ) 6 (

دللة الفروق الإح�صائية بني املجموعة ال�صابطة والتجريبيةيف الختبار النهائي ) 100 درجة ( للخرائط ال�صبع

قيمة ) ت (املجموعة التجريبية ن= 49املجموعة ال�صابطة   ن= 34اخلرائط ع�س /ع�س /
الختبار النهائي للخرائط 

79.7685.08395.1012.00211.951ال�سبعة ) 100 ( درجة

قيمة ) ت ( اجلدولية عند م�ستوى معنوية ) 0.05 ( = 1.684

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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الختبار  يف  والتجريبية  ال�سابطة  املجموعة  بني  الفروق  دللة   )6( اجلدول  يبني 
النهائي )100 درجة( للخرائط ال�سبع، حيث يتبني من اجلدول وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية بني املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية يف الختبار النهائي للخرائط 

ال�سبع ل�سالح املجموعة التجريبية. 
جدول ) 7 (

دللة الفروق الح�صائية بني املجموعة ال�صابطة والتجريبيةيف الختبار النهائي ) 30 درجة ( للخرائط ال�صبع

قيمة ) املجموعة التجريبية ن= 49املجموعة ال�صابطة   ن= 34اخلرائط
ت ( ع�س /ع�س /

الختبار الن�سف ف�سلى للخرائط 
17.6013.28727.8342.09810.672ال�سبعة ) 30 ( درجة

قيمة ) ت ( اجلدولية عند م�ستوى معنوية )0.05( = 1.684
يبني اجلدول دللة الفروق بني املجموعة ال�سابطة والتجريبية يف الختبار النهائي 
)30 درجة( للخرائط ال�سبع، حيث يتبني من اجلدول وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
ال�سبع  للخرائط  النهائي  الختبار  يف  التجريبية  واملجموعة  ال�سابطة  املجموعة  بني 

ل�سالح املجموعة التجريبية. 

مناق�صة النتائج وتف�صريها
تنمية  على   )v( ال�سكل  خرائط  ا�ستخدام  فعالية  قيا�ض  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
امللك  الرتبية بجامعة  كلية  العامة( لطالب  التدري�ض  ملادة )طرق  الدرا�سي  التح�سيل 
دللة  ذات  فروق  وجود  الباحث  افرت�ض  البحث  هدف  من  بالأح�ساء.وللتحقق  في�سل 
اح�سائية بني متو�سط درجات طالب املجموعة ال�سابطة التي در�ست بالطريقة التقليدية 
 )v( ومتو�سط درجات طالب املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام خريطة ال�سكل
يف التح�سيل الدرا�سي ملادة طرق التدري�ض العامة يف الختبار البعدي ل�سالح املجموعة 
الإح�سائي  التو�سيف  اإىل   )3( اجلدول  اأ�سار  البحث  فر�ض  من  وللتحقق  التجريبية. 
حيث  النهائي  الختبار  وكذا   ،)v( لل�سكل  ال�سبع  اخلرائط  يف  ال�سابطة   للمجموعة 
تبني اأن اأعلى متو�سط ح�سابي لدرجات الطالب كان يف اخلريطة ال�ساد�سة )8.301( 
، بينما كان اأقل متو�سط لها يف اخلريطة الثالثة )6.201(.يف حني اأ�سار اجلدول )4( 

فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل
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اإىل التو�سيف الإح�سائي للمجموعة التجريبية يف اخلرائط ال�سبع لل�سكل )v(، وكذا 
الختبار النهائي حيث تبني اأن اأعلى متو�سط ح�سابي لدرجات الطالب كان يف اخلريطة 

ال�ساد�سة )14.999( ، بينما كان اأقل متو�سط لها يف اخلريطة الثالثة )8.768(.
املجموعتني  بني  الإح�سائية  الفروق  دللة  على   )5( اجلدول  نتائج  دلت  بينما 
ال�سابطة والتجريبية يف اخلرائط ال�سبع، وقد جاءت نتائج اجلدول موؤكدة لوجود فروق 
ذات دللة اإح�سائية بني املجموعة ال�سابطة، واملجموعة التجريبية يف درجات الطالب 
النتائج موؤكدة ملا  ال�سبع ل�سالح املجموعة التجريبية ،حيث جاءت  يف جميع اخلرائط 
افرت�سه الباحث ، وحمققة لفر�ض البحث.كما دلت نتائج اجلدولني )6 ، 7( على دللة 
و  )النهائية  الختبارات  يف  والتجريبية  ال�سابطة  املجموعتني  بني  الإح�سائية  الفروق 
الن�سف ف�سلية(، وقد جاءت نتائج اجلدولني موؤكدة لوجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني املجموعة ال�سابطة ، واملجموعة التجريبية يف درجات الطالب يف الختبارين ل�سالح 
املجموعة التجريبية، حيث جاءت النتائج موؤكدة ملا افرت�سه الباحث، وحمققة لفر�ض 
اأحمد  اإميان   ، اأحمد ماهر  نتائج درا�سة كل من:درا�سة  النتائج مع  البحث.وتتفق هذه 
)2010م( حيث اأ�سارت اأهم النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط 
درجات طالبات املجموعة ال�سابطة التي در�ست بالطريقة التقليدية ومتو�سط درجات 
طالبات املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستخدام خريطة ال�سكل )v( يف التح�سيل 
التجريبية. املجموعة  ل�سالح  البعدي  الختبار  يف  احلركية  الرتبية  ملادة  الدرا�سي 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  اأ�سار  حيث  )2006م(  مايكل  جالديي�ض  درا�سة 
بني جمموعات الدرا�سة يف حت�سني م�ستوى التح�سيل الدرا�سي ملادة العلوم البيولوجية 
 )V( كما اأن ا�ستخدام خريطة ال�سكل )V(ل�سالح املجموعة امل�ستخدمة خلريطة ال�سكل
اأدى اإىل حت�سني قدرة الطالب على حفظ مفاهيم وم�سطلحاتها املادة ب�سكل اأف�سل من 
جمموعات الدرا�سة الأخرى. درا�سة ناهد عبد الفتاح )2005م( حيث اأ�سارت اإىل اأنه 
ال�سكل  الثانية  اإح�سائية بني متو�سط درجات طالب املجموعة  توجد فروق ذات دللة 
الثالثة  واملجموعة  مقرتحة(  )ا�سرتاتيجية  الأوىل  املجموعة  درجات  ومتو�سط    )v(
)ال�سابطة(، ل�سالح املجموعة الثانية يف الختبار التح�سيلي كما اأن ا�ستخدام خريطة 
ال�سكل )v( اأدى اإىل اإظهار ن�سبة حت�سن يف ا�ستيعاب املقرر الدرا�سي بن�سبة اأكرب من 
مهارات  تنمية  على   )v( ال�سكل  خريطة  ا�ستخدام  �ساعد  وكذلك   ، املعتادة  الطريقة 
البحث العلمي الذي من �ساأنه م�ساعدة الطالب على مواجهة م�ساكلهم املختلفة بطريقة 

