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Abstract: Though the use of authentic materials in instruction has been one 

of the controversial issues among second language or foreign language 

(L2/FL) researchers and practitioners, empirical research conducted on this 

area is still limited in Arab EFL (English as a foreign language) contexts 

including Palestine. Hence, this study aimed to recognize students' attitudes 

towards the authentic materials used in English literature classes at Gaza 

universities. To fulfill the study objectives, the researcher administered a 

questionnaire to 255 students, and conducted interviews with 12 students 

selected from the 255 ones. The participants' responses to the questionnaire 

were analyzed in terms of percentage, mean, and standard deviation. 

Additionally, the interviews were transcribed, coded, and organized into a 

number of categories. Results showed that the participants had moderate 

attitudes towards the authentic materials used in English literature classes 

and high attitudes towards the contents of such materials. Finally, the study 

provided its implications. 
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اتجاهات الطلبة بجامعات غزة نحو المواد األصيلة المستخدمة في حصص األدب 

 اإلنجليزي
 

لقد احتدم الجدل بين الباحثين و العاملين بتعليم اللغة األجنبية أو الثانية  الملخص:
ليم في اآلونة األخيرة، و مع هذا ال يزال البحث حول استخدام المواد األصيلة في التع

الميداني حول هذه القضية في المناطق العربية المهتمة بتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة 
أجنبية مثل فلسطين محدودا؛ لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات 

ب اإلنجليزي، الطلبة بجامعات غزة نحو المواد األصيلة المستخدمة في حصص األد
( طالب و طالبة 255و لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطبيق استبيان على )

( طالب و طالبة. و 255( طالب و طالبة تم اختيارهم من )12و إجراء مقابالت مع )
قامت الباحثة بتحليل استجابات أفراد العينة لالستبيان باستخدام النسبة المئوية، و 

و االنحراف المعياري إضافة إلى تفريغ المقابالت و تصنيفها و  المتوسط الحسابي،
تنظيمها في هيئة محاور. و أشارت النتائج إلى أن أفراد العينة يمتلكون اتجاهات 
متوسطة نحو المواد األصيلة المستخدمة في حصص األدب اإلنجليزي و اتجاهات 

 راسة توصياتها.ايجابية عالية نحو محتوى هذه المواد، و ختاما  قدمت الد
 .: اتجاهات ، جامعات غزة، المواد األصيلة، األدب اإلنجليزيالكلمات المفتاحية

 
 

1. Introduction 

   The use of authentic materials in L2/FL classrooms has recently been 

discussed. In language teaching, 'cult of authenticity' was originated with the 

communicative teaching movement of the late 1970s (Day & Bamford, 

1998, p 53). According to the Communicative Teaching Method, using 

authentic materials is essential for developing students' communicative 

competence (Nagaraj, 1996; Eguchi & Eguchi, 2006). In fact, a number of 
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studies (e.g., Peacock,1997; Su, 2007; Musallam, 2009; Ghaderpanahi, 

2012; Huessien, 2012; Mousavi & Iravani, 2012; Soliman 2013) have been 

recently carried out to investigate the use of authentic materials in L2/FL 

classrooms.   

Regarding the Palestinian EFL context, very little research has been 

conducted on the use of authentic materials in English language instruction. 

To the best of the researcher's knowledge, Yousif (1998) is the only 

Palestinian study that approached this research area. It examined the effect 

of authentic and simplified materials on Palestinian EFL twelfth graders' 

reading comprehension. The study indicated that authentic reading materials 

had no significant effect on the participants' reading comprehension, and it 

recommended conducting extensive research on the use of authentic 

materials in EFL classrooms. However, none of the studies carried out 

recently in the Palestinian EFL context probed this research area. Therefore, 

the present study attempted to investigate Gaza EFL students' attitudes 

towards the authentic materials used in literature classes at Gaza 

universities. 

According to Palestinian Ministry of Education (2013), Gaza 

universities are of three types: governmental universities, non-governmental 

public universities, and private universities. Governmental universities are 

mainly funded by the Palestinian government. Non-governmental public 

universities are supported by non-governmental institutions.  Private 

universities are owned by individual educators. The three types of 

universities have the same entry system which is the successful completion 

of year 12 of secondary school with a minimum grade of 65% average. Each 

university consists of a number of faculties capable of giving B.A. 

(Bachelor of Arts) degree. The three types of universities include Faculties 

of Education. The programs offered by Faculties of Education in all Gaza 

universities are to some extent similar. Such programs include English 

Language Teaching, Arabic Language Teaching, Social Studies Teaching, 

Math Teaching, etc.,. Through her experience as an instructor of English 

language courses in two Palestinian universities, the researcher had 

observed that the students majoring English language teaching complained 

about the authentic materials used in their literature classes. Since little 

research had been conducted on this area in the Palestinian EFL context, the 
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present study attempted to investigate Gaza university-level students' 

attitudes towards the authentic materials used in English literature classes. 

2. Theoretical Framework 

Definitions  

Ellis and Johnson (1991) define authentic materials as any kind of 

materials taken from the real world and not specifically designed for the 

purpose of language teaching. Aebersold and Field (1997) also define 

authentic materials as the materials which are taken directly from L1 

sources before they are employed in the classroom. In the same vein, 

Richards (2001) provides that this term, authentic materials, refers to the 

materials that are not specially prepared for pedagogical purposes, i.e., texts, 

photographs, video selections, and other teaching resources. Clearly, the 

three definitions emphasize that authentic materials are the materials which 

are written by native speakers, and they are written for any purpose other 

than teaching and learning language, i.e., Shakespearian plays and sonnets, 

Charles Dikens novels, T.S. Eliot poems, etc. 

A second important term used in this study is attitude. In the view of 

Pratkants (1989), attitude is defined as "a person's evaluation of an object of 

thought" (p.72). Furthermore, Eagly and Chaiken (1998) provide that 

attitude is expressed by evaluative response of some degree of satisfaction 

or dissatisfaction, and it consists of three components: the cognitive, 

affective, and the behavioral. Adopting the definition of Eagly and Chaiken 

(1998), the present study attempted to explore Gaza EFL university students' 

attitudes towards the authentic materials used in literature classes through 

examining their opinions, emotions, and behaviors regarding such materials. 

A third definition employed in this study is literature. According to 

Reiss (1992), literature is one of the socially purposive discursive activities 

that serve some specifiable  roles  in a society. Furthermore, Steen (1999) 

states that literature may be argued to be the "superodinate of genres such as 

the novel, the poem, and the play"(p.114). In the present study, literature 

refers to the literary works Gaza EFL university students study such as 

poems, novels, stories, and plays. 

Advantages and Disadvantages of Authentic Materials 

Authentic materials use in L2/FL instruction seems to be worthwhile 

in that they expose learners to real-life language rather than artificial 

language of course textbooks (Tomlison, 2003; Berardo, 2006). Indeed, 
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authentic materials can help in contexualizing language learning through 

reinforcing the relation between language classroom and outside world 

(Gebhard, 2006), and it can provide rich and varied linguistic input for 

language learners. Therefore, its use in FL/L2 language learning leads to 

linguistic development and a native-like competence (Mishan, 2005). 

Another adavantage of authentic materaials (i.e., literary materials) 

use in FL/L2 instruction is that such materials expose students to different 

cultural backgrounds so that the students may gain deep understanding of 

the topic (Kelly, Kelly, Offner, & Vorland, 2002). Understanding the 

cultural background of a target language is fundamental since culture and 

language are are inseparable (Piasecka, 2011).  

Additionally, using authentic materials can increase motivation, and 

create positive attitudes towards learning, beauase they are interesting and 

related to language learners' needs and interests (Kelly et al, 2002). 

However, authentic materials (i.e., authentic literary materials) have 

been subjected to many criticisms. Gebhard (2006) views that one 

disadvantage of using authentic materials is that it takes time and effort to 

locate suitable sources of authentic materials and to develop activities and 

tasks related to such materials. According to Gebhard, authentic materials 

are not accepted by some students, because they consider them non-

academic and sources of fun and amusement. Moreover, Richards (2001) 

notes that such materials may be irrelavant to students' achievement level, 

needs, and interests, since they contain difficult language, complex 

structural patterns, and unneeded vocabulary words  

It may be argued that authentic materials (i.e., authentic literary 

materials) help in developing FL/L2 students' competence, since it can 

provide rich and varied linguistic input for such students. However, using 

authentic materials may be associated with problems such as its irrelavance 

to students' achievement level, needs, and interests. Below are the points 

FL/L2 teachers need to put into consideration when selecting authentic 

materials. 

Considerations When Selecting Authentic Materials 

To avoid the potential problems with authentic materials, teachers 

need to consider many points when selecting this type of materials. Such 

points include the objectives of instructional program, the relevance of the 

contents to students' achievement level, the relevance of the topics to 
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students' needs and intersets, and the conditions of students to engage with a 

text (Berardo, 2006; Mckay, 2012).  

It is essentil for the authentic materials L2/FL teachers use to engage 

students in authentic communication, since texts providing incentives to 

communication spur intrinsic motivation and stimulate interest (Michan, 

2005). Furthermore, authentic materials should be the materials that students 

need when travelling, studying abroad, or utilizing language outside the 

classroom (Berardo, 2006).  

Learning styles associated with authentic materials can encourage 

students to use language intelligently. Learning style can affect L2 learning 

process, and it is relevant to students' reactions to authentic materials 

(Mishan, 2005). For facilitating the teaching of authentic materials, teachers 

need to give students text related task including pre-reading activities, i.e., 

activating existing schemata, while-reading activities, i.e., improving 

interaction between reader and writer, and post-reading activities, i.e., 

questions following a text (Berardo, 2006). Moreover, Post-reading 

questions should be challenging so that the students can get involved in 

deductive reasoning (Kelly et al, 2002). Additionally, post-reading activities 

require students to use information from the text to fulfill communicative 

purposes (Tomlinson, 2011). 

3. Previous Studies 

Though the use of authentic materials in instruction has been one of the 

controversial issues among L2/Fl researchers and practitioners, empirical 

research conducted on this area is still limited. Some studies addressed the 

effect of authentic materials on motivation to learn L2/FL. Examples of 

such studies include a study of Peacock (1997) that investigated the impact 

of authentic materials on EFL Korean university students' motivation. The 

study showed that motivation increased significantly when authentic 

materials used. Moreover, Thanajaro (2000) reported that aural authentic 

materials had a positive effect on English as a second language (ESL) high 

intermediate students' attitudes towards learning a language. Thabit (2006) 

also indicated that authentic materials enhanced United Arab Emirates 

(UAE) EFL high school students' attitudes towards learning English 

language. Likewise, Rodngam (2011) concluded that the use of authentic 

materials increased EFL high school students' motivation to learn 

vocabulary of listening materials. Furthermore, Ghaderpanahi (2012) and 
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Sabet and Mahsefat (2012) showed that authentic materials had positive 

effects on Iranian university students' motivation to learn English language.  

