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 اثػػػػر أنمػوذج كػػاريف في تحصيؿ مادة التعػػميـ الثػػانوي
 المدرس منال محمد إبراىيم                        المدرس رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح

لتربية ابف رشد لمعمـو اإلنسانيةجامعة بغداد/ كمية ا  
The effect of Karen model in the achievement of the secondary education topic. 

MANAL MOHAMMED IBRAHIM      RUAA ABDUL RAZZAQ ABDULFATTAH 
(Article Secondary Education / Study of Educational Supervision) To achieve the aim of 

the research formulation the following null hypothesis formulate: 
1-There are no statistically significant differences at the level of significance (0, 05 ) 
between the average scores of the experimental group students who are studying according 
to kareen model, and the average score for students who are studying the control group 
according to the traditional way the sample of the current research is (61) students(male 
and female), (31) students of the experimental group and 30 students of the control group 
for the academic year 2010-2011 College of Education / Ibn Rushed for Human Sciences , 
University of Baghdad. 
To achieve the goal, of the conducted research  the researchers do the following.  
Building achievement test consists of a written dimensionally (25) and paragraph item and 
finding out the validity and the reliability of the test, and conduct the requised statistical 
analysis.                                                
The researchers used a variety of means , including statistical means  such as Pearson 
correlation coefficient , and chi-square , the equation of effective alternatives wrong , and t- 
test for two independent samples .          
After processing, the data showed statistically significant result as follows   
1-There is a statistically significant difference in achievement test posttest    for the 
experimental group and at the level of significance (0,05)     
Recommendations:  the researchers recommend the following:  
1-experminting kareen model as a style  to train students on the pre-service teacher 

education in the teaching process to become a teaching method and the method of 
functional modern material in Educational Supervision. 

2- paying Attention for the teaching models that contain within them a number of plans that 
rely on assets in psychological theories of learning 

Proposals:  
1-a comparative study between the model Karen as a strategy for teaching with any 

teaching model to know their preference in teaching. 
2- applying karen model in the other types of psychological sciences as the educational 

guide. 
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 الفصؿ األوؿ
 التعػريؼ بالبحث 

 : مشكمة البحث
في كل مجال من مجاالت الحياة يحتاج إلى إشراف وتوجيو ومتابعة سواًء إن كان ىذا المجال من المجاالت          

حقيق أىداف لذلك المجال .ومن االقتصادية أو االجتماعية أو التعميمية أو غيرىا، وذلك لموصول إلى أفضل ما يمكن من ت
ىنا برزت مكانة االشراف التربوي في الييكل التـنظيمي عمى انو أداة لتطوير البـيئة التعميمية وان يعنى بالمناخات العامة 
 خارج حجرة الدراسة وتوظيفيا في خدمة العمميات اإلشرافية وتطوير نظام التعميم بحيث ال يمكن االستغناء عنو، إال أننا في
الواقع نجد ان المنيج التربوي يسير وفق نمطية كئيبة مممة وما فعل اليوم ىو ما فعل باألمس وىو ما فعل من بداية الفصل 
وىكذا فقد ظمت ممارسات كثير من المشرفين التربويين اقرب ما تكون إلى التفتيش التقميدي القائم عمى تصيد أخطاء 

من المتأمل في واقع الميدان التربوي اليوم الوقوف وقفة تقويمية صادقة تشتد  المدرس ومن ىنا برزت مشكمة الدراسة، وان
إليجاد ابرز السبل واألساليب والبرامج التعميمية الحديثة التي تعمل عمى جعل )مبحث االشراف التربوي( ممارسة حقيقة كما 

بأنو عممية توجيو وتقويـ ناقد التعميم  خطط ليا، ووفق ماينبغي إن يكون، وذلك في إطار المفيوم الحقيقي لإلشراف في
 ( .4: 2009)الصويييد،  لمعممية التعميمية(

ولقد أثبتت الكثير من التجارب والدراسات العممية إلى اجتماع أسباب ضعف في االشراف  ليس قائما عمى صعوبة       
نما إلى الطرق التدريس واألساليب المستعممة في  االشراف التربوي كمنيج عممي تربوي فقط أو المناىج المتبعة في تأليفو وا 

داخل القاعة الدراسية والتي ترتكز عمى الحفظ والتمقين مما يفرز عقول مغمقة والتي مستقباًل كايدي الطولى والسيوف 
( لذلك فقد دعا المتخصصون في ىذا المجال الى إعادة النظر فيما 32: 2009المسمطة عمى رقاب المعممين )الحميد، 

تو نظريات التعمم من تطبيقات تدريسية وضرورة بناء نماذج تدريسية متنوعة تعمل معا حسب مقتضيات وظروف قدم
( وىنالك العديد من 5: 1997الموقف التعميمي بما فيو من أىداف، محتوى  وخصائص المتعممين... وسواىا )مغاوري، 

ية استعمال االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تسمح انسـان الندوات والمؤتمرات العممية التي ترتكز في توصياتيا الى أىم
المستقبل بالقدرات الالزمة لعصر جديد، وضرورة ترسيخ العمم الحديث منيجًا وفكرًا وتطبيقًا واستيعابًا وجاء فـي الندوة 

رسة والتطبيق )وزارة التربية، استعمال ما يحتـاج إليو الطمبة فعاًل، عـن طريق المما 1982/تموز 25المنعقدة في بغـداد 
( . لذلك فقد دعت الحاجة إلى ضرورة القيام بدراسة تجريبية لمعرفة مدى فاعمية  االستراتيجية الخريطة 401: 1987

 المعرفية في تدريس مادة التعميم الثانوي " مبحث االشراف التربوي " في كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية.
 أىػمية الػبحث :

إن لمتعميم دورًا ىامًا في تطوير المجتمع وتنميتو، وذلك من خالل اإلسيام مؤسساتو في تخريج الكوادر البشرية 
المدربة عـمى العمل في المجاالت كـافة وفي التخصصات المختمفة،  وتعد الجامعة من أىم ىذه المؤسسات، فيي من صنع 

صقل شخصية المتعمم وتحديد مستقبمو الميني، كما تعمل عمى تـزويده المجتمع من نـاحية، ومن ناحية أخرى فيي أداتو في 
(، فالدراسة الجامعية تحتاج إلى توفر العديد من مقومات النجاح منيا 95: 2003بالميارات العممية والعممية )رؤى تربوية، 

تبر الخبرة الميدانية مواجية الممارسة الفعمية لمينة التدريس في مؤسسات التي تعد الطالب الجامعي لمتدريس بيا، فتع
حقيقية لممينة ومشكالتيا، كما تساعده عمى تجريب األفكار واألساليب التربوية الحديثة وتشجعو عمى االتصال بزمالئو لنقل 

(. ويحتل التعميم العالي مكانة مميزة في مسيرة 5-3: 2008خالصة تجربتو إلى مختمف الزمالء لإلفادة منيا. )الخثالن، 
ع بحكم إسيامو في تمبية احتياجات التنمية من قوى بشرية مؤىمة لمتطوير في مختمف جوانب الحياة، لذا فإن إعادة المجتم

النظر في البرامج أو المناىج التعميمية لمتعميم الجامعي أمر تحتمو التغيرات التي تجري في المنطقة وفي العالم، وذلك لكي 
، كونو يؤدي الدور األكبر في بناء األمم والشعوب بوصفو عمى قمة السمم يساير ىذا التعميم روح العصر ومتطمباتو

 (. 6:  1993التعميمي بما تتضمنو من كميات ومعاىد متخصصة في ميادين المعرفة المختمفة )عوض، 
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كبر عدد واقرب مثال لذلك البمدان المتقدمة التي حققت التقدم نتيجة الىتماميا المتزايد بالتعميم الجامعي وتوفيره أل
 (.223:  1998من أبنائيا )عبود، 

