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أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تنمية مهارات التدريس وخمرجات تعلم الطالبات املعلمات قسم رايض األطفال جبامعة امللك فيصل
هــدف البحــث إىل حتديــد مهــارات التدريــس الالزمــة لتعليــم مقــرر املهــارات اللغويــة ابســتخدام خرائــط املفاهيــم ،وبيــان درجــة امتــاك طالبــات اجملموعــة التجريبيــة
هلــذه املهــارات التدريســية ،واختبــار فرضيــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بــن متوســط خمرجــات تعلــم الطالبــات املعلمــات يف مقــرر تنميــة
املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة للمجموعتــن الضابطــة الــي تــدرس ابلطريقــة التقليديــة والتجريبيــة الــي تــدرس ابســتخدام اخلرائــط املفاهيميــة .طبقــت الباحثــة املنهــج
شــبه التجريــي واســتخدمت اســتمارة التقييــم الــذايت أداة للبحــث واملطبقــة علــى ( )31طالبــة معلمــة .وقــد أظهــرت نتائــج البحــث أن مهــارات التدريــس الالزمــة لتعليــم
مقــرر املهــارات اللغويــة ابســتخدام خرائــط املفاهيــم تتلخــص يف ثـ ُ
ـاث مهــارات رئيســة وهــي التخطيــط والعــرض والتقييــم ،وأن الطالبــات املعلمــات ميتلكــن هــذه املهــارات
وبدرجــة كبــرة وفقـاً الســتمارة التقييــم الــذايت .كمــا أظهــرت النتائــج تفــوق اجملموعــة التجريبيــة علــى اجملموعــة الضابطــة وفقــا لنتائــج اســتمارة التقييــم الــذايت .أثبتــت النتائــج
فاعليــة اســتخدام خرائــط املفاهيــم يف تنميــة املهــارات التدريســية لــدى الطالبــات املعلمــات يف مقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة .وأوصــت الباحثــة ابســتخدام
خرائــط املفاهيــم يف تدريــس املقــررات اللغويــة لكافــة املراحــل الدراســية ،واقرتحــت دراســة درجــة متكــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة مــن مهــارات التدريــس الفعــال.
الكلمات املفتاحية :خرائط املفاهيم -مهارات التدريس – خمرجات التعلم

Abstract

This study aimed to apply the concept maps to determine the significant teaching skills of teaching the language skills,
present the level of these teaching skills owned by the experimental group students, and test the hypothesis of whether
there are statistically significant differences at the 0.05 level between the means of the learning outcomes of pre-service
teachers in the language skills development, for the control group who studies through the traditional way and the experimental group who studies through the conceptual maps way. The researcher applied a quasi-experimental design and used
the self-evaluation scale on 31 pre-service teachers. The results showed that the teaching skills of teaching language skills
are summarized in three main skills which are planning, presentation, and evaluation, the pre-service teachers have high
teaching skills, according to the self-evaluation form. Moreover, the experimental group outperformed the control group
in the term of the self-evaluation scale. The results demonstrated the effectiveness of using concept maps on developing
the teaching skills of pre-service teachers in teaching the language skills of kindergarten children. The researcher recommended using concept maps in teaching language courses for all academic levels and suggested studying the level of the
university educators’ competence in applying effective teaching skills.
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املقدمة:

يتطلــب التدريــس هتيئــة الظــروف وتوفــر اإلمــكاانت املاديــة والبشـرية؛
للقيــام ابإلجـراءات الالزمــة يف املوقــف التدريســي الــذي ينعكــس علــى
أداء الطالبة بشــكل واضح.
وتُعد املعلمة إحدى الركائز األساسية يف العملية التعليمية ،واملسؤولة
عــن حتقيــق أهــداف التعليــم؛ إلحــداث التغيــر اإلجيــايب يف ســلوك
الطالبــة (بــدوي2011 ،م ،ص  ،)17ولــكل طالبــة بنيــة معرفيــة
خاصــة هبــا ،ولكــي حيــدث التعلــم فالبــد أن تكــون املــادة ذات ارتبــاط
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حقيقــي خبلفيتهــا الســابقة حــى يكــون ذا معــى (قنديــل2000 ،م،
ص ،)41وتقــدم املعلمــة يف طرائــق التعلــم املعرفيــة خط ـوات واضحــة
تســتخدمها الطالبــة لتعينهــا علــى اكتســاب املعلومــات اجلديــدة
وتوظيفهــا يف التعلــم والتفكــر وحــل املشــكالت ومعاجلــة املعلومــات
يف صــور متعــددة (شــحاته ،2015 ،ص،)21وأيضــا اســتجاابت
عمــا تعلمتــه ابلفعــل ،وعمــا
الطالبــة متــد أســتاذة املقــرر برؤيــة اثقبــة ّ
مل تتعلمــه ابلفعــل يف املوقــف التدريســي (فيشــر وف ـراي،2014 ،
ص  ،)84وتكشــف عــن كيــف تكتســب الطالبــة مهــارات معرفيــة
متقدمــة ،تتضمــن التحليــل والتقييــم ،متجــاوزة الفهــم الســطحي إىل
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اســتخدام خرائــط املفاهيــم يف التدريــس؛ للخــروج بطريقــة إبداعيــة
غــر تقليديــة يف معاجلــة املعلومــات النظريــة ،وللكشــف عــن مســتوى
فهــم الطالبــة للمحاضــرة وماهيــة املفاهيــم الــي تكونــت لديهــا ،وهــل
إبمكاهنــا عمــل الروابــط والصــات بــن احملتــوى املعــريف الســابق
واجلديــد ،وهــل تكونــت لديهــا نظــرة أكثــر عمقــا لــكل ماتعلمتــه
حبيــث تســتطيع تقــومي ذاهتــا بطريقــة موضوعيــة موضحــة جوانــب
التميــز والقصــور لديهــا ،وهــل تســتطيع نقــل أثــر مــا تعلمتــه لغريهــا،
خصوصــا أن مــن ضمــن أهــداف املقــرر إكســاب الطالبــة املعلمــة
مهــارات تدريــس املهــارات اللغويــة يف رايض األطفــال ،وكل هــذه
التســاؤوالت مت طرحهــا ومناقشــتها مــع الطالبــات فتبــن تركيــز الطالبــة
علــى املعلومــات الصعبــة ،وضعــف اإلجــاابت املشــتملة علــى مقارنــة،
وذلــك يف الواجبــات املســندة هلــن بعــد احملاضــرة األوىل والثانيــة،
إضافــة إىل خلفيــة الباحثــة عــن مســتواهن يف مقــررات ســابقة ،فتــم
تطبيــق خرائــط املفاهيــم طريق ـةً يف التدريــس؛ ابتــداء مــن احملاضــرة
الثالثــة رغبــة يف احلصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن الطالبــات (عينــة
البحــث) ،مــن خــال اســتمارة تقــومي ذايت مصاحبــة لــكل خريطــة،
وحــى ال يكــون هنــاك حتيــز ومتســك بوجهــة نظــر دون مســتند علمــي
واضــح يســمح بتعميــم الطريقــة يف أغلــب املقــررات النظريــة طُبــق هــذا
البحــث؛ للتأكــد مــن أثــر اســتخدام خرائــط املفاهيــم يف تنميــة مهــارات
التدريــس ،ورفــع مســتوى خمرجــات تعلــم الطالبــات املعلمــات بقســم
رايض األطفــال.
واســتجابة ملــا أثبتتــه نتائــج الدراســات واألحبــاث العلميــة املبينــة فاعليــة
اســتخدام خرائــط املفاهيــم يف التدريــس ابملرحلــة اجلامعيــةُ يف دراســة
ٍ
كل مــن :الطراونــة (2014م) ،والشــبلي والعجلــوين (2014م)،
وإمساعيــل(2015م) ،واألثــر اإلجيــايب الســتخدامها يف التعلــم ورفــع
التحصيــل الدراســي ابلتعليــم لــدى كل مــن :أبــو الســعيد وحســن
(2009م) ،وأمرية عباس (2014م) ،والطراونة (2014م) ،وسايل
عبدالعزيــز ،ورشــا مســعود (2015م) ،والرشــيدي (2019م).

املعرفــة الــي تــدوم وقت ـاً طوي ـاً ،وهــذا النــوع مــن النتاجــات التعليميــة
يتطلــب اســتخدام اس ـراتيجيات تعليميــة تســمح للطالبــة بتجــاوز
احلفــظ إىل التحليــل والتفســر والربــط (دانيلســون ،2013 ،ص
.)22
وهــو ماســعت إليــه الباحثــة عنــد مالحظتهــا اعتمــاد الطالبــات
املعلمــات علــى احلفــظ والفهــم الســطحي للمعلومــات دون ربــط أو
حتليــل متعمــق ملــا تتــم دراســته ،إضافــة إىل تــدين القــدرة علــى القيــام
ابلتقــومي املوضوعــي لــأداء ،وذلــك عنــد تدريســهم مقــرر تصميــم
وتطويــر دروس يف املســتوى الثــاين ،وحــى يتــم تفــادي ذلــك عنــد
تدريــس الطالبــات بنفــس القســم يف املســتوى الثالــث مت اســتخدام
خرائــط املفاهيــم الــي شــجعت الطالبــات يف مقــرر املهــارات اللغويــة
بقســم رايض األطفــال علــى املشــاركات اإلجيابيــة والتفاعــات
الصفيــة البنــاءة ،وإاثرة الرغبــة والدافعيــة لديهــم علــى متابعــة الــدروس
أوال أبول ،وهــو مــا أثبتتــه الدراســات يف امليــدان مثــل دراســة أمــرة
عبــاس ( ،)2014والطراونــة (2014م) ،وســايل عبدالعزيــز ورشــا
مســعود( ،)2015واملصلحــي (2019م) ،والرشــيدي (2019م)
املشــرة إىل األثــر اإلجيــايب الســتخدام خرائــط املفاهيــم يف التدريــس؛
لدورهــا يف توضيــح األفــكار واملفاهيــم األساســية ،واالحتفــاظ
ابملعلومــات لفــرة أطــول ،مــع ســهولة اســرجاعها ،ورفــع حتصيــل
الطــاب يف املقــررات التعليميــة.
وعــادة مــا تســتخدم خرائــط املفاهيــم مــن قبــل األســتاذة لبيــان
املعلومــات املتوفــرة يف الــدرس ،وحينمــا تســتخدمها الطالبــة املعلمــة
كمــا حصــل يف هــذا البحــث فإهنــا قــد ترتجــم مــادة الــدرس كمــا
وردت يف الكتــاب ،أو شــرح األســتاذة إىل خريطــة تنظيميــة تبــن أهــم
املعلومــات مــن وجهــة نظرهــا ،ويتــم تنظيمهــا يف أشــكال أو رســومات
تبــن مــا بينهــا مــن عالقــات (عبيــدات وأبــو الســميد ،2007 ،ص
ص ،)205 -197وهذا ماسعى إليه البحث يف تكليف الطالبات
املعلمــات بعــد كل حماضــرة إبعــداد خريطــة مفاهيميــة حملتواهــا ،مــع
تدريبهــن علــى تقــومي ذواهتــم تقييمــا موضوعيــا وفــق اســتمارة تقــومي ذايت
مقننــة لــكل خريطــة؛ لبيــان مــدى امتالكهــن ملهــارات التدريــس يف
التقــدمي و العــرض والتقــومي يف أثنــاء عــرض اخلريطــة بدايــة كل حماضــرة،
واســتمر ذلــك علــى مــدى تســعة أســابيع متواصلــة.