  Other previous studies examined the impact of authentic materials on 

students' performance in L2/FL skills. For instance, Yousif (1998) examined 

the effect of authentic and simplified materials on Palestinian EFL twelfth 

graders' reading comprehension. The study indicated that authentic reading 

materials had no significant effect on the participants' reading 

comprehension. Unlike Yousif (1998), Demircan (2004) revealed that 

authentic materials enhanced EFL ninth graders' grammatical knowledge, 

retention, and opinion. Furthermore, Mousavi and Iravani (2012) and 

Alijani, Maghsoudi, and Madani (2014) examined the influences of 

authentic materials on the listening comprehension of Iranian EFL upper-

intermediate students. The two studies showed that the use of authentic 

aural materials enhanced the participants' listening comprehension.  

As for the studies that utilized the descriptive method for 

investigating EFL/ESL students' attitudes towards authentic reading 

materials, Su (2007) examined the attitudes of ESL instructors in Indiana 

and Kentucky towards authentic materials, and the study showed that the 

participants had positive attitudes towards such materials. Prapinwong and 

Puthikanon (2008) also investigated EFL college level students' views on 

WebQuest as authentic programs. The study revealed that 26% of the 

selected WebQuets could easily be used for EFL instruction, while the rest 

needed to be modified. Likewise, Musallam (2009) examined Saudi EFL 

university students' and instructors' attitudes towards authentic reading 

materials, and the study reported that the participants had positive attitudes 

towards the materials. In the same vein, Huessien (2012) examined the 

obstacles Iraqi teachers encountered when teaching authentic materials, and 

the study recommnded that the authentic materials sould be relevant to 

student's environment and culture. Finally, in a study of Soliman (2013), 

Libyan EFL university teachers' attitudes towards authentic materials use in 

reading classes were investigated, and it was shown that the participants had 

positive attitudes towards authentic materials use in English reading classes.  

Furthermore, the three studies of Bataineih (2009), Al-Ghazo and 

Smadi (2013), and Al-Surmi (2012) focused on investigating authenticity in 

EFL/ESL materials. While Bataineih (2009) reported that the amount of 

authentic cultural aspects in the prescribed English language textbooks of 
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the secondary schools in Jordan was ignored, Al-Ghazo and Smadi (2013) 

revealed that the reading texts in Jordanian EFL student books had a high 

degree of authenticity. In the same vein, Al-Surmi (2012) investigated the 

extent to which some TV. shows reflected the linguistic representation of 

natural conversation. The study revealed that some TV shows (i.e., soap 

opera and sitcom) could be considered as a source of authentic texts 

representing natural conversation.  

Considering the above studies, it can be noted that Yousif (1998) is 

the only study conducted in the Palestinian EFL context. While Yousif 

(1998) examined the effect of authentic and simplified materials on EFL 

students' reading comprehension in West Bank secondary schools, the 

present study investigated students' attitudes towards the materials used in 

English literature classes at Gaza universities. Unlike Yousif (1998), the 

present study utilized the descriptive method (i.e., a quantitative instrument 

and a qualitative instrument) to fulfill its objectives.  

4. Research Questions  

The present study attempted to answer the following research questions: 

1. What are EFL students' attitudes towards the authentic materials 

used in English literature classes at Gaza universities? 

2. Are there statistically significant differences in Gaza EFL university-

level students' attitudes towards the authentic literary materials 

attributed to their achievement levels? 

5. Methodology 

5.1.Research Design 

The present study adopted the descriptive method for investigating 

Gaza university students' attitudes towards the authentic literary materials 

used in English classes. According to Koul (2009), the descriptive research 

helps to explain educational phenomena such as opinions and views, and it 

can include qualitative research or quantitative research. 

5.2. Research Ethics 

Several considerations must be addressed when conducting research. 

According to Anderson and Arsenault (1998), such considerations imply 

that the research must not expose  participants to risks, and the participants 

should be informed of the purpose of research, its risks, and its benefits. The 

participants should also be informed that the participation is voluntary, and 

they are free to withdraw from the research at any time. Taking such 
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research ethics into account, the researcher informed the participants of the 

study objectives and procedures, and got informed consents from them. 

5.3.Participants  

The participants involved in the present study were 255 (202 females 

and 53males) fourth year B.A. English majors selected randomly from three 

universities in Gaza Strip. Gaza Strip includes seven universities with 670 

fourth year B.A. English majors (527 females and 143 males) in the first 

semester of the academic year 2013-2014. The three universities were 

selected based on university type i.e., governmental university, independent 

public university, and private university; the gender attending it, i.e., males, 

females; and the areas the students were belonging to, i.e., South of Gaza 

Strip, North of Gaza Strip. The selection of the fourth year was based on the 

fact that the participants passed most academic courses (i.e., ELT (English 

Language Teaching), Introduction to Linguistics, Poetry, Drama, Novel, 

Reading, Writing, Listening & Speaking), and experienced studying 

authentic materials. All the students had been studying English as a foreign 

language for eleven years and their ages ranged from twenty to twenty two 

years old.  

Then, to gather detailed data about the participants' beliefs regarding 

authentic materials use in English literature classes, the researcher 

conducted semi-structured interviews with twelve students selected from the 

255 ones. The twelve participants were selected based on university type 

i.e., governmental university, independent public university, and private 

university; the gender attending it, i.e., males, females; and students' 

achievement level in English language i.e., students whose achievement 

levels ranged from 85%-100%, 70%-84%, and 60-69. 

 

5.4. Instruments 

The researcher developed two instruments in this study: a 

questionnaire and a semi-structured interview. The researcher checked the 

content validity and face validity of the instruments. Below is a detailed 

description for each instrument. 

5.4.1. A researcher-made questionnaire 

  Considering some relevant studies (e.g., Miekley, 2005; Su, 2007; 

Musallam, 2009), the researcher prepared a questionnaire consisting of three 

categories, i.e., 'Contents', 'Vocabulary & Structures', and 'Questions & 
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Activities' (Appendix A). The questionnaire items required multiple choice 

answers with a five-point Likert scale: 1=strongly agree, 2=agree, 3= 

uncertain, 4=disagree, and 5=strongly disagree. The content and face 

validity of the questionnaire was achieved, and its internal consistency was 

determined by the researcher using Cronbach Alpha. According to Johnson 

and Christensen (2012), Cronbach Alpha is used for assessing reliability of 

an instrument, and an internal consistency of 0.70 or over is required. The 

Alpha coefficient for the overall questionnaire (12 items) was at 0.87 which 

is regarded a high level of reliability. Furthermore, Cronbach Alpha was run 

for the questionnaire categories: the Alpha coefficients were at 0.83 for 

'Contents' (4 items), 0.74 for 'Vocabulary & Structures' (4 items), and 0.86 

for 'Questions & Activities' (4 items). Table (1) presents the Alpha 

coefficients of the questionnaire categories. 
Table 1: Cronbach Alpha reliability coefficients of the questionnaire 

categories. 

 Category Number of 

Items 
Cronbach 

Alpha 

coefficients 
          Contents  4 0.83 

           Vocabulary & Structures  4 0.74 

           Questions & Activities  4 0.86 

Total  12 0.87 

 

5.4.2. A semi-structured Interview 

          To complement the questionnaire data about the participants' attitudes 

towards the authentic materials used in English classes, the study conducted 

semi-structured interviews. Lodico, Spaulding, and Voegtle (2006) view 

that semi-structured interviews can help researcher probe beyond the 

interview questions, and therefore gather in-depth data about the 

phenomenon.  Reviewing some relevant references (e.g., Miekley, 2005; Su, 

2007; Musallam, 2009), the researcher developed the interview questions 

(Appendix B). Each interview lasted thirty minutes, and was audio-recorded 

for transcription.  

5.5. Data Collection and Analysis Procedures 

          The study administered its instruments at three universities in Gaza in 

the first semester of the academic year 2013-2014 (October 2013). First, 255 

students were asked to complete copies of a researcher-developed 
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questionnaire measuring their attitudes towards the authentic materials used 

in English literature classes. It took approximately 10-20 minutes to 

complete the questionnaire. Then, the researcher conducted semi-structured 

interviews with twelve students in four groups, each of which consisted of 

three male and female students with different achievement levels. Each 

interview lasted for thirty minutes, and it was audio-taped. Furthermore, the 

twelve participants were allowed to use their mother tongue language 

(Arabic) while talking so that they could express their thoughts freely. 

First, the questionnaire data were processed statistically using 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The participants' responses 

to the questionnaires were analyzed in terms of percentage, mean, and 

standard deviation. Second, to determine the statistical differences between 

the participants' attitudes towards the authentic materials used in English 

literature classes, the researcher used analysis of variance (ANOVA) and 

Bonferroni Test. According to Kothari (2004), analysis of variance is used 

to examine the significance of the differences between more than two sets of 

scores. Additionally, Bretz, Hothorn, and Westfall (2011) state that 

Bonferroni test is the best known multiplicity adjustment, and it compares 

the unadjusted P-values. It is worth mentioning that the participants were 

divided into three groups: students whose achievement levels ranged from 

85%-100%, 70%-84%, and 60-69. 

 To analyze the qualitative data, the researcher employed the 

qualitative data analysis steps given by Lodico, Spaulding, and Voegtle 

(2006) in analyzing the interviews. The interviews were transcribed, coded, 

and organized into three categories including: 'Contents', 'Vocabulary & 

Structures', and 'Questions & Activities'. To establish the interviews data 

credibility, another researcher reviewed and coded the data, and the two 

researchers agreed on 85% of the coded data. 

6. Results 

6.1. Results of the First Question 

In order for the first question to be answered, a questionnaire and 

semi-structured interviews were utilized in the present study. After 

analyzing the participants' responses to the questionnaire copies, the 

researcher used the rubric utilized in Masri (2003) so as to determine the 

participants' attitudes towards the authentic materials used in English 
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literature classes at Gaza universities. Following is the rubric put by Masri 

(2003):  

- Very high: 80% and above 

- High: 70%-79.9% 

- Moderate: 60%-69.9% 

- Low: 50%-59.9% 

- Very low: below 50% 

        Table 2 presents means, standard deviations, and percentages of the 

participants' responses to the questionnaire. 
Table 2: Means, standard deviations, and percentages of the participants' 

responses to the questionnaire. 

 

Category 
M

ea
n
 

S
ta

n
d

a
rd

 

d
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o
n

 

P
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n

ta
g

e 

Contents  3.91 0.80 78.3 

Vocabulary & Structures  3.15 0.76 63.0 

Questions & Activities 2.81 0.91 56.2 

Total     3.29 0.66 65.8 

 

As Table 2 shows, the overall percent frequency of the participants' 

responses to the questionnaire items was, 65.8 %. This score shows that the 

participants had moderate attitudes towards the authentic materials used in 

English literature classes at Gaza universities. The highest score was related 

to 'Content', 78.3% (high), followed by 'Vocabulary & Structures, 63.0% 

(moderate); and 'Questions & Activities', 56.2% (low). Below is a detailed 

description for the questionnaire and interview data. 