فالجامعة ىي المجتمع األكاديمي، أنشئت القتفاء اثر المعرفة، وىي مقسمة عمى دوائر معروفة وتعمل في 
المجاالت كافة، ومما ال يخفى عمى احد أن النجازات الجامعة األثر البالغ في تطوير العالم في جميع النواحي فضاًل عن 

 (.23:  1981داع واالبتكار في نتاجات الطمبة )المنظمة العربية، تشجيعيا لإلب
وبناًء عمى ذلك فأن تطوير عمل الطمبة تعد عممية شاممة وبرنامجًا تربويأ واسعًا يسعى إلى إدخال التحسينات      

انية في التعامل الالزمة، وذلك من خالل برامج توجييية تحتوي عمى إجراءات وطرق تدريسية محددة تقوم عمى أسس إنس
( وفضاًل إن 19: 1996والتفاعل الذي يسعى إلى إكساب الطمبة وتزيد من تقبميم وتحسن في اتجاىاتيم ألنفسيم )الحبيب، 

نجاح التعميم، يرتبط إلى حد كبير بنجاح الطريقة، حيث ان الطريقة السديدة تعالج كثير من أوجو القصور في المقررات 
غير ذلك من مشكالت التعميم، لذلك تتضح الحاجة إلى استعمال أجود الطرائق واالستراتيجيات الدراسية، وضعف الطمبة، و 

والنماذج الجديدة في مجال التدريس الجامعي، والتي تؤدي إلى تحقيق األىداف والغايات التعميمية في اقصر وقت وجيد 
ة ىو عمم تصميم التدريس الذي يصف لنا ىذه الطرق ممكنين، فالعمم الذي يزودنا بالطرق التعميمية واالستراتيجيات الفعال

(  إن 294: 1994ويصورىا في إشكال وخرائط مقننة يمكن استعماليا وفق شروط خاصة )قطامي وقطامي وحمدي، 
الجامعة تنمي الميارات التي تمكنيم من تحصيل المعرفة بأنفسيم، لذا من الضروري إجراء تعديل أو تطوير لبرامجيا 

وازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية لغرض إطالق الطاقة والفكر والخيال إلى العمل واإلبداع فيتعدى الجمود لتحقيق الت
والنمطية، ألن ىذه المسألة تجعل الطمبة ذوي إعداد عالي المستوى مما يؤىميم لمواجية التطورات الحاصمة في العالم 

 (.2: 2012)الصميدعي، 
الحديث بتطوير التعميم العالي وتحديث منياجو وبرامجو ونظمو التعميمية لتجديد  وبذلك ازداد اىتمام المجتمع

رسالتو في خدمة المجتمع، وفي النيوض الحضاري انطالقًا في إسيام البحث العممي بجميع فروعو في دعم التنمية ورفع 
لبناء الحضاري، ومساىمًا في النماء مردودىا في سياق متكامل وبرؤية منسجمة وبذلك يكون التعميم العالي مشاركًا في ا

 (. 7:  2005االقتصادي وعنصرًا فاعاًل في اإلصالح والتحديث )الجامعة، 
وان اليدف االساسي لمتصميم ىو صياغة االىداف وتحديد الطريقة التي يتحقق بيا، وبيان متى يمكن ان يتحقق ذلك، وىذه 

اختيار المحتوى التعميمي وخمـفيتو األكاديمية، واالجتماعية  وتساعده الخطوة تساعد المصمـم التدريسي في االنطالق الـى 
: 2008أيضا في التعرف الطرق التعميمية المناسبة لتحقيق ىذه االىداف، وطرق التقويم الالزمة لقياسيا)استيتة وسرحان، 

ظرية التعمم معينة "والخطة عبارة ( لذلك يمكن االعتماد عمى النموذج التدريس بعده خطوة توجييية مقترحة اعتماد عمى ن13
جراءات مسبقة تسيل عمى المصمم التعميمي عممية التخطيط لنشاطو التدريسي عمى مستوى  عن مجموعة نتاجات وا 
االىداف و التنفيذ والتقويم ومن الموجيات التي يضعيا التدريسي الجامعي وىو مقبل عمى تخطيطو لمنيج تعميمي او مقرر 

نابعة من نتائج تحميل المعمومات  التي يحصل عمييا من مجاالت االشراف التربوي بمعنى تمبية  دراسي معين ان تكون
براز  الحاجات االساسية كتطوير قدرات الطمبة الجامعين، وكذلك يجب ان تكـون الخـطة خـاضعة لمتجريب لتثبـت فعاليتيا، وا 

ان يجب ان تكون أىداف اإلشراف التربوي واضحة  أوجو قوتيا ونقاط الضعف فييا دون استعجال لمنتائج فضاًل عن 
وحسب األولويات التي يظيرىا تحميـل الـواقـع والتصور المستقبمي، بحيث تتجو جميع الجيود لتحقيقيا إضافة الى التقدم في 

سميمة  مجال التقنية والصورة الجديدة القاعات الدراسية كميا تعمل معًا إليجاد بيئة عصرية وحديثة مخطط ليا بطرق
وسيسيم ذلك في اعتبار التعميم مينة ميمة، وكذلك تتطمب تقديم التدريب الممتاز لمطمبة الجامعين، والعمل عمى تقميل 
الحدود والحواجز بين التدريسيين والطمبة، تزويد الطمبة بالميارات الدراسية الالزمة لترغيبيم باستثمار وقتيم لمتعميم واإلفادة 

مى بالمعرفة المينية  واختيار المالئم منيا وتوظيفيا لممواقف التعميمية وليس كما وضعت )مرزريق، منو  فينشئ لديو مايس
( وطبقًا ليذا المنحنى يترتب عمى من يصمم  األنموذج التدريسي الجامعي الذي يتبنى احد ىذه النماذج عميو 112: 2008
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ة تخطيط نشاطو التُدريسي عمى مستوى اىداف تنفيذ وتقويم، ان يقوم بمجموعة من اإلجراءات السابقة التي تسير عميو عممي
وأن يمارس نماذج سموكية محددة كاستثارة اىتمام المتعمم، وشرح البنى المفاىيمية، وتزويده بالتغذية الراجعة المثبة )قطامي 

 (.155: 2008وآخرون، 
يـعزز ما توصمت إلـيو الدراسات في سيكولوجية وترى الباحثتان ان نموذج الذي يرمي الـى معاممة التدريس كعمم و       

التعمم ونظرياتو تعد احدى االستراتيجيات األبرز في التطوير التعميمي، وتشتمل في التخطيط لمستوى التعميم النظامي ومن 
بنى عمى أىدافو تطوير وتنمية ميارات مصممي المواد الدراسية سواء لطمبة كميات التربية او معاىد اعداد المعممين، وي

ُأسس نظرية في تكوينيا كنظرية بيـاجيو ونظرية اوزبل ويعنى في إجراءاتو عمى بعض المفاىيم المشتقة من ىاتين 
 النظريتين، المنظم المتقدم وخريطة المفاىيم ودورة التعمم .

 ىدؼ البحث: 
ثانوي/مبحث االشراؼ التربوي( اثر استراتيجية الخريطة المعرفية في تحصيؿ مادة التعميـ الثانوي )مادة التعيـ ال -

 ولتحقيق ىدف البحث تم صياغة الفرضية الصفرية اآلتية:
( بين متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية الذين 05,0ال توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

الذين يدرسون وفقًا الطريقة يدرسون وفقًا الستراتيجية الخريطة المعرفية، ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة 
 األعتيادية في تحصيل مادة التعميم الثانوي.

