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دراسة جتريبية ملد فعالية استخدام تقنية خارطة املفاهيم يف تعلم مبادئ املحاسبة املالية

د / خالد عبداهللا العنزي
أستاذ املحاسبة املشارك -قسم املحاسبة – كلية الدراسات التجارية

اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
(قدم لنرش يف  ١٤٣٤/٨/٢٢هـ ؛    وقبل للنرش يف  ١٤٣٥/٤/١١هـ)

تقنية خارطة  الدراسة احلالية توثق إجراءات تطبيق ونتائج جتربة عملية اختربت مد فعالية استخدام  البحث.  ملخص 
) ”L2L“ يف تعليم مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء الثاين  املفاهيم،   كإحد تقنيات ما وراء التعلم (تعلمْ – كيف – تتعلمُ
التعليم  أدبيات  خمزون  يف  املوجود  العجز  بعض  تسد  كوهنا  أمهيتها  الدراسة  تكتسب  التقليدية.  بالطريقة  للتعليم  كبديل 
 املحاسبي املحيل واإلقليمي الناتج عن شح الدراسات السابقة يف هذا املجال، ولكوهنا تسعى إىل تطوير وحتسني مستو
خمرجات كلية الدراسات التجارية إحد روافد التعليم املحاسبي بدولة الكويت. قد تم اختبار معدالت الطلبة قبل وبعد 
تقنية خارطة  استخدام  التجربة، وأن  قبل  ما  فروقات يف معدالت  توجد  أنه ال  إىل  الدراسة  التجربة إحصائياّ، وخلصت 
ن من مستويات حتصيلهم  الطلبة، وحيسِّ بالفائدة عىل  الثاين ويعود  – اجلزء  املالية  املحاسبة  تعليم مبادئ  ال يف  فعّ املفاهيم 
الثاين، والتوسع يف  – اجلزء  املالية  التقنية يف تعليم مبادئ املحاسبة  . تويص الدراسة باالستمرار يف استخدام هذه  العلميِّ

عمل دراسات مشاهبة هلا يف مقرراتٍ حماسبيةٍ أخر ويف بيئاتٍ تعليميةٍ خمتلفة.

مقدمة
التعليم  العقدين اآلخرين يف ساحة  يميز حقبة  ما  لعل 
املحاسبي هو حتديات املؤسسات املهنية وأسواق العمل 
له من عدم الرضا عن خمرجاته. فبعد صدور تقرير جلنة 
عام  يف   “AECC” األمريكيَّة  املحاسبيِّ  التعليم  تغيري 
يف  املوجود  القصور  معاجلة  عىل  وإرصارها   ،١٩٩٠
التعليم املحاسبي، باتت عملية إعادة النظر يف الربامج 
واملناهج الدراسية واملحتويات العلمية وطرق التدريس 

العملية  عىل  القائمني  هاجس  تشكل  التعليم  ووسائل 
التعليمية اخلاصة باملحاسبة. األمر الذي جعل الكثري من 
املؤسسات التعليمية املحاسبية يف كثري من دول العامل إىل 
القيام بتغيري براجمها ومناهجها الدراسية منذ ذلك احلني 
 (Byrne and Flood, 2005; Dosch and Wambsganss,

 2006 ; Hurt, 2007; Gonzalez et al, 2009; Awayiga et al,

 .2010; Wilkerson, 2010; Bui and Porter, 2010)
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نتيجة هلذه التحديات، والتغيريات الدائمة واملتسارعة 
 ،(IFAC, 2009) االقتصادية  املنشآت  أنشطة  طبيعة  يف 
االتصاالت  تقنيات  يف  واملستمرة  اهلائلة  والثورة 
التعليم  يف  منها  االستفادة  وإمكانية  املعلومات  ونقل 
األصوات  تعالت   ،األخر بالعلوم  أسوة  املحاسبي 
بطريقة  التقليدية  املحاسبة  تعليم  طرق  بتغيري  املنادية 
التالؤم  املحاسبي  التعليم  خمرجات  متّكن  بديلة   أخر
مع متطلبات املهنة وأسواق العمل. فأصبحت وبدون 
املحاسبيِّ  التعليم  يف  التقليدية  الطريقة  شك،  أدنى 
كالً  م  وتؤزِّ تؤرق  صعبة  وعملية  عناء  مصدر  تشكل 
احلارض وقتنا  يف  سواءٍ  حدٍ  عىل  واملتعلم  املعلم  من 
 (Chiou, 2008; Palm and Bisman, 2010; Buckhaults  

and Fisher, 2011).

ويقصد بالطريقة التقليدية االعتامد عىل املعلم ليكون 
حموراً للعملية التعليمية، بحيث يكون املعلم هو املزود 
 Adler) للمعرفة املتلقي  املتعلم هو  بينام يكون  للمعرفة 
االجتاه  ذي  بالطريق  يعرف  ما  أو   ،(and Milne, 1995

هو  واملتعلم  املتحدث  هو  املعلم  يكون  حيث  الواحد، 
املستمع (Al-Twaijry, 2010)، والبديل موجود فيام تتجه 
املتعلم  عىل  الرتكيز  من  مؤخراً   األخر العلوم  إليه 
 ،(Chiou, 2008) التعليمية  العملية  حمور  هو  ليكون 
تعليم  إىل  التحول  خالل  من  ذلك  يتم  أن  ويمكن 
مهارات اكتساب املعرفة واالحتفاظ هبا بدالً من تعليم 

.(AECC, 1990; IFAC, 1996) املعرفة ذاهتا
التحصيل  عن  املحاسبي  العلمي  التحصيل  خيتلف 
العلمي يف بعض حقول املعرفة األخر كونه تراكمي 
(Chiou, 2008) وأن املحتويات العلمية ملوضوعاته تبني 
عىل نفسها (Sanders and Willis, 2009) بشكل ذي طبيعة 

تم عىل املتعلم ربط  هرمية (Laing, 2010)، األمر الذي حيّ
تعلمه  سبق  ما  مع  تعلمها  املطلوب  املحاسبية  املفاهيم 
من مفاهيم حماسبية يف املايض، وهذا يتطلب من املتعلم 
أن يزيد من االعتامد عىل نفسه يف عملية التعلم، بحيث 
بالتعلم  يعرف  ما  أو  بنفسه،  نفسه  بتعليم  املتعلم  يقوم 
عمل  املتعلم  يستطيع  ولكي   ،“self-learning” الذايت 
به  بناء وتطوير شبكة معلوماتية خاصة  ذلك حيتاج إىل 
لربط املعلومات بعضها بالبعض اآلخر، وهذا ما يعرف 

 .“concept-mapping” بخارطة املفاهيم
التعليمية  الوسائل   إحد املفاهيم  خارطة  تعترب 
املعلومات  وربط  جتميع  عىل  املخ  تساعد  التي  املرئية 
القادمة إليه (Leauby et al., 2010). وقد خلصت مئات 
هذه  أن  إىل  واملعرفة  العلوم  أنواع  شتى  يف  الدراسات 
للطلبة  العلمي  التحصيل   مستو من  ن  حتسّ التقنية 
من  الرغم  وعىل   .(Güvenç and Ün Açikgöz, 2007)
املعرفة  املجال يف حقول  املعمولة هبذا  الدراسات  كثرة 
أن  إال  الطبيعية،  العلوم  جمال  يف  وبخاصة   ،األخر
فلم  جداً،  حمدوداً  يعترب  منها  املحاسبي  التعليم  نصيب 
ينمُ لعلمنا إال عن وجود مخس دراسات فقط ذات صلةٍ 
 Leauby) هبذا املجال يف خمزون أدبيات التعليم املحاسبي
 and Brazina, 1998; Mass and Leauby, 2005; Simon,