Contents 

         Table 3 presents means, standard deviations and percentages of the 

'Contents' items in the questionnaire. 
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Table 3: Means, standard deviations, and percentages of the 'Contents' 

items in the questionnaire. 

 

N

o. Contents 

M
ea

n
 

S
ta

n
d

a
rd

 

d
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o
n

 

P
er
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n
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g

e 

1. 

The contents of the authentic materials my 

university teachers use in English literature 

classes are easy to understand. 

3.91 1.05 78.3 

2. 

The authentic materials my university 

teachers use in English literature classes 

contain language learning with cultural 

insights. 

3.91 0.92 78.3 

3. 

I'm interested in the contents of the 

authentic materials my university teachers 

use in English literature classes.  

3.92 0.98 78.4 

4. 

The authentic materials my university 

teachers use in English literature classes 

increase my motivation for learning 

English. 

3.91 0.99 78.1 

Total  3.91 0.80 78.3 

 

Table 3 shows that the percentage scores of all items fell into the 

high level. Based on these percentage scores, it may be argued that the 

participants had positive attitudes towards the contents of the authentic 

literary materails used in their English classes. Furthermore, the interviews 

analysis revealed that most participants (nine students) expressed positive 

attitudes towards the contents of such authentic materials. The next two 

excerpts may distincly show the reasons for the students' positive views on 

the contents of such materials: 

 Participant 4 (a female student with high achievement level): I really enjoy 

studying the authentic literary materials used in our English classes. It is 

very interesting to have a look at other peoples' cultures. I think that 

authentic literary materials are the windows through which I can see 

different ways of thinking. Furthermore, authentic materials are very useful 

to us in that it can improve my life behaviors. For example, recognizing the 

heroine's errors, Elizabeth, in 'Pride and Prejudice', I decided not to give 
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blind judgments on people. Reading 'Macbeth' also helped me control my 

ambition. 

Participant 7 (a male student with middle achievement level): Though 

English authentic literary materials are difficult, I like them very much . 

Maybe, because such materials give me different experiences, and therefore 

help me be open-minded. I think that studying authentic materials in the 

university stage is very suitable. I studied much about my culture in early 

stages of learning, and it is time to read about other cultures. 

In contrast to the above opinions, a few participants (three students) 

complained that they often found a difficulty in getting the text message due 

to the difference between the native language culture and the target 

language culture. Such a few students further claimed that reading about 

other foreign cultures was useless.  

Participant 12 (a male student with low achievement level): I found a great 

difficulty in comprehending English authentic materials. Understanding 

some authentic literary works requires understanding different cultural 

backgrounds. For example, understanding 'Waste Land' entirely depends on 

understanding the different English cultural backgrounds included in such 

poem. I think that English people themselves can hardly understand such 

poems, so what about us? Additionally, Such materials talk about English 

culture that is entirely different from our culture. Why then should we learn 

it? 

Participant 9 (a female student with high achievement level): I find difficulty 

in getting involved in not only English poetry but also Arabic poetry. In fact, 

I hate all types of poetry. In the future, I will not teach literature to EFL 

learners. Why then must I read and  study such complicated poems and 

plays? 

Vocabulary and Structures 

Table 4 reflects EFL Gaza university students' views on the 

vocabulary and structures included in the authentic literary materials used in 

their English classes. 

Table 4: Means, standard deviations, and percentages of the 'vocabulary & 

Structures' items in the questionnaire. 

 



Irbid Journal for Research &Studies,Vol.19,NO.1,2017          Students' Attitudes towards … Dr. Hmad 

 

  

No. Vocabulary & Structures 

M
e
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1. 
The authentic materials my university teachers 

use in English literature classes contain useful 

vocabulary and structures. 

3.80 0.98 76.1 

2. 

I do not find problems when I learn the new 
vocabulary and structures included in the 

authentic materials used in my English 

literature classes. 

2.32 1.07 46.3 

       3. 

I enjoy learning the new vocabulary and 

structures included in the authentic materials 

my university teachers use in English literature 
classes. 

3.30 0.93 65.9 

4. 
The authentic materials my university teachers 

use in English literature classes provide a 
chance to  use real life English 

3.17 1.07 63.5 

Total  3.15 0.76 63.0 

 

As shown in the Table 4, the percentage scores which fell into the 

moderate level are of item 3 ('I enjoy learning the new vocabulary and 

structures included in the authentic materials my university teachers use in 

English literature classes') and item 4 ('The authentic materials my 

university teachers use in English literature classes provide a chance to use 

real life English'); the percentage scores which got the high level is of item 1 

('The authentic materials my university teachers use in English literature 

classes contain useful vocabulary and structures'); and the percentage scores 

which fell into the very low level is of item 2 ('I do not find problems when 

I learn the new vocabulary and structures included in the authentic materials 

used in my English literature classes'). These percentage scores may indicate 

that though the participants had high perceptions of the vocabulary and 

structures included in the English authentic literary materials used, they had 

a difficulty in acquiring it.  

Furthermore, the interviews analysis showed that all participants had 

problems with the vocabulary and structures included in the authentic 

literary materials used in their English literature classes. According to them, 

novels and stories are the easiest to understand, followed by drama, and 

finally poetry. 
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Participant 3 (a female student with middle achievement level): The 

vocabulary included in all types of authentic literary materials i.e., poetry, 

novels, plays, stories are so difficult. I usually spend a whole day on 

interpreting unfamiliar words using my dictionary. Then, in the next day, I 

focus on comprehending the subject matter. In fact, I spend too much time 

on interpreting unfamiliar vocabulary words. 

Participant 2 (a female student with low achievement level): I do not like 

authentic materials, specifically old British authentic materials. While 

reading authentic materials I often meet a lot of sophisticated words. Each 

line in the text of a novel or a poem contains four or five unfamiliar words. I 

do not have time for translating all such vocabulary words! Additionally, 

most British old materials contain old words that are not usually used in 

every day situations. 

As can be shown from the last interview excerpt, most students 

disliked reading old British materials due to its complicated structural 

patterns and sophisticated words. According to them, reading American 

literature is very interesting due to its simple language. However, a few 

students (three students) reported that they liked reading old British 

materials.  

Participant 4 (a female student with high achievement level): Though British 

old materials contain a lot of unfamiliar passive vocabulary, I enjoy reading 

it so much. I feel pleased with consulting many references and dictionaries  

for understanding the messages conveyed in such materials. When reading 

British materials, I feel that I live with the characters of the novels and 

stories, i.e., heroes, heroines etc. I enjoy studying such materials. 

Questions and Activities 

             Table 5 reflects EFL Gaza university students' views on the 

questions and activities associated with the authentic literary materials used 

in their English classes. 
Table 5: Means, standard deviations, and percentages of the 'Questions & 

Activities'  items in the questionnaire. 
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1.  

The activities and questions associated with the 

authentic materials my university teachers use in 

English literature classes are relevant to my 

achievement level.  

3.04 1.02 60.9 

2.  
The authentic materials activities can help us 

conduct semi-real life communicative tasks.  
2.75 1.10 55.1 

3.  
I enjoy the activities associated with the authentic 
materials used in English literature classes.  

2.79 1.20 55.8 

4.  
I can answer my teachers' questions on the 

authentic materials used in English literature 
classes independently. 

2.64 1.05 52.8 

Total  2.81 0.91 56.2 

 

Table 5 presents that while item 1 ('The activities and questions 

associated with the authentic materials my university teachers use in English 

literature classes are relevant to my achievement level') fell into the 

moderate level, the rest of the items got the low level. These percentages 

clearly indicate that the participants encountered some problems with the 

activities of the authentic literary materials used in their English classes. 

The interviews also showed that while some students (five students) 

reported that they enjoyed English literature activities, other students (seven 

students) complained that they were not used to conducting any activities in 

English literature classes. The following three excerpts may show both two 

opinions: 

Participant 4 (a female student with high achievement level): I enjoy English 

literature activities so much. Our instructor gives us only the titles of 

literary works, and ask us to search for the materials, understand its 

messages, and analyze them. As I told you, I feel pleased with consulting 

many references and dictionaries for understanding the messages conveyed 

in such materials.  

Participant 8 (a female student with high achievement level): I and my 

colleagues do not often practice any activities in English classes. The 

teacher usually asks individual students to read aloud, then he gives us an 

explanation or analysis for the lines read. We have to read such analyses 
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and keep them by heart. In fact, we are not given the opportunity to conduct 

presentations or discussions in English classes. Indeed, we are used to 

being recipients, just recipients! 

Participant 6 (a male student with middle achievement level): Most of our 

instructors do not conduct any discussions in the classroom. We must 

attentively listen to them, take notes, and memorize their analyses. I can still 

remember when one of our instructors gave us questions on a poem and he 

received no answers. May be because I and my colleagues were not used to 

conducting any discussions in English literature classes. Examples for the 

questions our instructors usually give include 'What is the poem talking 

about?', 'Summarize the chapter or the scene, and 'Give brief data about the 

author'. 

Additionally, the study revealed that some participants had problems 

with the time allocated for learning authentic literary works. In fact, the 

number of the class periods devoted to teaching authentic literary works 

(i.e., English poems) was perceived by the students to be inadequate. 

Participant 6 (a male student with middle achievement level): Indeed, I can 

not find adequate time to enjoy English poems. My instructor usually 

devotes only one class for teaching one or two poems. I think that we need 

at least two class periods (three hours) for discussing each poem. I feel that 

all what I should do is memorizing my instructor's comments. How can I 

enjoy reading poems in such way? 

6.2. Results of the Second Question 

The participants were divided into three groups: students whose 

achievement levels ranged from 85%-100%, 70%-84%, and 60%-69%. It is 

noteworthy that the students' achievement levels were determined by the 

their grade point averages (GPA) in their universities. Tables 6 presents 

analysis of variance (ANOVA) values. 
Table 6: Analysis of variance (ANOVA) values. 
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Authentic 

literary 

Materials 

Source of variation 
Sum of 

Squares 
DF Mean 

Square 
F 

Significance 

level 

Between groups 38.336 2 19.168 

65.197 *0.000 Within groups 78.204 266 0.294 

Total 116.540 268  

Table 6 shows that there are statistically significant differences in the 

participants' attitudes towards the authentic literary materials attributed to 

their achievement levels, (F=65.197, P-value<0.05). Furthermore, Table 7 

presents Bonferroni analysis values. 

Table 7: Bonferroni analysis values. 