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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�سليمة.درا�سة حممد م�سطفى عبد الرحمن)2005م( اأثبتت درا�سته وجود فروق ذات 
دللة اح�سائية ل�سالح املجموعة امل�ستخدمة لل�سكل)v( وذلك يف الختبار التح�سيلي 
للوعي البيئي.درا�سة �سريينا مارثن2008 )م( اأثبتت اأن الطالب امل�ستخدمني خلريطة 
ال�سكل )v( كانوا اأكرث معرفة وا�ستيعابًا للمقرر الدرا�سي )الكيمياء( من اأقرانهم الذين 
يدر�سون بالطريقة املعتادة ملا لهذه الطريقة من اأثر يف تو�سيع اأفق الطالب، وتنمية مقدرته 
على التفكري والبتكار.درا�سة كل من اأماين عبد املنعم عديل )2008(، ) جمال ح�سن 
خليل )2007( كان ل�ستخدام خريطة ال�سكل )v( تاأثري اإيجابي على تعلم بع�ض املهارات 
الأ�سا�سية يف كرة ال�سلة وقد اأظهرت ن�سبة حت�سن اأف�سل من الطريقة املعتادة يف تعليم 
الطالب.وكذلك زيادة دافعية الطالبات خالل العملية التعليمية، كما اأدت اإىل اكت�ساب 
مهارات �سخ�سية واجتماعية خالل العمل اجلماعي، مما يفيد احلياة العملية م�ستقباًل.
درا�سة جون مارتل )2007م( اأثبتت اأن الطالب امل�ستخدمني خلريطة ال�سكل)v( كانوا 
اأكرث متكنًا من ربط الأن�سطة باملعلومات املت�سمنة يف الكتاب الدرا�سي، الذي �ساعدهم 
)2000م(  اأ�سار"ح�سني من�سي"  على �سرد الأفكار وعر�ض للمعلومات وتو�سيحها.كما 
اإىل اأن اأهمية ا�ستخدام هذه الطريقة تكمن يف كونها تعطي �سورة �ساملة عن املو�سوع 
تذكر  و�سهولة  واحدة   ورقة  يف  املعلومات  من  ممكن  قدر  اأكرب  وجتمع  تعلمه،  املراد 
البيانات واملعلومات، ليتذكر الأ�سياء املر�سومة يف الأذهان، وتنمى املهارات املتعلمة يف 
الإبداع الفني لتو�سيح البيانات واملعلومات املكونة للمو�سوع ،كما اأنها تقلل من الكلمات 
امل�ستخدمة يف عر�ض الدرو�ض فت�ساعد على �سدة الرتكيز، وي�سهل فهم الدر�ض من قبل 
املتعلمني.كما يتفق راأى الباحث مع راأي كل من جون مارتل ، ومارثا روبرت �سون ، وتوفيق 
مرعي وحممد احليلة )2002م(، وكذا كمال عبد احلميد )2005م( يف اأن جناح عملية 
التعلم با�ستخدام ال�سكل )v( يرجع اإىل التكامل بني املفاهيم واملبادئ والنظريات التي 
 )v( يتم تناولها ملالحظة الأحداث والأ�سياء ومتطلبات البنية املعرفية ، واأن اخلريطة
تقدم للمتعلم هيكاًل مفاهيميًامل ي�سبق تعلمه، وتعمل كج�سر معريف للمعلومات اجلديدة، 

ولذلك فهي ت�ساعد املتعلم على فهم طبيعة املعرفة، وكيفية تنميتها.