 -تحدد البحث الحالي :حدود البحث: 
 جامعة بغداد / كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية  .1
 طمبة المرحمة الثانية /الدراسة الصباحية. .2
 مادة التعميم الثانوي )مبحث االشراف التربوي( .3
 2012- 2011لمعام الدراسي  .4

 تحديد المصطمحات:
خطة تعميمية تدريسية لموضوعات االشراف التربوي تمثل عمل منظم  :ي لألستراتيجية الخريطة المعرفيةالتعريؼ اإلجرائ

 تفصيمي لغرض تحقيق األىداف الخاصة ليذا المبحث التعميمي .
 اإلشػراؼ الػتربػوي : -

 الصفية.ن سموك المعممين الصفي وممارساتيم التعميمية بانو العمل الموجو نحو تحسي :1973عرفو كػوجػاف 
(cogan,1973:25) 

ىي عممية منظمة لتطوير التعميم وتحميل جميع العوامل المؤثرة في الموقف  (:2007عرفو أبو السميد وعبيدات )
 (.27: 2007)أبو السميد وعبيدات،  التعميمي.

األنشطة المتخصصة والمنظمة والمستمرة التي تقع ضمن  عبارة عن منظومة متكاممة من (:2007عرفو مرزريػؽ )
مسؤوليات المشرف التربوي بيدف مساعدة المعممين عمى التطور الميني واكتساب خبرات جديدة، وتنمية مياراتيم لتحسين 

 (.28: 2007)مرزريؽ، عممية التعميم وتحقيق األىداف المنشودة من النظام التربوي .
مجموعة من الموضوعات التي المتكاممة التي تقوم بتزويد المعممين بأال ىداف المعرفية والوجدانية  بأنو التعريؼ اإلجرائي:

والنفس حركية والتي تجعل نمو  الميارات المينية والتربوية عند الطمبة المعممين آمرا ممكنًا وتساعدىم في مرحمة التطبيق 
 .تحقيق أىدافيم التربوية 
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 الفصؿ الثاني
 يةخمفية نظر 

 االستراتيجيات التعميمية:-
عندما يكون الحديث عن اإلستراتيجية فالُبدَّ أن نعرض أصميا المغوي فكممة إستراتيجية: كممة مشتقة من الكممة اليونانية 
ا استراتيجوس وتعني: " فن القيادة " ولقد كانت اإلستراتيجية لفترة طويمة اقرب ما تكون إلى الميارة "المغمقة" التي يمارسي

كبار القادة، اقتصر استعماليا عمى الميادين العسكرية وارتبط مفيوميا بتطور الحرب، كما تباين تعريفيا من قائد آلخر 
وبيذا الخصوص فإنو الُبّد من التأكيد عمى ديناميكية اإلستراتيجية، إذ انو ال يقيدىا تعريف واحد جامع، وقد بدأ استعمال 

رية، إال إن مدلوليا كان يختمف من قائد إلى آخر ومن بمد آلخر، مع اختالف معانييا، من اإلستراتيجية في الميادين العسك
استعمال الوسائل المتاحة لتحقيق األغراض أو لكونيا: نظام المعمومات العممية عن القواعد المثالية لمحرب إال إنيا تتفق 

 جميعًا في:
 اختيار األىداف وتحديدىا.
 لتحقيق األىداف وتحديدىا. اختيار األساليب العممية
 وضع الخطوات التنفيذية.

 (.255: 2011تنسيق النواحي المتصمة بالعمل )الخزاعمة وآخرون، 
 -مفيوم اإلستراتيجية في المؤسسات التربوية:•

يقصد بيا مجموعة التحركات واإلجراءات التعميمية أو مجموعة تحركات يقوم بيا المدرس والطالب داخل غرفة الصف 
خطط ليا مسبقًا. إن إستراتيجية التعميم التي يستعمميا المدرس لمساعدة المتعمم عمى اكتساب خبرة في موضوع  معين، إذ ي

: 1984تكون عممية االكتساب ىذه مخططة ومنظمة ومتسمسمة يحدد فييا اليدف النيائي من التعمم )توق، وعبد الرحمن، 
التعميم من حيث وظيفتيا لمطالب إلى استراتيجيات اكتساب المعمومات  (. ومن ناحية أخرى يمكن تطبيق إستراتيجية19

والميارات وىي التي تستعمل مبدئيًا في تعميم الطالب المعمومات والميارات. كما ان ىذه االستراتيجيات تقوم بدور ميم في 
 (.195: 2004الرحيم، مساعدة الطالب عمى تحويل ومعالجة المعمومات تمييدًا لحفظو في الذاكرة )عاشور وعبد 

 خصائص اإلستراتيجية الفّعالة :•
 قصدية: تأتي من طريق التخطيط المسبق.-1
 مخفية: تمارس في التدريس.-2
 مجردة: يقوم المتعمم بيا وال يعرفيا.-3
 منظمة: تأتي من التخطيط المسبق.-4
 متسمسمة: من خالل التطبيق العممي.-5
 (.258: 2006بي، وسيمة لتفعيل عممية التدريس )الزع-6

 ( يوضح ذلك.1والشكل )
 – Strategyوصؼ اإلستراتيجية  Strategyاإلستراتيجية  

Disruption 
 Strategy Definitionتعريؼ اإلستراتيجية 

استعماؿ مصادر أخرى كالمعاجـ والمصوغات  استعماؿ المواد المرجعية- Resourcingتحديد المصادر 
 الكتب المقررة.والمجالت العممية واالنترنيت و 

 التصنيؼ - Groupingالوضع في مجموعات 
 بناء منظومات بيانية. -

تصنيؼ المفردات والمصطمحات والكممات أو 
 المفاىيـ بناء عمى خصائصيا.

تدويف كممات مفتاحية ومفاىيـ في صور لفظية أو  أخذ مالحظات حوؿ األفكار - Note Takingاخذ المالحظات 
 رة.شكمية أو رقمية مختص
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اإلفاضة في المعرفة السابقة 
Elaboration of prior 

Knowledge 

 استعماؿ ما لديؾ مف معرفة. -
 استعماؿ الخمفية المعرفية  -
 بناء تناظرات -

اختيار وترتيب الظروؼ التي تساعد في حدوث 
 عممية التعمـ.

و كتابية حوؿ المعمومات عمؿ ممخصات لفظية ا قوؿ أو كتابة الفكرة الرئيسة- Summarizingالتمخيص 
التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ االستماع 

 والقراءة.
 / Deductionاالستنتاج / االستقراء 

induction 
 التفكير في أثناء القراءة والكتابة.-
 التفكير في أثناء الكالـ.-

تطوير قاعدة أو استعماليا الستيعاب مفيـو أو 
 إتماـ ميمة تعميمية.

إعادة االستماع إلى الكممة أو العبارة أو المعمومة  االستماع إلى التسجيؿ الصوتي ذىنيًا.- Imageryالتخيؿ 
 ذىنيًا.