أسئلة البحث:

سعى البحث إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
مــا أثــر اســتخدام خرائــط املفاهيــم يف تنميــة مهــارات التدريــس
وخمرجــات تعلــم الطالبــات املعلمــات قســم رايض األطفــال جبامعــة
امللــك فيصــل ؟
ويتفرع منه األسئلة اآلتية:
مــا هــي مهــارات التدريــس الالزمــة لتعليــم مقــرر املهــارات اللغويــة
قســم رايض األطفــال جبامعــة امللــك فيصــل؟
مــا درجــة امتــاك طالبــات اجملموعــة التجريبيــة للمهــارات التدريســية
ابســتخدام خرائــط املفاهيــم يف مقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة لطفــل
الروضــة بقســم رايض األطفــال؟
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بــن
متوســط خمرجــات تعلــم الطالبــات املعلمــات يف مقــرر تنميــة املهــارات
اللغويــة للمجموعتــن الضابطــة الــي تــدرس ابلطريقــة التقليديــة
والتجريبيــة الــي مت تدريســها ابســتخدام اخلرائــط املفاهيميــة؟

مشكلة البحث:

أُســند إىل الباحثــة تدريــس قســم رايض األطفــال ،وهــي خــرة جديــدة
ابلنســبة هلــا؛ العتمادهــا ســابقا علــى تدريــس مقــررات تربويــة عامــة
ابلكليــة ،وعنــد جتريــب تدريــس مقــررات ختصصيــة يف قســم رايض
األطفــال مثــل :مقــرر تصميــم وتطويــر الــدروس لطالبــات املســتوى
الثــاين لُوحــظ اعتمــاد الطالبــات يف االســتذكار علــى امللخصــات،
والــذي نتــج عنــه ضعــف يف خمرجــات التعلــم ،وبعــد املناقشــة واحلـوار
مــع نفــس اجملموعــة يف أثنــاء تدريســهن ابملســتوى الثالــث يف مقــرر
املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة تبــن أن الطالبــات يواجهــون بعــض
الصعــوابت يف حتديــد وتنظيــم املوضوعــات واملفاهيــم الرئيســة يف
احملاض ـرات ،ويف اســتخدامها عنــد احلاجــة؛ نظ ـراً لطبيعــة املعلومــات
وكثافتها يف املقررات النظرية ابملرحلة اجلامعية اليت متتد من ســاعتني
إىل ثــاث ســاعات.
ومــن هنــا تكمــن الفجــوة البحثيــة؛ األمــر الــذي دفــع الباحثــة إىل
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أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تنمية مهارات التدريس ومخرجات تعلم الطالبات املعلامت قسم رياض األطفال بجامعة امللك فيصل

أهــداف البحــث :ســعى البحــث إىل حتقيــق األهــداف
اآلتيــة:

املســجالت ملقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة واملطبــق
عليهــن الطريقــة التدريســية.

•حتديــد مهــارات التدريــس الالزمــة لتعليــم مقــرر املهــارات اللغويــة
قســم رايض األطفــال جبامعــة امللــك فيصــل.
•بيــان درجــة امتــاك طالبــات اجملموعــة التجريبيــة للمهــارات
التدريســية ابســتخدام خرائــط املفاهيــم يف مقــرر تنميــة املهــارات
اللغويــة لطفــل الروضــة بقســم رايض األطفــال.
•حتديــد إن كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى ( )0.05بــن متوســط خمرجــات تعلــم الطالبــات
املعلمــات يف مقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة للمجموعتــن
الضابطــة الــي تــدرس ابلطريقــة التقليديــة والتجريبيــة الــي مت
تدريســها ابســتخدام اخلرائــط املفاهيميــة.

مصطلحات البحث:

تتمثــل مصطلحــات البحــث يف اآليت :خرائــط املفاهيــم – مهــارات
التدريــس -خمرجــات التعلــم.
خرائــط املفاهيــم :اصطالح ـاً :هــي خطــة تدريــس يســتخدمها املعلــم
لعــرض الــدرس وتوضيحــه لطالبــه ،وميكــن أن تكــون أســلوابً يف التعلــم
حــن يضعهــا الطالــب بنفســه؛ إلعــادة تنظيــم املــادة كمــا يفهمهــا
ويرمسهــا يف خريطــة جديــدة( .عبيــدات وأبــو الســميد2007،م،
ص،)205
إجرائي ـاً :هــي طريقــة تدريــس حديثــة منبثقــة مــن اس ـراتيجات التعلــم
النشط القائمة على نظرية التعلم ذي املعىن ،وتتطلب رسم خمططات
بيانيــة معــدة مــن قبــل الطالبــة املعلمــة ،حبيــث تعكــس خمرجــات التعلــم
يف مقــرر املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة ،وتُقــدم فيهــا املعلومــات
بصــورة تدرجييــة وبطريقــة منظمــة وخمتصــرة لــكل حماضــرة؛ لتكويــن
فكــرة أكثــر مشوليــة ابســتخدام أدوات الربــط املختلفــة؛ ملســاعدهتا يف
اكتســاب مهــارات التدريــس الرئيســة يف التخطيــط والعــرض والتقــومي.
التدريــس :اصطالحـاً :يعرفــه الربعــي وهــدى صــاحل (2012م) أبنــه:
«عمليــة تفاعــل بــن املعلــم واملتعلــم لتحقيــق بعــض األهــداف التعليميــة
املقصــودة ،والــي تتمثــل يف اكتســاب اخل ـرات (املعرفيــة واملهاريــة
والوجدانيــة) املتنوعــة لتحقيــق أقصــى منــو للمتعلــم» ص .14-13
مهــارات التدريــس إجرائيـاً :هــي جمموعــة مــن اخلطـوات الــي تطبقهــا
الطالبــة املعلمــة يف أثنــاء دراســة مقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة لطفــل
الروضــة ابســتخدام اخلرائــط املفاهيميــة ومــن خــال اســتمارة التقييــم
الــذايت املصاحبــة هلــا؛ لتحقيــق أهــداف املقــرر بدايــة كل حماضــرة
بطريقــة تيســر عمليــة التعلــم وختتصــر الوقــت واجلهــد علــى الطالبــة
املعلمــة يف أثنــاء اكتســاب مهــارات التدريــس الرئيســة (التخطيــط –
العــرض -التقييــم).
خمرجــات التعلــم :يُعرفهــا شــحاته و النجــار( )2011أبهنــا :النتائــج
النهائيــة الــي حيققهــا نظــام التعليــم ،وهــي الناتــج الفعلــي للعمليــات
وتتوقــف جــودة املخرجــات البشـرية يف األفـراد الذيــن مت إعدادهــم أو
أتهيلهــم .وتُعرفهــا احلمــوي (2010م) أبهنــا »:جممــوع الدرجــات الــي
حيصــل عليهــا التلميــذ يف هنايــة العــام ،أو الفصــل الدراســي ،وذلــك
بعــد جتــاوز االمتحــاانت واالختبــارات بنجــاح» ص.180
إجرائيـاً :جممــوع الدرجــات النهائيــة الــي تقيــس األداء الكلــي للطالبــة
املعلمــة والشــاملة جلميــع أدوات القيــاس وذلــك بعــد اســتخدامها
خرائــط املفاهيــم ألداء االختبــارات يف مقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة
لطفــل الروضــة أو يف تقــدمي الواجبــات خــال فصــل دراســي كامــل.

أمهية البحث:

بــرزت أمهيــة البحــث ممــا ميكــن أن تســهم بــه نتائجــه العِلميَّــة الــي
تتمثــل يف :أمهيــة تدريــب الطالبــة املعلمــة علــى مهــارات التدريــس
املتمثلــة يف التقــدمي والعــرض والتلخيــص ،وربــط املعلومــات النظريــة
بطريقتهــا اخلاصــة ،والتقــومي املوضوعــي للــذات ،وإعدادهــا للمســتقبل
املهــي بعــد التخــرج ،وتزويــد الطالبــة املعلمــة بطريقــة تدريــس تســهم
يف رفــع مســتوى خمرجــات التعلــم لديهــا ،كمــا تــزود األســتاذة اجلامعيــة
خبط ـوات إجرائيــة للتدريــس ابســتخدام خرائــط املفاهيــم ،وتســاعد
الباحثــن يف إثـراء املعرفــة النظريــة املرتبطــة خبرائــط املفاهيــم عنــد تطبيــق
نظريــة التعلــم ذي املعــى.
العمليَّــة :يف نــدرة األحبــاث -علــى حــد علــم الباحثــة-
وتتضــح األمهيــة َ
املطبــق فيهــا خرائــط املفاهيــم ابلتعليــم اجلامعــي ،وابألخــص يف قســم
رايض األطفال جبامعة امللك فيصل ،ومما يُتوقع أن تُســهم به النتائج
يف امليدان وخصوصاً لدى الطالبة املعلمة الستخدام خرائط املفاهيم
يف التــدرب علــى اكتســاب مهــارات التدريــس ،ويف اســتخدام اخلرائــط
املفاهيميــة كأســلوب يف االســتذكار واملراجعــة النهائيــة لرفــع خمرجــات
التعلــم ابملقــررات الدراســية ،وأيضــا قــد تفيــد اجلامعــات يف اعتمــاد هــذا
النــوع مــن طرائــق التدريــس ابلتعليــم اجلامعــي يف اخلطــط االسـراتيجية
للكليــات واألقســام الرتبويــة ،وإثـراء امليــدان الرتبــوي أبداة قيــاس مرنــة
ميكــن اســتخدامها يف أثنــاء التدريــس ابســتخدام خرائــط املفاهيــم
مــن خــال اســتمارة التقــومي الــذايت ،وإج ـراء املزيــد مــن الدراســات
واألحبــاث املتعلقــة هبــذا املوضــوع.