.(2007; Chiou, 2008;  Leauby et al., 2010

التحقق من مد فاعلية  الدراسة احلالية إىل  هتدف 
التقليدية  املحاسبي غري  التعليم  استخدام إحد طرق 
التي تعتمد عىل تقليص دور املعلم يف العملية التعليمية 
جتربة  تطبيق  خالل  من  وذلك  املتعلم،  دور  وزيادة 
 كإحد املفاهيم  خارطة  استخدام  فيها  يتم  عملية 
) يف تعليم  تقنيات ما وراء التعلم (تعلمْ – كيف – تتعلمُ
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إحد املجموعات الدراسية (جمموعة التعليم البديل) 
تعليم  يف  التقليدية  الطريقة  استخدام  عىل  واإلبقاء 
التقليدي)  التعليم  (جمموعة   أخر دراسية  جمموعة 
ومقارنة أداء الطلبة يف االختبارات يف كلتا املجموعتني، 
البحث  سؤال  إجابة  عىل  اهلدف  هذا  حتقيق  ويتوقف 

الرئييس اآليت:

أداء  عن  البديل  التعليم  جمموعة  طلبة  أداء  خيتلف  هل 
طلبة جمموعة التعليم التقليدي

عند تعلم مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء الثاين؟
يف  مسجلني  طالباً  وتسعني  ستة  الدراسة  شملت 
جمموعتني دراسيتني ملقرر مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء 
الثاين بكلية الدراسات التجارية، وقد تم اختيار إحدامها 
التعليم  (جمموعة  التجربة  جمموعة  لتكون  عشوائياً 
اعتبار املجموعة األخر كمجموعة  تم  بينام  البديل)، 
تم  التقليدي).  التعليم  (جمموعة  الضبط   / التحكم 
جمموعة  تعليم  يف  املفاهيم  خارطة  تقنية  استخدام 
يف  التقليدية  الطريقة  استخدام  استمر  بينام  التجربة، 
تعليم جمموعة التحكم. املتغري املستقل يف هذه الدراسة 
متثل يف طريقة التعليم (بديل – تقليدي)، بينام تم اعتبار 
التحليل  يظهر  ومل  (مرتبط).  تابع  كمتغري  الطلبة  أداء 
 “t-test” اإلحصائي املتمثل يف اختبار حتليل االختالفات
وجود فروقات يف معدالت الطلبة قبل التجربة، ولكنه 
املجموعتني  أداء  بني  إحصائيةٍ  أمهيةٍ  ذا  اختالفاً  أظهر 

لصالح جمموعة التعليم البديل (جمموعة التجربة).
حتاول  كوهنا  أمهيتها  احلالية  الدراسة  تكتسب 
التعليم  أدبيات  خمزون  يف  املوجود  العجز  بعض  سد 
املحاسبي الناتج عن شح الدراسات السابقة، خاصة يف 

املعمولة  الدراسات  الرغم من كثرة  النامية،عىل  الدول 
لتطوير  تسعى  أهنا  كام   .األخر العلوم  املجال يف  هبذا 
وحتسني  التجارية  الدراسات  بكلية  املحاسبي  التعليم 
املحاسبة  بالنفع عىل مهنة  مستو خمرجاته، مما سيعود 
جديدة  أفاقاً  تفتح  كوهنا  إىل  باإلضافة  الكويت.  بدولة 
من  االستفادة  إىل  بالتوجه  التدريس  هيئة  ألعضاء 
مقررات  تعليم  يف  تقليدية  غري  تعليم  طرق  استخدام 
املهنية  املؤسسات  متطلبات  ملواكبة  املختلفة  املحاسبة 
العاملية، وهلذه املسامهات الثالثة، يعتقد بأنه يوجد حيز 
واضحة،  علمية  إضافة  ستضيف  وأهنا  الدراسة،  هلذه 
وترتك بصمة جلية يف أدبيات التعليم املحاسبي، خاصة 

باللغة العربية.
فيام تبقى من هذه الدراسة سيوزع عىل أربعة أجزاء 
خمصص  التايل  واجلزء  أعاله،  ”املقدمة“  إىل  باإلضافة 
فيه  وسيتم  الفروض“،  وبناء  السابقة  ”الدراسات  إىل 
مناقشة الدراسات السابقة ذات الصلة بمجال الدراسة 
احلالية، وعىل ضوء ذلك سيتم اشتقاق فروض البحث 
رفضها.  أو  لقبوهلا  إحصائياً  اختبارها  سيتم  التي 
البحث“،  ”منهج  إىل  يليه  الذي  اجلزء  خصص  بينام 
ورشح  معاجلتها  وكيفية  البيانات  مصادر  ويناقش 
للتجربة، وقد تمّ ختصيص اجلزء  التطبيقية  اإلجراءات 
ويتم  ”النتائج والتحليل“،  لـ  الدراسة  قبل األخري من 
خصص  قد  وأخرياً  البحث،  نتائج  ومناقشة  حتليل  فيه 
واملحددات  ”اخلالصة  لـ  واألخري  اخلامس  اجلزء 

والتوصيات“.
الدراسات السابقة وبناء الفروض:

مناقشة  إىل  الدراسة  هذه  من  احلايل  اجلزء  هيدف 
املفاهيم  خارطة  بتقنية  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات 
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سيتم  الدراسات  تلك  إلية  خلصت  ما  ضوء  وعىل 
اشتقاق الفروض املرتبطة باختبار مد فعالية استخدام 
هذه التقنية يف تعليم مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء الثاين 
كطريقة بديلة للتعليم املحاسبي، والتي سيتم اختبارها 

إحصائياً لقبوهلا أو رفضها.
الوسائل   إحد بأهنا  املفاهيم  خارطة  ف  تعرّ
وربط  جتميع  عىل  املخ  تساعد  التي  املرئية  التعليمية 
املعلومات القادمة إليه (Leauby et al., 2010). وقد ارتبط 
 Joseph” مصطلح خارطة املفاهيم باسم جوزيف نوفاك
Novak“، الذي كان أول من استخدم هذه التقنية يف عام 

السنني. وترجع جذور  مر  أن طورها عىل  بعد   ١٩٩٨
 David Ausubel” اوسبل  ديفيد  نظرية  إىل  التقنية  هذه 
1968 ,1963))“ الرتبوية يف املفاهيم واالفرتاضات املبنية 

 “meaningful learning”  “ املعربّ ”التعلم  مفهوم  عىل 
خارطة  وتعترب   .(Simon, 2007; Leauby et al., 2010)
املفاهيم إحد تقنيات (اسرتاتيجيات) ما وراء التعلم 
إليها  التي تعمل كأداة يرجع   ( – تتعلمُ – كيف  (تعلمْ 
املتعلم لربط املفاهيم القادمة إليه ببعضها باإلضافة إىل 
 Güvenç) ًتعلمه مسبقا تم  ما  املفاهيم اجلديدة مع  ربط 

 .(and Ün Açikgöz, 2007

 ( تتعلمُ  – كيف   – (تعلمْ  التعلم  وراء  بام  يقصد 
طبيعة  املتعلم  يتعلم  أن   “learning-to-learn (L2L)”

املتعلم عىل سيطرته  قدرة  تعزيز  إىل  التي هتدف  التعلم 
ة. وقد كان جون بقز  عىل عملية تعليم ذاته بطريقة معربّ
”John Biggs“ أول من استخدام فكرة ما وراء التعلم يف 

عام ١٩٨٥ والتي وصفها بأهنا ”حالة الوعي والسيطرة 
ما  يمثل  وهبذا   .(Jackson, 2004) الذات“  تعليم  عىل 
بني  تربط  التي  (الوصل)  الربط  حلقة  التعلم  وراء 

الوعي والسيطرة عىل تعليم الذات، وعليه يمكن اعتبار 
ببعض  بعضها  املفاهيم  ربط  عن  ناتج  أنه  املعربّ  التعلم 
عىل العكس من التعلم الروتيني ”rote learning“ الذي 