 Making Inالوصوؿ إلى االستدالالت 
fences 

 استعماؿ تمميحات سياقية.-
 التخميف مف السياؽ-
 التنبؤ-

استعماؿ معمومات في النص لتخميف معاني البنود 
 ومات القادمة.الجديدة والتنبؤ بالمعم

 (1الشكل )                                    
 (29: 2009االستراتيجيات التعميمية المستعممة في القاعة الدراسية  )أبو رياش وآخرون، 

 
 الخرائط المعرفية:  -

مختمفة حسب ما  الخرائط ىي تنظيم المعمومات في أشكال أو رسومات تبين ما بينيا من عالقات، وتتخذ الخرائط أشكاالً 
 تحويو من معمومات ومن أشكاليا:

 خرائط توضيح تسمسل المعمومات.-1
 خرائط الفكرة الرئيسة واألفكار المرتبطة بيا.-2
 خرائط توضح األسباب والنتائج.-3
 خرائط تقارن بين فكرتين، شخصيتين، حدثين.....الخ.-4
 خرائط توضح العالقات بين األجزاء.-5

بالخريطة المعرفية بأنيا إستراتيجية تدريس يستعمميا المدرس من اجل توضيح المادة العممية، أما الخريطة وتتمثل           
الذىنية فيي رؤية الطالب لمادة الدرس فيي خريطة إبداعية، ويمكن توضيح وجو الشبو واالختالف بين الخريطة المعرفية 

 والخريطة الذىنية.
 

 ةالخريطة الذىني الخريطة المعرفية
 رسم مخطط لموضوع ما. - رسم مخطط لموضوع ما-
 رسم مخطط يقوم بو الطالب. - رسم مخطط يقوم بو المدرس.-
 تذىب أبعد من المعمومات وتحوي عالقات جديدة. - تمتزم الخريطة بحدود المعمومات في الدرس.-
 خمق روابط وعالقات جديدة. - اخذ المالحظات وتسجيميا كما وردت.-
 يبين فييا الطالب روابط وميارات. - خالليا توضيح المادة وتنظيميا. يتم من-
 خريطة ناقصة يمكن استكماليا بشكل دائم. - خريطة متكاممة.-
 لكل طالب خريطة ذىنية خاصة بو. - خريطة متشابية خاصة إذا وضعيا المدرس.-
 إال من قبل صاحبيا.ال يمكن استعماليا  - يمكن ألي شخص فيم الخريطة واإلفادة منيا. -
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 (2شكل )
 (205 – 197: 2007وجو الشبو واالختالف بين الخريطة المعرفية والذىنية )عبيدات وسييمة، 

 
  

  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 (3شكؿ )
 مؿ الباحثتيف(( )ع143: 2007()ىالؿ، 41: 2008()بوزاف، 129-9: 2006الرفاعي، )الخريطة الذىنية

 
 
  
 
 
 
 
 

 خطواتها
 استعماالتها

تقٍييييييييييٍ   ن ؼ  يييييييييي   -1

  نسابق .

تخطييييييييييٍ   ن ييييييييييا    -2

  نؼه ٍ .

تهخيييييييييٍ   ن يييييييييا    -3

  نؼه ٍ .

 نالمتحانات.  إلػد   -4

ورقيييي  بحييييج  إنقييييا  -5

 مؼٍن

 

 الخريطة الذهنية

 فوائدها التربوية

 للمدرس
توظٍيييل  نتقتٍيييات  نحدٌ ييي  -2

  ً  نتؼهٍ .

م  ػيييا   نقييي ود  نق  ٌييي   -2

 بٍن  نطهب .

كه يييييييييات تقهيييييييييم مييييييييين  ن-3

 ن سييتؼ ه   ييً ػيي د  ن ييا   

 . نؼه ٍ 

 اعداد االختبار التحصيلي 

 للطالب

تت ٍيييي   ن تييييار ت  ييييً  -1

  نقتً.  إلبد ع

وٌيي  تتشييٍ   نييوتن وتق -2

  نو ك  .

تتظييٍ   نبتييا   ن ؼ  ييً  -3

 و ن تاري.

 .ر غ  نقٍد ػهى  نتقكٍ  -1

المراجعةةةةت للمعلى ةةةةاث  -1

 السابقت الجديدة.

مميزاتها من تدوين 

 المالحظات

 مميزاتها

 . أل كارت تٍب  -1

  نقدر  ػهى  نتوك  و ست جاع  ن ؼهومات. -2

 نه خ أ ضم ستؼ ال  -3

 .ٌجابً  نبتا ت سٍخ  نتقكٍ   ال -1

ايجةةاد الحلةةىم للم ةةورث بصةةىرة  ةةريعت  -1

 وا هل.

 

  نؼالقات بٍن  ن قاتٍ . إ ر ك -1

 مؼهومات جدٌد  بال حشو. إضا   -2

 ستون  بٍن  ن  ئً و ن ق و  . أك   تصال جدٌد  إحد ث -3

تزٌيييد مييين  نقاػهٍييي  وسييي ػ   نقيييدر  ػهيييى  سيييت جاع  -4

  نتوك .

االستعانة بها في  أدوات

 تدوين المالحظات

الهندسية   األشكال -3الرموز  -2  األسهم-2

 إبداعية أشكال -5   األلوان -4

االستعداد )تحضير أوراؽ -
A4 )واأللواف 

 التنظيـ)تجميع األفكار( -

التوليد )تحديد األفكار ،  -
 الرموز ، وتداعي األفكار(.

  التنفيذ )عرض المادة( -
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من خالل ما تقدم من عرض كيفية أثر ىذه االستراتيجية في بعض المتغيرات التربوية ليذا وىي التحصيل الدراسي، 
 ( يوضح ذلك2والميارات المعرفية، وميارات التفكير، والشكل)

 

 االستراتيجيات
 دور ىذه االستراتيجيات في بعض المتغيرات التربوية

 ميارات التفكير  ميارات المعرفيةال التحصيؿ
إستراتيجية -8

الخارطة 
 المعرفية

تستعمؿ فصي الدماغ 
األيمف واأليسر فترفع مف 

 كفاءة التعمـ. 
قدرتيا في سرعة -

التعمـ، واسترجاع 
المعمومات تقييـ المعرفة 
السابقة عند الطمبة في 

 موضوع ما.

وسيمة في تنظيـ األفكار وصياغتيا يسمح -
فكار، وتمكف مف اكتشاؼ موضوعات بتدفؽ األ

 وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الرئيسة. 
تحقؽ إبداعات فردية وجماعية، تمنح المياـ -

 المتعة في العمؿ واألداء. 
تنظيـ البناء المعرفي والمياري عند الطالب، -

تساىـ في تصور االختبارات التحصيمية، 
 تمخص المادة التعميمية، تمثؿ تخطيطًا لممادة،
تعمؿ عمى توثيؽ البيانات والمعمومات مف 
مصادر بحثية مختمفة. تساعد في عممية 
التدويف مف خالؿ الربط بيف األفكار الفرعية 

 والرئيسة وعممية الترميز

يستعمميا العقؿ البشري بشكؿ -
فعاؿ إذ يتـ ربط الكممات ومعانييا 
بصورة أو ربط المعاني المختمفة 

 ببعضيا البعض بالفروع.
مؿ عمى إيجاد الحموؿ لممشكالت تع-

 بصورة أسرع وأسيؿ.
تساعد عمى التفكير التباعدي مف -

خالؿ توليد األفكار كونيا ترسخ 
 التفكير االيجابي البناء.

تتميز بالنيايات المفتوحة التي 
تسمح لمعقؿ أف يعمؿ اتصاالت 

 جديدة بيف األفكار.
 