ال�صتنتاجات
حتقق �سحة الفر�ض الذي ين�ض على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط 
درجات  ومتو�سط  التقليدية  بالطريقة  در�ست  التي  ال�سابطة  املجموعة  درجات طالب 
ال�سكل )v( يف التح�سيل  التي در�ست با�ستخدام خريطة  طالب املجموعة التجريبية 
الدرا�سي ملادة طرق التدري�ض العامة يف الختبارات البعدي ل�سالح املجموعة التجريبية.
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التو�صيات
خريطة  با�ستخدام  التدري�ض  اأن  من  احلالية  الدرا�سة  عنه  اأ�سفرت  ما  �سوء  يف 
ال�سكل)v( اأف�سل من التدري�ض بالطريق التقليدية املتبعة، يو�سي الباحث مبا يلي1:- 
  -2. العامة  التدري�ض  طرق  مادة  تدري�ض  يف   )v( ال�سكل  خرائط  ا�ستخدام  �سرورة 
طريقة  ا�ستخدام  على  التدري�ض  وطرق  املناهج  بق�سم  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ت�سجيع 
ت�سهم  مزايا عديدة  لها من  ملا  الأخرى  الق�سم  مواد  تدري�ض  ال�سكل  )v( يف  خريطة 
واملعلمني  لالأ�ساتذة  التدريبية  الدورات  عقد  للطلبة.3-  الدرا�سي  التح�سيل  زيادة  يف 
يف جمال تدري�ض املناهج وطرق التدري�ض للتعرف على كيفية ا�ستخدام خرائط ال�سكل 
)v(  وتطبيقها يف التدري�ض يف اأثناء املحا�سرة الدرا�سية.4- تعميم ا�ستخدام خرائط 
وقت  من  الرتبية  بكلية  املختلفة  النظرية  املقررات  تدري�ض  يف  التعليمية   )v( ال�سكل 
لأخر قدر الإمكان.5- �سرورة جعل الطالب حمور العملية التعليمية، واأن ي�سبح له دور 
القيام  يكون متلقيًا فقط .6-  اأن  التعليمية ل  العملية  باقي مقومات  تدور حوله  فعال، 
بدرا�سات متعددة تقارن ا�ستخدام طريقة خرائط ال�سكل )v( بطرائق تدري�ض اأخرى 
ومطوريها  النظرية  املواد  مناهج  خمططي  اهتمام  �سرورة  اأخرى.7-  متغريات  وعلى 
بتكامل املعلومات النظرية املقدمة يف الكتب العلمية  املختلفة مع اجلوانب العملية التي 
تت�سمنها الأن�سطة والتجارب ملا له من اأهمية يف الربط بني اجلانب النظري واجلانب 

التطبيقي لتلك املواد.  

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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المرفقـــــــات

قائمة باأ�صماء اخلرباء يف الرتبية. مرفق )1( 
.)V( دليل املعلم وخرائط ال�صكل مرفق )2( 

الختبار التح�صيلي.  مرفق )3( 

مرفق )1(
قائمـه باأ�صماء اخلـرباء

الوظيفـــــةاأ�صماء اخلرباءم
رئي�ض ق�سم املناهج وطرق التدري�ض بكلية الرتبية - جامعة امللك في�سلاأ.د. فهد بن عبداهلل العمرو1
ع�سو هيئة التدري�ض بكلية الرتبية - جامعة امللك في�سلاأ.د. اأمري اإبراهيم القر�سي 2
ع�سو هيئة التدري�ض بكلية الرتبية - جامعة امللك في�سلاأ.د. حممد العبد ال�سالم3
ع�سو هيئة التدري�ض بكلية الرتبية - جامعة امللك في�سلد. عبدالأله بن ح�سني العرفج4
ع�سو هيئة التدري�ض بكلية الرتبية  - جامعة امللك في�سلد. عادل ال�سرقاوي5
ع�سو هيئة التدري�ض بكلية الرتبية - جامعة امللك في�سلد. حممود عبداحلي اإبراهيم6
ع�سو هيئة التدري�ض بكلية الرتبية - جامعة الدمامد. �سعود بن �سليمان القا�سم7

ا�صتمارة ا�صتطالع راأي املخت�صني يف
)ا�صتبيان الدرا�صة(

يرجى التكرم بقراءة فقرات الدليل وخرائط ال�سكل )V( واإبداء اآرائكم وفقًا ملا يلي:
مدى منا�صبة الدليل للهدف املرجو منه 

                        منا�سب )              (                           غي��ر منا�سب )                 (

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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مدى منا�صبة اخلرائط للغر�س من الدرا�صة وفقًا ملا يلي : 

بنود م
اخلريطة

اخلريطة 
)1(

اخلريطة 
)2(

اخلريطة 
)3(

اخلريطة 
)4(

اخلريطة 
)5(

اخلريطة 
)6(

اخلريطة 
)7(

غري منا�صب
غري منا�صبمنا�صب

غري منا�صبمنا�صب
غري منا�صبمنا�صب

غري منا�صبمنا�صب
غري منا�صبمنا�صب

غري منا�صبمنا�صب
منا�صب

ال�سوؤال املقرتح1
املتطلبات املعرفية2
التحويالت3
الت�سجيالت4
املتطلبات القيمة5
النظرية 6
املبادئ7
املفاهيم8
الأحداث والأ�سياء9
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مرفق )2(
)V( دليل املعلم وخرائط ال�صكل

اأهداف املحا�صرة: 
          بنهاية درا�سة هذا الف�سل من املنهاج الدرا�سي ينبغي اأن يكون الطالب قادرًا 

على اأن حتقيق اأهداف الوحدة الدرا�سية .

الأدوات والو�صائل:
          القاعة الدرا�سية مبا فيها من جتهيزات )مقاعد درا�سية – �سبورة - تكييف 
- اإ�ساءة - تهوية - جهاز عر�ض )Data show( - �سور تو�سيحية لأ�ساليب التدري�ض 

املختلفة - مقاطع فيديو يعر�ض عليها مناذج لأ�ساليب التدري�ض املختلفة(.