يعتمد عىل احلفظ عن ظهر غيب.
التعلم  طبيعة  تعلم  عملية  املفاهيم  خارطة  ختدم 
نفسه،  باملتعلم  خاصة  معلوماتية  شبكة  بناء  خالل  من 
املفاهيم  ربط  يف  املتعلم  يستخدمها  أداة  تصبح  بحيث 
القديمة،  املفاهيم  من  لديه  املتوفر  مع  ببعضها  اجلديدة 
هبدف تشجيع املتعلم عىل التعلم املعربّ واالحتفاظ به. 
وتعترب فكرهتا بسيطة، ولكنها ذات معنى عميق، بحيث 
التعلم،  من  املتعلم  ومتّكن  التعليم،  من  املعلم  متّكن 
من  املحاسبية  التعليمية  العملية  عىل  القائمني  ومتّكن 
وسائل  وضبط  فعالة،  علمية  ومناهج  برامج  إعداد 

.(Simon, 2007) التعليم
 mind” ختتلف خارطة املفاهيم عن اخلرائط الذهنية
تأخذ  األوىل  كون   ،“Buzan (2002)” لبوزان   “maps

 Simon,) ًبينام تأخذ الثانية شكالً إشعاعيا ، شكالً هرمياً
2007). ففي خارطة املفاهيم يتم وضع املفهوم الرئييس 

من  املتفرع  ثم  الفرعي،  املفهوم  يليه  ثم  اهلرم،  قمة  يف 
ببعضها من  املفاهيم  ربط  يتم  أن  الفرعي وهكذا، عىل 
هو  كام  ربط،  (كلامت)  مصطلحات  استخدام  خالل 
هذا  هناية  يف  واملوجودة  املتعددة  األشكال  يف  موضح 
العلمي  التحصيل  طبيعة  مع  يتمشى  وهذا  البحث، 
انترش استخدام هذه   .(Laing, 2010) املحاسبي اهلرمي
املعرفة،  حقول  من  كثري  يف  رائجة  وأصبحت  التقنية 
كمبيوتر  برامج  هلا  وبات  الطبيعية،  العلوم  وبخاصة 
تسهل من عملية إعدادها، ويمكن تنزيل هذه الربامج 
جماين،  (بعضها  مبارشة  العنكبوتية  الشبكة  خالل  من 

انظر املراجع األخر يف هناية البحث). 



٣٧جملة جامعة امللك سعود، م ٢٦، العلوم اإلدارية(١)، الرياض (٢٠١٤م/ ١٤٣٥هـ)
وعىل الرغم من كثرة الدراسات القائمة هبذا املجال 
العلوم  – يف جمال  – خاصة   املعرفة األخر يف حقول 
يعترب  منها  املحاسبي  التعليم  نصيب  إنَّ  إال  الطبيعية، 
حمدوداً جداً. ففي عملية بحث بسيطة بقواعد البيانات 
التابعة للمكتبة الرقمية ”Digital Library Plus“ يف شهر 
مايو ٢٠١١ وجد عدد ٢٢٣٣ عنوان خلارطة املفاهيم، 
املحاسبي  بالتعليم  متعلقة  فقط  دراسات  ثالث  منها 
الواليات  ومعمولة يف دول متقدمة، منهام دراستان يف 
املتحدة األمريكية وواحدة يف بريطانيا. وفيام ييل بعض 
الوصول  أمكن  التي  السابقة  للدراسات  التفصيالت 

إليها من خالل املكتبة الرقمية وغريها.
استخدام  جمال  يف  الرائدة  الدراسات  أوائل  من 
تقنية خارطة املفاهيم يف التعليم املحاسبي دراسة ليويب 
التي دعت إىل   ، Leauby and Brazina (1998) وبرازينيا 
بالعلوم  أسوة  املفاهيم  خارطة  استخدام  يف  التوسع 
األخر. فقد قام أحد الباحثني بتجربة عىل جمموعة من 
اجلامعات   إحد يف  املراجعة  ملقرر  الدراسيني  الطلبة 
الطلبة  من   %٤٠ لـ  الباحث  هذا  سمح  األمريكية. 
فقط، الذين تطوعوا الستخدام تقنية خارطة املفاهيم، 
الفصيل  االختبار  يف  التحريرية  األسئلة  عىل  باإلجابة 
الثاين واالختبار النهائي، وقد خلصت الدراسة إىل أن 
الطلبة  باقي  أداء  من  أفضل  كان  الطلبة  هؤالء  أداء 

بنسبة ٨٫٥%.
 Mass and وليويب  ماس  هبا  قاما   أخر دراسة  ويف 
مبادئ  طلبة  من  جمموعة  عىل  بتجربة   Leauby (2005)

اجلامعات   إحد يف  الثاين  اجلزء   – املالية  املحاسبة 
األمريكية، وقد شملت الدراسة ٦٤ طالباً مقسمني إىل 
بلغ عدد طالهبا  التجربة، وقد  جمموعتني، مها جمموعة 

٣٥ طالباً، وجمموعة التحكم، وقد بلغ عدد طالهبا ٢٩ 
املقرر  من  جزءاً  التجربة  جمموعة  تدريس  وتم  طالباً، 
فقط باستخدام خارطة املفاهيم، ومن ثمَّ فقد خلصت 
الدراسة إىل أن أداء جمموعة التجربة كان أفضل من أداء 
خارطة  استخدام  تم  الذي  اجلزء  يف  التحكم  جمموعة 

املفاهيم فيه. 
طبق  والذي   ،Simon (2007) لسايمون  دراسة  ويف 
الطلبة  من  منفصلتني  جمموعتني  عىل  جتربتني  فيها 
الدارسني ملقرر نظرية املحاسبة املالية يف إحد اجلامعات 
يف  طالباً   ٧٧ األوىل  التجربة  شملت  وقد  الربيطانية، 
التجربة  شملت  بينام   ،٢٠٠٥/٢٠٠٤ الدرايس  العام 
 ،٢٠٠٦/٢٠٠٥ الدرايس  العام  يف  طالباً   ٩٢ الثانية 
وقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة – كام سابقاهتا من 
الدراسات األخر يف ذات املجال – عىل دراسة نوفاك 
وجوين ”Novak and Gowin (1984)“ ودراسات نوفاك 
املعتمدات أصالً عىل نظرية   ،“Novak (1993, 1998) ”

ديفيد اوسبل ”David Ausubel (1963, 1968)“ الرتبوية 
يف املفاهيم واالفرتاضات املبنية عىل مفهوم التعلم املعربّ 
العملية  يف  املفاهيم  خارطة  تطبيق  من  االستفادة  يف 
استخدم  وقد  املحاسبي،  بالتعليم  اخلاصة  التعليمية 
للتعلم  كأداة  مسبقاً  دة  املعّ للمفاهيم  خرائط  الباحث 
خرائطهم  بإعداد  الطلبة  تطوع  ثم  التجربة،  بداية  يف 
للمقرر  العلمي   للمحتو فهمهم  حسب  الشخصية 
الدرايس، وقد خلصت الدراسة إىل أن خرائط املفاهيم 
التعلم للطلبة، وأهنا سهلة االستخدام  مفيدة يف عملية 
إىل  أصوهلم  ترجع  الذين  الطلبة  خاصة  الطلبة،  ملعظم 

أصول آسيوية. 
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ويف جتربة قام هبا تشويChiou (2008) باستخدام تقنية 
خارطة املفاهيم كأداة لتعليم املحاسبة املالية املتقدمة يف 
إحد اجلامعات بتايوان، وتم استخدام هذه التقنية يف 
البالغ عدد طلبتها ٦٢ طالباً،  التجربة  تدريس جمموعة 
بينام تم تدريس جمموعة التحكم والبالغ عدد طلبتها ٦٢ 
الباحث  أعتمد  حيث  التقليدية،  بالطريقة  أيضاً  طالباً 
املتوسطة  املالية  املحاسبة  يف  الطلبة  مجيع  نتائج  عىل 
باإلضافة إىل اختبار حتديد املستو للطلبة يف املحاسبة 
مستويات  تقارب  من  للتأكد  كأساس  املتوسطة  املالية 
تأهيل الطلبة يف كلتا املجموعتني قبل بدء التجربة، وقد 
اعتمد عىل نتائج الطلبة الكلية بكلتا املجموعتني يف هناية 
الفصل الدرايس كأساس ملقارنة نتائج التجربة. وأيضاً 
خلصت الدراسة إىل أن استخدام هذه التقنية يزيد من 
مقدرة الطالب يف االعتامد عىل نفسه لتعليم نفسه، وأن 
نتائج طلبة جمموعة التجربة كانت أفضل من نتائج طلبة 
النهائية  النتائج  يف  االختالف  وكان  التحكم،  جمموعة 