 

The 

Participants' 

Attitudes 

Achievement 

level 
Mean 

Less than 

60-69 
70-84 

85 and 

above 

60%-69% 2.40 1 0.00* 0.00* 

70%-84% 3.34  1 0.00* 

85%-100% 3.98   1 

 
As shown in Table 7, there are statistically significant differences between the 

participants' attitudes towards the authentic literary materials attributed to their 
achievement levels in favor of the students whose GPA scores ranged from 85%-
100% followed by the students with 70%-84% scores, and finally the students with 
60%-69% scores.   

7. Discussion  

The current study indicated that Gaza EFL university students had 

moderate attitudes towards the authentic materials used in literature classes 

and high attitudes towards the contents of such materials. Most participants 

in this study had no problems with the contents of the authentic materials 

they utilized in English literature classes. According to them, English 

authentic literary materials are the windows through which they could see 

different ways of thinking. The result got by the present study may be 
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congruent with those of Su (2007), Musallam (2009), and Soliman (2013) 

which reported that EFL/ESL students had positive attitudes towards 

authentic materials. Regarding this point, Piasecka (2011) views that 

understanding the cultural background of a target language is fundamental, 

since culture and language are inseparable.  

The study results also revealed that there were statistically significant 

differences between the participants' attitudes towards the authentic literay 

materials attributed to their achievement levels in favor of high achievers of 

English. It may be argued that because the authentic literary materials the 

participants used in this study were old, and included sophisticated language 

items, low achievers of English had negative attitudes towards them. As 

shown in the interviews, most students disliked reading old British materials 

due to its complicated structural patterns and sophisticated words. From 

most students' perspectives, such materials can not serve for communicative 

purposes.  In this respect, Shomoossi and Ketabi (2007) view that authentic 

materials should be communicative. Michan (2005) also mentions that texts 

providing incentives to communication spur intrinsic motivation and 

stimulate interest. Additionally, Kelly et al (2002) and Tamo (2009) provide 

that authentic materials should be relevant to students' knowledge level. 

Based on that, Gaza EFL university teachers are advised to use authentic 

materials that are modern and relevant to students' achievement level so that 

the students with all levels could use the target language communicatively. 

Another reason for the students' problems with English authentic literary 

materials may lie in the learning style associated with such materials. 

According to Mishan, (2005), learning style can affect L2 learning process, 

and it is relevant to students' reactions to authentic materials. The present 

study indicated that some students were not found to conduct any real 

activities. They reported that they were given the opportunity neither to 

conduct presentations and discussions nor to answer any challenging 

questions in English literature classes. In this respect, Berardo (2006) 

provides that for facilitating the teaching of authentic materials, teachers 

may give students text related tasks including pre-reading activities, i.e., 

activating existing schemata, while-reading activities, i.e., improving 

interaction between reader and writer, and post-reading activities, i.e., 

questions following a text. Kelly et al (2002) also view that such post-

reading questions should be challenging so that the students can get 
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involved in deductive reasoning. Additionally, Saraceni (2003) notes that 

the activities used with authentic materials should be authentic in that the 

tasks should be based on realistic situations exposing students to realistic 

input, and should not aim at drawing students' attention to certain linguistic 

features. Furthermore, in order for the tasks to be authentic, interaction 

should happen in the classroom. According to Tomlison (2011), interaction 

can happen through two types of activities: opinion gap activities requiring 

students to communicate with each other or/and the teacher to close the gap 

and post-reading activities requiring students to use information from 

materials to fulfill communicative purposes, i.e., writing a review, writing a 

story, and improvising drama. Based on above opinions, Gaza EFL 

university teachers are recommended to conduct authentic activities (i.e., 

challenging questions, group work, and pair work) that can urge students to 

use language communicatively and enjoy what they read.  

The study also revealed that some participants had problems with the 

time allocated for learning English authentic literary works. The study 

showed that the number of the class periods devoted to teaching such 

materials was perceived by students to be inadequate. This result implies a 

dire need for decreasing the number of literary works given in the semester 

so that students can find time to enjoy such works.  

8. Implications 
Based on the discussion above, the study recommends that EFL 

literature instructors at Gaza universities should use authentic materials in 

English classes, and they should consider the following when selecting such 

materials: 
8.1.  Authentic materials should be modern and serve for communicative 

purposes. 
8.2.  Authentic materials should be relevant to students' knowledge level, 

needs, and interests.   
8.3. Decreasing the number of authentic literary works given in university 

semesters so that students can find time to enjoy such works.  
8.4. Using suitable learning styles that can help students get involved in 

literature classes, i.e. conducting discussions, giving challenging questions, 
activating existing schemata, and improving interaction between students 
and texts. 

9. References 



Irbid Journal for Research &Studies,Vol.18,NO.4,2016     A Semantic… Dr. Ramadan  Dr. Ababneh 

 

 22 

Aebersold, J. A., & Field, M.L. (1997). From reader to reading teacher: 

Issues and strategies for second language classroom. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Al-Ghazo, A., & Smadi, O. (2013). A content analysis of the English 

reading texts' authenticcity in student's book of Action Pack Eleven 

in Jordan. European Scientific Journal, 9(29), 342-359. 

Alijani, S., Maghsoudi, M., & Madani, D. (2014). The effect of authentic vs. 

non-authentic materials on Iranian EFL learners' listening 

comprehension ability. International Journal of Applied Linguistics 

and English Literature, 3(3), 151-156. 

Al-Surmi, M. (2012). Authentic ESL spoken materials: Soap opera and 

sitcom versus natural conversation. (Doctoral Dissertation). 

Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses Database. (UMI N 

3524334).  

Anderson, G., & Arsenault, N. (1998). Fundamentals of educational 

research. New York: Routledge. 

Bataineih, A. (2009). An evaluation of the authentic socio cultural elements 

in the prescribed English language textbooks of the secondary 

schools in Jordan. An-Najah Unv. J, Res (Humanities), 23(1), 289-

324. 

Berardo, S. A. (2006). The use of authentic materials in the teaching of 

reading. The Reading Matrix, 6(2), 60-69. 

Bretz, F., Hothorn, T., & Westfall, P. (2011). Multiple comparisons using R. 

New York: Taylor & Francis Group. 

Day, R., & Bamford, J. (1998). Extensive reading in the second language 

classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 

Demircan, H. (2004). A study of the impact of authentic materials on EFL 

students' achievement, retention, and opinions regarding two 

grammar units at high school level. (M.A. Dissertation). Retrieved 

from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605501/index.pdfTitlePage 

Eagly, A., & Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. In D. 

Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey (Eds.). The handbook of Social 

psychology. (pp. 269-323). New York, NY: McGraw Hill. 

Ellis, M., & Johnson, C. (1991). English handbook for language teachers. 

Teaching business English. Oxford: Oxford University Press.  

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605501/index.pdfTitlePage


Irbid Journal for Research &Studies,Vol.19,NO.1,2017          Students' Attitudes towards … Dr. Hmad 

 

  

Eguchi, M., & Eguchi, K. (2006). The limited effect of PBL on EFL 

learners: A case study of English magazine projects. In P. Robertson 

& R. Nunn (Eds.). A study of second language acquisition in the 

Asian context (pp.522-538). Seoul: Asian EFL Journal Press. 

Gebhard, J. G. (2006). Teaching English as a foreign or second language: A 

teacher self-development and methodology guide. Michigan: 

Michigan University Press.. 

Ghaderpanahi, L. (2012). Using authentic aural materials to develop 

positive attitudes towards learning English in the EFL classroom. 

European Journal of Social Sciences, 5(6), 146-153. 

Huessien, A. (2012). Difficulties faced by Iraqi teachers of English in using 

authentic materials in the foreign language classrooms. Al-Fatih 

Journal,50, 22-39. 

Johnson, B., & Christensen, L. (2012). Educational research: Quantitative, 

qualitative, and mixed approaches. California: SAGE Publications. 

Kelly, C., Kelly, L., Offner, M., & Vorland, B. (2002). Effective ways to 

use authentic materials with ESL/EFL students. The Internet TESL 

Journal. Retrieved, January, 2013 from 

http://iteslj.org/Techniques/Kelly-Authentic.html  

Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods and techniques. 

New Delhi: New Age International Ltd. 

Koul, L. (2009). Methodology of educational research. New Delhi: VIKAS 

Publishing House. 

Lodico, M., Spaulding, D., & Voegtle, K. (2006). Methods in educational 

research: From theory to practice. San Francisco: John & Sons, Inc. 

Masri, N. S. (2003). Teachers' evaluation of first graders' 'English for 

Palestine' in the northern directorates of Palestine. Unpublished 

M.A. dissertation. An-Najah National University, Palestine.  

Mckay, S. L. (2012). Teaching materials for English as an international 

language. In A. Matsuda (Ed.). Principles and practices of teaching 

English: New perspectives on language and education (pp.43-70). 

Bristol: Multilingual Matters. 

Miekley, J. (2005). ESL textbook evaluation checklist. The Reading Matrix, 

5(2), 1-  

               19. 



Irbid Journal for Research &Studies,Vol.18,NO.4,2016     A Semantic… Dr. Ramadan  Dr. Ababneh 

 

 24 

Mishan, F. (2005). Designing authenticity into language learning materials. 

London: Intellect Ltd. 

Mousavi, S., & Iravani, H. (2012). The effect of authentic versus non-

authentic aural materials on EFL learners' listening comprehension. 

English Language and Literature Studies,2(1). Retrieved from 

http://www.ccsenet.orgjournal/index. p hp/article/view/15223/0 

Musallam, E. (2009). College instructors and learners' attitudes to authentic 

EFL reading materials in Saudi Arabia. (M.A. Dissertation). 

Retrieved from 

AWEJTheses&Dissertations,http://www.aweJ.org/index.php?option

=comcontent&view=category&id=20&Itemid=117 

Nagaraj, G. (1996). English language teaching approaches, methods, 

techniques. Andhra Pradesh: Orient Longman Private Limited. 

Palestinian Ministry of Education (2013). The statistical guide of higher 

education institutions in Gaza Strip. Gaza: Ministry of Education. 

Piasecka, L. (2011). Sensitizing foreign language learners to cultural 

diversity through developing intercultural communicative 

competence. In J. Arabski & A. Wojtaszek (Eds.). Second language 

learning and teaching: Aspects of culture in second language 

acquisition and foreign language learning. (pp. 21-34). Berlin: 

Springer-verlag. 

Peacock, M. (1997). The effect of authentic materials on the motivation of 

EFL learners. ELT Journal, 51(2), 144-156. 

Prapinwong, M., & Puthikanon, N. (2008). An evaluation of an internet-

based learning model from EFL perspectives. Asian EFL Journal, 

27. Retrieved from http:/www.asian-efl-journal.com/ptaApril08.pdf 

Pratkants, A. R. (1989). The cognitive representation of attitudes. In A. 

Pratkanis, S. Breckler, & A. Greenwald (Eds.). Attitude structure 

and function (pp.71-98). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Associates Publishers. 

Reiss, T.J. (1992). The meaning of literature. New York, NY: Cornell 

University Press. 