خطة ال�صري يف املحا�صرة:
1- تبداأ املحا�سرة مبناق�سة الطالب من خالل طرح جمموعة من الأ�سئلة .

2- ولالإجابة على ال�سوؤال الرئي�سي نبداأ بر�سم خريطة ال�سكل )v( ويتم بناوؤها كالتايل:
اأ- �سياغة ال�سوؤال الرئي�سي للخريطة التي �ستدر�ض يف املحا�سرة.

ب- حتديد الأحداث والأ�سياء: ي�ساأل اأ�ستاذ املقرر الطالب عن الأدوات التي ميكن 
اأن ت�ستخدم يف املحا�سرة ؟ والأ�سياء التي مت حتديدها تتمثل يف قاعة درا�سية، جهاز 

العر�ض )Data show( - �سور لأ�ساليب التدري�ض املختلفة - مقاطع فيديو.
 – الطالب  اأفعال  وردود  )ا�ستجابات  مالحظتها  يتم  التي  الأحداث  حتديد  ثم 

ت�سجيل الإجابة عن الأ�سئلة املطروحة يف املحا�سرة (.
3-  البدء يف بناء اجلانب الأي�سر للخريطة :

          وميثل جانب املفاهيم، وي�ستمل على املفاهيم واملبادئ والنظريات املت�سمنة يف 
در�ض ما . ومثل هذا التنظيم ي�سري اإىل ت�سل�سل هرمي للجانب الأي�سر يتدرج من النظرية 
كونها مفهومًا عامًا اإىل املبادئ بو�سفها عالقات بني املفاهيم. وهذه   املفاهيم متدرجة 
من مفاهيم اأكرث عمومية اإىل مفاهيم اأقل عمومية ، وهكذا حتى ت�سل  اإىل املفاهيم 

التحتية للخريطة وذلك باتباع اخلطوات التالية:

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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اأ- املفاهيم: وتقع يف اأدنى اجلانب الأي�سر للخريطة وحتدد املفاهيم نطاق البحث 
وال�ستق�ساء.

التطبيق  واإمكانية  ال�سمول  �سفة  ولها  جتريدية  طبيعة  ذات  عبارات  املبادئ:  ب- 
على الأ�سياء والأحداث اأو ظواهر )قد تعلمها الطالب �سابقًا( واملبادئ نوعان: مبادئ 
مفاهيمية وهي التي توجهنا اإىل فهم الأ�سياء اأو البحث ومبادئ اإجرائية: وهي املبادئ 

التي توجهنا اإىل ا�ستخدام اأداة ما يف مالحظة حدث.
ج- النظريات: وهي اإطار عام ي�ستمل على معرفة م�سنفة ومنظمة ل تفيد فقط يف 

تف�سري الظواهر والأحداث واأي�سًا يف التنبوؤ مبا ميكن اأن يحدث يف امل�ستقبل.
4- البدء يف بناء اجلانب الأمين للخريطة :

امللحوظات  جميع  تعني  التي  الوقائع  على  وي�ستمل   ، الإجرائي  اجلانب  وميثل 
املح�سو�سة لالأحداث والأ�سياء، وعدد مرات ظهور احلدث، و�سور فوتوغرافية اأو �سرائط 
م�سجلة ، يتم ترتيبها و�سياغتها ب�سكل له معنى، مثل الر�سم البياين، وجداول املقارنة 

واخلرائط . وذلك من خالل:
لالأحداث  ال�سحيحة  ت�سجيالتنا  عن  عبارة  وهي  الت�سجيالت:  اأو  البيانات  ا- 
اأو عدد  اأو ر�سومات  الت�سجيالت �سورًا  تلك  التي نقوم مبالحظتها وقد تكون  والأ�سياء 

مرات ظهور احلدث ... الخ..
ب- معاجلة البيانات: البيانات اخلام التي مت جمعها لبد من حتويلها لت�سبح ذات 
معنى يف �سورة مرتبة ومنظمة بحيث ت�سمح لنا بالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ض وتكون يف 

�سورة جداول – ر�سوم بيانية – خرائط- اإح�سائيات.
ج- املعارف امل�ستخل�سة: وهي عبارة عن اإجابة ال�سوؤال الرئي�ض للمحا�سرة املح�سور 
والأحداث  الرئي�ض  بال�سوؤال  مرتبطة  املعارف  هذه  تكون  اأن  ويجب  اخلريطة  اأعلى 
والأ�سياء التي متت مالحظتها وقد تقرتح هذه املعارف امل�ستخل�سة اأ�سئلة جديدة تقود 

ل�ستق�ساءات جديدة فتكون عنوان ال�سوؤال الرئي�ض اجلديد.
5- القيم امل�ستخل�سة: وتعد خطوة اأكرث من املعارف امل�ستخل�سة ل لت�سبح فقط ما 

نعرف بل كيف ن�ستفيد مما نعرف؟

فاعلية ا�صتخدام خرائط ال�صكل )v( على تنمية التح�صيل الدرا�صي يف مادة طرق التدري�س العامة لدى طالب جامعة امللك في�صل
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وميكن عمل خم�صة اأنواع من القيم امل�صتخل�صة: 
اأ- القيم امل�ستخل�سة الأدائية: تعني اأن نقرر اأن هناك اأداة اأو و�سيلة معينة جيدة 

لدرا�سة �سيء معني.
جوهرية  قيمة  لها  امل�ستخل�سة  القيم  اأن  تقرر  اجلوهرية:  امل�ستخل�سة  القيم  ب- 

تطبيقية.
اآخر على  اأ�سواأ من  اأو  اأف�سل  اأن هناك �سيئًا  ج- القيم امل�ستخل�سة املقارنة: تقرر 

�سبيل املثال.
د- قيم م�ستخل�سة مرتبطة باتخاذ القرار: يتعامل مع �سنع القرار )قرار اأنه من 

ال�سواب ا�ستخدام �سيء(ً.
ه�- قيم م�ستخل�سة منوذجية: تقرر اأن هناك �سيئًا معينًا منوذجيًا اأو كيف جنعله 

منوذجيًا  .