الكلية بني املجموعتني بالغ األمهية إحصائياً.
 .Leauby et al. (2010) ويف دراسة حديثة لليويب وآخرون
خارطة  تطبيق  من  االستفادة  فيها  حاولوا  حيث   ،
املفاهيم يف تعليم مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء األول 
يف إحد اجلامعات األمريكية، وشملت الدراسة ٨٠ 
طالباً مقسمني إىل جمموعتني؛ األوىل ”جمموعة التحكم“ 
البالغ عدد طلبتها ٣٧ طالباً والتي تم تدريسهم بالطريقة 
التجربة“  ”جمموعة  هي  الثانية  واملجموعة  التقليدية، 
والبالغ عدد طلبتها ٤٣ طالباً والتي تم تدريسهم بنفس 
خارطة  تقنية  استخدام  يف  وحيد  اختالف  مع  الطريقة 
مل  التجربة  تطبيق  أن  إىل  الدراسة  خلصت  املفاهيم. 
فلم  املجموعتني،  بني  األداء  يف  اختالف  أيّ  عنه  ينتج 

العلمي  التحصيل   مستو يف  حتسن  أي  النتائج  تظهر 
تظهر  ومل  التحكم،  ملجموعة  عنه  التجربة  ملجموعة 
تقنية  استخدام  من  مميزات  عدم  أو  مميزات  أي  النتائج 

خارطة املفاهيم.
ذات  السابقة  الدراسات  من  سبق  ما  ضوء  عىل 
سؤال  عىل  ولإلجابة  احلالية  الدراسة  بمجال  الصلة 
البحث الرئييس سيتم اشتقاق فروض البحث يف اجلزء 
احلايل، ولكن وقبل البدء يف عمل املقارنات الالزمة بني 
أداء الطلبة يف كلتا جمموعتي التعليم البديل والتقليدي، 
أي  يف  الطلبة  أداء  بني  املقارنات  أن  من  التأكد  جيب 
جمموعتني تكون يف بيئة موحدة، أو عىل األقل أن تكون 
متشاهبة إىل حدٍ كبري، عدا املتغري املستقل، لتكون عادلة 
ومنطقية وذات مصداقية ويمكن االعتامد عىل نتائجها، 
تأهيل   ومستو قدرات  تكافؤ  من  التأكد  جيب  وعليه 
الطلبة يف أي جمموعتني قبل البدء يف عمل أي مقارنة. 
فقد أثبتتْ نتائج الكثري من الدراسات السابقة يف جمال 
التارخيي  للسجل  أن  الطاليب  األداء  املؤثرة يف  العوامل 
للطالب عالقة ارتباط بمستو تأهيل الطالب، واعترب 
املعدل  أن  املجال  هذا  يف  املهتمني  الباحثني  من  كثري 
املؤثرة  العوامل  من  املسبق  املقرر  ونتيجة  الرتاكمي 
 Eskew and Faley, 1988;) الطالب  تأهيل   مستو يف 
 .(Wooten, 1998; Al-Rashed, 2001; Al-Twaijry, 2010

الطلبة  تأهيل   قدرات ومستو تكافؤ  مقارنة  لذا جيب 
عىل أساسهام قبل البدء يف القيام بالتجربة املزمع تطبيقها 
العدم  فرض  بناء  سيتم  وعليه  احلالية،  الدراسة  يف 

(النفي) األول اآليت:



٣٩جملة جامعة امللك سعود، م ٢٦، العلوم اإلدارية(١)، الرياض (٢٠١٤م/ ١٤٣٥هـ)
قدرات  بني  اختالف  يوجد  ال  األول:  العدم  فرض 
البديل  التعليم  جمموعة  طلبة  تأهيل   ومستو
وقدرات ومستو تأهيل طلبة جمموعة التعليم 
املحاسبة  مبادئ  تعلم  يف  البدء  قبل  التقليدي 

املالية – اجلزء الثاين.
عىل ضوء ما سبق عرضه من نتائج لبعض الدراسات 
السابقة، وعىل ما أثبتته نتائج مئات الدراسات السابقة، 
خمتلف  ويف  واملعرفة  العلوم  أنواع  شتى  أدبيات  يف 
تنمي  املفاهيم  خارطة  تقنية  استخدام  أن  البلدان، 
إجيايب  تأثري  له  تطبيقها  وأن  الطلبة  يف  املهارات  بعض 
للطلبة  العلمي  التحصيل   مستو من  ن  وحيسّ ال  وفعّ
(Güvenç and Ün Açikgöz, 2007)، فإذا كان استخدام 
ال يف بيئة البحث احلالية، فإن  تقنية خارطة املفاهيم فعّ
أداء طلبة جمموعة التعليم البديل سيكون أفضل من أداء 
أداء  يقاس  ما  وعادة  التقليدي.  التعليم  جمموعة  طلبة 
النتيجة  يف  املتمثل  العلمي  التحصيل   بمستو الطلبة 
العدم  فرض  بناء  سيتم  وعليه  للطلبة،  النهائية  الكلية 

(النفي) الثاين اآليت:
طلبة  أداء  بني  اختالف  يوجد  ال  الثاين:  العدم  فرض 
جمموعة  طلبة  وأداء  البديل  التعليم  جمموعة 
التعليم التقليدي يف النتيجة الكلية النهائية عند 

تعلم مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء الثاين.
املقارنة بني أداء الطلبة يف أي جمموعتني مقاساً بالنتيجة 
الكلية النهائية فقط قد تكون مضللة يف بعض األحيان. 
أعامل  درجات  متوسط  يكون  قد  املثال،  سبيل  فعىل 
الفصل لطلبة جمموعة التعليم البديل أفضل من متوسط 
درجات أعامل الفصل لطلبة جمموعة التعليم التقليدي، 
ولكن متوسط درجات االختبار النهائي لطلبة جمموعة 
التقليدي أفضل من متوسط درجات االختبار  التعليم 

البديل، ففي هذه احلالة  التعليم  النهائي لطلبة جمموعة 
قد ال يكون هناك اختالف ذو أمهية إحصائية بني أداء 
النهائية.  الكلية  بالنتيجة  مقاساً  املجموعتني  يف  الطلبة 
لذا جيب أال تقترص املقارنة عىل أداء الطلبة يف املجوعتني 
االختبار  أن  وبام  فقط.  النهائية  الكلية  بالنتيجة  مقاساً 
مكلفة  جلنة  قبل  من  ويوضع  وموحد  شامل  النهائي 
أن  فيجب  احلالية،  البحث  بيئة  يف  العلمي،  القسم  من 
ال  وفعّ وحمايد  دقيق  مؤرش  يعترب  كونه  عنه  يغفل  ال 
سيتم  وعليه  املجموعتني،  يف  الطلبة  أداء  بني  للمقارنة 

بناء فرض العدم (النفي) الثالث اآليت:
طلبة  أداء  بني  اختالف  يوجد  ال  الثالث:  العدم  فرض 
جمموعة  طلبة  وأداء  البديل  التعليم  جمموعة 
النهائي  االختبار  نتيجة  يف  التقليدي  التعليم 
عند تعلم مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء الثاين.