غيرات التربوية )التحصيل، الميارات المعرفية، ميارات التفكير( اثر االستراتيجية الخارطة المعرفية في بعض المت
 (.64: 2012)الصميدعي، 
 الفصؿ الثالث

جراءاتو  منيج البحث وا 
 أوال: التصميـ التجريبي:

ينتمي ىذا البحث الى فئة البحوث التجريبية التي يختبر فييا اثر المتغير المستقل عمى المتغير التابع، ولقد اخذ        
حث الحالي بالتصميم التجريبي بعده أولى الخطوات التي تنفذىـا الباحثتان فال بد من ان يكون لكل بحث تجريبي تصميم الب

( ويعتمد عمى نوع التصميم التجريبي 89: 2007خاص بو لضمان سالمتو، ودقة نتائجو، اذا إن دقة النتائج )الكبيسي، 
عوبات التي تواجيو عند التحميل اإلحصائي وعمى نوع التصميم التجريبي المختار الذي يعطي ضمانًا إلمكانية تذليل الص

(. ويمثل التصميم التجريبي مخطط عمل يمكن الباحث من أداء عممو المطموب منو عمى 250: 1998المستعمل)عودة، 
 ( يوضح التصميم التجريبي لمبحث الحالي.1( والشكل )256:  1990أكمل وجو ممكن )داود، 
 (1الشكل )                                  

 التصميم التجريبي لمبحث الحالي
 المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة

  أستراتيجية لمخريطة المعرفية التجريبية    
 الطريقة االعتيادية الضابطة     التحصيؿ

 
 ثانيا: مجتمع البحث 

تربية ابن رشد لمعموم االنساية لممرحمة الثانية لمدراسة الصباحية لمعام يتكون مجتمع البحث من طمبة جامعة بغداد/ كمية ال
 ( .1( أقسام كما موضح في الجدول )7( طالب وطالبة موزعين عمى ) 876البالغ عددىم )  2011/2012الدراسي 
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 (1الجدوؿ )                                           
 يوضح مجتمع البحث                                            

 عدد الطمبة عدد الشعب األقساـ الكمية الجامعة
 
 
 

 جامعة بغداد
 
 

 
 
 

التربية /ابف رشد 
 لمعموـ اإلنسانية

 

 152 3 المغة العربية
 163 3 المغة االنكميزية
 69 2 المغة الكردية

 120 3 العمـو القرآف الكريـ
 89 2 العمـو التربوية والنفسية

 146 3 الجغرافية 
 137 4 التاريخ

 طالب وطالبة 876 شعبة 20 أقساـ 7

 ثالثا: عينة البحث
( موزعين عمى شعبتين تضم 80إن عينة البحث اشتقت من طمبة المرحمة الثانية من  قسم الجغرافية، وقد بمغ عدد طمبة )

الدراسية )ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول( وتتساوى إعدادىم كل شعبة نسبة متساوية تقريبًا من كل فئة من فئات  المستويات 
في الشعبتين تقريبا وإلجراء  البحث تم االختيار بطريقة السحب العشوائي فقد اختيرت شعبة )ج( لتمثل المجموعة التجريبية 

بين والمتغيبين عن ( طمبة فقد استبعدت الطمبة الراس73وشعبة ) أ ( المجموعة الضابطة  فقد بمغ عدد أفراد العينة )
( طمبة 30( طمبة لممجموعة التجريبية و)31( طمبة بواقع )61( طمبة بمغ عدد إفراد العينة )7االختبار البالغ عددىم )

 (   2لممجموعة الضابطة كما ىو موضح في الجدول )
 (2الجدول )                                         

 عدهيوضح عينة البحث قبل االستبعاد وب
 عدد الطمبة بعد االستبعاد عدد الطمبة المستبعدين عدد الطمبة قبل االستبعاد الشعبة مجموعات البحث

 31 9 40 ج التجريبية
 30 10 40 أ الضابطة
 61 19 80 - المجموع

 
 رابعًا: تكافؤ مجموعتي البحث:

ي البحث )التجريبية والضابطة ( في بعض حرصت الباحثتان قبل البدء بالتجربة عمى تثبيت التكافؤ بين مجموعت     
 المتغيرات التي قد تؤثر عمى نتائج البحث غير تاثير المتغير المستقل لذلك يجب ضبطيا ومن ىذه المتغيرات ىي :

 التحصيل الدراسي لإلباء واألميات.-4الدافعية . -3الذكاء . -2العمر الزمني لمطمبة محسوبًا بالشيور.  -1
 : ثخامسا: مستمزمات البح

 المادة الدراسية : - أ
تم تحديد المادة الدراسية لتدريس مجموعتي البحث المجموعة التجريبية تدرس باستراتيجية الخريطة المعرفية،          

والضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية ))المحاضرة والمناقشة(( ( ونظرًا لوجود مفردات خاصة ليذه المادة تم اعتمادىا 
ممنيج، وتم اختيار ثالث موضوعات رئيسية وىي االشراف التربوي وأىميتو، أساليب االشراف في دراسة الطمبة ل

 التربوي، أنواع االشراف التربوي(.
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  األىداؼ السموكية : - ب
ُيعد تحديد األىداف السموكية أمرًا في غاية األىمية في العممية التعميمية ألنيا تسمح بتقويم كفاية التدريس        
 .(Soun,1972:12)وسيمة القياس ألنيا توضح أىداف التدريس في عبارات قابمة لممالحظة والقياس وفعاليتو،

صاغت الباحثتان األىداف السموكية، وتم توزيعيا عمى موضوعات المحتوى التعميمي، اذ بمغ عدد االىداف 
( 9، بواقـع )Bloomبموم  ( ىدفـًا سموكيًا وزعت عمى المستويات الستة لممجال المعرفي لتصنيف30السموكية )

( 2(ىدف لمتركيب، و)2(أىداف لمتحميل، و)4(أىداف لمتطبيق، و)6( اىداف لمفـيم و )7أىداف لممعرفة و)
 لمتقويم.

وقد عرضت الباحتان االىداف السموكية عمى مجموعة المحكمين المختصين في المناىج وطرائق التدريس       
غة االىداف ومدى تغـطيتيا لألىداف العـامة والمحتوى التعميمي وبعـد االطالع والقياس والتقويم، لمعرفة سالمة صيا

%( وبيذا أصبحت االىداف 82عمى آرائيم أجريت بعـض التعديالت، إذ حصمت االىداف السموكية عمى نسبة )
 ( يوضح ذلك.3السموكية بصيغتيا النيائية .والجدول )

 (3جدول)                                
 عدد االىداف السموكية موزعة حسب الموضوعات والمجاالت        

  اعداد الخطط الدراسية -ج
أَعّدت  الباحثتان ُخططًا  تدريسية لمموضوعات الثالث المختارة أليا درستيا طوال مدة التجربة في ضوء المفردات         

جريبية، وبالطريقة االعتيادية المقررة، واألىداف السموكية، لكل من )الستراتيجية الخريطة المعرفية( لطمبة المجموعة الت
لطمبة المجموعة الضابطة في تدريس المادة التعميمية، وعرضت الخطط عمى مجموعة من المتخصصين في طرائق 
التدريس والقياس والتقويم، وقد ابدوا مالحظاتيم القيمة، وتم إجراء التعديالت الالزمة وعمييا أصبحت الخطط جاىزة 

 لمتجريب.
 حثسادسًا: أداة الب

من متطمبات البحث الحالي إعداد اختبارًا تحصيميا لمادة التعميم الثانوي في موضوعات )االشراف التربوي           
وأىميتو، أساليب االشراف التربوي، أنواع االشراف التربوي( التي ستدرس خالل مدة التجربة، وليذا الغرض أعدت الباحثتان 

موكية التي أعدىا لقياس )الستراتيجية الخريطة المعرفية( في تحصيل لمادة التعميم اختبارًا تحصيمي في ضوء االىداف الس
 :الثانوي وقد تم إجراء األتي

 إعداد جدوؿ المواصفات  -1
وُتّعد الخريطة االختبارية أحد المتطمبات األساسية في إعداد االختبارات التحصيمية ألنيا تتضمن توزيع           