حدود البحث:

تتمثــل احلــدود املوضوعيــة للبحــث يف طريقــة اخلرائــط املفاهيميــة،
ومهــارات التدريــس وخمرجــات التعلــم( :موطــن استشــعار مشــكلة
البحث)املطبقــة يف مقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة وهــو
ـدرس ابملســتوى الثالــث يف قســم رايض األطفــال بكليــة
املقــرر الــذي يـُ ّ
الرتبيــة؛ إلكســاب الطالبــة اجلامعيــة طــرق تدريــس وخط ـوات تنميــة
املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة ،أمــا احلــدود املكانيــة فتــم تطبيــق
البحــث يف قســم رايض األطفــال بكليــة الرتبيــة جبامعــة امللــك فيصــل،
وتتمثــل احلــدود الزمانيــة يف الفصــل الدراســي الثــاين مــن العــام اجلامعــي
1440ه ـ وقــت تطبيــق الطريقــة التدريســية ،ومشلــت احلــدود البشـرية
مجيــع الطالبــات املعلمــات يف املســتوى الثالــث بقســم رايض األطفــال

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تكــون اإلطــار النظــري مــن ثالثــة مباحــث رئيســة األول :خرائــط
املفاهيــم (مفهومهــا وأنواعهــا وكيفيــة اســتخدامها) ،أمــا الثــاين:
مهــارات التدريــس ،وتطــرق املبحــث الثالــث إىل :أســاليب وطــرق
تدريــس الطالبــات املعلمــات بقســم رايض األطفــال يف جامعــة امللــك
فيصــل ،وميكــن بياهنــا يف التــايل:
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املبحث األول :خرائط املفاهيم.
يعــود اســتخدام خرائــط املفاهيــم إىل نظريــة التعلــم ذي املعــى ،حيــث
أشــار (أوزبــل1987 ،م) إىل أن التعلــم ذي معــى يــؤدي إىل احتفــاظ
املتعلــم مبعظــم املعلومــات الــي تعلمهــا مــن قبــل ،كمــا يــؤدي إىل ترتيــب
املعلومــات واملفاهيــم وتنظيمهــا بصــورة متصلــة ومرتابطــة ببعضهــا
بعضــا ،حبيــث إذا مت اســتدعاؤها تكــون بصــورة أفضــل ممــا كانــت
عليــه وقــت اكتســاهبا( .إبراهيــم ،2004 ،ص 235؛ عبدالبــاري،
2015م ،ص  ،)215كمــا يــرى (أوزبــل) أن هــذا النــوع مــن التعلــم
يتطلــب دمــج املعلومــات اجلديــدة مــع القدميــة يف البنيــة املعرفيــة
للفــرد ،وبذلــك يكــون التعلــم سلســلة ال هنائيــة ال يعتمــد علــى احلفــظ
واالســتظهار ،وإمنــا عمليــة تطويريــة هتتــم ابلعمليــات العقليــة املعقــدة
كالفهــم والتطبيــق والتحليــل والرتكيــب والتقــومي (قنديــل،2000 ،
ص ص  ،)43-42ولــذا ُحــددت شــروطه اآلتيــة :وضــوح احملتــوى،
احتوائه على مفاهيم متصلة ومرتابطة ،ربط املعرفة اجلديدة ابلســابقة
مــن خــال خريطــة شــاملة (إبراهيــم2004 ،م ،ص .)182
وميكــن اســتخدام اخلرائــط يف عمليــة التدريــس ملســاعدة الطالبــة
املعلمــة علــى التعلــم س ـواء كانــت يف صــورة طريقــة تدريــس أو يف
صــورة نشــاط ،وتســاعد اخلرائــط الــي تنتجهــا الطالبــة كتغذيــة راجعــة
لألســتاذة اجلامعيــة ،فتــدل علــى مســتوى فهــم الطالبــات للمحاضــرة
وحــول فاعليــة التدريــس ،وتُعــد أداةً غــر تقليديــة لتقــومي تعلــم
الطالبــات.
وميكــن مــن خالهلــا احلكــم علــى تعلمهــن ملوضــوع احملاضــرة ،ليــس
بلغــة التحصيــل فقــط وإمنــا بلغــة الطالبــة اخلاصــة الــي تـ ُـرز قدرهتــا
علــى التحليــل والربــط بــن املعلومــات الرئيســة والفرعيــة ،وتيســر
املراجعــة املتكــررة للمعلومــات الســابقة ،فتســهم يف ترســيخها مــع
مراعــاة الفــروق الفرديــة؛ فــكل طالبــة ترســم خريطــة خاصــة هبــا حســب
قدراهتــا ومهاراهتــا ،وتلخصهــا بطريقــة غــر تقليديــة ،وهــذه امليـزات هــي
املســتهدفة مــن اســتخدام الطريقــة يف تدريــس مقــررات اللغــة العربيــة
بقســم رايض األطفــال؛ للكشــف عــن انعــكاس تطبيــق الطريقــة علــى
التدريــس وعلــى خمرجــات التعلــم.
ويشــر فيشــر وفـراي (2014م) إىل أن خلرائــط املفاهيــم أربعــة أنـواع
مصنفــة حســب الشــكل وهــي :التخطيــط املتتابــع :ويتــم فيــه متثيــل
األفــكار يف األشــكال ابســتخدام األســهم لتوضــح اجتــاه التتابــع،
واملخطــط الشــجري :ويســتخدم لتصنيــف وتبويــب املعلومــات،
وإظهــار العالقــات بينهــا ،وخريطــة املفاهيــم :وتســتخدم لوصــف
األفــكار الرئيســة حســب مــا ي ـراه املتعلــم مناســبا ،دون الت ـزام حمــدد
ابلشــكل ،والقوالــب :وهــي عبــارة عــن عبــارات ترتــب يف صيغــة
جــدول ،إمــا بشــكل أفقــي أو رأســي ،وتســتخدم للمقارنــة واملوازنــة
وإظهــار العالقــات بــن املكــوانت الداخليــة يف القالــب .ص،153
ويتفــق معــه يف التصنيــف الشــكلي للخرائــط زايــر وصــري وحســن
(2014م) حيــث صنفوهــا إىل خرائــط :هرميــة ،ومفاهيميــة،
ومتسلســلة ،يف حــن تطــرق ســحتوت والســرحان (2014م) إىل
ثالثــة مبــادئ رئيســة ،وهــي :كلمــا كان التدريــس أكثــر وضوحـاً فــإن
أتثــره يف الطالبــة يكــون أكــر ،وكلمــا مت الدمــج بــن عمليــة تعليــم
التفكــر وحمتــوى الــدرس زاد تفكــر املتعلمــن ابملــادة املدروســة ،وكلمــا
كان جــو التدريــس يســوده إعمــال العقــل كان مبقــدور املتعلمــن
التوصــل إىل طريقــة التفكــر األفضــل ص .118

يف حــن أن تدريــب الطالبــات املعلمــات علــى إنشــاء خرائــط املفاهيــم
يتطلب تطبيق جمموعة من اخلطوات ومن أبرزها :حتديد املوضوعات
الرئيســة والفرعيــة الــي تتضمنهــا اخلريطــة ،وتنظيــم املوضوعــات بــدءاً
أبكثــر عموميــة إىل أقــل ،ومجــع املوضوعــات املتشــاهبة (العالقــة
العرضيــة) ،وتنظيــم املوضوعــات الرئيســة والفرعيــة بشــكل يــرز العالقــة
بينهــا ،وربطهــا خبطــوط وكلمــات مــع مراعــات التوصيــل املنطقــي (زايــر
وصــري وحســن2014 ،م ،ص ص  ،)246وأضــاف دايرســون
(2011م) تقــدمي التغذيــة الراجعــة الفوريــة ،مــع إاتحــة الفرصــة
للطالبــات للتــدرب علــى اســتخدامها .ص141
أمــا خط ـوات وإج ـراءات التدريــس فتدريــب الطالبــات املعلمــات
يتطلــب مــن أســتاذة املقــرر القيــام ابلتــايل :حتديــد األهــداف الرئيســة
للمحاضــرة ،ومــا يرتبــط هبــا مــن موضوعــات فرعيــة ،مث ترتيبهــا ،وربــط
املوضــوع الرئيــس ابملوضوعــات الفرعيــة مــن خــال األســهم ،مث تكتــب
الكلمــات الرابطــة املوضحــة للعالقــة بــن املوضوعــن ،مــع االســتمرار
يف الرســم للربــط بــن املوضوعــات حــى يتــم االنتهــاء مــن مجيــع
املفاهيــم ال ـواردة يف احملاضــرة ،مث القيــام بعمــل روابــط أفقيــة توضــح
العالقــات بــن مفهومــن يف قطاعــن رأســيني خمتلفــن ،وإضافــة أمثلــة
موضحــة للموضوعــات أو املفاهيــم إن رغبــت يف ذلــك ،والبحــث
عــن التطبيقــات التقنيــة الداعمــة؛ إلخـراج اخلريطــة بصــورة جاذبــة ،ويف
نفــس الوقــت تســهل علــى الطالبــة االســتذكار مــن خــال االســتفادة
مــن الصــورة الذهنيــة للخريطــة ،واحتســاب املــدة الزمنيــة لبنــاء اخلريطــة
يف كل مــرة؛ ملالحظــة مــدى التقــدم واملهــارة يف البنــاء يف كل حماولــة،
وتقييــم أداءهــا يف بنــاء اخلريطــة بعــد االنتهــاء ،وفــق االســتمارة املعــدة
لذلــك ،وإعطــاء نفســها درجــة كليــة ،وتوضيــح الســبب يف كل درجــة
مت اختيارهــا يف بطاقــة التقييــم الــذايت؛ كــي تتعــرف علــى نقــاط القــوة
والضعف لديها يف كل مرة تُعد فيها اخلريطة؛ ولكي تلحظ بنفســها
مــدى تقدمهــا يف إتقــان املهــارة مــن عدمــه ،وبعــد إتقــان الطالبــة
للطريقــة  -سـواء اســتغرق ذلــك حماضــرة أو حماضرتــن -يُطلــب منهــا
بعدهــا تكـرار مــا ســبق يف كل حماضــرة وتقييــم أداءهــا ذاتيـاً مــن خــال
االســتمارة املعــدة لذلــك يف كل أســبوع بعــد كل حماضــرة ،وبدايــة كل
حماضــرة تســتعرض كل طالبــة خريطتهــا مــع بطاقــة التقييــم الــذايت أمــام
زميالهتــا ،وتعطــى كل طالبــة مــدة دقيقتــن لذلــك ،مث تقــدم األســتاذة
تغذيــة راجعــة حــول مــا مت تقدميــه مــن الطالبــات ،مث تربــط مــا ســبق
مبوضــوع احملاضــرة احلاليــة ،وهكــذا علــى طــول الفصــل الدراســي ،وقــد
حتتــاج أســتاذة املقــرر يف بدايــة احملاض ـرات مزيــداً مــن الوقــت لتطبيــق
ذلــك؛ إال أنــه مــع الوقــت وإتقــان الطالبــات للمهــارة ميكنهــا التحكــم
يف الوقــت حســبما مت التخطيــط لــه؛ نتيجــة قلــة األخطــاء ،والتمكــن
مــن الطريقــة.
املبحث الثاين :مهارات التدريس
يُشــكل مفهــوم مهــارات التدريــس إحــدى املعضــات التعليميــة؛
نظ ـرا لتعــدد املهــارات بــن مهــارات أساســية تتلخــص يف التخطيــط
للــدرس ،وتنفيــذه ،وأخـرا تقوميــه ،وبــن مهــارات فرعيــة تشــمل :مهــارة
طــرح األســئلة ،ضبــط الصــف ،االنضبــاط ،احـرام الوقــت ،التفاعــل،
التقييــم ،االســتخدام األمثــل للتقنيــات التعليميــة ،ولكــي يكــون
التدريــس أكثــر فعاليــة فالبــد أن يقــوم علــى جمموعــة مــن األســس
ومنهــا :بنــاء التعلــم اجلديــد علــى الســابق ،مــع تنظيــم البــى املعرفيــة،
ووضــوح أهــداف التدريــس يف ذهــن الطالبــة ،وإاثرة دافعيتهــا حنــو
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أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تنمية مهارات التدريس ومخرجات تعلم الطالبات املعلامت قسم رياض األطفال بجامعة امللك فيصل