Richards, C. J. (2001). Curriculum development in language teaching. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Rodngam, S. (2011). The use of authentic materials to enhance vocabulary 

for listening comprehension of Mathayomsuksa 6 students in the 

http://www.ccsenet.orgjournal/index.%20p%20hp/article/view/15223/0


Irbid Journal for Research &Studies,Vol.19,NO.1,2017          Students' Attitudes towards … Dr. Hmad 

 

  

English and Japanese program at Winitsuksa school, Lopburi 

Province, Thailand. ( M.A. Dissertation). Retrieved from 

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lg/0724/title-appendices.pdf 

Sabet, M., & Mahsefat, H. (2012). Impact of authentic listening materials on 

Elementary EFL learners' listening skills. International Journal of 

Applied Linguistics and English Literature, 1(4), 216-230. 

Saraceni, C. (2003). Adapting courses: A critical view. In B. Tomlinson 

(Ed.). Developing materials for language teaching (pp.72-85). 

London: Continuum International Publishing Group. 

Shomoossi, N., & Ketabi, S. (2007). A critical look at the concept of 

authenticity. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 

4(1), 149-155. 

Soliman, S. (2013). Libyan teachers' attitudes and believes regarding the use 

of EFL authentic materials within reading lessons at universities 

levels in Libya. International Journal of Learning and Development, 

3(5), 121-129. 

Steen, G. (1999). Genre of discourse and the definition of literature. In D.S. 

Miall (Ed.). Discourse processes: A multidisciplinary journal 

(pp.109-120). New York, NY: Routledge. 

Su, S. (2007). Attitudes of students and instructors toward textbook-based 

language skills and authentic materials in selected adult English as 

a second language. (Doctoral Dissertation). Retrieved from 

ProQuest dissertations & Theses database. (UMI N 3297159). 

Tamo, D. (2009). The use of authentic materials in classrooms. LCPJ, 2(1), 

74-78. 

Thabit, K. A. (2006). High school students' attitudes towards using 

authentic materials. (M.A. Dissertation). Retrieved from 

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lg/0724/title-appendices.pdf 

Thanajaro, M. (2000). Using authentic materials to develop listening 

comprehension in the English as a second language classroom. 

(Doctoral Dissertation). Retrieved  from ProQuest Dissertations & 

Theses Database. (UMI N 9974216) 

Tomlinson, B. (2003). Materials evaluation. In B. Tomlinson (Ed.). 

Developing materials for language teaching (pp.15-36). London: 

Continuum International Publishing Group. 

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lg/0724/title-appendices.pdf


Irbid Journal for Research &Studies,Vol.18,NO.4,2016     A Semantic… Dr. Ramadan  Dr. Ababneh 

 

 26 

Tomlison, B. (2011). Introduction: Principles and procedures of materials 

development. In B. Tomlinson (Ed.) Materials development in 

language teaching (pp.1-34).  Cambridge: Cambridge University 

Press.  

 Yousif, M. (1998). Effects of authentic and simplified texts on foreign 

language Palestinian 12th graders: Reading comprehension and 

processing strategies. Unpublished M.A. dissertation. Birzeit 

University, Palestine. 
Appendixes 

Appendix (A): The questionnaire   

S
tr

o
n

g
ly

 d
is

a
g

re
e
 

D
is

a
g

re
e
 

U
n

ce
r
ta

in
 

A
g

re
e
 

S
tr

o
n

g
ly

 a
g

re
e 

 

  

 

 

Statement 

a. Contents  

     1. The contents of the authentic materials my university 

teachers use in English literature classes are easy to 

understand 

     2. The authentic materials my university teachers use in 

English literature classes contain language learning with 

cultural insights.  

     3. I'm interested in the contents of the authentic materials 

my university teachers use in English literature classes.  

     4. The authentic materials my university teachers use in 

English literature classes increase my motivation for 

learning English. 

b. Vocabulary and Structures  

     5. The authentic materials my university teachers use in 

English literature classes contain useful vocabulary and 

structures  

     6. I do not find problems when I learn the new vocabulary 

and structures included in the authentic materials used in my 

English literature classes  

     7. I enjoy learning the new vocabulary and structures 

included in the authentic materials my university teachers 

use in English literature classes. 

     8. The authentic materials my university teachers use in 
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English literature classes provide a chance to use real life 

English  

c. Activities and Exercises  

     9. The activities associated with the authentic materials my 

university teachers use in English literature classes are 

relevant to my achievement level.  

     10. The activities associated with the authentic materials my 

university teachers use in English literature classes can help 

us conduct semi-real life communicative tasks..  

     11. I enjoy the authentic materials my university teachers 

use in English literature classes.   

     12. I can answer my teachers' questions on the authentic 

materials used in English literature classes independently  

 

Appendix (B): The Interview Questions 

1. Do you think that the contents of the authentic materials used in English literature classes 

are difficult to understand? If yes, what makes them difficult? If no, why do not you find 

difficulties when studying them? 

2. Do you face any difficulties in learning key vocabulary words and structures  included in 

the authentic materials used in English literature classes? If yes, talk about them. 

3. Can you answer the questions about the authentic materials used in English literature 

classes easily? If yes, why can you answer them easily? 

5. Do you like/dislike the authentic materials used in English literature classes? Why?  

6. Do you prefer old authentic literary materials or new authentic literary materials you 

have studied? Why? 

7. Do you like American authentic materials used in English literature classes authentic or 

British materials? Why? 

8. Which type of authentic materials used in English literature classes do you prefer i.e., 

poems, plays, stories, and novels, etc. ? Why?  
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 تقويم أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مهارات االستماع
 24/3/2014تاريخ القبول:      27/2/2014تاريخ االستالم: 

 

 )*( الكريم البكر فهد بن عبدد.  
 

 

 الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى تعرُّف مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في      

( تلميذًا 140قوامها ) ينة من تالميذ الصف السادس االبتدائيمهارات االستماع لدى ع
، ولتحقيق هذا الهدف تم  بمدينة الرياض  يدرسون في المدارس الحكومية النهارية

المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي، واختبار  إعداد قائمة بمهارات االستماع
ديدها ، وبعد تطبيق أداة البحث لقياس أداء التالميذ لمهارات االستماع التي سبق تح

أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة عالية من تالميذ الصف السادس االبتدائي كان أداؤهم 
( ، مما يدل على %90,7ضعيفًا على جميع مهارات االستماع ، حيث بلغت نسبتهم )

 ضعف تحصيلهم في مهارات االستماع.

                                                 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود -قسم المناهج -المناهج وطرائق التدريس المشارك أستاذ   *()
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عة من التوصيات واقتراح عدد وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجمو      
 من البحوث والدراسات.

: مهارات االستماع  ، تالميذ الصف السادس االبتدائي ، أداء أفراد الكلمات المفتاحية
 العينة. 

 

Abstract 

The study aims at identifying the level of  performance of the 6th grade 

students in the listening skills. The study sample involved 140 6th grade 

students studying at Riyadh governmental schools. To this end, a list of the 

appropriate listening skills for the 6th grade students as well as a test for 

measuring those listening skills were prepared. On applying the research 

instruments, the results of the study revealed that a high percentage (90.7 %) 

of the 6th grade students howe achieved a low level of achievement in all 

their listening skills. In view of the findings of the study, some 

recommendations and suggestions for future research were proposed. 

Key words:  

               Listening skills, 6th grade students, performance of thsample 

participants 
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 :مـقـدمـــة
تؤدي اللغة دورًا أساسيًا في حياة الفرد والمجتمع ، فهي وسيلة االتصال بين األفراد 

أنها األداة التي يعّبر بها الفرد عن أفكاره ومشاعره ، ويقف بها بعضهم ببعض ، كما 
على أفكار اآلخرين ، وعليها يعتمد في اكتساب المعارف والخبرات والمشاعر 

 واألحاسيس .
المختلفة ونظرًا ألهمية اللغة حرصت األمم على تعليمها ألبنائها في مراحل التعليم     

النواحي ، كما يعتمد عليه  تربية األبناء في جميع ، بوصفها األساس الذي يعتمد عليه
كل نشاط يقوم به األبناء سواء أكان ذلك عن طريق االستماع والقراءة أم عن طريق 

 (. 33:  1990الكالم والكتابة ) يونس والناقة وطعيمة ، 
يتضمن موقف األداء اللغوي ثالثة عناصر أساسية هي: المنتج، والمتلقي، و     

والمنتج إما أن يكون متحدثًا أو كاتبًا، والمتلقي إما أن يكون مستمعًا أو  والرسالة.
قارئًا؛ أي إّن هناك أربعة فنون لألداء اللغوي هي: االستماع والتحدث والقراءة 
والكتابة. أما الرسالة فهي مجال إعمال هذه الفنون، إنتاجًا من خالل التحدث والكتابة، 

 (.38: ص1993لقراءة )سالم، وتلقيًا من خالل االستماع وا
ومن المعروف أن اللغة استعملت مشافهة قبل استعمالها مكتوبة، وأن طبيعة تعلم     

اللغة تبدأ باالستماع؛ فالطفل يسمع، ثم يتكلم، ثم يقرأ ويكتب الحقًا. وعلى هذا 
والتحدث مثلما أن األساس فإن االستماع يمثل بداية تعلم اللغة واالستماع يتالزم 

 .لقراءة تتالزم والكتابة، فال عجب أن يقال من لم يحسن االستماع لم يحسن التحدثا
معنى ذلك أن االستماع شرط أساسي للنمو اللغوي؛  فالطفل الذي يولد أصم أو     

وبالتالي ال يستطيع القراءة والكتابة ، به عيوب في السمع ؛ ال يستطيع الكالم 
األطفال العاديين؛ فعن طريق االستماع بها غيره من بالطريقة التي يتكلم ويقرأ ويكتب 
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) والصورة ، والصورة والحركة  عن طريق ربط الصوت، يكتسب التلميذ ثروته اللفظية 
 (. 288 -287: 200غزالة ، 

وتعدُّ مرحلة التعليم االبتدائي من أهم المراحل التعليمية المختلفة ، وأجلها أثرًا في     
المرحلة يتم إعداد التلميذ الكتساب المهارات األساسية  حياة الفرد ؛ ففي هذه

والضرورية للحياة المعاصرة ، ولعل أهم هذه المهارات التي يجب أن تنمى وتعالج 
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ، مهارة االستماع.