وى المادة الدراسية واألىداف السموكية التي يسعى األختبار لقياسيا وكذلك توفير صفة فقرات االختبار وفق محت
( فضاًل عن إنيا ال تتأثر بالعوامل الذاتية لممصحح، وتساعد عمى ثبات 79:  1999الشمول لألختبار )الظاىر، 

( فقرات 5ختبار من متعدد، )( فقرة من نوع اال20االختبار دقة نتائجو . حددت الباحثتين عدد فقرات اختبار بـ )
 ( يوضح ذلك 4اختبارية مقالية  والجدول )

 المجموع تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر عدد األىداؼ السموكية الموضوعات ت
 6 - - 1 1 2 2 6 األشراف التربوي وأىميتو 1
 10 1 1 1 2 2 3 10 أساليب األشراف التربوي 2
 14 1 1 2 3 3 4 14 أنواع  األشراف التربوي 3

 30 2 2 4 6 7 9 المجموع
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 (4جدول رقم )
 األىمية النسبية لممحتوى وعدد فقرات األختبار التحصيمي

 
اىداؼ  الموضوعات ت

السموكية 
 المحتوى

اىمية 
النسبية 
 لممحتوى

 المجموع عدد فقرات االختبار التحصيمي
 معرفة 100%

30           %  
 فيـ
23% 

 تطبيؽ
20% 

 تحميؿ
13% 

 تركيب
7% 

 تقويـ
7% 

 5 - - - 1 2 2 %20 6 األشراؼ التربوي وأىدافو 1
 8 1 1 1 1 2 2 %33 10 أساليب األشراؼ التربوي 2
 12 1 1 2 2 3 3 %47 14 أنواع األشراؼ التربوي 3

 25 2 2 3 4 7 7 %100 30 3 مجموع

 أداة البحث :-
 االختبار التحصيمي :

يقصد بو إجراء منظم تتم بو مالحظة أداء الطمبة في إحدى الميارات وتقدير األداء كميًا لمعرفة مدى ما وصل اليو         
 (.301: 2008)عطية، الطالب من ميارة بقصد تحقيق أىداف معينة 

بوية معينة ويرتبط بالمنيج وُيّعرف االختبار التحصيمي ىو الذي يقيس ما حصل عميو الطمبة بعد مرورىم بخبرة تر        
الذي درسو الطالب ويجري بعد االنتياء من الوحدة الدراسية أو في نياية العام الدراسي بيدف تحديد مدى التقدم في الطمبة 

 (.236:  2002تحديدًا رقميًا يتم تسجيمو، وفي ضوئو يتم تحديد النتيجة )إيجابيًا أم سمبيًا( )الجاغوب، 
 خاطئة:فعالية البدائؿ ال -
ُيّعد الغرض من البدائل الخاطئة ىو تشتيت انتباه الطمبة غير العارفين لكي ال يصموا الى الجواب الصحيح عن       

 (.100:  1997طريق الصدفة )أمطانيوس، 
دنيا، لذا رتبت الباحثتان إجابات الطمبة عن فقرات االختبار من متعدد عمى مجموعتين المجموعة العميا والمجموعة ال     

وبعد حساب فعالية البدائل الخاطئة وجد أن البدائل الخاطئة قد جذبت إلييا عددًا من طمبة المجموعة الدنيا أكثر من طمبة 
 المجموعة العميا، وبيذا تم إبقاء البدائل عمى ما ىي عميو.

 :  صدؽ االختبار-
ن المحكمين والمختصين لمدى تمثيل فقرات من الوسائل الميمة الستخراج الصدق الظاىري ىو تقدير عدد م         

 (.73:  2001األداة التي يراد قياسيا )العجيمي، 
لمتأكد من صدق االختبار وقدرتو عمى قياس االىداف التعميمية والـتي وضع من اجمو، اعتمـدت الباحثتان إلى         

األسئمة ومناسبتيا لمستوى الطمبة ووضوحيا  استعمال الصدق الظاىري . ويقصد بو المظير العام لالختبار من حيث صحة
( ويتم التحقق من االختبار بعرضو عمى مجموعة 94: 2007وموضوعيتيا ومدى ناسبتيا لمغرض الذي وضع لو )العزاوي، 

من المحكمين في المناىج وطرائق التدريس والقياس والتقويم والمشرفين التربويين )تخصص إدارة تربوية (. إما صدق 
فمن خالل إعداد جدول المواصفات )الخريطة االختبارية(، وتم عرض االختبار عمى الخبراء والمحكمين، لمتثبت  المحتوى

 من صدق المحتوى لفقرات االختبار وصالحيتيا.
 :  ثبات االختبار -

: 2006عالم، االختبار الثابت ىو الذي يعطي نفس النتائج في حال إعادة تطبيقو مرة أخرى عمى نفس العينة )         
155.) 
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وقد استعممتا الباحثتان طريقة إلفا كرونباخ في استخراج الثبات، وذلك بان تعطى الحد األدنى لمقيمة التقديرية          
لمعامل ثبات درجات االختبار، فإذا كانت قيمة معامل الفا مرتفعة فيذا يدل بالفعل عمى ثبات االختبار، إما أذا كانت 

عمى ان تكون قيمة معامل الفا أعمى باستعمال طرائق أخرى وبعد تطبيق االختبار عمى عينة التحميل  منخفضة فربما يدل
( فأكثر 0,67(اذ يعد معامل الثبات جيدًا إذ بمغ )0,80اإلحصائي وباستعمال طريقة الفا كرونباخ بمغ معامل الثبات )

 (.237: 2004)النبيان، 
 لية(:ثبات تصحيح الفقرات األختبارية )المقا

يتم ىذا النوع من الثبات عندما يطمب من مصححين أن يقوما بعممية التصحيح، بأن يصحح كل واحد االختبار ثم       
 – 253:  2004يصححو زميمو عمى نحو مستقل ومن ثم تحسب درجة االرتباط بين مجموعتي الدرجات )النبيان، 

254.) 
، وحسبت الباحثة التصحيحين بمعامل *ت األختبار لمصحح آخرصححت الباحثتان االختبار المقالي، ثم أعط     

ارتباط بيرسون وظيرت قيمة معامل االرتباط التي تمثل معامل الثبات بين التصحيحين فبمغت قيمة معامل االرتباط 
 ( وىو معامل ثبات جيد جدًا.90,0)

 سابعًا: إجراءات تطبيؽ التجربة :
وتم  24/10/2011جربة كافة، باشرت إحدى الباحثتان بتطبيقيا في يوم االثنين بعد استكمال متطمبات الت            

 .13/2/2012إنياء التدريس يوم األثنين 
 تطبيؽ االختبار التحصيمي : ثامنًا:
( 9في تمام الساعة ) 14/3/2010طبقتا الباحثتان عمى مجموعتي البحث بعد انتياء تجربة البحث وذلك في يوم           

( 80واجري االختبار في قاعتين متجاورتين، أسندت عممية المراقبة في كل قاعة باحثة، وأستغرق أداء االختبار ) صباحاً 
 دقيقة .

  الوسائؿ اإلحصائية : تاسعًا:
 وسائل احصائية األتية : الباحثتافاستعممت          

 ئج الخاصة بالبحث الحالي.: الستخراج التكافؤ بين مجموعتي البحث والنتا SPSSالحقيبة االحصائية  -1
  Item difficultyمعامل الصعوبة  -2

 لحساب معامل صعوبة فقرات االختيار التحصيمي وفقرات مقياس الميارات الدراسية )الفقرات الموضوعية(
 ص ع + ص د         

 ص = ــــــــــــــــــــــــــ
 ث               

 إذ تمثل : 
 ص : معامل صعوبة الفقرة.