والوســائل يف العمليــة التعليميــة ،وحتــث أعضــاء هيئــة التدريــس علــى
التســجيل يف الــدورات التدريبيــة بــكل فصــل دراســي ،ومــن ضمنهــا
الــدورات املتخصصــة يف آليــات تطبيــق اس ـراتيجيات التدريــس
احلديثــة وذلــك مــن خــال تصديــر أفضــل ممارســات التطويــر واجلــودة
يف التعليــم اجلامعــي ،وجتويــد املمارســات التعليميــة مبــا يضمــن تنافســية
اجلامعــة ومتيزهــا مؤسســيا مــن خــال رســالة العمــادة ورؤيتهــا وأهدافهــا
االسـراتيجية املنبثقــة مــن اخلطــة االسـراتيجية للجامعــة ،وعليــه ســعت
كليــة الرتبيــة يف أهــداف خطتهــا االس ـراتيجية إىل إعــداد املتعلمــن
تربــواي وعلميــا وفقــا للمعايــر العامليــة يف جمــال إعــداد املعلــم ملواكبــة
املســتجدات الرتبويــة حمليــا ودوليــا.
وقســم رايض األطفــال ليــس مبعــزل عــن الكليــة واجلامعــة الــي تركــز
علــى أن تكــون الطالبــة هــي حمــور العمليــة التعليميــة ،مــع تدريبهــا
علــى اســتخدام أجنــع الســبل يف التعليــم فجــاء هــذا البحــث ليتماشــى
مــع توجهــات اجلامعــة واملنبثقــة منهــا توجهــات الكليــة وتوجهــات
القســم يف تطبيــق اسـراتيجيات التعلــم النشــط ،واملبنيــة علــى التفاعــل
اإلجيــايب للطالبــة املعلمــة يف أثنــاء العمليــة التعليميــة مــن خــال
اســتخدام خرائــط املفاهيــم يف تدريــس مقــرر املهــارات اللغويــة لطفــل
الروضــة ،لتنميــة مهــارات التدريــس الفعــال املرتبطــة مبهنيــة خرجيــات
كليــة الرتبيــة ،ولرفــع مســتوى خمرجــات التعلــم مبقــرر مــن املقــررات
النظريــة ابلقســم.
الدراســات الســابقة :الدراســات الــي مت الرجــوع إليهــا انقســمت إىل
قســمني :األول :خرائــط املفاهيــم وأتثريهــا يف التعلــم ،واثنيــا :مهــارات
التدريــس الفعــال ابلتعليــم اجلامعــي ،ومت تنــاول كل دراســة مــن حيــث:
أهدافهــا ،ومنهجيتهــا ،وأبــرز مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج ،وبعــض
التوصيــات ذات الصلــة مبوضــوع البحــث ،وفيمــا يلــي عــرض هلــذه
الدراســات مرتبــة مــن األحــدث فاألقــدم:
القسم األول :خرائط املفاهيم وأتثريها يف التعلم
أجــرى املصلحــي(2019م) دراســة هدفــت إىل معرفــة فاعليــة
اخلرائــط الذهنيــة يف حتصيــل طــاب الصــف اخلامــس يف مــادة الرتبيــة
اإلســامية ،وابســتخدام املنهــج التجريــي علــى ( )65طالب ـاً ،ومــن
خــال االختبــار التحصيلــي توصــل إىل :تفــوق اجملموعــة التجريبيــة
علــى الضابطــة ،وأوصــي ابســتخدام اخلرائــط الذهنيــة يف م ـواد الرتبيــة
اإلســامية ،ولكافــة املراحــل الدراســية.
وقــدم الشــيخ والرفاعــي وشــامية ( )2019دراســة هدفــت إىل معرفــة
فاعليــة خرائــط املفاهيــم اإللكرتونيــة لتعليــم مهــارات التفكــر ،ومــن
خــال دليــل املعلــم وتطبيــق اختبــار مهــارات التفكــر علــى ()74
تلميــذ ًة ،فقــد توصــل إىل :وجــود فــروق دالــة لصــاحل اجملموعــة
التجريبيــة ،كمــا أن التعليــم القائــم علــى خرائــط املفاهيــم احملــددة
أبهــداف واضحــة أســهم يف إعــادة تنظيــم احملتــوى وتقدميــه بطريقــة
شــيقة وغــر تقليديــة.
وأجــرت الرشــيدي (2019م) دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى أثــر
اســتخدام اخلرائــط الذهنيــة االلكرتونيــة علــى حتصيــل تالميــذ الصــف
اخلامــس االبتدائــي يف مــادة العلــوم بدولــة الكويــت ،وابســتخدام
املنهــج التجريــي ومــن خــال االختبــار التحصيلــي املطبــق علــى ()84
تلميــذاً وتلميــذة ،فقــد توصلــت إىل :تفــوق اجملموعــة التجريبيــة علــى
الضابطــة ،ووجــود فــروق دالــة يف درجــة التحصيــل لصــاحل اجملموعــة