اأ�صئلة تقوميية :
ت�ساغ جمموعه من ال�سئلة التقوميية يف نهاية كل وحدة درا�سية وذلك للتاأكد من 

ا�ستيعاب الطالب وحت�سيله الدرا�سي لكل وحدة درا�سية يف املنهاج.

د. زكي عبدالعزيز بودي 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



256

مرفق )3(
الختبار التح�صيلي

الرقم الأكادميي:ال�سم:
1- اأك�تب ا�س�مك ورقمك الأك��ادميي على ورق��ة الإجابة املرفقة وكذلك على ورقة الأ�سئلة.  
2- ظلل الإجابة ال�سحيح��ة بالقل��م ال�ر�س�ا�ض يف ورقة الإجابة ح�س��ب الت�سل�سل الرقمي يف 

ورقة الأ�سئ�ل��ة.
3- اأجب عن الأ�سئلة املقالية والفراغات يف نف�ض ورقة الأ�سئلة.

اأجـب بـ �صـح اأو خطـاأ علمـًا باأن ) اأ ( تعني �صـح, و ) ب ( تعني خطـاأ يف ورقـة الإجابـة املرفقة :
تعترب طريقة امل�سروع اأ�سلوبًا تعليميًا حموره املدر�ض .. 1
اأن . 2 للطالب  يراد  التي  للمعرفة  اليومي  التح�سري  هو  الدرو�ض  حت�سري  يف  الإعداد 

يعي�سها يف وقت حمدد. 
يجب على املعلم الناجح اأن يبتعد عن ممار�سة العقاب اجلماعي للطلبة.. 3
ت�سري طريقة املحا�سرة اإىل �سهولة التعامل مع الأهداف الوجدانية. . 4
يوؤكد التطبيق على اأن يقوم الطالب با�ستخدام املعلومات املجردة واملحددة ل�ه �سلفا.. 5
ت�سنيف اأي هدف تربوي يعتمد على اجلانب الغالب ف�يه .. 6
يف�سل الطلبة �سغار ال�سن املكافاآت املادية اأكرث من املعنوية .. 7
يعزز التدري�ض املتذبذب ال�سلوك ال�سلبي لدى الطالب .. 8
ي�ساعد نظام ت�سنيف الأهداف الباحث الرتبوي يف تعرف نواجت التعلم العليا.. 9

ميكن للمدر�ض اأن يتحا�سى عنا�سر املفاجاأة يف الدر�ض اإذا نوع يف طرق التدري�ض.  . 10
تعري�ض الطالب اإىل مواقف تدري�سية خمتلفة هي ميزة للتدري�ض املتهاون.. 11
من الأخطاء التي يقع فيها بع�ض املعلمني اأن ي�سمي الطالب بعد طرح ال�سوؤال.. 12
ل ينبغي اأن يكون للدر�ض الواحد اأهداف خا�سة كثرية.  . 13
يجب على املعلم عند انتقاده لل�سلوك ال�سلبي انتقاد واإي�ساح ال�سلوك واآثاره بدل من . 14

انتقاد الطالب. 
مادة . 15 لكل  ودائمة  ثابتة  كطريقة  ت�ستخدم  لأن  اجلماع�ية  املناق�سة  طريقة  ت�سلح 

تعليمية.
تختلف املكافاآت باختالف املراحل الدرا�سية .. 16
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ت�سري الطريقة الأ�ستنتاجية يف التعليم اإىل البدء من اجلزء لإدراك الكل. . 17
ت�سرفات املدر�ض املتطرفة جتعل جميع الطالب يت�سرفون ب�سكل اأف�سل.. 18
الدقة يف معرفة من . 19 املدر�ض  ول متنح  بال�سف  الفو�سى  تثري  الإجابات اجلماعية 

فهم اأو غريه.
يلزم املدر�ض درا�سة املادة التي �سيدر�سها كامال قبل القيام بعملية التدري�ض بفرتة . 20

كافية.
يحدد التدري�ض املتهاون امل�سئولية للمدر�ض والطالب .. 21
ت�سنيف اأي هدف تربوي على ان�ه معريف ل يعني خلوه دائما من اجلوانب الوجدانية . 22

اأو احلركية.
يتميز الأداء  املهاري احلركي بالتلقائية وعدم الحتياج اإىل التوجيهات يف معظم . 23

الأحيان.
حتقيق امل�ستويات املختلفة من املقا�س�د التعليمية يتم يف فرتة زمن�ية اأكرث ن�سبيا من . 24

الغايات الرتبوية.
يعتمد التدري�ض اجليد على املحتوى اأكرث من الطريقة.. 25
تن�سوي الأهداف التدري�سية على م�سمون تعليمي وتربوي اأكرث حتديدا من م�سمون . 26