 مجموعة االجابات الصحيحة في المجموعة العميا. ص ع :
 ص د : مجموعة االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا.

 (.234:  2000ث : عدد االفراد في المجموعتين العميا والدنيا                  )ممحم، 
 
 

                                                           
 .بغداد في كمية التربية / جامعة ة، تدريسي/مناىج وطرائؽ تدريسد.مياباد عبداهلل ـ.أ.*
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  Item discriminationمعامل تمييز الفقرات الموضوعية  -3
 ن ص د –)ن ص ع (      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت = 

 ن         
 إذ تمثل :

 )ن ص ع( = عدد الطمبة الذين اجابوا اجابة صحية في المجموعة العيا.

 )ن ص د( = عدد الطمبة الذين اجابوا اجابة صحية في المجموعة الدنيا.
 (.80 – 79:  1999ن = عدد طمبة احدى المجموعتين )الظاىر، 

 Item difficultyلمفقرات المقالية معامل الصعوبة  -4
 لحساب صعوبة فقرات االختبار التحصيمي البعدي )الفقرات المقالية(.

 مج ع + مج د           
 ص = ــــــــــــــــــــــــــــ

 مج م + ك          
 معامل التمييز لمفقرات المقالية : -5

 يمي البعدي.لحساب معامل تمييز الفقرات المقالية في االختبار التحص
 مج د –مج ع         

 ت = ــــــــــــــــــــــــــــ
 ك y 1/2مج م         

 فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي )الفقرات الموضوعية(. -6
 ن ع د –ت م ع          

 = ـــــــــــــــــــــــــــ  مت 
 ن 1/2             

 إذ تمثل :
 الية البدائل الخاطئة.= معامل مق مت 

 ن ع م = عدد االفراد الذين اختاروا البديل الخاطئ من الفئة العميا.

 ن ع د = عدد االفراد الذين اختاروا البديل الخاطئ من الفئة الدنيا.
 ن = العدد الكمي لممجموعة.

  Chi – Squareمربع كاي  -7
 ميارات الدراسية.لحساب نسبة الموافقين وغير الموافقين من الخبراء لقياس ال

 2ق( –)ل          
 = ـــــــــــــــــــ 2كا

 ق            
 إذ تمثل :

 ل = التكرار المالحظ.
 (238: 2007ق = التكرار المتوقع       )الكبيسي، 

 معادلة ألف كرونباخ -9
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 ف –2مج ع =    ن aمعامل 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  -1 ــــــــــــــــ             

         
 س 2ع 1 -ن               

 -إذ إن :
a . معامل الثبات = 

 ن = عدد فقرات األختبار .
 ف = تباين درجات كل فقرة من فقرات األختبار.2ع
 (.122:2006س = التباين الكمي لألختبار.                                 )عالم، 2ع

 الػفصؿ الػرابػع
 ىاعرض النتائج وتفسير     

يتضمن ىذا الفصل عرضًا شاماًل لنتائج البحث التي تم التوصل إلييا بعد انتياء المعالجات اإلحصائية، ووفقًا 
لفرضية البحث الحالي، فضاًل عن التفسير الخاص بنتيجة  البحث الحالي، واالستنتاجات التي استنتجتيا الباحثتان في 

 -التي تمثل بحوث مستقبمية، وعمى النحو اآلتي :ضوء النتائج، وعددًا من التوصيات، والمقترحات 
 عرض النتائج : -أواًل :

 النتائج المتعمقة بفرضية البحث: - أ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طمبة المجموعة 

 الضابطة في التحصيل.
راج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لطمبة مجموعتي البحث، ولمتحقق من ىذه الفرضية الصفرية، تم استخ

ولمعرفة اثر البرنامج التعميمي في تحصيل طمبة مجموعتي البحث، تم معالجة البيانات إحصائيًا باستعمال االختبار التائي 
 (.5)( استخراج القيمة التائية المحسوبة، وأدرجت النتائج في الجدول T-Testلعينتين مستقمتين )
 (5الجدوؿ )

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث.
عدد أفراد  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 

 667,6 36 ,483 31 التجريبية
59 286,3 000,2 

إحصائيُا عند  دالة
 05,0مستوى داللة 

 992,7 000,30 30 الضابطة

 
( أن متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية اكبر من متوسط درجات المجموعة 5ويتضح من الجدول )

لفرضية الصفرية، وتقبل الضابطة، والقيمة التائية المحسوبة داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، وبذلك ترفض ا
 البديمة. ومما يدل عمى أن استراتيجية الخريطة المعرفية كان لو األثر الواضح في زيادة تحصيل طمبة المجموعة التجريبية.

 ثانيًا: تفسير النتيجة :
كما تتيح تسيم استراتيجية الخريطة المعرفية في خمق الدافعية لدى الطمبة لممشاركة والتفاعل في المواقف الصفية و  -1

 لمطمبة المجال الكافي لمتفكير في السمات الجوىرية لشرح موضوع الدرس .
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ُتعد استراتيجية الخريطة المعرفية من االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي ليا تأثير عمى مستوى األداء لدى كل  -2
نية أطول والعمل عمى زيادة القدرة من التدريسي والطالب، فبالنسبة لمطالب تساعده في االحتفاظ بالمعرفة لفترة زم

العقمية لمطالب وذلك مقارنة بالطريقة االعتيادية التي تعتمد عمى أسموب التمقين والحفظ، إما التدريسي فستجعمو 
 مخططًا ومنظمًا ومناقشًا داخل القاعة الدراسية .

م وُتسرعو وبناء قاعدة معرفية في مخ تعد من الخارطة المفاىيم والتعمم المتمايز وسيمة تعميمية تسيل عممية التعم -3
  المتمقي.

عممية التقويم كانت متنوعة ومستمرة وشاممة، إذ بدأت بتقويم الموقف التعميمي )إجابة، أو تساؤل، طرح فكرة جديدة(  -4
ريرية( وىنا تزويد الطمبة التغذية الراجعة، فضاًل عن وجود أساليب التقويم منيا االختبارات التحصيمية )الشفوية والتح

كذلك تم تقويم الطمبة لألنشطة والتدريبات التي ينجزونو، ومن أىم التدريبات التي طمب منيم انجازىا تمك التي تربط 
 الجانب النظري بالجانب العممي .

لمطالب دور فعال في إستراتيجية الخريطة المعرفية، اكتساب ميارات التفكير العميا، فيي تركز عمى العمميات العقمية  -5
نشط القدرات الخاممة لدى الطمبة، وتوسيع إدراكيم وتساعدىم عمى التواصل مع التطور الحاصل في العممية وت

 التربوية )التركيز إن الطالب محور العممية التربوية(.
 االستنتاجات : -ثالثًا:    

ن يسيم في تطوير مبحث أصبح االىتمام االستراتيجيات التدريسية أمر البد منو، فالتدريس باستعمال أنموذج كاري -
االشراف التربوي باعتبارىا أدلة عمل استرشادية، كما يسيم في رفع فاعمية األداء بالنسبة لكل من الطالب واألستاذ 

 الجامعي.
ان استراتيجيات التدريس الحديثة تذلل الصعوبات التي تواجو التدريسي، وتوجيو تدريسية في الفصول الدراسية مما  -

 لمبذول من قبِمو.يقمل من الجيد ا
مع األدبيات التي أكدت عمى تحقق نتيجتين أوالىما تدريس  استراتيجية الخريطة المعرفية يتفق ان العمل وفق -

 المحتوى بصورة منظمة، وثانييما تدريس نوع  معين من التفكير لدى الطمبة 
في انجاز المطموب منيم وبتفوق عمل استراتيجية الخريطة المعرفية عمى تحفيز الطمبة في المشاركة بشكل فعال  -

 ممحوظ
 رابعًا: التوصيات: 

تجريب استراتيجية الخريطة المعرفية لتدريب الطمبة المعممين قبل الخدمة عمى التدريس في التربية العممية  -1
 لتصبح عممية وظيفية حديثة  في مادة االشراف التربوي .