التعلــم ،وإجيابيــة الطالبــة ،وانتقــال أثــر التعلــم ،ومراعــاة الفــروق الفردية،
واســتمرارية عمليــة التقــومي؛ لتوفــر التغذيــة الراجعــة ،مــع قيــاس التعلــم
وأخــذ نتائــج التقــومي بعــن االعتبــار عنــد التخطيــط للــدروس الالحقــة
(عطيــة ،2009 ،ص ص ،)351-348ومــن خــال هــذه األســس
حيــدد كريايكــو وش ـريز ( )2004مهــارات التدريــس الفعــال املرتبطــة
ابملمارســات الناجحــة يف ســبع مهــارات رئيســة وهــي :التخطيــط،
وتقــدمي الــدرس ،وإدارة الــدرس ،ومنــاخ الصــف ،واالنضبــاط ،وتقييــم
تقــدم املتعلمــن ،والتأمــل ص ص .33-32
أمــا اهلامشــي والدليمــي(2008م) فقــد وضحــا مهــارات التدريــس
الفعــال يف ســبع مهــارات رئيســة وهــي :حتديــد العمليــات الذهنيــة
امل ـراد تطويرهــا لــدى الطالبــات ،والرتكيــز علــى االكتشــاف واخلــرة
العملية ،والتنوع يف اسـراتيجيات العرض ،واالهتمام ابمليول ،وربط
األهــداف بعمليــة التقــومي (تقــومي أويل) ،مث الكشــف عــن األســباب
املؤديــة إىل مشــاكل التعلــم املستمرة(تشــخيص) ،وحتديــد مســتوى
تقــدم املتعلــم (تقــومي تكويــي) مــع تقــدمي التغذيــة الراجعــة ،مث احلكــم
علــى التحصيــل النهائــي ألداء املتعلم(تقــومي ختامــي) ،وضبــط املواقــف
التعليميــة يف البيئــة الصفيــة (إدارة الصــف) .ص ص 46-38
بينمــا اســتعرضت قطامــي(2004م) مهــارات التدريــس الفعــال
يف ســتة عشــر مهــارة تُشــكل يف جمملهــا جمموعــة مــن اإلج ـراءات
املســتخدمة يف التدريــس وهــي :مهــارة هتيئــة غرفــة الصــف ،والتهيئــة
احلافــزة ،والشــرح وطــرح األســئلة ،وتنفيــذ العــروض العمليــة ،والتدريــس
االســتقصائي ،واســتخدام الوســائل التعليميــة ،واســتثارة الدافعيــة
للتعلــم والتعزيــز ،وضبــط النظــام داخــل الصــف ،وتلخيــص الــدرس،
وتعيــن الواجبــات املنزليــة ومعاجلتهــا .ص 28
ومــا ُيكــن مالحظتــه أن املهــارات املذكــورة ُيكــن دجمهــا يف مهــارة
واحــدة ،وميكــن اإلشــارة إىل املهــارات الــي هلــا انعــكاس واضــح
ومباشــر لــدى الطالبــات ،وهلــذا اقتصــرت الباحثــة علــى ثــاث
مهــارات مــن املهــارات الرئيســة وهــي :مهــارة التخطيــط وتتضمــن:
حتديــد األهــداف ،وحتديــد وقــت التعلــم (الوقــت املســتغرق) ،مث
مهــارة العــرض وتقــدمي الــدرس وتتضمــن :رســم اخلريطــة -التسلســل
يف العرض-اســتخدام التقنيــة يف رســم اخلريطــة ،ومهــارة تقييــم تقــدم
الطالبــات وتتضمــن :التلخيــص -تقييــم ذايت -التغذيــة الراجعــة ،وعند
إمعــان النظــر يف املهــارات الثــاث املختــارة يُالحــظ أبهنــا تشــتمل
علــى املهــارات الثــاث الرئيســة يف التدريــس (ختطيــط ،عــرض وتنفيــذ،
تقــومي) ،ولــكل مهــارة رئيســة مهــارات فرعيــة ذات صلــة ابلتعلــم ذي
املعــى واملتمثــل يف اســتخدام اخلرائــط املفاهيميــة يف أثنــاء التدريــس.
املبحث الثالث :أساليب وطرق تدريس الطالبات املعلمات
بقسم رايض األطفال يف جامعة امللك فيصل
حرصــت جامعــة امللــك فيصــل مــن خــال خطتهــا االس ـراتيجية
علــى يف جمــال التعليــم والتعلــم علــى «اجلمــع بــن املعرفــة واملهــارة
واملهنيــة يف التعليــم والتعلــم»« ،وتعزيــز مســامهة الطالــب يف عمليــة
التعليــم والتعلــم مــن خــال تبــي أهــم االسـراتيجيات احلديثــة احملققــة
للت ـوازن املنشــود يف عمليــة التعليــم والتعلــم بــن الطالــب واألســتاذ
ومــن أمثلــة ذلــك التعليــم القائــم علــى التفاعــل النشــط»(.جامعة
امللــك فيصــل1441 ،ه ،ص ص  ،)13-12وقــد أشــارت عمــادة
التطويــر اجلامعــي إىل هــذا الــدور وهــي العمــادة الــي هتتــم ابملمارســات
التعليميــة الــي تعــزز اســتخدام أحــدث االس ـراتيجيات والتقنيــات
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وقــدم الشــبلي والعجلــوين (2014م) دراســة هدفــت إىل الكشــف
عــن أثــر اســتخدام خرائــط املفاهيــم يف تعلــم املفاهيــم وتنميــة التفكــر
الناقــد لــدى طلبــة اجلامعــة ،وابســتخدام املنهــج التجريــي واملطبــق علــى
( )62طالب ـاً ،ومــن خــال اختبــار التعــرف ،واختبــار التفكــر الناقــد
توصــل إىل :تفــوق اجملموعــة التجريبيــة علــى الضابطــة ،إضافــة إىل أن
خرائــط املفاهيــم أكثــر فاعليــة يف تعلــم املفاهيــم مــن الطريقــة التقليديــة
يف املســتوايت املعرفيــة العليــا وفــق تصنيــف بلــوم.
أجــرى )  )Cheema, Mirza2013دراســة هدفــت إىل:
حتليــل أتثــر التدريــس ابســتخدام خرائــط املفاهيــم علــى التحصيــل
الدراســي لطالب الصف الســابع يف مادة العلوم ،وابســتخدام املنهج
شــبه التجريــي واملطبــق علــى( )167طالبــا ملــدة ثالثــة أســابيع توصــا
إىل تفوق أداء الطالب التحصيلي يف اجملموعة التجريبية اليت درست
ابســتخدام خرائــط املفاهيــم علــى اجملموعــة الضابطــة الــي درســت
ابلطريقــة التقليديــة ،كمــا أن تدريــس الطــاب ابســتخدام خرائــط
املفاهيــم ســاهم يف حتســن األداء لــدى الطلبــة بســبب مشــاركتهم
النشــطة يف التعلــم واملناقشــة وتبــادل املفاهيــم وإزالــة املفاهيــم اخلاطئــة،
ويوصيــان ابســتخدام خرائــط املفاهيــم يف الصفــوف االبتدائيــة لتدريــس
العلــوم ،ودمــج خرائــط املفاهيــم يف الكتــب املدرســية للم ـواد العلميــة
يف التعليــم العــام.
وقــدم أبــو الســعيد وحســن ( )2009دراســة هدفــت إىل الكشــف
عــن فاعليــة اســتخدام خرائــط املفاهيــم والطريقــة االســتقرائية يف تنميــة
التحصيــل املعــريف للمفاهيــم اجلغرافيــة لــدى تالميــذ الصــف األول
اإلعــدادي يف مــادة الدراســات االجتماعيــة ،وابســتخدام املنهــج
الوصفــي ،وشــبه التجريــي توصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق دالــة
إحصائيـاً بــن متوســطات درجــات أفـراد اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة
يف االختبار التحصيلي للمفاهيم اجلغرافية لصاحل اجملموعة التجريبية.
وقــدم  )2009( İngeçدراســة هدفــت إىل اســتخدام خرائــط
املفاهيــم كطريقــة لتقييــم املفاهيــم واملعــارف لــدى الطــاب املعلمــن
يف الفي ـزايء وابســتخدام املنهــج شــبه التجريــي مــن خــال أداتــن
ومهــا خرائــط املفاهيــم ،واالختبــار التحصيلــي ،واللتــان مت تطبيقهمــا
علــى عينــة مكونــة مــن ( )73طالبــا وطالبــة مــن الطــاب املعلمــن
املتخصصــن يف الفي ـزايء برتكيــا ،وتوصــل إىل وجــود عالقــة ارتبــاط
ضعيفــة بــن اختبــار التحصيــل وخرائــط املفاهيــم ،ويواجــه الطــاب
صعوبــة يف إنتــاج املفهــوم ألهنــم غــر معتاديــن علــى إقامــة عالقــات بــن
املفاهيــم وتنظيــم هــذه العالقــات كخريطــة وتوصــي بتدريــب الطــاب
املعلمــن علــى رســم خرائــط املفاهيــم علــى نطــاق واســع واســتخدامها
يف جمــاالت متنوعــة ملالحظــة التغيــر يف فهــم الطــاب للمفاهيــم مبــرور
الوقــت لتقييــم مــا يعرفــه املتعلــم.
القسم الثاين :مهارات التدريس الفعال ابلتعليم اجلامعي
قدمــت احلبّــار( )2020دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى مــدى
اســتعمال األســتاذ اجلامعــي بكليــة العلــوم اإلســامية يف جامعــة
املوصــل ملبــادئ التدريــس الفعــال ،وابســتخدام املنهــج الوصفــي
ومــن خــال اســتبانة مكونــة مــن( )9مبادئ(األهداف-الوســائل
واألنشــطة-مصادر التعلــم-إاثرة الدافعيــة -التعزيــز -التفاعــل
الصفــي -اتبــاع النظــام -تنميــة القيــم االجتماعية-التقــومي) و()52
فقــرة توصــل إىل اهتمــام األســتاذ اجلامعــي ابإلعــداد اجليــد لألهــداف
العامــة واخلاصــة ،وابألنشــطة والوســائل ،وابلتقــومي بنوعيــه الشــفهي

التجريبيــة ،ووجــود فــروق دالــة بــن متوســطات أفـراد العينــة يف التطبيــق
البعــدي لالختبــار التحصيلــي تُعــزى إىل التفاعــل بــن التدريــس
واجلنــس.
وقــدم إمساعيــل (2015م) دراســة هدفــت إىل معرفــة فاعليــة
تدريــب الطــاب املتفوقــن عقلي ـاً ذوي التفريــط التحصيلــي علــى
إعــداد اخلرائــط الذهنيــة يف رفــع حتصيلهــم الدراســي ،واملطبــق علــى
( )24طالب ـاً وطالبــة موزعــن علــى جمموعتــن ،ومــن خــال اختبــار
املصفوفــات املتتابعــة لرافــن ،ومت االعتمــاد علــى النتيجــة النهائيــة
مقياس ـاً للتحصيــل الدراســي ،وتوصــل إىل وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن متوســطات رتــب أف ـراد اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة
لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة يف متغــر التحصيــل الدراســي.
وقدمتــا ســايل عبدالعزيــز ورشــا مســعود(2015م) دراســة هدفــت إىل
تصميــم خرائــط املفاهيــم والتعــرف علــى أتثريهــا يف تعلــم املهــارات
األساســية لرايضــة املبــارزة ،وابســتخدام املنهــج التجريــي ،ومــن خــال
االختبــار املعــريف املطبــق علــى ( )60طالبــة مقســمة إىل جمموعتــن
جتريبيتــن إحدامهــا تســتخدم اخلرائــط املربجمــة واألخــرى الورقيــة ،بينمــا
اجملموعــة الثالثــة ضابطــة تســتخدم األســلوب التقليــدي ،وتوصــا إىل
أن خرائــط املفاهيــم املربجمــة كانــت أكثــر أتث ـراً وإجيابيــة مــن خرائــط
املفاهيــم الورقيــة واألســلوب التقليــدي يف تعلــم املهــارات األساســية يف
رايضــة املبــارزة ،وعلــى مســتوى التحصيــل املعــريف.
وقــدم  )2015(Singh، Moonoدراســة هدفــت إىل :بيــان
أتثري اســتخدام خرائط املفاهيم على حتصيل الطالب يف موضوعات
خمتــارة يف الكيميــاء علــى مســتوى التعليــم العــايل ،وابســتخدام املنهــج
شــبه التجريــي واملطبــق علــى عينــة مكونــة مــن( )39طالبــا وطالبــة
جبامعــة زامبيــا ،وتوصــا إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى( )0.05بــن اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار
البعــدي لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت ابســتخدام خرائــط
املفاهيــم ،وأن حتصيــل الطــاب يف الكيميــاء حتســن بدرجــة كبــرة
نتيجــة الدمــج بــن اســتخدام خريطــة املفاهيــم والطريقــة التقليديــة يف
التدريــس وتؤكــد النتائــج فاعليــة طريقــة التدريــس ابســتخدام خرائــط
املفاهيــم يف حتصيــل الطــاب يف الكيميــاء مــن طريقــة التدريــس
التقليديــة.
وقدمــت أمــرة عبــاس (2014م) دراســة هدفــت إىل مقارنــة أثــر
خرائــط املفاهيــم وطريقــة احملاضــرة يف التحصيــل ،وابســتخدام املنهــج
التجريــي واملطبقــة علــى ( )48طالبـاً وطالبــة موزعــن علــى جمموعتــن،
وقــد توصلــت إىل :األثــر اإلجيــايب الســتخدام خرائــط املفاهيــم يف
تعلــم املــادة التعليميــة ،وعلــى توضيــح األفــكار واملفاهيــم الرئيســة الــي
ينبغــي تعلمهــا ،وزايدة التحصيــل الدراســي للطــاب والطالبــات بعــد
اســتخدام اخلرائــط ،واملشــاركة اإلجيابيــة للطلبــة.
وقــدم الطراونــة (2014م) دراســة هدفــت إىل تقصــي فاعليــة
اســتخدام خرائــط املفاهيــم يف حتصيــل طلبــة جامعــة الزيتونــة األردنيــة
يف مــادة الرتبيــة البيئيــة واجتاهاهتــم حنوهــا ،واملطبــق علــى ( )35طالبـاً
وطالبــة ،مقســمني إىل جمموعتــن ،ومــن خــال االختبــار التحصيلــي
توصــل إىل :وجــود فــرق دال إحصائيـاً يف التحصيــل لصــاحل اجملموعــة
التجريبيــة ،والتدريــس ابســتخدام اخلرائــط أدى إىل إش ـراك أكثــر مــن
حاســة يف أثنــاء التعلــم ممــا أســهم يف احتفاظهــم ابملعلومــات ،وســهل
عليهــم اســرجاعها عنــد أداء االختبــار التحصيلــي.
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املتبعــة ،وكذلــك يف األدوات املطبقــة ،فاســتحدثت اســتمارة التقــومي
الــذايت لقيــاس درجــة متكــن عينــة البحــث مــن مهــارات التدريــس
ابســتخدام خرائــط املفاهيــم ،وجــدوى ذلــك علــى خمرجــات التعلــم
املتمثلــة يف جممــوع درجــات الطالبــات املعلمــات يف املقــرر ،حبيــث
يشــمل االختبــار الفصلــي والنهائــي والواجبــات واملهــام ط ـوال فصــل
دراســي كامــل.
وال توجــد دراســة –علــى حــد علــم الباحثــة -اســتهدفت تدريــب
الطالبــات املعلمــات بقســم رايض األطفــال بكليــة الرتبيــة جبامعــة
امللــك فيصــل علــى االس ـراتيجيات احلديثــة،
واســتفاد البحــث مــن الدراســات الســابقة يف القســم الثــاين يف التعــرف
علــى مهــارات التدريــس الفعــال ،وهــذا الربــط بــن خرائــط املفاهيــم
كطريقــة تدريــس ،ومهــارات التدريــس الفعــال تفــرد بــه البحــث احلــايل
لكونــه طبــق علــى الطالبــات املعلمــات املتأمــل ممارســتهن ملهــارات
التدريــس يف امليــدان بعــد التخــرج ،واحلكــم علــى درجــة التوافــر مــن
وجهــة نظــر الطالبــة املعلمــة ،يف حــن تطرقــت الدراســات الســابقة
حنــو دراســة احلبّــار( )2016وعواملــه( )2016إىل مهــارات التدريــس
لتقييــم ممارســة األســتاذ اجلامعــي مــن وجهــة نظــر األســتاذ اجلامعــي،
ولعــل مــن اجليــد اإلشــارة إىل أن اجلمــع بــن تدريــب الطالبــة املعلمــة
علــى إعــداد خرائــط املفاهيــم وربطهــا مبهــارات التدريــس الــي تؤهلهــا
لبعــض املهــام التطبيقيــة العمليــة يف امليــدان واملتوائمــة مــع متطلبــات
ســوق العمــل يٌعــد مــن املتغ ـرات املتميــزة الــي تضفــي هلــذا البحــث
اجلــدة واألصالــة.