ال عىل  قد يكون استخدام تقنية خارطة املفاهيم فعّ
مستو نتيجة أعامل الفصل فقط، مما يؤثر عىل النتيجة 
عدم  استوجب  لذلك  ذكره،  سبق  كام  النهائية،  الكلية 
إغفال املقارنة بني متوسط درجات أعامل الفصل لطلبة 
جمموعة التعليم البديل ومتوسط درجات أعامل الفصل 
التقليدي، وبناء عىل ذلك سيتم  التعليم  لطلبة جمموعة 

بناء فروض العدم (النفي) الرابع التايل:
طلبة  أداء  بني  اختالف  يوجد  ال  الرابع:  العدم  فرض   
التعليم  جمموعة  طلبة  وأداء  البديل  التعليم  جمموعة 
مبادئ  تعلم  عند  الفصل  أعامل  نتيجة  يف  التقليدي 

املحاسبة املالية – اجلزء الثاين.
رفضها  أو  لقبوهلا  أعاله  الفروض  والختبار 
وليتحقق اهلدف الرئييس من هذه الدراسة سيتم مناقشة 

منهج البحث يف اجلزء التايل.
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منهج البحث

مناقشة  إىل  الدراسة  هذه  من  احلايل  اجلزء  هيدف 
مصادر البيانات وكيفية معاجلتها واإلجراءات التطبيقية 
للتجربة، فقد متت الدراسة يف كلية الدراسات التجارية 
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة 
الكويت، والتي يعتمد التعليم فيها عىل نظام الساعات 
(ذكور  اجلنسني  فصل  وعىل  املقررات،  أو  املعتمدة 
بالكلية  الدراسة  وتستغرق  العربية.  وباللغة  وإناث)، 
مدة عامني دراسيني، كل عام درايس ينقسم إىل فصلني 
باإلضافة  اختياري،  صيفي  وفصل  إجباريني  دراسيني 
ويشرتط  الطلبة.  مجيع  عىل  إلزامي  ميداين  تدريب  إىل 
اجلمع  (عدم  للدراسة  التام  التفرغ  الطلبة  مجيع  عىل 
 “Full-time” الكامل  العمل والدراسة) والتسجيل  بني 

للدراسة باحلد األدنى للوحدات الدراسية.
اإللزامية  املقررات  املالية من  املحاسبة  مبادئ  تعترب 
وتنقسم  التخصصات،  كافة  يف  الكلية  طلبة  مجيع  عىل 
دراسيني،  فصلني   مد عىل  دراستهام  تتم  جزئني  إىل 
القانون  الثاين طلبة ختصص  ويستثنى من دراسة اجلزء 
فقط، ويشرتط النجاح يف اجلزء األول للتسجيل باجلزء 
الثاين، كام تعترب مبادئ املحاسبة املالية ضمن املتطلبات 
املسبقة جلميع املقررات املحاسبية املتقدمة التي تدرس 
التخصصات  وبعض  املحاسبة  ختصص  لطلبة  الحقاً 

 .التجارية األخر
وقد شملت الدراسة ٩٦ طالباً مسجلني يف جمموعتني 
دراسيتني ملقرر مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء الثاين يف 
يف   ٢٠١١/٢٠١٠ الدرايس  العام  من  األول  الفصل 
األوىل  املجموعة  وضمت  التجارية،  الدراسات  كلية 
”جمموعة  لتكون  اختيارها عشوائياً  تمّ  وقد  طالباً،   ٥٠

والتي تم استخدام تقنية خارطة املفاهيم يف  التجربة“، 
”جمموعة  الثانية  املجموعة  اعتربت  بينام  طلبتها،  تعليم 
وتم  طالباً،   ٤٦ ضمت  والتي  (الضبط)“،  التحكم 
الكلية  يف  واملتبعة  املعتادة  التقليدية  الطريقة  استخدام 

لتعليم طلبتها.
تم اختيار هاتني املجموعتني حتديداً لتجنب عوامل 
االرتباك ”confounding effects“ التي قد تؤثر عىل نتائج 
التجربة. فكلتا املجموعتني تم تدريسهام يف نفس الفصل 
(الباحث)  التدريس  هيئة  عضو  قبل  ومن  الدرايس 
نفسه، احلاصل عىل درجة الدكتوراه يف املحاسبة ولديه 
ونفس  الزمان،  من  عقدين  عىل  تزيد  تدريسية  خربة 
املنهج املقرر يف املحتو العلمي. كام أن الطلبة يف كلتا 
حيث  من  التقييم  معايري  لنفس  خضعوا  املجموعتني 
املوحد، وكان  النهائي  الفصلية واالختبار  االختبارات 
نفس  أي  املجموعتني،  كلتا  يف  (ذكور)  موحد  اجلنس 

بيئة املحارضات لكلتا املجموعتني. 
متثل  ألهنا  املالية  املحاسبة  مبادئ  اختيار  تم  وقد 
بناء  عليه  يقوم  الذي  الزاوية  وحجر  األوىل  اللبنة 
 ،(AECC, 1992) الالحق  واملهني  األكاديمي  النجاح 
املحاسبة،  يف  املهنية  عامل  إىل  الدخول  بوابة  يعترب  فهو 
املهنة  مدخالت  طرد  أو  جذب  يف  هاماً  دوراً  ويلعب 
لتخصص  الطالب  اختيار  عدم  أو  اختيار  خالل  من 
 ،(Mladenovic, 2000; Jones and Fields, 2001) املحاسبة
للمهنة  املضافة  القيمة  عىل  يؤثر  قد  اخلاطئ  فاالختيار 
املحاسبي  التعليم  تغيري  جلنة  أدركت  وقد  ومستقبلها، 
مبادئ  تعلم  وأمهية  احلقيقة  هذه   “AECC” األمريكية 
طلبة  عىل  تقترص  ال  التي  اجلوهرية  املالية  املحاسبة 
طلبة  لتشمل  تتجاوزهم  بل  فقط،  املحاسبة  ختصص 
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بإصدار  فخصتها   ،األخر التجارية  التخصصات 

.(AECC, 1992) خاص هبا
كام تم اختيار اجلزء الثاين من مبادئ املحاسبة املالية 
املفاهيم  ربط  إىل  وحيتاج  األول،  للجزء  امتداد  كونه 
السابقة التي تعلمها الطالب يف اجلزء األول مع املفاهيم 
جيعل  مما  الثاين،  اجلزء  يف  تعلمها  املطلوب  اجلديدة 
أضف  ومفيداً.  االً  فعّ املفاهيم  خارطة  تقنية  استخدام 
التعليم  تواجه  التي  التحديات  عىل  عالوة   – ذلك  إىل 
يف  املستمر  واالنحدار  العاملي  الصعيد  عىل  املحاسبي 
التحصيل العلمي عىل كافة مستويات التعليم املحاسبي 
كلية  طلبة  يواجه   –  (Buckhaults and Fisher, 2011)
الدراسات التجارية صعوبات خاصة هبم تتعلق بتعلم 
وسالمة  للعنزي  دراسة  ففي  املالية.  املحاسبة  مبادئ 
يواجهون  الكلية  طلبة  أن  إىل  خلصت   (٢٠١٠)
هذه  وتزداد  املالية  املحاسبة  مبادئ  تعلم  يف  صعوبات 
الصعوبات عند دراسة اجلزء الثاين من مبادئ املحاسبة 
الوطني  املعهد  فيه  ف  عرّ الذي  الوقت  ففي  املالية. 
عن  ”عبارة  بأهنا  التعلم  صعوبات  للصحة  األمريكي 
يراه  ما  تفسري  عىل  الشخص  قدرة  يف  تؤثر  اضطرابات 
ويسمعه، أو يف ربط املعلومات القادمة من أجزاء خمتلفة 
 “Leauby et al. (2010)” ف ليويب وآخرون من املخ ”، عرّ
املخ  تساعد  مرئية  تعليمية  بأهنا وسيلة  املفاهيم  خارطة 
عىل جتميع وربط املعلومات القادمة له. ومن خالل ربط 
هذين التعريفني ببعضهام، يبدو أنه من املمكن التغلب 
 – املالية  املحاسبة  مبادئ  تعلم  صعوبات  بعض  عىل 
اجلزء الثاين من خالل استخدام تقنية خارطة املفاهيم، 
فيحقق استخدام هذه التقنية هدفني يف آنٍ واحد، ومها؛ 
والتغلب  املالية،  املحاسبة  مبادئ  تعليم  طرق  تطوير 

عىل صعوبات تعلمها التي خلصت إليه دراسة العنزي 
وسالمة (٢٠١٠).