ي ومهارة االستماع إحدى الوسائل التي يعتمد عليها التلميذ في المرحلة االبتدائية ف    
اكتساب المعلومات والمعارف المختلفة، حيث تؤدي الكلمة الشفهية دورًا مهمًا في 
عملية التعليم والتعلم ، كما أنها األداة األكثر فاعلية في المرحلة االبتدائية . ومن هنا، 
ينبغي تدريب التالميذ على هذه المهارة في سن مبكرة ، ألهميتها في عملية التعلُّم، 

 (.101: 2002) تايه والسليطي ، جتمع ، وفي الحياة بصفة عامةوفي أنشطة الم

ومخارج الحروف الصوتية ، ، األصوات  لديه قدرة على تمييز يالتلميذ الذف    
 ويستمع جيدًا إلى ما هو مختلف ، وما هو متشابه ، ويستطيع أن يميز بين األفكار

اآلخرين ، وغير ذلك من الموضوعات التي يستمع إليها من والرئيسية في الثانوية 
، سوف يساعده على االتصال باآلخرينالمهارات األساسية في تعلم اللغة ؛ فإن ذلك 

وفهم آرائهم ، والتعامل معهم بأسلوب يمكنه من االستمرار في حياته التعليمية 
 والعملية.

وهناك فرق بين السماع واالستماع واإلنصات، والسماع شيء، واالستماع شيء     
يمتاز به من سواه. فأما واإلنصات غير االثنين، فلكل مصطلح معنى خاص  آخر.

السماع فهو يعني استقبال األذن ذبذبات صوتية من مصدر معين من دون أن يعيرها 
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صوت سيارة في شارع أو  السامع اهتمامًا يذكر، ومن دون إعمال الفكر فيها كسماعنا
 قطار يمر.

ألذن ذبذبات صوتية من مصدر معين مع إعطائها أما االستماع فهو: استقبال ا    
عمال الفكر فيها. فهو عملية أكثر تعقيدًا من السماع تؤدي إلى  اهتمامًا وانتباهًا، وا 
الفهم، وبموجب التعريفين يمكن التفريق بين السماع واالستماع، فاإلنسان قد يسمع 

 شيئًا، وال يكون ، في الوقت ، نفسه يستمع إليه.
نصات فهو استماع غير أنه مستمر فالمستمع يهتم وينتبه إلى ما يسمع، أما اإل    

ولكن قد ال يكون هذا االنتباه واالهتمام مستمرين، فأنت عندما تستمع إلى خطيب قد 
تنصرف عنه أحيانًا. وعندما تستمع إلى محاضرة قد تنصرف عنها أحيانًا وتسهو ثم 

مام. أما اإلنصات فهو مستمر، والفرق بين تعود فيكون االستماع متقطع االنتباه واالهت
وبهذا المعنى  (196: ص2006)عطية، االستماع واإلنصات هو فرق في الدرجة 

َذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ جاء قوله تعالى:  األعراف: ] َواِ 
 ليس كل مستمع منصتًا.ألنه  [. فنالحظ أن اإلنصات جاء بعد االستماع204
ولقد كان ينظر إلى االستماع فيما مضى على أنه مهارة تنمو بشكل تلقائي وال     

تحتاج إلى أي جهد من المستمع، إال أن ذلك لم يعد يحدث اآلن حيث أصبح ينظر 
إليه كمهارة تحتاج إلى الكثير من النشاط والجهد الذهني من المستمع لكي يستطيع 

 Abdel وفهم رسالة المتحدث، ولكي ينجح في االتصال والتفاعل معهالتركيز 

hakeem,1995:15).) 
ويمكن القول : إن االستماع يعد عملية إنسانية مقصودة تستهدف اكتساب المعرفة     

، حيث تقوم فيها األذن باستقبال بعض حاالت التواصل اللغوي المقصود وتحلل فيها 
الل الموقف الذي يجري فيه الحديث بواسطة المخ. األصوات وتشتق معانيها من خ
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كما تلعب الخبرات والمعارف السابقة للفرد دورًا كبيرًا في فهم المسموع وتحليله ونقده 
بداء الرأي فيه .  وا 

)                ويشير والي واالستماع أكثر مهارات اللغة استخدامًا في الحياة .    
خمسين  % 50مرحلة االبتدائية يقضون ما يعادل ( إلى أن تالميذ ال 145،  2003

وجودهم بالمدرسة في المائة من وقت الدراسة بالمدرسة في االستماع ، وباقي فترة 
 يقضونها في أنشطة أخرى متعددة .

غة األخرى ، وهي عالقة تأثير وتأثر ، وهناك عالقة وثيقة بين االستماع وفنون الل    
لقراءة ، فاالستماع ضروري في فهم القراءة والدقة في فهناك عالقة بين االستماع وا

االستماع تساعد على القراءة الجيدة . كما أن هناك عالقة بين االستماع والكتابة ، 
حيث إن االستماع يساعد على التمييز بين أصوات الحروف ، ومن ثم يسهل كتابتها 

في الكتابة ، وهناك عالقة ، والمستمع الجيد تزداد ثروته الفكرية ؛ فيعبر عن أفكاره 
ن المتحدث يعكس االستماع بين االستماع والتحدث ، فالمتعلم يتحدث عما سمعه أي إ

 (.90:  1998مجاور ،  )والدقة في التحدث تكتسب باالستماع الجيد ،
وال يستطيع أحد أن ينكر دور االستماع في نشر الثقافة والمعرفة قبل ظهور     

ستماع أداة رئيسة في الحفاظ على المنطوق ، والدليل على ذلك الكتابة ، فلقد كان اال
تواتر القرآن الكريم إلينا بالشكل الذي نزل به باإلضافة إلى طريقة القراءة الصحيحة 
المأخوذة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم والتي أخذها بدوره عن جبريل عليه السالم 

ا قراءة صحيحة سليمة إال إذا سمعها من مثل آيات فواتح السور التي اليمكن قراءته
الفرد ممن حفظها ، ومن قرأها بغير استماع من غيره نطقها على غير وجهها 

) عطا ،                     الم ، الر ، حم ، عسق ، كهيعصالصحيح مثل: 
1990  :81.) 
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ه وجاءت سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم حافلة بآداب االستماع ، وكان مجلس    
صلى اهلل عليه وسلم مجلس حلم وعلم وتقى ال ترتفع فيه األصوات ، إذا تكلم أطرق 
ذا سكت تكلموا ، ال يتنازعون عنده الحديث ، من تكلم عنده أنصتوا له  جلساؤه ، وا 

 (. 436:  1422حتى يفرغ ، حديثهم حديث أولهم ) المباركفورى ، 
ى أن حسن السمع من حسن الفكر ، كما جاء في تراث العرب وأمثالهم ما يدل عل    

وسبب من أسباب العلم والفهم والتوفيق في الرأي والرد في اإلجابة ، فقد جاء في 
أمثالهم : " ساء سمعًا فساء إجابة ".وروي أنه لما سئل اإلمام علي كرم اهلل وجهه عن 

 (. 55:  2006كثرة علمه فقال : " ألنني أسمع أكثر مما أتكلم " . ) المعبر، 
ولقد اعتمد القدماء على سماع الروايات المنطوقة في نقل التراث من الماضي إلى     

الحاضر ، وذلك قبل اكتشاف الطباعة. وكانت الكتابة تأتي بعد عملية سماع المادة 
الثقافية ، بمعنى نقل هذه المادة ثم كتابتها . وهذا ما يؤكد أهمية االستماع؛ إذ إن 

يستطيع التعبير عنه ونقله بدقة كما استمع إليه أكثر من  الذي يسمع الحديث جيداً 
 (.93: 1991الذي ال يجيد هذه المهارة ) إسماعيل , 

ذا كان االستماع قد لعب دورًا عظيمًا في عملية نقل التراث الثقافي قبل اختراع      وا 
 الكتابة ، فإنه مع الضغوط التي تمارس علينا في عالمنا المعاصر ، ومع اإللحاح
المستمر لألفكار والمعلومات والمعارف والنظريات والفلسفات التي تصطدم باألذن من 
الراديو أو التلفزيون أو السينما أو عبر األقمار الصناعية ، فإنه يجب تمكين تالميذنا 
من القدرة على االستماع مع الفهم والتمييز والتعاطف والنقد والتقويم ) الناقة وحافظ ، 

2002 :112.) 
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)      ، وقد صنف كل منواالستماع أنواع بحسب المستمع وهدفه من االستماع     
(، أنواع  100 – 98:  2000( ، ) رسالن ، 220 –217:  1998مجاور ، )

 االستماع إلى :
االستماع الهامشي : وهو استماع غير مركز أو غير مؤثر انتشر بسبب كثرة  .1

أن آثاره ليست ضاره ، وهذا النوع من  وسائل اإلعالم ، وتكثر فيه المشتتات، إال
االستماع يشترط فيه لجذب المستمع إليه أن تكون المادة المسموعة منتقاة مع وعي 

 كاف بصحتها اللغوية واختيار متحدثين ذوي تأثير فعال عن طريق إلقائهم .
 االستماع اليقظ : وهذا النوع يحتاج إليه المرء في المواقف التي تكون الحاجة فيها .2

إلى الدقة والفهم أكثر ، ففي قاعات الدروس والمحاضرات يكون هذا األمر 
لقاء التعليمات.  ضروريًا. كذلك في مواقف التوجيهات وا 

االستماع المستجيب : وهذا النوع يكون فيه المستمع مشتركًا في الحديث كما في  .3
 المناقشة ، فالمستمع يستمع إلى ما يقال ويبدي رأيه .

ليلي : وهذا النوع من االستماع يحتل مكانة في نفس المستمع عندما االستماع التح .4
يفكر فيما يقال ، وربما يكون ضد خبرته وأفكاره ومعلوماته ، فيأخذ المستمع 

 بتحليل ماسمع إلبداء وجهة نظره .
االستماع الهادف : وفيه يسعى المستمع إلى الحصول على معلومات ، ومعارف ،  .5

تفاصيلها لإلفادة منها. ويتطلب هذا النوع من المستمع أن وأفكار ، والوقوف على 
 يتوقع أفكار المتحدث ويتنبأ بها.