يا عدد من الخطط التي تعتمد في أصوليا عمى االىتمام باالستراتيجيات التدريسية التي تحوي في طيات -2
 نظريات نفسية تعميمية .

فتح دورات تدريبية لممعممين والمدرسين في وزارة التربية لرفدىم باالستراتيجيات التدريسية الحديثة وتطبيقيا  -3
 في المجتمع ألتعميمي.

 خامسًا : المقترحات :
معرفية مع أي استراتيجية تدريسية آخرى لمتعرف عمى إجراء دراسة مقارنة بين استراتيجية الخريطة ال -1

 أفضميتيا في التدريس. 
 إجراء دراسة مماثمة تتناول أثر استعمال استراتيجية الخريطة المعرفية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي. -2
 ينة التدريس.إجراء دراسة مماثمة التي تتناول أثر استراتيجية  الخريطة المعرفية في االتجاه نحو م -3
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 المصادر العربية: 
 ( .2007أبو السميد وعبيدات، سييمة، ذوقان عبيدات) دار الفكر لمنشر ، ستراتيجيات حديثة في األشراؼ التربويا

 .والتوزيع، عمان
 ( 2007أبو جادو، صالح محمد عمي، ونوفل، محمد بكر)  ،دار المسيرة لمنشر تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ

 .، عمانوالتوزيع
 ( 2008استيتة، دالل ممحس وسرحان، عمر موسى) دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان.، التجديدات التربوية 
  ( 1977البياتي، عبد الجبار توفيق وأثناسيوس زكي زكريا ) اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمـ

 الجامعة المستنصرية، بغداد.النفس، 
 0، دار وائل لمنشر والتوزيع، األردن النيج القويـ في مينة التعميـ( 2002) الجاغوب، محمد عبد الرحمن  
 ( 2005الجامعة )0، العدد الرابع، مطبعة بني ازناس، سال، المممكة المغربية مجمة اتحاد جامعات العالـ اإلسالمي 
 ( 1996الحبيب، عبد الرحمن)    جامعة الممك ، ربويوالمشرؼ الت معوقات العمؿ المشترؾ بيف مدير المدرسة

 كمية التربية .، سعود
 ( 2008الخـثالن، سمطان بن زيد)  دورة المشرفيف التربوييف، مركز الدورات األشراؼ التربوي مياـ ومعوقات ،

 جامعة الممك سعود، كمية التربيةالتدريبية، 
 (2011داخل، سماء تركي )لتباعدي عند طالب الصؼ اثر أنموذج كاريف في اكتساب المفاىيـ النحوية والتفكير أ

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية ابن رشد، بغداد.، الرابع اإلعدادي
 ( 1990داود، عزيز حسن أنور حسين عبد الرحمن) جامعة بغداد، وزارة التعميم مناىج البحث التربوي ،

  0العالي، العراق 
 ( النماذج التدريسية 2004الدريج ) 
  الممكة العربية ، جامعة الممؾ سعوددور المعمـ بيف الواقع والماموؿ  في مدرسة المستقبؿ( 2003بوية، )رؤى تر ،

 السعودية.
  ( 2012الصميدعي، منال محمد ابراىيم ) مقترح قائم عمى االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفة مقترح قائم عمى االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفة   برنامجبرنامجفاعمية فاعمية

في مادة طرائق التدريس عند طمبة كمية التربية /ابن رشد، أطروحة في مادة طرائق التدريس عند طمبة كمية التربية /ابن رشد، أطروحة   في اكتساب الميارات الدراسية والتفكير التباعديفي اكتساب الميارات الدراسية والتفكير التباعدي
  دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية /ابن رشد، بغداد، العراق.دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كمية التربية /ابن رشد، بغداد، العراق.

 ( 2009الصويييد، محمد بن ابراىيم)  ،جامعة الممك التقرير النيائي متطمب لمقرر اإلشراؼ التربوي التطبيقي
 عودية.سعود، الممكة العربية الس

 ( 2010العاشقي، عمياء صباح جاسم)  اثر انموذج كاريف في اكتساب المفاىيـ الجغرافية واستبقائيا لدى طالبات
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، كمية التربية االساسية، بغداد.الصؼ الرابع االدبي، 

 ( 2002عبد اليادي، نبيل)  دار وائل بوي واستخدامو في مجاؿ التدريس الصفيمدخؿ الى القياس والتقويـ التر ،
 لمنشر والتوزيع، عمان، االردن. 

 ( 1998عبود، عبد الغني )دار الفكر العربي، القاىرة .التربية ومشكالت المجتمع ، 
 ( 1993عوض، عادل )مجمة الجامعات العربية، الدراسات اليندسية في مجاالت البحث العممي والتنمية الشاممة ،

  0(، القاىرة 28د )العد
  ( 2007العزاوي، رحيم يونس كرو)دار دجمة لمنشر والتوزيع، عمان.، القياس والتقويـ في العممية التدريسية 
 (  2008عطية، عمي محسن )دار الصفاء لمنشر والتوزيع، األردن. االستراتيجيات الحديثة في التدريب الفعاؿ 
 ( 2006عالم، صالح الدين محمود):دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان.والمقاييس التربوية،  االختبارات 
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 (.1998عودة، احمد سميمان، خميل يوسف الخميمي )دار الفكر ، اإلحصاء لمباحث في التربية والعمـو اإلنسانية
 لمنشر والتوزيع، عمان.

 ( 1977الغريب، رمزية)ة.، مكتبة االنجمو المصرية، القاىر التقويـ والقياس النفسي والتربوي 
 (2008قطامي واخرون، يوسف، نايف قطامي، ماجد ابو جابر)  ،عمان.3دار الفكر لمنشر، طتصميـ التدريس ، 
 ( 1994قطامي وقطامي وحمدي، يوسف قطامي، نايفة قطامي، نرجس حمدي )جامعة القدس تصميـ التدريس ،

 المفتوحة، عمان.
 ( القياس والتقويـ تجديدا2007الكبيسي، عبد الواحد مجيد ) ،دار جرير، عمان.ت ومناقشات 
 ( 1997مغاوري، عزة محمد)  فاعمية استخداـ انموذج كاريف في تنمية كؿ مف التحصيؿ وعمميات العمـ األساسية

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ، واتجاىات تالميذ المرحمة االولى مف التعميـ األساسي نحو مادة العمـو
 طنطا، كمية التربية، مصر.

  تقويـ البرامج التربوية في الوطف العربي، المركز العربي لمبحوث ( 1981مة العربية لمتربية والثقافة والعموم )المنظ
 ، الكويتالتربوية لدوؿ الخميج العربي

 ( 2004النبيان، موسى)  ،لمنشر والتوزيع، عمان. دار الشروقأساسيات القياس في العمـو السموكية 
 ( ،المد1980وزارة التربية ِ) يرية العامة لالشراف التربوي، سيكولوجية االدارة المدرسية واالشراف الفني التربوي، ورقة

 .24، المجمد 4العدد، مجمة رسالة المعمـ، عمل
 المصادر األجنبية: 

1-Cogan, morisl.(1973). The clinical Supervision boston:Houghton muffin company. 
http://vb1.alwazer.com/t81523.html 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