املقا�سد التعليمية.
يعجب الطلبة ذوي ال�سلوك احلميد مبدر�سهم عند مالحظتهم لتعامله مع الطلبة . 27

امل�ساغبني بحزم و�سرامة
توؤك�د طريقة التعلم ال�ستقرائ�ية اأهمية النتقال من الكل اإىل اجلزء.. 28
ي�سري الثواب و العقاب اإىل غاية واحدة.. 29
على املدر�ض اأن يتذكر اأن اأهدافه التدري�سية ثابتة كما هو كل عام.. 30
اليحاء بال�سيغة اليجابية اأف�سل من اليحاء بال�سيغة ال�سلبية.. 31
اليحاء ب�سورة غري مبا�سرة اأف�سل من اليحاء ب�سورة مبا�سرة.. 32
مييل الجتاه احلديث يف التعليم اىل التقليل من التطبيق والكثار من الغر�ض.. 33
تهتم طريقة هربارت للتعلم ب�سكل التدري�ض ولكنها تهمل طبيعة املواد الدرا�سية.. 34
اك�سابهم . 35 من  اكرث  للمهارات  الطالب  اك�ساب  يف  للتعلم  هربارت  طريقة  ت�ساعد 

للمعرفة.
يعد عن�سر الت�سويق من اأهم الدعائم التي تقوم عليها طريقة هربارت للتعلم.. 36

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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تنا�سب طريقة حل امل�سكالت الأطفال يف مراحل التعليم الوىل.. 37
تنمي طريقة امل�سروع روح التعاون يف الطالب.. 38
امل�ساريع التعليمية الفردية هي م�ساريع منا�سبة مل�سروع واحد حمدد وكذلك مل�ساريع . 39

متعددة وخمتلفة.
يعترب ت�سل�سل اأ�سئلة الختبار منطقيًا موؤ�سرًا على جودتها.. 40
تعتمد فاعلية طريقة التعلم املربمج على طبيعة الربامج التعليمية اكرث من طبيعة . 41

الأجهزة امل�ستخدمة.
تعترب طريقة التعلم املربمج املتفرعة ) املتفرقة ( اكرث مالءمة للطالب املتفوقني . 42

مقارنة بطريقة التعلم املربمج امل�ستقيمة.
ين�سب التعليم املربمج اىل العامل �سكيرن.. 43
الفكرة الرئي�سية للتعلم املربمج هي الأثر اليجابي فور اجناز العمل املطلوب.. 44
طريقة التعلم املربمج ل تقيد الطالب مبا مت اجنازه من قبل بقية الطالب.. 45
ت�ساعد طريقة التعلم املربمج مبراقبة تعلم كل طالب على حده.. 46
يعترب التعلم التعاوين فر�سة تعليمية جيده للطالب اخلجولني.. 47
ي�ساعد التعلم التعاوين على ال�ستفادة من الطالب املتفوقني.. 48
ت�سري طريقة التعلم املربمج املتفرعة بخط م�ستقيم واحد.. 49
يجب على املعلم جتنب املثالية الزائدة.. 50
لي�ض من العيب اأن ي�ستخدم املعلم الطرافة مع طالبه من وقت لأخر.. 51
يعترب التعلم التعاوين طريقة تعليمية اكرث منها تعلمية.. 52
الدر�ض . 53 اأهداف  حتقيق  امكانية  زادت  كلما  الطالب  خ�سائ�ض  جتان�ض  زاد  كلما 

ب�سورة اأف�سل.
تختلف طرق التدري�ض باختالف الظروف التي حتكم �سري العملية الرتبوية.. 54

اأجـــب عن الأ�صـئلــة التـالـية يف ورقـة الإجابـة املرفقة علمــًا باأن هنـاك اأجابـه 
�صحيحة واحدة فقط لكـل فقـرة مما يلي :

55- تت�صف الأهداف ال�صلوكية بالفوائد الآتية : 
 اأ( ت�ساعد يف عملية التقومي.

ب( ت�سهل عملية اختيار مواد الدرا�سة.
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ج( له�ا دور يف تدريب املعلم.      
د( اأ  + ب .

ه�( اأ  + ب + ج .

56- الأداء يف جمال الأهداف الوجدانية ح�صب راأي العامل كراثوول ي�صـتمل على : 
  اأ( م�ستوى التطبيق والتنظيم.

 ب( م�ستوى ال�ستجابة وال�ستقبال.      
 ج( م�ستوى التكيف والنتباه.

 د(  جميع ما ذكر �سحيح .
 ه�( الإجابة ال�سحيحة غري موجودة.

57- ت�صنف جمالت الأهداف التعليمية اإىل:  
    اأ( معرفية وحركية.

   ب( وجدانية ونف�سية.
   ج( وجدانية ومعرفية وحركية.

   د( حركية ومعرفية ونف�سية.
   ه�( نف�سية وحركية ووجدانية.

58- تت�صمن طريقة ال�صتقراء يف التعليم باخلطوات الآتية  : 
 اأ(  ا�ستنتاج ومقدمة وعر�ض.
ب( عر�ض وتطبيق ومقدمة . 

ج ( موازن�ة وتطبيق ومقدمة وربط .        
د( اأ + ب .

ه�( ج + د .

59-  تت�صمن الأهداف التدري�صـية :   
اأ( اأهداف عامة للمقررات الدرا�س�ية .      

ب( اأهداف عامة للمناهج الدرا�س�ية  .

ج( اأهداف عامة لل�سفوف الدرا�س�ية .
د(  جميع ما ذكر �سحيح .

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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ه�( الإجابة ال�سحيحة غري موجودة.