والتحريــري ،وتوصــي بضــرورة متابعــة املســتجدات يف جمــال طرائــق
التدريــس مــن خــال البحــوث والدراســات.
وأجــرت ملــكاوي واملومــي( )2016دراســة هدفــت إىل تقييــم فاعليــة
برانمــج معلــم الصــف جبامعــة الريمــوك يف إعــداد الطلبــة املعلمــن
ملمارســة مهــارات التدريــس الفعــال يف العلــوم ،وابســتخدام املنهــج
الوصفــي ومــن خــال بطاقــة املالحظــة املطبقــة علــى ( )12طالبــة
معلمة توصل إىل أن مهارات التدريس الفعال يف العلوم تكونت من
ســبعة مهارات(التخطيــط والتنظيــم -حتليــل احملتــوى وفهمــه -تنفيــذ
الدرس-والتقييــم -التغذيــة الراجعــة -التواصــل -ضبــط الصــف)،
كمــا أظهــرت النتائــج اخنفــاض فاعليــة الربانمــج إلعــداد الطالبــات
املعلمــات ملمارســة املهــارات املتعلقــة بتحليــل احملتــوى وتنفيــذ الــدرس،
ويف التنظيــم بينمــا كانــت متوســطة يف التخطيــط والتقــومي ،وأوصــت
بضــرورة إعــادة النظــر يف خطــة الربانمــج مبــا يعــزز تفعيــل مهــارات
التدريــس يف العلــوم.
وقــدم العواملــة( )2016دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى درجــة
ممارســة األســتاذ اجلامعــي يف مــادة الرايضــة والصحــة ملهــارات التدريــس
الفعــال يف جامعــة البلقــاء التطبيقيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة
التدريــس ،وابســتخدام املنهــج الوصفــي ،ومــن خــال اســتبانة مكونــة
مــن مثانيــة مهارات(األهداف-الوســائل-املادة العلميــة -مصــادر
التعلــم -الدافعية-التعزيز-الفــروق الفرديــة-إدارة احملاضــرة والتفاعــل-
القيــم واالجتاهــات) تقيــس ( )40فقــرة توصــل إىل أن درجــة ممارســة
أعضــاء هيئــة التدريــس ملهــارات التدريــس الفعــال جــاءت مرتفعــة علــى
كافــة احملــاور ابســتثناء حمــور الوســائل جــاء مبســتوى متوســط ،ويوصــي
بتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة علــى اســتخدام الوســائل
التعليميــة بشــكل أكــر لتحقيــق أهــداف التدريــس الفعــال.

منهجية البحث:

اســتخدم البحــث املنهــج التجريــي؛ ملناســبته ألهــداف البحــث ذي
التصميــم شــبه التجريــي املطبــق علــى جمموعتــن جتريبيــة وضابطــة ذوايت
القيــاس البعــدي ،وحســب مــا ورد لــدى عطيــة (2010م) فــإن هــذا
التصميم «يعاجل أثر عامل النضج ألنه بفعل املكافأة بني اجملموعتني
يفــرض أن يكــون واحــداً ،فضـاً عــن أنــه جينــب التجربــة أثــر اســتفادة
املفحوصــن مــن اخلــرة الــي ميــرون هبــا يف االختبــار القبلــي ،لذلــك فإنــه
يفــرض أن الفــرق بــن أداء اجملموعتــن الــذي يظهــره القيــاس البعــدي
للمجموعتــن عائــد إىل املتغــر املســتقل» ص ص .195-194
اجملتمــع والعينــة :تكــون جمتمــع البحــث مــن مجيــع الطالبــات املعلمــات
ابملســتوى الثالث يف قســم رايض أطفال يف كلية الرتبية جبامعة امللك
فيصــل ،والــايت يدرســن مقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة
وعددهــن ( )241طالبــة يف العــام الدراســي 1441/1440ه،
موزعــات علــى ( )11شــعبة دراســية ،أمــا العينــة :فتــم اختيارهــا
بطريقــة قصديــة وتتكــون مــن شــعبتني مــن شــعب مقــرر تنميــة املهــارات
اللغويــة لطفــل الروضــة (موطــن استشــعار الباحثــة مبشــكلة البحــث
لكوهنــا املســؤولة عــن تدريــس الشــعبتني يف هــذا املقــرر) وعددهــن
( )31طالبــة ،منهــن ( )17طالبــة يف اجملموعــة الضابطــة ،و ()14
طالبــة يف اجملموعــة التجريبيــة ،أمــا خصائــص العينــة فتمــت املكافــأة
بــن اجملموعتــن مــن خــال خصائــص الطالبــات :يف نفــس املســتوى
الدراســي ،ودرســن املقــرر قبــل نزوهلــن الرتبيــة العمليــة ،ودرســن مقــرر
اس ـراتيجيات التدريــس متطلــب مــن متطلبــات الكليــة ،وقُــدم هلــن
نفــس احملتــوى يف كل حماضــرة ،وأســتاذة املقــرر هــي القائمــة علــى
التدريــس يف كلتــا اجملموعتــن ،ومــدة التنفيــذ نفســها يف كلتيهمــا،

التعليق على الدراسات:

املالحــظ أن أغلــب الدراســات يف القســم األول ربطــت اســتخدام
خرائــط املفاهيــم ودورهــا يف رفــع درجــة التحصيــل لــدى طــاب
التعليــم العــام وأربعــة دراســات فقــط حنــو،Moono, Singh( :
 ،)2015والشــبلي وعجلــوين( ،)2014و( الطراونــة)2014،
و( )2009,Ingecالــي ربطتــه ابلتعليــم العــايل الــي تتفــق فيــه
مــع البحــث احلــايل املطبــق علــى قســم رايض األطفــال؛ ويــدل ذلــك
علــى قلــة اســتخدام خرائــط املفاهيــم -علــى الرغــم مــن أمهيتهــا-
يف التعليــم العــايل ،كمــا اتفقــت عينــة البحــث احلــايل مــع دراســة
( )2009,Ingecاملطبقــة علــى الطــاب املعلمــن مــع اختــاف يف
التخصص ،واتسق البحث مع مجيع الدراسات يف املنهج املستخدم
(املنهــج التجريــي وتصميمــه شــبه التجريــي) ،واتفــق البحــث احلــايل
مــع دراســة( إمساعيــل )2015 ،يف االعتمــاد علــى جممــوع الدرجــات
الكلــي للطالــب للحكــم علــى دور خرائــط املفاهيــم يف رفــع خمرجــات
التعلم ،كما اتفق مع دراسة( )2009,Ingecيف استخدام خرائط
املفاهيــم أداة للبحــث إال أنــه متيــز ابســتمارة التقــومي الــذايت املصاحبــة
لــكل خريطــة وتتــم اإلجابــة عليهــا مــن قبــل الطالبــة املعلمــة؛ ملالحظــة
التقدم يف األداء ،كما متيز البحث يف اعتماده على التطبيق البعدي
دون القبلــي؛ نظ ـراً لكــون الطريقــة املطبقــة غــر معهــودة علــى عينــة
البحــث ،وابلتــايل نتيجــة التطبيــق القبلــي ليســت ذات جــدوى تذكــر،
فتمــت االســتفادة مــن دراســة( إمساعيــل )2015،يف اإلج ـراءات
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الصدق والثبات:

وعــدد اخلرائــط تســع خرائــط لــكل طالبــة بعــدد احملاضـرات يف الفصــل
الدراســي الثــاين مــن العــام اجلامعــي 1441/1440هــ ،فض ـاً
عــن أن احملاضرتــن األوىل والثانيــة اللتــن خصصتــا للتدريــب علــى
الطريقــة التدريســية ،والثالثــة يف منتصــف الفصــل خصصــت لالختبــار
الفصلــي.