وقد متثلت إجراءات التجربة بتكثيف املراجعة لكلتا 
شملت  والتي  الدرايس،  الفصل  بداية  يف  املجموعتني 
كافة العنارص األساسية للمحتو العلمي للمنهج املقرر 
يف اجلزء األول من مبادئ املحاسبة املالية، واملنصوص 
الثاين  اجلزء  منهج  لتدريس  الدراسية  اخلطة  يف  عليها 
األول  الفصل  يف  واملتوفرة  املالية،  املحاسبة  مبادئ  من 
بعض  إىل  باإلضافة  الثاين،  للجزء  املقرر  الكتاب  من 
كتاب  واملوجودة يف  الباحث  قبل  املختارة من  التامرين 
بدأت  املراجعة،  عملية  من  االنتهاء  بعد  األول.  اجلزء 
بناء وتطوير خرائط املفاهيم بمشاركة الطلبة يف  عملية 
جمموعة التجربة فقط. فكانت البداية باالستفادة مما تم 
البسيطة  للمفاهيم  اخلرائط  وبناء جمموعة من  مراجعته 
كام هو موضح يف األشكال رقم (١/أ، ١/ب، ١/جـ، 
١/د) املوجودة يف هناية البحث. بعد ذلك، وبمشاركة 
جمموعة  ودمج  تطوير  تم  فقط،  التجربة  جمموعة  طلبة 
اخلرائط املوجودة يف األشكال رقم (١/أ، ١/ب، ١/

جـ، ١/د) يف خريطة مركبة واحدة كام هو موضح يف 
الشكل رقم (٢) املوجود يف هناية البحث، لتصبح هذه 
اخلريطة بمثابة األساس الذي يتم بناء اخلرائط املطورة 

الالحقة.
يف  املقرر  العلمي   املحتو تدريس  تم  ذلك،  بعد 
املجموعتني  لكلتا  املقرر  الكتاب  من  الدرايس  املنهج 
بالطريقة املعتادة  مع استثناء وحيد وهو تطوير خارطة 
املقرر  الكتاب  فصول  من  فصل  كل  هناية  مع  املفاهيم 
تطوير  تم  املثال  سبيل  فعىل  فقط.  التجربة  ملجموعة 
واخلاص  الثاين  الفصل  هناية  بعد  املفاهيم  خارطة 
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٤٢
بالتسويات اجلر دية للمصاريف لتصبح كام هو موضح 
وعىل  البحث،  هناية  يف  املوجود   (٣) رقم  الشكل  يف 
مدار الفصل الدرايس تم تطوير أربع خرائط للمفاهيم 
واحدة  كل  وختتص   ،(٣) رقم  الشكل  خلارطة  مشاهبة 
يتم  مل  ما  وهذا  املقرر،  الكتاب  فصول  من  بفصل  منها 

فعله لطلبة جمموعة التحكم. 
وقد تم تقييم أداء الطلبة يف كلتا املجموعتني بنفس 
املعايري، وبام يتفق مع املنصوص عليه باللوائح الرسمية 
تقييم  عىل  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة 
من   %  ٥٠ بتخصيص  الكليات  مجيع  يف  الطلبة  أداء 
لالختبارات   %٤٠) الفصل  ألعامل  الكلية  الدرجة 
النهائي،  الفصلية و١٠% للمشاركة) والباقي لالختبار 
وجتدر اإلشارة إىل أن االختبار النهائي ملقررات مبادئ 
املحاسبة املالية شامل وموحد ويتم وضعه من قبل جلنة 

مكلفة من القسم العلمي.
كلتا  يف  الطلبة  نتائج  عىل  البحث  أدوات  اعتمدت 
ونتائج  الفصل  أعامل  نتائج  يف  املتمثلة  املجموعتني 
ومعدالت  النهائية  الكلية  والدرجة  النهائي  االختبار 
يف  عليها  حصلوا  التي  والتقديرات  الرتاكمية  الطلبة 
املستخرجة  املالية  املحاسبة  مبادئ  من  األول  اجلزء 
 Independent” املستقل  املتغري  الدراسية.  سجالهتم  من 
التعليم طريقة  يف  متثل  الدراسة  هذه  يف   “Variable

الطلبة  نتائج  اعتبار  تم  بينام  تقليدي)،   ١ بديل،   ٠)
 ٠ – ٥٠) “Dependent Variable” (مرتبط) كمتغري تابع
 ١٠٠ –  ٠ النهائي،  االختبار   ٥٠ –  ٠ الفصل،  أعامل 

الدرجة الكلية النهائية). 
الدراسة  يف  املستخدم  االحصائي  التحليل  اعتمد 
البيانات باحلاسوب الشخيص  احلالية عىل إدخال مجيع 

اإلحصائي  الربنامج  باستخدام  إحصائياً  وحتليلها 
الوصفي  اإلحصاء  عىل  التحليل  واقترص   .“SPSS”

البحث،  نتائج  لوصف   “Descriptive Statistics”

بني  االختالفات  لتحليل   “t-test” يت  واختبارات 
وجمموعة  التجربة  جمموعة  مستقلتني،  جمموعتني 

التحكم.

النتائج والتحليل
مناقشة  إىل  الدراسة  هذه  من  احلايل  اجلزء  هيدف 
نتائج البحث واختبار فروض البحث إحصائياً لقبوهلا 
أو رفضها، وسيتم استخدام اإلحصاء الوصفي لوصف 
نتائج البحث، بينام سيتم استخدام اختبارات يت لتحليل 
وبيانات  التجربة  جمموعة  بيانات  بني  االختالفات 
إحصائياً  البحث  فروض  واختبار  التحكم  جمموعة 

لقبوهلا أو رفضها.

التحليل الوصفي
يوضح  البحث  هناية  يف  املوجود   (١) رقم  اجلدول 
البيانات االحصائية قبل بداية التجربة اخلاصة بالوسط 
 Standard” املعياري  ”Mean“واالنحراف  احلسايب  
وتقديرات  الرتاكمي  باملعدل  اخلاص   “Deviation

لكل  األول  اجلزء   – املالية  املحاسبة  مبادئ  يف  الطلبة 
من طلبة جمموعة التجربة وطلبة جمموعة التحكم. فقد 
جمموعة  لطلبة  الرتاكمي  للمعدل  احلسايب  الوسط  بلغ 
التجربة ١٫٩٩٥ نقطة (من سلم أربع نقاط) بانحراف 
احلسايب  الوسط  بلغ  بينام  نقطة،   ٠٫٦٣ قدره  معياري 
 ٢٫٠٩٦ التحكم  جمموعة  لطلبة  الرتاكمي  للمعدل 
نقطة بانحراف معياري ٠٫٧٤٤ نقطة. وقد بلغ الوسط 
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احلسايب لتقديرات طلبة جمموعة التجربة يف مقرر مبادئ 
املحاسبة املالية – اجلزء األول ٢٫٢٣٣ نقطة (من سلم 
أربع نقاط) بانحراف معياري قدره ١٫١٠٠ نقطة، بينام 
 ٢٫١٧٣ التحكم  جمموعة  لطلبة  احلسايب  الوسط  بلغ 

نقطة بانحراف معياري قدره ١٫١٠٤ نقطة. 
أيضاً  البحث  هناية  يف  املوجود   (٢) رقم  اجلدول 
اخلاصة  التجربة  بعد  االحصائية  البيانات  يوضح 
أعامل  لدرجة  املعياري  واالنحراف  احلسايب  بالوسط 
النهائية  الكلية  والدرجة  النهائي  واالختبار  الفصل 
التحكم،  وجمموعة  التجربة  جمموعة  من  كل  لطلبة 
فكان الوسط احلسايب لدرجات أعامل الفصل ملجموعة 
درجة)   ٥٠ أصل  (من  درجة   ٢٨٫٨٢٠ التجربة 
كان  بينام  درجة،   ٨٫٦١٥ قدره  معياري  بانحراف 
درجة   ٢٣٫٧٩٦ التحكم  ملجموعة  احلسايب  الوسط 
بانحراف معياري قدره ٧٫١٣٤ درجة. وكان الوسط 
التجربة  ملجموعة  النهائي  االختبار  لدرجات  احلسايب 
بانحراف  درجة)   ٥٠ أصل  (من  درجة   ٣١٫٢١٩
احلسايب  الوسط  كان  بينام   ،٧٫٦٦١ قدره  معياري 
معياري  بانحراف  درجة   ٢٦٫٤٠٩ التحكم  ملجموعة 
قدره ٦٫٥٩٥ درجة. وكان الوسط احلسايب للدرجات 
الكلية النهائية ملجموعة التجربة ٦٠٫٠٣٩ درجة (من 
أصل ١٠٠ درجة) بانحراف معياري قدره ١٤٫٥٨٧ 
التحكم  ملجموعة  احلسايب  الوسط  كان  بينام  درجة، 
 ١٢٫٥٩٦ قدره  معياري  بانحراف  درجة   ٥٠٫٢٠٥