االستماع الناقد : وفيه يترتب على المستمع أن يكون حاضر الذهن منتبهًا لما يقال  .6
، حتى يستطيع أن يناقش ويبدي رأيه فيما سمع بناء على خبرته أو خبرات 

 اآلخرين بأسلوب علمي سليم. 
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، وتتطلب هذه والتركيز عليهاولعملية االستماع مهارات ينبغي إكسابها للمتعلمين     
المهارات جهدّا بدنيّا وعقليّا من المستمع ، وقد توصلت إحدى الدراسات األجنبية إلى 
تحديد ثماني مهارات فرعية جاءت ضمن إطار الفهم االستماعي ، وهي: القدرة على 

المسموع ، واكتشاف العالقات ، وتحديد موضوع االستماع  تعيين األفكار الرئيسة في
،  ، ومعرفة معلومات وبيانات بارزة، واسترجاع معلومات مخزنة، وعمل استنتاجات

، وحددت (Powers,1986 )وفهم دالالت الكلمات المفتاحية، وتقويم األدلة والبراهين 
يز ، والتقويم الذاتي ، مهارات االستماع الواعي: بالقدرة على الترك Chamotشاموت 

وأخذ الملحوظة ، وفهم المضامين من السياق ، وعمل استنتاجات ، وتعّرف الكلمات 
 :Chamot,1987)والتعبيرات الجديدة ، واكتشاف أخطاء لغوية وتركيبية في المسموع 

. وتمكن مدكور من تحديد ست مهارات رئيسة لالستماع شملت مهارات  (71-83
والقدرة على التصنيف ، واستخالص الفكرة الرئيسة ، والتفكير التمييز السمعي ، 

(.  49 -42:  1990االستنتاجي ، والحكم على صدق المحتوى  وتقويمه ) مدكور ، 
وبرغم هذه الجهود التي بذلت من أجل تحديد مهارات االستماع ، إال أن معظم هذه 

اع األساسية ، ومازال المحاوالت والدراسات لم تمس مباشرة مكونات مهارة االستم
التنبؤ البحث في هذا المجال محدودًا ، وأكد بعض المتخصصين أن القدرة على 

إحدى أهم مهارات االستماع الفعال ، وهناك من يضع االنتباه أو التركيز على رأس 
(. وقد ُحدِّدت مهارات 170: 1997قائمة المهارات الجزئية لالستماع ) نصر، 

 ) عطا ،إكسابها للمتعلمين في المرحلة االبتدائية فيما يلي:االستماع التي ينبغي 
 2010( ، )إبراهيم وخلف اهلل ،  136 -134:  1999) عصر ،  ( 84:  1996

( تحديد الفكرة العامة للنص المسموع ،وتذكر التفاصيل المهمة في النص  56:
ت في القصة المسموع ، تذكر تسلسل األفكار واألحداث المسموعة ، وتحديد الشخصيا
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، وتحديد المعنى المناسب للكلمة من خالل السياق ، وتلخيص نص الحديث المسموع 
صدار أحكام مبررة على النص المسموع ، وتوقع النتائج والنهايات الممكنة  ، وا 
دراك الحالة الشعورية المسيطرة على المتحدث ، وتطبيق ما  لألحداث المسموعة ، وا 

اقف أخرى مشابهة. ولكي يكون تدريس معلم اللغة ورد في النص المسموع في مو 
البد أن تكون مهارة التالميذ في  –بصفة عامة  –العربية تدريسًا فعااًل في فنون اللغة 

االستماع جيدة؛ ألن هذه المهارة تؤثر في نمو وتوظيف فنون اللغة األخرى ، وفي 
 المواد األخرى .

 
مهارات االستماع وتنميتها، ومن هذه وقد أجريت بعض الدراسات التي اهتمت ب    

( التي هدفت إلى تنمية مهارات  Patricia,1994الدراسات: دراسة باتريشيا) 
االستماع لدى التالميذ ذوي الحاجات الخاصة ، وقد أثبتت الدراسة فعالية البرنامج 

ات المقترح في إكساب التالميذ القدرة على فهم الدالالت الصوتية ، وسرعة فهم المفرد
 اللغوية.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى أداء طلبة الصف 1997وأجرى نصر )    
األول الثانوي األكاديمي في عدد من المدارس الثانوية بمدينة إربد وضواحيها في 

، في خمس مهارات جزئية متفرعة عنهاشمال األردن في مهارات االستماع الكلية و 
لتخصص ، والتفاعل بينهما على تحديد مستوى وتقصي أثر كل من متغيري الجنس وا

( طالبًا وطالبة تم 1476األداء في المهارة الكلية ، وقد تكونت عينة الدراسة من )
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ، وتم إعداد اختبار موضوعي يقيس مهارات 

( بين 0,001االستماع ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائيًا بمستوى )
متوسطات درجات أفراد العينة في مهارات االستماع الكلية يعزى إلى الجنس لصالح 
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اإلناث ، ولم تظهر الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في الدرجات تعزى إلى متغير 
 التخصص األكاديمي.

معرفة أثر االستماع في تنمية مهارات اللغة  (Lowra,1999)وهدفت دراسة لورا     
صلت نتائج الدراسة إلى أن التركيز على االستماع كمدخل رئيسي في تدريس ، وتو 

اللغة أدى إلى تحسن واضح في مستويات األداء اللغوي عامة ، واألداء الشفوي 
 خاصة.

( فقد هدفت إلى تقويم أداء تالميذ الحلقة األولى من 2001وأما دراسة الصوافي )    
الحكومية التابعة لمديرية مسقط التعليمية التعليم األساسي في عدد من المدارس 

بسلطنة عمان في مهارات االستماع ، والوقوف على مدى اختالف أداء تالميذ الصف 
الثالث في هذه المهارات باختالف المنهجين ) القديم والمطور ( ، وتكونت عينة 

أداء التالميذ ( تلميذ وتلميذة من الصف الثالث، وُأِعدَّ اختبار لتقويم 200الدراسة من )
في مهارات االستماع.وأوضحت النتائج انخفاض مستوى التالميذ في مهارات 

 االستماع.
( (Barr,dittmaar,sheraden, 2002وقدمت دراسة بار، وديتمار، وشيرادين     

برنامجًا لتحسين مهارات االستماع لدى طالب المدارس المتوسطة بهدف زيادة 
دراسة إلى عدم قدرة الطالب على االستماع الجيد الذي تحصيلهم الدراسي ، وأشارت ال

انعكس سلبًا على أدائهم الدراسي ، وقد توصل الباحثون بعد تطبيق البرنامج ولمدة 
( أسبوعًا إلى أن هذه المتغيرات البحثية أدت إلى تحسن ملحوظ في مهارة 16)

في مختلف  مما انعكس أثره إيجابيًا في زيادة تحصيلهم االستماع لدى الطالب
 المقررات الدراسية .

( إلى تقويم مهارات االستماع لدى تالميذ الصف 2004وهدفت دراسة حواس )    
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الرابع االبتدائي، وتقويم أداء المعلم لتنمية هذه المهارات ، وتكونت عينة الدراسة من 
هرت مت االستبانة أداة للدراسة ، وأظ( معلمًا ، واستخد20( تلميذ وتلميذة ، و)400)

النتائج أن المستوى الحالي لتدريس مهارات االستماع وتنميتها منخفض ولم يصل إلى 
 مستوى جيد، وأشارت إلى ضعف التالميذ في مهارات االستماع .

دراسة هدفت إلى معرفة تصور المتعلمين  (Graham,2006)وأجرى جراهام     
تتراوح أعمارهم مابين لفهم المسموع ، وتكونت عينة الدراسة من طالب إنجليزيين 

( سنة ، وذلك لفهم المسموع باللغة الفرنسية ، وتم إعداد استبانه طبقت على 16-18)
عينة الدراسة. وقد بينت نتائج الدراسة أن الطالب في المرحلة بعد اإللزامية يشعرون 
بأن فهم المسموع لديهم أقل من ذي قبل ، حيث برزت لديهم مشكلة رئيسة عندما 

لتعامل بشكل كاف وبسرعة مع النصوص ، ونطق الكلمات الفرنسية المفردة ، أرادوا ا
وتكوين جمل بمفردهم ، عالوة على ذلك صعوبات في االستماع وضعف القدرة في 

 هذه المهارة.
( إلى تعرُّف مدى امتالك طالب المرحلة 2008وهدفت دراسة الناقة وشيخ العبد )    

( تلميذًا من الصف 42ونت عينة الدراسة من )األساسية لمهارات االستماع ، وتك
( تلميذًا من الصف العاشر ، تم اختيارهم من مدرستين من مدارس خان 44التاسع و)

يونس بفلسطين، وُأِعدَّ اختبار لمعرفة امتالك هؤالء التالميذ لمهارات االستماع ، 
ستماع وأظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى تالميذ العينة في جميع مهارات اال

 المطلوبة عدا مهارة ترتيب األفكار الواردة في النص المسموع .
وبالرغم من أهمية االستماع في إكساب التلميذ مهارات اللغة المختلفة في مرحلة     

التعليم االبتدائي ؛ إال أنه لم يحظ باهتمام الباحثين والتربويين ، رغم أنها المرحلة 
ذ على االستماع الجيد . فما زالت دروس االستماع األساسية التي يدرب فيها التلمي
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تنفذ في المدارس بطريقة عشوائية ومحدودة ، األمر الذي أدَّى إلى شكوى من عدم 
قدرة معظم التالميذ على االستماع ، وهذا ما أشارت إليه نتائج كثير من الدراسات 

منها دراسة والبحوث السابقة التي تؤكد ضعف التالميذ في مهارة االستماع ، و 
،  (Graham,2006)( ، ودراسة جراهام 2004( ، ودراسة حواس )2001الصوافي )

 (.2008ودراسة الناقة وشيخ العبد )
ومن خالل الواقع الحالي لتدريس مادة اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية ، ومن     

ة في عدد من واقع المالحظات الميدانية للباحث أثناء إشرافه على التربية الميداني
المدارس االبتدائية بمدينة الرياض ، وحضوره بعض حصص اللغة العربية اتضح أن 
تالميذ الصف السادس يستمعون إلى المعلم دون تفاعل ، وتواصل ، وتركيز ، وفهم ، 
بداء رأي أو وجهة نظر أو تحليل . كما أجرى الباحث بعض المقابالت مع عدد من  وا 

معرفة مدى االهتمام باالستماع ومهاراته ، وقد أكد هؤالء معلمي اللغة العربية ؛ ل
المعلمون أنه ال يوجد منهج محدد لتعليم االستماع ، وال يوجد حصة لالستماع في 

 خطة اللغة العربية في الصف السادس االبتدائي .
وقد أسهمت هذه األمور في تعميق إحساس الباحث بمشكلة الدراسة ، وتأكده من     

فة مستوى أداء التالميذ في مهارات االستماع . وحسب معرفة الباحث ضرورة معر 
واطالعه فإنه لم يعثر على دراسة واحدة في المملكة العربية السعودية تناولت بالبحث 
تقويم أداء التالميذ في مهارات االستماع ، ولذا فإن من المؤمل أن تسد هذه الدراسة 

 ثغرة في الميدان.
 مشكلة الدراسة: 

نتائج الدراسات السابقة التي أجريت  خالل المؤشرات السابقة المتمثلة في من 
حول مهارة االستماع ، وآراء التربويين ، والوقوف على الواقع الحالي لتدريس اللغة 
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من واقع المالحظات الميدانية التي قام بها الباحث ؛  -العربية بالمرحلة االبتدائية
عربية بتنمية مهارات االستماع ، وترتب على ذلك يتضح قلة اهتمام معلمي اللغة ال

 تدني مهارات االستماع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وعدم قدرتهم على فهم ما
يسمعونه ، واستخالص األفكار من الحديث المسموع ، وعدم قدرتهم على تقييم 

الفعلي  تعرف المستوىالحديث المسموع ، ومن هنا فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في 
 .ألداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مهارات االستماع

 
 :أهداف الدراسة

 -تهدف هذه الدراسة إلى: 
 تحديد مهارات االستماع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي. -1
لمهارات االستماع الالزمة  تعرُّف مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي -2

 لهم.
تصور مقترح لتطوير تدريس مهارات االستماع وتنميتها لدى تالميذ الصف  تقديم -3

 السادس االبتدائي .
 