أعــدت هلــذا البحــث اســتمارة التقــومي الــذايت املعــدة وفقــا ألســلوب
دلفــاي ملهــارات التدريــس الفعــال مبــا يتــاءم مــع طريقــة التدريــس
ابســتخدام خرائــط املفاهيــم ،والــي اشــتملت يف صورهتــا النهائيــة علــى
( )3مهــارات أساســية (التخطيــط ،العــرض والتقــدمي ،التقييــم) ضمــن
( )8مهــارات فرعيــة (األداء) وفقــا لســلم التقديــر اخلماســي ،كمــا
قامــت الباحثــة ابلتحقــق مــن صــدق وثبــات االســتمارة وفــق التــايل:
الصدق:صدق أداة البحث:
مت عــرض االســتمارة علــى ( )10مــن احملكمــن واملختصــن يف جمــال
املناهــج وطــرق التدريــس لتحكيــم اســتمارة التقــومي الــذايت مــن حيــث
مناســبة االســتمارة وفاعليتهــا لقيــاس مــا أعــدت لقياســه ،ومــن حيــث
مناســبة بنــود املهــارات الفرعيــة للمهــارات الرئيســة ووضــوح الصياغــة
وســامة اللغــة ومت األخــذ مبالحظاهتــم ومقرتحاهتــم مــن حــذف أو
إضافــة أو تعديــل ومت اعتمــاد نســبة اتفــاق ( )%85يف اإلبقــاء علــى
البنــود.
الثبــات :للتحقــق مــن ثبــات اســتمارة التقــومي الــذايت مت تطبيــقاالســتمارة علــى ( )10طالبــات مــن خــارج عينــة البحــث ،وبعــد مــرور
أســبوعني مت تكليــف نفــس الطالبــات بتقييــم أنفســهن ومت احتســاب
معامل ارتباط بريسون بني مريت التقييم وبلغ معامل الثبات ()0.93
وهــي نســبة مرتفعــة ومناســبة ألهــداف البحــث.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
معامــل ارتبــاط بريســون -املتوســط احلســايب -االحن ـراف املعيــاري-
اختبــار ت -مربــع إيتــا -اختبــار كوجملــروف مسنــروف.

جدول رقم ( )1يوضح التصميم شبه التجرييب لعينة البحث

املجموعة
املجموعة
التجريبية

أسلوب املعالجة
التدريس باستخدام خرائط
املفاهيم

املجموعة
الضابطة

التدريس بالطريقة التقليدية

أدوات املعالجة
استامرة التقويم
الذايت -الدرجة
الكلية لتحصيل
الطالبات يف املقرر

متغريات البحث:

املتغ ـرات املســتقلة :طريقــة التدريــس وهلــا نوعــن خرائــط املفاهيــم
والطريقــة التقليديــة ،أمــا املتغ ـرات التابعــة :فشــملت مهــارات
التدريــس ،وخمرجــات التعلــم املتمثلــة يف جممــوع درجــات الطالبــات
املعلمــات النهائيــة ابملقــرر.
أدوات البحث وإجراءات التطبيق:
لإلجابــة عــن أســئلة البحــث مت بنــاء قائمــة ،واســتمارة التقــومي الــذايت
املصاحبــة خلرائــط املفاهيــم وفــق اخلط ـوات التاليــة:
قامــت الباحثــة مبراجعــة األدب الرتبــوي والدراســات الســابقة املتعلقــة
ابملهــارات التدريســية.
اعتمــدت الباحثــة علــى أســلوب دلفــاي مــن خــال توجيــه س ـؤال
مفتــوح للخـراء الرتبويــن واملكــون مــن ( )10خـراء تربويــن لسـؤاهلم
حــول املهــارات التدريســية الالزمــة لتعليــم مقــرر املهــارات اللغويــة
ابســتخدام خرائــط املفاهيــم (اجلولــة األوىل) والــي اشــتملت علــى ()8
مهــارات رئيســة.
بنــاء علــى إجــاابت اخل ـراء مت إعــادة اجلولــة الثانيــة بتوجيــه نفــس
السـؤال علــى نفــس اخلـراء مــع إضافــة اســتجاابت اخلـراء دون ذكــر
األمســاء
مت بنــاء القائمــة وفــق ســلم ليكــرت اخلماســي (موافــق بشــدة ،موافــق،
حمايــد ،غــر موافــق ،غــر موافــق بشــدة) يف اجلولــة الثالثــة لبيــان درجــة
اتفــاق اخلـراء الرتبويــن علــى أهــم املهــارات التدريســية الالزمــة لتعليــم
مقــرر املهــارات اللغويــة ابســتخدام خرائــط املفاهيــم ومت اعتمــاد نســبة
اتفــاق اخلـراء ( )%90للتوصــل إىل قائمــة املهــارات التدريســية الالزمــة
لتعليــم مقــرر املهــارات اللغويــة ابســتخدام خرائــط املفاهيــم :مث أعــدت
هلــذا البحــث اســتمارة التقــومي الــذايت املعــدة وفقــا ملهــارات التدريــس
الفعــال مبــا يتــاءم مــع طريقــة التدريــس ابســتخدام خرائــط املفاهيــم،
والــي اشــتملت بصورهتــا النهائيــة بعــد التحكيــم علــى ( )3مهــارات
أساســية (التخطيــط ،العــرض والتقــدمي ،التقييــم) ضمــن ( )8مهــارات
فرعيــة (األداء) وفقــا لســلم التقديــر اخلماســي ،جــدول رقــم ()2
ص(.)40

اإلجابة عن أسئلة البحث:

إجابة السؤال األول :لإلجابة عن السؤال األول الذي نص
على :ما هي مهارات التدريس الالزمة لتعليم مقرر املهارات
اللغوية قسم رايض األطفال جبامعة امللك فيصل؟
أجيــب عنــه مــن خــال بنــاء قائمــة مهــارات التدريــس الالزمــة
لتعليــم مقــرر املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة ابســتخدام خرائــط
املفاهيــم ،وذلــك بعــد االطــاع علــى األدب الرتبــوي والدراســات
الســابقة ،وعرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــن ابســتخدام أســلوب
دلفــاي واملوضحــة يف إج ـراءات تطبيــق أدوات البحــث ص ،35مث
تكييفهــا يف اســتمارة التقــومي الــذايت كــي تتــاءم مــع خرائــط املفاهيــم
كطريقــة تدريســية ،وتكونــت يف صورهتــا النهائيــة مــن ثــاث مهــارات
رئيســة وهــي (التخطيــط ،العــرض والتقــدمي ،التقييــم) ،وتكونــت كل
مهــارة رئيســة مــن جمموعــة مــن املهــارات الفرعيــة حيــث تكونــت
مهــارة التخطيــط مــن مهارتــن فرعيتــن ومهــا :أســتطيع حتديــد أهــداف
احملاضــرة ،وحتديــد الوقــت املســتغرق يف التخطيــط ،يف حــن تكونــت
املهارة الثانية :العرض والتقدمي من أربع مهارات فرعية وهي :قدمت
خريطــة شــاملة لكافــة أهــداف احملاضــرة ،وعرضــت املــادة العلميــة
بطريقــة متسلســلة ،ووضعــت روابــط بــن األجـزاء يف اخلريطــة بطريقــة
واضحــة ،واســتخدمت برانمــج تقــي يف عــرض اخلريطــة ،أمــا املهــارة
الثالثــة واألخــرة فقــد تكونــت مــن مهارتــن فرعيتــن ومهــا :أســتطيع
اســتخدام اخلريطــة يف االســتذكار ،وأســتحق الدرجــة (،)40/...
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ويوضح اجلدول( )2االستمارة يف صورهتا النهائية.

التقييم

جدول ( :)2استمارة التقومي الذايت لدى طالبات اجملموعة التجريبية
املهارة

ت

1
التخطيط
2
3
4

العرض
والتقديم
5
6

املهارة يف األداء( 1مهارة
دنيا -و 5مهارة عالية)
5 4 3 2 1

البنود

7
8

أستطيع استخدام الخريطة يف
االستذكار.
أستحق الدرجة ()40/.........

وبذلــك مت التوصــل ملهــارات التدريــس الالزمــة لتعليــم مقــرر املهــارات
اللغويــة ابســتخدام خرائــط املفاهيــم.
إجابة السؤال الثاين:
لإلجابة عن هذا السؤال الذي ينص على :ما درجة امتالك
طالبات اجملموعة التجريبية للمهارات التدريسية ابستخدام
خرائط املفاهيم يف مقرر تنمية املهارات اللغوية لطفل الروضة
بقسم رايض األطفال؟
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتحديد درجة
امتــاك طالبــات اجملموعــة التجريبيــة للمهــارات التدريســية ابســتخدام
خرائــط املفاهيــم يف مقــرر تنميــة املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة بقســم
رايض األطفــال مــن خــال اســتمارة التقــومي الــذايت وفقــا الســتجاابت
الطالبــات يف( )9اســتمارات مصاحبــة لــكل خريطــة واجلــدول ()3
يبــن ذلــك:

استطعت تحديد أهداف املحارضة.
تحديد الوقت املستغرق يف التخطيط
قدمت خريطة شاملة لكافة أهداف
املحارضة.
عرضت املادة العلمية بطريقة
متسلسلة.
وضعت روابط بني األجزاء يف
الخريطة بطريقة واضحة.
استخدمت برنامج تقني يف بناء
الخريطة.

جدول ( :)3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة امتالك طالبات اجملموعة التجريبية للمهارات التدريسية ابستخدام خرائط املفاهيم يف مقرر تنمية املهارات اللغوية لطفل
الروضة بقسم رايض األطفال

املهارة

املحارضة

9
م

ع

م ع م

ع م

ع

5.00
000.
5.00

5.00
000.
5.00
000.

000.

5.00

000.
5.00
000.

5.00

5.00
000.
5.00
000.
5.00
000.

000.

78.57
36.94
85.71

70.71
32.20
72.86
29.83

23.02

72.14

21.18
57.86
28.60

55.00

67.78
17.72
57.14
15.68
60.00
26.81

16.54

4.43
579.
4.21

4.86
611.
4.71
514.

363.

4.93

000.
5.00
267.

5.00

4.79
000.
5.00
000.
5.00
000.

130.

4.64
914.
4.29

4.86
426.
4.79
497.

363.

4.93

000.
5.00
267.

5.00

4.83
000.
5.00
000.
5.00
000.

136.

5.00
994.
4.29

5.00
267.
4.93
000.

000.

5.00

000.
5.00
000.

5.00

4.91
000.
5.00
000.
5.00
000.

108.

5.00
000.
5.00

5.00
000.
5.00
000.

000.

5.00

000.
5.00
000.

5.00

5.00
000.
5.00
000.
5.00
000.

000.