60- ت�صتخدم املعرفة عن طريق : 
     اأ(  التذكر والتحليل وال�ستيعاب.

    ب( الرتكيب والتقومي والتحليل.
   ج( التحليل والرتكيب والتطبيق .

   د( ب + ج .
   ه�( اأ + ب + ج .

61-  بنهايــة احل�صــة الدرا�صـيــة �صي�صتطيــع الطالــب: اأن يتذكر اأربع مــدن رئي�صية 
بدولــة الأمــارات العربيــة املتحدة وب�صحــة 100% ويف حــدود دقيقة اأمــام زمالئه 

الطالب بال�صف: 
اأ( ه�دف نف�ض حركي مب�ستوى الإبداع .

ب( ه�دف معريف مب�ستوى التذكر .
ج( ه�دف وجداين مب�ستوى ال�ستقبال .

د( ه�دف وجداين مب�ستوى ال�ستجابة املعقدة .
ه�( ه�دف معريف مب�ستوى ال�ستيعاب.

62- بنهايـــة احل�صـــة الدرا�صــية �صي�صتطيع الطالب اأن يعالــج م�صكلة التلوث البيئي 
ب�صبــب رمــي املخلفــات ال�صــارة يف البحر وذلــك بثالثة حلــول اأمام الطــالب بال�صف 

وبدرجة اإتقان ل تقل عن 85% ويف حدود ن�صف دقيقة: 
اأ( ه�دف معريف مب�ستوى التطبيق.

ب( ه�دف نف�ض حركي مب�ستوى اآلية الأداء .
ج( ه�دف معريف مب�ستوى التحليل 

د( ه�دف وجداين مب�ستوى ال�ستجابة .
ه�( ه�دف وجداين مب�ستوى التنظيم .

63- تت�صف الغايات الرتبوية باأنهـا: 
 اأ( متخ�س�سة وحمددة.

ب( جمردة وعام�ة.
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ج( ق�ريب�ة امل�دى.
د(  جميع ما ذكر �سحيح .

ه�( الإجابة ال�سحيحة غري موجودة .

64- يقت�صر ا�صتقاق الأهداف الرتبوية على: 
 اأ(  طبيعة الإن�سان والوقت الراهن .

ب( طبيعة الع�سر واملجتمع .  
ج( طبيعة الفرد  واملجتمع  .

د(  جميع ما ذكر �سحيح .
ه�( الإجابة ال�سحيحة غري موجودة.

65- يعــرف باأنــــة تعبــري حمدد ميكن قيا�صــه وي�صف ما ميكن اأن يفعلــه الطالب بعد 
النتهاء من الدر�س: 

     اأ( الهدف الرتبوي العام . 
    ب( الهدف التعليمي العام.
    ج( الغاية الرتبوية العامة .

    د( الهدف التعليمي الإجرائي اخلا�ض. 
    ه�( الهدف التعليمي الرتبوي العام .

66-  بنهايـة احل�صـة الريا�صية �صي�صتطيع الطالب: اأن يبتدع مهارة عند لعبه لركلة 
اجلزاء يف ملعب املدر�صة بحدود ربع دقيقة اأمام الطالب وب�صحة 85 %: 

 اأ( ه�دف نف�ض حركي مب�ستوى التكيف.
ب( ه�دف وجداين مب�ستوى اآل��ية الأداء .

ج( ه�دف نف�ض حركي مب�ستوى الإبداع
 د( ه�دف معريف مب�ستوى الرتكيب.
 ه�( ه�دف معريف مب�ستوى التطبيق.

67- اأهداف املجال املعريف ح�صب راأي العامل بنيامني بلوم ت�صتمل على م�صتوى : 
اأ( الرتكيب والتنظيم .

ب( ال�ستجابة والتطبيق.      

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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ج( التحليل والرتكيب .
د(  جميع ما ذكر �سحيح .

ه�( الإجابة ال�سحيحة غري موجودة.

68- بنهايــة احل�صــة الدرا�صــيــة �صي�صتطيع الطالــب: اأن ينكر الــدور ال�صلبي لبع�س 
و�صائل الأعالم الأجنبي يف حدود دقيقة اأمام طالب ال�صف وب�صحة   75 %: 

اأ( ه�دف وجداين مب�ستوى التطبيق .
ب( ه�دف وجداين مب�ستوى ال�ستجابة.
ج( ه�دف وجداين مب�ستوى ال�ستقبال .

د( ه�دف وجداين مب�ستوى اأعطاء القيمة.
ه�( ه�دف وجداين مب�ستوى التنظيم .

69- من خ�صائ�س املتعلم ذي النمط الدفاعي :
اأ( ي�ستفيد من التعلم الذاتي.

ب( ل ي�ستفيد من التعلم الذاتي.
ج( مييل اىل الرتدد يف اتخاذ القرار.

د( ل يعاين من �سعف يف حت�سيل القراءة.
ه�( مييل اىل ا�ستخدام العمليات العقلية لالأفكار املعقدة.

70- من خ�صائ�س املتعلم ذي النمط التاأملي :
اأ( ذو م�ستوى حت�سيلي جيد يف القراءة.

ب( مييل اىل ا�ستخدام العمليات العقلية التي تتطلب التكرار.
ج( مييل للتعامل مع البيئة التي ي�سيطر عليها املعلم.

د( ينظر اىل بداية اجلمل ونهايتها.
ه�( مييل اىل العمليات العقلية التي تتطلب حفظًا عن ظهر قلب.