درجة.
للمعدل  احلسايب  الوسط  أن  سبق  مما  يتضح 
خيتلف  ال  التجربة  جمموعة  بطلبة  اخلاص  الرتاكمي 
اخلاص  الرتاكمي  للمعدل  احلسايب  الوسط  عن  كثرياً 

كبري  اختالف  يوجد  ال  كام  التحكم،  جمموعة  بطلبة 
مقرر  يف  الطلبة  لتقديرات  احلسابني  الوسطني  بني 
مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء األول. ويالحظ وجود 
اختالفات كبرية بني املتوسطات احلسابية اخلاصة بأداء 
الطلبة يف املجموعتني عىل مستو درجة أعامل الفصل 
كام  النهائية،  الكلية  والدرجة  النهائي  االختبار  ودرجة 
يالحظ أن أداء طلبة جمموعة التعليم البديل كان أفضل 
قدره  بفارق  التقليدي  التعليم  جمموعة  طلبة  أداء  من 
إذا  ما  وملعرفة  النهائية.  الكلية  الدرجة  من   %٩٫٨٣٤
سيتم  إحصائية،  أمهية  ذات  أعاله  االختالفات  كانت 

استخدام حتليل االختالفات يف اجلزء التايل.

حتليل االختالفات
يوضح  البحث  هناية  يف  املوجود   (٣) رقم  اجلدول 
اخلاصة  االختالفات  لتحليل  يت  اختبارات  نتائج 
مبادئ  يف  الطلبة  وتقديرات  الرتاكمي  املعدل  ببيانات 
من  كل  بطلبة  اخلاص  األول  اجلزء   – املالية  املحاسبة 
درجة  بلغت  فقد  التحكم.  وجمموعة  التجربة  جمموعة 
جمموعة  لطلبـة  الرتاكمي  املعـدل  بني  االختالف 
التحكم جمموعة  لطلبة  الرتاكمي  واملعدل  التجربة 

(t = ٠.P = 0.628 ,488)، مما يعني أن االختالف ليس ذا 

أمهية إحصائية. وبلغت درجة االختالف بني تقديرات 
املحاسبة  مبادئ  مقرر  يف  املجموعتني  كلتا  يف  الطلبة 
(t = 0.186, P = 0.8٥3)، مما يعني  – اجلزء األول  املالية 
أن االختالف ليس ذا أمهية إحصائية أيضاً. وعليه سيتم 
عىل  ينص  والذي  األول  (النفي)  العدم  فرض  قبول 
طلبة  تأهيل   ومستو قدرات  بني  اختالف  يوجد  ”ال 

جمموعة التعليم البديل وقدرات ومستو تأهيل طلبة 
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٤٤
مبادئ  تعلم  يف  البدء  قبل  التقليدي  التعليم  جمموعة 
لعدم وجود اختالف ذي  املحاسبة املالية اجلزء الثاين“ 
يف  الطلبة  تأهيل   ومستو قدرات  بني  إحصائية  أمهية 

كلتا املجموعتني قبل بدء التجربة.
أيضاً  البحث  هناية  يف  املوجود   (٤) رقم  اجلدول 
يوضح نتائج اختبارات يت لتحليل االختالفات اخلاصة 
 مستو عىل  املجموعتني  كلتا  يف  الطلبة  أداء  بمقارنة 
النهائي  االختبار  ودرجات  الفصل  أعامل  درجات 
االختالف  درجة  بلغت  فقد  النهائية.  الكلية  والدرجة 
التجربة  جمموعة  لطلبة  النهائية  الكلية  الدرجات  بني 
التحكم  جمموعة  لطلبة  النهائية  الكلية  والدراجات 
كان  االختالف  أن  يعني  مما   ،(t =2.5698, P = 0.0131)

بالغ األمهية إحصائياً. وعليه سيتم رفض فرض العدم 
(النفي) الثاين والذي ينص عىل ”ال يوجد اختالف بني 
جمموعة  طلبة  وأداء  البديل  التعليم  جمموعة  طلبة  أداء 
تعلم  عند  النهائية  الكلية  النتيجة  يف  التقليدي  التعليم 
مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء الثاين“ لوجود اختالف 

ذي أمهية إحصائية. 
كام يوضح اجلدول رقم (٤) أيضاً نتائج اختبارات 
طلبة  أداء  بمقارنة  اخلاصة  االختالفات  لتحليل  يت 
املجموعتني يف نتيجة االختبار النهائي. فقد بلغت درجة 
االختالف يف درجات االختبار النهائي الشامل واملوحد 
بني طلبة املجموعتني (t = 2.3955, P = 0.0202)، مما يعني 
وعليه  أيضاً،  إحصائياً  األمهية  بالغ  كان  االختالف  أن 
سيتم رفض فرض العدم (النفي) الثالث والذي ينص 
التعليم  أداء طلبة جمموعة  ”ال يوجد اختالف بني  عىل 
نتيجة  يف  التقليدي  التعليم  جمموعة  طلبة  وأداء  البديل 
 – املالية  املحاسبة  مبادئ  تعلم  عند  النهائي  االختبار 

اجلزء الثاين“ لوجود اختالف ذي أمهية إحصائية أيضاً.
اختبارات  نتائج  أيضاً   (٤) رقم  اجلدول  ويوضح 
طلبة  أداء  بمقارنة  اخلاصة  االختالفات  لتحليل  يت 
بلغت درجة  فقد  الفصل،  أعامل  نتيجة  املجموعتني يف 
جمموعة  لطلبة  الفصل  أعامل  درجات  بني  االختالف 
التجربة ودرجات أعامل الفصل لطلبة جمموعة التحكم 
أن االختالف كان  يعني  مما   ،(t = 2.2539, P =0.0284)
العدم  فرض  رفض  سيتم  وعليه  إحصائياً.  جداً  مهم 
(النفي) الرابع والذي ينص عىل ”ال يوجد اختالف بني 
جمموعة  طلبة  وأداء  البديل  التعليم  جمموعة  طلبة  أداء 
تعلم  عند  الفصل  أعامل  نتيجة  يف  التقليدي  التعليم 
مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء الثاين“ لوجود اختالف 

ذي أمهية إحصائية. 
االختالف  حتليل  اختبارات  أن  سبق  مما  يتضح 
أدت إىل قبول فرض العدم (النفي) األول لعدم وجود 
اختالف ذي أمهية إحصائية بني قدرات ومستو تأهيل 
الطلبة يف كلتا املجموعتني قبل بداية التجربة، كام يتضح 
عدم قبول (رفض) فرض العدم الثاين والثالث والرابع 
لوجود اختالفات ذات أمهية إحصائية بني أداء الطلبة. 
من  أفضل  البديل  التعليم  جمموعة  طلبة  أداء  كان  وقد 
مبادئ  تعلم  عند  التقليدي  التعليم  جمموعة  طلبة  أداء 
درجات   مستو عىل  الثاين،  اجلزء   – املالية  املحاسبة 
والدرجة  النهائي  االختبار  ودرجات  الفصل  أعامل 

الكلية النهائية. 