4.71
1.33
4.36

5.00
267.
4.93
611.

000.

5.00

000.
5.00
000.

5.00

4.89
000.
5.00
000.
5.00
000.

200.

33.71
2.16
32.07

34.71
633.
34.36
825.

611.

34.86

000.
35.00
363.

35.00

34.41
000.
35.00
000.
35.00
000.
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 -1استطعت
تحديد االهداف.
املهارة األوىل:
 -2تحديد
التخطيط
الوقت املستغرق
التخطيط
 -3قدمت خريطة
شاملة لكافة
أهداف املحارضة.
 -4عرضت املادة
العلمية بطريقة
املهارة الثانية  :متسلسلة.
العرض والتقديم  -5وضعت روابط
بني األجزاء يف
الخريطة بوضوح.
 -6استخدمت
برنامج تقني يف
بناء الخريطة.
- 7أستطيع
استخدام الخريطة
يف االستذكار (
املهارة الثالثة:
التلخيص).
التقييم
- 8أستحق الدرجة
من 40

3
م

5 4
ع م

6
ع

8 7
م ع

 11 10االجاميل
ع م ع م ع م

وابحنـراف معيــاري ( ،)16.549ويالحــظ اخنفــاض الوقــت املســتغرق
يف التخطيــط مــع التقــدم يف احملاضـرات نتيجــة التكـرار ،كمــا حصلــت
مهــارة تقــدمي خريطــة شــاملة لكافــة أهــداف احملاضــرة علــى متوســط
حســايب ( )4,79واحن ـراف معيــاري ( )0.130وبدرجــة كبــرة
ويالحــظ ارتفــاع يف مســتوى هــذه املهــارة مــع التقــدم يف احملاضـرات،

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أن مهــارة حتديــد أهــداف احملاضــرة حصلــت
علــى متوســط عــام ( )5.00واحن ـراف معيــاري ( )0.00وبدرجــة
كبــرة جــدا حيــث متكنــت طالبــات اجملموعــة التجريبيــة مــن حتديــد
األهــداف للمحاض ـرات ،كمــا يبــن اجلــدول أن املتوســط العــام
ملهــارة حتديــد الوقــت املســتغرق يف التخطيــط بلــغ ( )67.78دقيقــة
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نتيجــة التــدرب علــى اإلعداد،كمــا حصلــت مهــارة عــرض املــادة
العلميــة بطريقــة متسلســلة علــى متوســط حســايب ( )4,83واحنـراف
معيــاري ( )0.136وبدرجــة كبــرة جــدا مــع ارتفــاع يف املســتوى أيضــا
مــع التقــدم يف احملاض ـرات ،كمــا حصلــت مهــارة وضــع روابــط بــن
األجـزاء يف اخلريطــة بطريقــة واضحــة علــى متوســط حســايب ()4.91
واحنـراف معيــاري ( )0.108وبدرجــة كبــرة جــدا مــع مالحظــة ارتفــاع
يف مســتوى املهــارة مــع التقــدم يف احملاض ـرات ،كمــا حصلــت مهــارة
اســتخدام برانمــج تقــي يف بنــاء اخلريطــة علــى متوســط ()5.00
واحن ـراف معيــاري ( )0.00وبدرجــة كبــرة جــدا ،وحصلــت مهــارة
املقــدرة علــى اســتخدام اخلريطــة يف االســتذكار( التلخيــص) علــى
متوســط حســايب ( )4,89واحن ـراف معيــاري ( )0.200وبدرجــة
كبــرة جــدا ،كمــا بلــغ مســتوى تقييــم الطالبــات لدرجاهتــن علــى
متوســط عــام ( )34.41وابحن ـراف معيــاري (.)0.270
املالحــظ امتــاك الطالبــات املعلمــات مهــارات تدريــس عاليــة خاصــة
مــع التقــدم يف احملاضـرات نتيجــة املمارســة والتكـرار ،ونتيجــة احلصــول
علــى تغذيــة راجعــة مســتمرة بعــد كل خريطــة ،إضافــة إىل التقــومي
الــذايت ،وتتضــح يف القــدرة علــى التقــومي الــذايت بدرجــة كبــرة جــدا
وفقــا الســتمارة التقــومي احملتويــة علــى اســتجاابت الطالبــات مــع
كل خريطــة مفاهيميــة مقدمــة ،مــع القــدرة علــى التخطيــط اجليــد
نتيجــة لوضــوح األهــداف ،والقــدرة علــى بنــاء خريطــة مفاهيميــة
واضحــة الصــات والروابــط يف العــرض ،مــع القــدرة علــى اســتخدام
الربامــج التقنيــة يف رســم اخلرائــط وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة
( )2013 ,Cheema Mirzaودراســة أمــرة عبــاس()2014
و الشــيخ والرفاعــي وشــامية(2019م) لكــون التعلــم القائــم علــى
خرائط املفاهيم احملددة أبهداف واضحة يُســاهم يف توضيح األفكار
وإعــادة تنظيــم احملتــوى وتقدميــه بطريقــة مشــوقة وغــر تقليديــة ،وابلتــايل
يســاهم يف حتســن أداء الطالبــة املعلمــة.
إجابــة السـؤال الثالــث :لإلجابــة عــن هــذا السـؤال الــذي ينــص علــى:
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05بــن
متوســط خمرجــات تعلــم الطالبــات املعلمــات يف مقــرر املهــارات اللغويــة
للمجموعتــن الضابطــة الــي تــدرس ابلطريقــة التقليديــة والتجريبيــة الــي
مت تدريســها ابســتخدام اخلرائــط املفاهيميــة؟
للتحقــق مــن اعتداليــة التوزيــع لدرجــات طالبــات اجملموعتــن الضابطــة
والتجريبيــة مت اســتخدام اختبــار كوجملــروف مسنــروف واجلــدول ()4
يبــن ذلــك:

مخرجات
التعلم

الضابطة
التجريبية

17

85.35

4.609

2.640

29

013.

14

90.00

5.189

يبــن اجلــدول ( )5وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
داللــة ( )0.05بــن متوســط خمرجــات تعلــم طالبــات اجملموعــة
التجريبيــة والضابطــة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة حيــث كانــت قيمــة ت
( )2.640ومبســتوى داللــة ( ،)0.013وتتفــق هــذه النتيجــة مــع كل
مــن دراســة الطراونــة(2014م) ،وأمــرة عبــاس(2014م) وإمساعيــل
(2015م) ،وســايل عبد العزيز ورشــا مســعود(2015م) ،والرشــيدي
(2019م) يف زايدة التحصيــل لــدى اجملموعــة التجريبيــة نتيجــة
الســتخدام أكثــر مــن حاســة عنــد إعــداد اخلرائــط ،وســهولة االحتفــاظ
ابملعلومــات ملــدة أطــول مــع ســهولة اســرجاعها عنــد احلاجــة.
ولبيان حجم األثر مت استخدام مربع إيتا واجلدول ( )6يبني ذلك:
جدول ( :)6مربع إيتا لبيان حجم األثر للربانمج (اخلرائط) يف اكساب طالبات اجملموعة
التجريبية مهارة التقومي الذايت

إيتا
440.

مربع إيتا
194.

حجم التأثري
كبري

يبــن اجلــدول ( )6أن مربــع إيتــا والــذي ميثــل حجــم األثــر ()0.194
ومبســتوى أتثــر كبــر ممــا يشــر إىل فعاليــة التدريــس ابســتخدام خرائــط
املفاهيم على مهارات طالبات اجملموعة التجريبية التدريســية يف مقرر
تنميــة املهــارات اللغويــة لطفــل الروضــة بقســم رايض األطفــال بدرجــة
كبــرة يف التخطيــط والعــرض والتقييــم ،وتتفــق هــذه النتيجــة بشــكل
مباشــر مــع كل مــن دراســة  ،)2015( ,Moono Singhو
الشــبلي و عجلــوين ( )2014و(الطراونــة )2014،نتيجــة لألثــر
اإلجيايب الستخدام اخلرائط املفاهيمية يف التدريس ابملرحلة اجلامعية،
وتتفق بطريقة غري مباشرة عند التطبيق على الطالب يف التعليم العام
لــدى الطراونــة(2014م) ،والشــبلي والعجلــوين(2014م) ،وأمــرة
عبــاس(2014م) ،ورشــا مســعود(2015م) ،واملصلحــي(2019م)،
والرشــيدي(2019م) ،وهــذا يــدل علــى أن تدريــب الطالبــات
املعلمــات الــذي اســتغرق تســعة أســابيع متواصلــة ســاهم يف احلصــول
علــى نتائــج مرضيــة وانعــكاس إجيــايب علــى مهــارات الطالبــات
التدريســية يف حتديــد أهــداف كل حماضــرة بطريقــة واضحــة ،ويف الربــط
بــن املفاهيــم ،ويف تسلســل العــرض للمــادة العلميــة ،ويف توظيــف
التقنيــة يف إعــداد اخلريطــة ،والتلخيــص والتقييــم ،الــي ســامهت يف
تقــدم األداء ورفــع مســتوى خمرجــات التعلــم نتيجــة التك ـرار ،والتقــومي
الــذايت بدايــة كل حماضــرة.
وميكــن اإلشــارة إىل أنــه علــى الرغــم مــن الفــارق البســيط بــن متوســط
خمرجــات تعلــم اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة ( )4.65إال أن نتائــج
مربــع إيتــا يف بيــان حجــم األثــر أظهــرت حجــم األثــر الكبــر لصــاحل
اجملموعــة التجريبيــة علــى العكــس مــن دراســة ()2009,Ingec
الــي بينــت وجــود ارتبــاط ضعيــف بــن التحصيــل وخرائــط املفاهيــم
وأوعــز الباحــث ذلــك إىل أن الطــاب مل يتعــودوا علــى الربــط وإقامــة
العالقــات بــن املفاهيــم.

جدول ( :)4اختبار كوجملروف مسنروف للتحقق من اعتدالية التوزيع لدرجات طالبات
اجملموعتني الضابطة والتجريبية.
شابريو ويلك
كوملجروف سمرنوف
املجموعة
د
االحصايئ د حرية الداللة االحصايئ
حرية
التحصيل
الكيل
17
935. 159.
17
الضابطة 178.
14
897. 102.
14
الضابطة 208.

املجموعة

العدد

املتوسطات
الحسابية

االنحرافات
املعيارية

ت

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

الداللة
262.
103.

يبــن اجلــدول ( )4أن درجــات حتصيــل طالبــات اجملموعتــن الضابطــة
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جدول ( :)5اختبار (ت) لبيان داللة الفروق بني خمرجات تعلم طالبات اجملموعتني
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