71- يت�صف الطالب ذو ال�صبط الداخلي بـ:
اأ( اأكرث تبعيه.

ب( ينتظر املكافاأة لكل عمل يقوم به.
ج( يرجع جناحه اىل احلظ.
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د( يركز على التعلم العميق والعمل الفردي.
ه�( تابع يف ن�ساطه لالأخرين.

72- يت�صف الطالب ذو ال�صبط اخلارجي بـاأنه:
اأ( مبادر يف ن�ساطه.

ب( تعلمه اأ�سيل.
ج( يركز على التعلم ال�سطحي والتعامل مع الأخرين.

د( ل ينتظر املكافاأة لكل عمل يقوم به.
ه�( ثابت يف اأفكاره املفرت�سة يف تف�سري ما يحدث له.

73- من اأ�صكال التعلم التعاوين :
اأ( جمموعة البحث.

ب( التعلم الفردي مب�ساعدة املجموعة.
ج( التعلم معًا.

د( جميع ما ذكر �سحيح .
ه�( الإجابة ال�سحيحة غري موجودة.

74- يتمثل دور املعلم يف طريقة التعلم التعاوين بـ :
اأ( توزيع الأدوار على الطالب.

ب( تنظيم البيئة ال�سفية.
ج( تقدمي امل�ساعدة والتوجية.

د( ب + ج
ه�( اأ + د

75- ي�سرتط للتعلم التعاوين :
اأ( تقومي عمل املجموعة.

ب( امل�سئولية الفردية واجلماعية.
ج( التمكن من مهارات العمل يف جمموعة.

د( التفاعل والتعاون اليجابي بني اأع�ساء املجموعة.
ه�( جميع ما ذكر �سحيح.

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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76- يجب ا�صتخدام ........................ عندما يكون عدد الطالب كبريًا.
اأ( الطريقة ال�ستقرائية.

ب( الطريقة احلوارية.
ج( الطريقة الألقائية.
د( الطريقة القيا�سية.

ه�( طريقة التعلم املربمج.

77- تعتمــد ...................... علــى ت�صحيــح معلومــات الطــالب فهــي تبداأ من 
املعلوم اخلطاأ اىل املجهول ال�صواب.
 اأ( طريقة التعلم الأ�ستجوابية.

ب( طريقة التعلم التعاوين.
ج( طريقة التعلم املربمج.

د( طريقة التعلم احلوارية.
ه�( طريقة التعلم الأ�ستقرائية.

اأج��ب ع�ن الأ�س�ئلة ) 78- 82 ( بالختي��ار م��ن اجله�ة املق�اب�لة )اأ،ب،ج،د،ه�(:
الختي��ارال�س���وؤال  

78- ي�سري )           ( اإىل و�سع العنا�سر والأجزاء مع بع�ض ليعرب 
عن وحدة جديدة متكاملة.

79-  ي�سري )           ( اإىل اإرجاع املادة اإىل مكوناتها الأ�سا�سية 
وفح�ض العالقات بني هذه املكونات ليمكن فهم بنائها التنظيمي. 
80-  ي�سري )             (  اإىل ا�ستعمال املادة املتعلمة يف مواقف 

جديدة وحمددة . 
81- ي�سري )           ( اإىل ا�ستيعاب معنى املادة وتف�سريها واإمكانية 

حتويلها اإىل �سكل اآخر .
82- ي�سري )           ( اإىل القدرة على اإ�سدار اأحكام للمواقف التي 

تعر�ض على الطالب.

اأ- التقومي. 
ب-  الرتكيب .
ج_ الفهم.
د- التطبيق.
ه� –التحليل.

اأمالأ الفراغات التالية : 
83- عرف اأ�سلوب التدري�ض؟
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84- من اأ�ساليب التدري�ض اأ�سلوب.............، واأ�سلوب............ 
85- تتمثل الأهداف الرتبوية يف ........، و...........

86- تتنوع امل�ستويات الفرعية لالأهداف التدري�سية فت�سمل .....،و........
87- ال�ستيعاب والفهم ي�سمل..............،و............

88- املعرفة والفهم ت�سمل.......... ، و...........
89- من اأمثلة الأفعال ال�سلوكية للتحليل ..............

90- من اأمثلة الأفعال ال�سلوكية للرتكيب ..............
91/ ما املق�سود بالنتباه النتقائي؟

....................................................................................
92/ حتدث باخت�سار �سديد عن مميزات طريقة حل امل�سكالت ؟

....................................................................................
93/ قارن بني ) الأهداف التدري�سية املب�سطة و الأهداف التدري�سية املركبة(؟

....................................................................................
94/ ما املق�سود بالتقرير ال�ستقرائي؟

....................................................................................
95/ ما خطوات امل�سروع يف التعليم؟

....................................................................................
96/ ما املوا�سع التي يتوجب على املعلم فيها ا�ستخدام ا�سلوب املحا�سرة للتدري�ض ؟
....................................................................................

97/ ما وجهه الختالف بني ا�سلوب الطريقة القيا�سية وا�سلوب الطريقة ال�ستوائية 
يف التعليم ؟

....................................................................................

د. زكي عبدالعزيز بودي 
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98/ اذكر ثالث نقاط  خل�سائ�ض الغايات الرتبوية ؟
....................................................................................

99/ ما الفرتا�سات التي بني عليها نظام ت�سنيف الهداف الرتبوية؟
....................................................................................

100/ كيف ميكن ا�ستخدام الإيحاء يف التعليم ؟
....................................................................................
                                                                            مع متنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق ،،،
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