اخلالصة واملحددات والتوصيات
قدرة   مد من  التحقق  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
عىل  الكويت  بدولة  التجارية  الدراسات  كلية  طلبة 
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التقليدية  غري  املحاسبي  التعليم  طرق  من  االستفادة 
التعليمية  العملية  يف  املتعلم  إرشاك  عىل  تعتمد  والتي 
من خالل جتربة تم فيها استخدام تقنية خارطة املفاهيم 
يف جمموعة التجربة، بينام استمر تعليم جمموعة التحكم 
أربعة  إىل  الدراسة  تقسيم  تمَّ  وقد  التقليدية.  بالطريقة 
واملحددات  ”اخلالصة  اجلزء  هذا  إىل  باإلضافة  أجزاء 
التي  للمقدمة  وقد خصص اجلزء األول  وتوصيات“. 
عامة  فكرة  وإعطاء  الدراسة  أمهية  بيان  عىل  اشتملت 
بمناقشة  يليه  الذي  اجلزء  اهتم  بينام  الدراسة,  حول 
املفاهيم  خارطة  بتقنية  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات 
إليه  خلصت  ما  ضوء  عىل  البحث  فروض  وبناء 
الدراسات السابقة. وقد اهتم اجلزء الثالث من الدراسة 
بمنهج البحث وبيان كيفية جتميع البيانات وبيان كيفية 
حتليلها واإلجراءات التطبيقية للتجربة، بينام اهتم اجلزء 

الرابع بمناقشة وحتليل نتائج الدراسة.
بني  اختالف  وجود  عدم  الدراسة  افرتضت  وقد 
جمموعة  طلبة  وأداء  البديل  التعليم  جمموعة  طلبة  أداء 
 – املالية  املحاسبة  مبادئ  تعلم  عند  التقليدي  التعليم 
رفض  إىل  اإلحصائية  االختبارات  وأدت  الثاين،  اجلزء 
ذا  اختالفاً  الدراسة  وجدت  حيث  الفرضية،  هذه 
البديل  التعليم  جمموعة  طلبة  أداء  بني  إحصائية  أمهية 
اختبار معدالت  وتم  التقليدي،  التعليم  وأداء جمموعة 
الطلبة قبل وبعد التجربة إحصائياّ، ومل تظهر النتائج أي 

فروقاتٍ يف معدالت ما قبل التجربة. خلصت الدراسة 
تطبيقها،  من  املرجو  اهلدف  حققت  التجربة  أن  إىل 
بالفائدة عىل  يعود  املفاهيم  تقنية خارطة  وأن استخدام 
وأن  العلمي،  حتصليهم   مستو من  ن  وحيسّ الطلبة، 
جمموعة التجربة كانت أفضل حاالً من جمموعة التحكم 
الكلية  النتيجة  بإمجايل  مقارنةً  تقريباً   %١٠ يعادل  بام 
الدراسة إىل أن هذه  التجربة. كام خلصت  بعد  النهائية 
التقنية يمكنها أن تساهم يف حل مشكلة صعوبات تعلم 
مبادئ املحاسبة املالية التي خلصت إليها دراسة العنزي 
متوازية  الدراسة  هذه  نتائج  وتأيت   .(٢٠١٠) وسالمة 
مع معظم نتائج الدراسات السابقة التي عملت يف هذا 
 Leauby and Brazina 1998; Mass and Leauby,) املجال

. (2005; Simon, 2007; Chiou, 2008

بِّقتْ  قد حيد من تعميم نتائج هذه الدراسة كوهنا طُ
مما  واحدةٍ،  وملرةٍ  الطلبة  من  فقط  واحدةٍ  جمموعةٍ  عىل 
 .يستوجب تكرار التجربة يف جمموعات دراسية أخر
تقنية  استخدام  يف  باالستمرار  الدراسة  تويص  لذا 
خارطة املفاهيم يف تعليم مبادئ املحاسبة املالية – اجلزء 
كام  األول.  اجلزء  تعليم  يف  التجربة  تكرار  مع  الثاين 
تويص الدراسة بتكرار هذه التجربة لالستفادة من هذه 
التقنية يف تعليم مقررات املحاسبة املتقدمة التي تدرس 
تعليمية  بيئات  يف  وتكررها  التجارية  الدراسات  بكلية 

.أخر
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٤٦
اجلدول رقم ( ١ ). البيانات اإلحصائية قبل التجربة

الوسط احلسايب
جمموعة التجربة

الوسط احلسايب
جمموعة التحكم

االنحراف املعياري
جمموعة التجربة

االنحراف املعياري
جمموعة التحكم

 (GPA) ١٫٩٩٤٦٢٫٠٩٥٥٠٫٦٢٩٥٠٫٧٤٣٨* املعدل الرتاكمي

٢٫٢٣٣٠٢٫١٧٣٣١٫١٠٠٠١٫١٠٣٥*التقدير يف حماسبة ١٠١
 *    من ٤ نقاط    

اجلدول رقم ( ٢ ). البيانات اإلحصائية بعد التجربة

الوسط احلسايب
جمموعة التجربة

الوسط احلسايب
جمموعة التحكم

االنحراف املعياري
جمموعة التجربة

االنحراف املعياري
جمموعة التحكم

٢٨٫٨٢٠٣٢٣٫٧٩٥٥٨٫٦١٤٦٧٫١٣٤٢درجة أعامل الفصل

٣١٫٢١٨٨٢٦٫٤٠٩١٧٫٦٦١١٦٫٥٩٤٨درجة االختبار النهائي

٦٠٫٠٣٩١٥٠٫٢٠٤٦١٤٫٥٨٧٤١٢٫٥٩٦٠الدرجة الكلية النهائية

اجلدول رقم ( ٣ ). درجات االختالف قبل التجربة
 درجة االختالف بني جمموعة التجربة

Two-tailed P valueT-TestٍStandard error of di!erenceاألمهية اإلحصائية:وجمموعة التحكم يف

 (GPA) ٠٫٦٢٨٠٫٤٨٨٠٫٢٠٧غري مهماملعدل الرتاكمي

٠٫٨٥٣٠٫١٨٦٠٫٣٢١غري مهمالتقدير يف حماسبة ١٠١

اجلدول رقم ( ٤ ). درجات االختالف بعد التجربة
 درجة االختالف بني جمموعة التجربة

Two-tailed P valueT-Testاألمهية اإلحصائيةوجمموعة التحكم يف:
Sٍtandard error of di!erence

٠٫٠٢٨٤٢٫٢٥٣٩٢٫٢٢٩مهم إحصائيادرجة أعامل الفصل

٠٫٠٢٠٢٢٫٣٩٥٥٢٫٠٠٨مهم إحصائيادرجة االختبار النهائي

٠٫٠١٣١٢٫٥٦٩٨٣٫٨٢٧مهم إحصائياالدرجة الكلية النهائية
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الشكل رقم ( ١ ). خرائط مفاهيم بسيطة

الشكل رقم ( ٢ ). خريطة مفاهيم مركبة
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الشكل رقم ( ٣ ).  خارطة مفاهيم مطورة
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املراجع

أوال: املراجع العربية:
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حالة  املالية:  املحاسبة  مبادئ  تعلم  صعوبات 
دراسية لطلبة كلية الدراسات التجارية – دولة 
 – والتجارية  املالية  البحوث  جملة  الكويت، 

جامعة بور سعيد، ١ (٢)، ٥٣-٩٠.
كلية الدراسات التجارية، ٢٠٠٩، دليل الطالب يف كلية 
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Abstract. This study documents the procedures and results of an experiment which examined the usefulness and effectiveness of 

concept mapping, one of the meta-learning techniques (L2L), in educating principles of financial accounting II as an alternative 

to the traditional method. The study contributes remarkably to the existing literature of accounting education within this field, 

especially in the Arabic language, due to the current deficiency of researches in this area. It also seeks to improve the level of output 

of the College of Business Studies, one of the tributaries of accounting education in Kuwait. The means of the pre/posttests scores 

were statistically analyzed. No significant difference was found between the experimental and control groups for the pretests; 

however, the experimental group significantly outperformed the control group in the posttests, which indicates the use concepts 

mapping is effective.  The study recommends further use of concept mapping in educating principles of financial accounting II and 

expanding it on other accounting subjects and different educational environments.