 :أسئلة الدراسة
 يسعى البحث الحالي لعالج هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما مهارات االستماع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي ؟ -1
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 ميذ الصف السادس االبتدائي لمهارات االستماع ؟ما مستوى أداء تال -2
ما التصور المقترح لتنمية مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مهارات  -3

 االستماع ؟ 
 أهمية الدراسة:

 :تظهر أهمية الدراسة فيما يلي 
ُيقدم البحث الحالي إطارًا نظريًا يتناول مفهوم االستماع،  من الناحية النظرية: .1

 وأنواعه ، ومهاراته ، وأهميته.
 : قد يفيد هذا البحث: من الناحية التطبيقية .2

تالميذ الصف السادس االبتدائي، حيث ُيسهم في تحديد مهارات االستماع  .أ
 األساسية المناسبة لقدراتهم. 

معلمي اللغة العربية، وذلك من خالل زيادة وعيهم بطبيعة االستماع، ومهاراته؛   .ب
 طوير تدريسه ،وتنميته لدى التالميذ.مما يساعدهم في ت

مخططي مناهج اللغة العربية، وذلك من خالل توجيه نظرهم إلى مهارات   .ج
االستماع المناسبة لهذه المرحلة وتضمينها في البرامج المقدمة للتالميذ في 

 صورة أنشطة مختلفة ُتساعد في التدريب على هذه المهارات وتنميتها.
ن يفتح هذا البحث المجال أمام الكثير من البحوث الباحثين، فمن المتوقع أ .د

 والدراسات المشابهة في مجال االستماع ومهاراته المتعددة. 
 :محددات الدراسة
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 تقتصر الدراسة الحالية على:  
مدارس مدينة الرياض االبتدائية الحكومية النهارية التابعة إلدارة تعليم البنين  .1

 .والتعليمبوزارة التربية 

وُتعد تنمية مهارات ائية من تالميذ الصف السادس االبتدائي، عينة عشو  .2
االستماع في هذا الصف أساسًا مهمًا يعتمد عليه بوصفه نهاية صفوف 
المرحلة ، وخصوصًا أن التالميذ يتوقع أن يكونوا قد اكتسبوا المهارات 

 األساسية في اللغة العربية ؛ مما يؤهلهم الكتساب مهارات االستماع.

رات االستماع األساسية المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي، بعض مها .3
 والتي تم تحديدها من خالل قائمة المهارات الُمعدة لذلك.

 

 مصطلحات الدراسة:  
 التقويم: -1

عملية إصدار حكم على قيمة األشياء أو الموضوعات ، أو األفكار ، ومن ثم      
ا ، تمهيدًا التخاذ قرارات أو إجراءات عملية تحديد جوانب القوة والقصور في كل منه

 (.6: 2001)خطاب ، بشأنها 
الحكم الموضوعي على أداء تالميذ الصف ويقصد به في البحث الحالي :     

السادس االبتدائي في مهارات االستماع ؛ لتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف التي 
 ستماع .يمكن التوصل إليها نتيجة تطبيق اختبار مهارات اال
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 األداء:-2

يصدر عن الفرد من سلوك  ( بأنه : " ما33: 1999عرفه اللقاني والجمل )      
لفظي أو مهاري ، وهو يستند إلى خلفية معرفية ووجدانية معينة ، وهذا األداء يكون 

 عادة على مستوى معين يظهر منه قدرة الفرد أو عدم قدرته على عمل ما " .
حث الحالي : قدرة المتعلم على األداء اللغوي الصحيح عن ويقصد به في الب     

 طريق االستماع في ضوء االختبار.

 مهارات االستماع : -3
( المهارة بأنها " السهولة والدقة في إجراء عمل من 32:  1992عرف صالح )     

 نتيجة التعليم". وتنمواألعمال 

شتمل على عمليات عقلية ( االستماع بأنه " فن ي75: 1991وعرف مدكور )      
معقدة ، يعطى فيه المستمع اهتمامًا خاصًا وانتباهًا مقصودًا لما تتلقاه أذنه من 
أصوات النظام الصوتي اللغوي بقصد التمييز ، والفهم ، والتحليل ، والتركيب ، والنقد 

 ، والتقويم " .

لمقيسة في موقف ويقصد بمهارات االستماع في الدراسة الحالية : مظاهر األداء ا    
من مواقف االتصال ، والتي تتصل بجوهر االستماع والرسالة المسموعة ؛ صوتيًا 
وحرفيًا ؛ بما يكشف عن قدرة التلميذ على التمييز والتفسير واستخالص النتائج. 

 وتقاس مهارات االستماع إجرائيًا من خالل أداء التلميذ الختبار يعده الباحث.
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جراء يةمنهج  اتهاالدراسة وا 

تتبع الدراسة الحالية في إجراءاتها المنهج الوصفي التحليلي،  :منهج الدراسة :أوالا 
وذلك من خالل تتبع مهارات االستماع في الدراسات والبحوث السابقة لتحديد 
مهارات االستماع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي، وتعرُّف مستويات 

ئي لهذه المهارات، ثم تحليل النتائج والبيانات أداء تالميذ الصف السادس االبتدا
 وتفسيرها.

تكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الصف : مجتمع الدراسة وعينتها :ثانياا 
السادس االبتدائي بمدارس التعليم العام في مدينة الرياض، ويقدر عددهم 

اض ( مدرسة ابتدائية في مدينة الري 998( تلميذًا ينتمون إلى )  31734)
هـ  الصادر عن 1434/1435)حسب ماجاء في الدليل اإلحصائي السنوي لعام 

 قسم اإلحصاء بإدارة التعليم بمنطقة الرياض(.
وتمثلت عينة الدراسة في تالميذ الصف السادس االبتدائي الذين تم اختيارهم 

 ، كما يلي:Multi- stage sampleبالطريقة العشوائية العنقودية متعددة المراحل 
االختيار العشوائي لثالثة مكاتب إشرافية تابعة إلدارة التربية والتعليم  لمرحلة األولى:ا

 بمدينة الرياض، وقد وقع االختيار على المكاتب اإلشرافية  التالية: 
 .مكتب اإلشراف التربوي بالشمال 
 .مكتب اإلشراف التربوي بالروابي 
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 .مكتب اإلشراف التربوي بالروضة 
االختيار العشوائي لمدرسة من المدارس االبتدائية التابعة لكل مكتب  المرحلة الثانية:

 إشرافي، وقد وقع االختيار على المدارس التالية: 
  .مدرسة مالك بن سنان بالنزهة 
 .مدرسة سعد بن أبي وقاص بالروابي 
 .مدرسة أبي العالية بالروضة 

االبتدائي لكل  االختيار العشوائي لفصلين من الصف السادسالمرحلة الثالثة: 
( من مدرسة مالك 1/5( ، و)1/1مدرسة، وقد وقع االختيار العشوائي على فصلي )

( بمدرسة سعد بن 1/2( ، و)1/1العشوائي على الفصلين )بن سنان، ووقع االختيار 
( بمدرسة 1/3( ، و)1/2أبي وقاص بالروابي ، ووقع االختيار العشوائي على فصلي )

 ( تلميذًا. 140ناًء على ذلك بلغ مجموع أفراد عينة الدراسة )وب ،أبي العالية بالروضة
 تتمثل األدوات التي استخدمت في الدراسة الحالية فيما يلي: ثالثاا: أدوات الدراسة:

 إعداد قائمة بمهارات االستماع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي: -1
ع المناسبة لتالميذ الصف لتحقيق هدف الدراسة ُأعّدت قائمة بمهارات االستما

 ( وفق الخطوات التالية:2السادس االبتدائي )ملحق
تحديد الهدف من قائمة المهارات: يتمثل الهدف من هذه القائمة في تحديد  .أ

 مهارات االستماع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي.
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تحديد مصادر بناء قائمة المهارات:تم بناء قائمة المهارات من خالل مجموعة  .ب
 من المصادر:

 .البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالبحث الحالي 
 .اإلطار النظري للبحث 
 .أهداف تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية 
 .االتجاهات الحديثة في تعليم االستماع 
  1434       المقرر على تالميذ المرحلة االبتدائية لعامكتاب لغتي الجميلة /

 هـ 1435
 .آراء بعض المتخصصين من أساتذة طرق تدريس اللغة العربية 

 ضبط القائمة: للتأكد من صدق القائمة تم عرضها في صورتها المبدئية على .ج
(، 1عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طرق تدريس اللغة العربية)ملحق 

 هدف معرفة مدى صدق القائمة، ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله،وذلك ب
وقد أجمع المحكمون على أن جميع المهارات التي تضمنتها القائمة المبدئية 
مناسبة ومهمة لتالميذ الصف السادس االبتدائي، ورأى بعض المحكمين إعادة 

كر صياغة مهارة " تذكر بعض المعلومات في النص المسموع " إلى " تذ
التفاصيل المهمة في النص المسموع " وكذا إعادة صياغة مهارة " ترتيب األفكار 
الواردة في النص المسموع " إلى " تذكر تسلسل األفكار واألحداث المسموعة " 
عادة صياغة مهارة " الحكم على النص المسموع في ضوء الخبرات السابقة "  وا 
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عادة صياغة مهارة " التنبؤ  إلى " إصدار أحكام مبررة على النص المسموع " وا 
بالنتائج بعد االستماع ألحداث متسلسلة " إلى " توقع النتائج والنهايات الممكنة 
لألحداث المسموعة " وتم حذف مهارة " استخالص بعض النتائج الصحيحة من 
ضافة مهارة  " تحديد معاني بعض الكلمات في النص  النص المسموع " ، وا 

 المسموع ".
مّر إعداد هذا االختبار بعدة خطوات يمكن تلخيصها ار مهارات االستماع: اختب -2

 فيما يلي: 
تحديد هدف االختبار: يهدف هذا االختبار إلى تعرف مدى اكتساب تالميذ  -أ

الصف السادس االبتدائي .)مجموعة البحث( لمهارات االستماع التي تضمنتها 
 القائمة.

إعداد االختبار اعتمدت الدراسة الحالية في  تحديد مصادر بناء االختبار: عند -ب
 بناء االختبار واشتقاق مادته على المصادر التالية:

 قائمة مهارات االستماع السابق إعدادها. -
ما تضمنته البحوث والدراسات السابقة التي ُأجريت في مجال االستماع من نتائج   -

 واقتراحات.
 داد اختبار االستماع.الكتابات التربوية المرتبطة بكيفية إع -
مقرر لغتي الجميلة المقرر على تالميذ الصف السادس االبتدائي وبخاصة ما  -

 يتصل منه باالستماع.
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 أدبيات المناهج وطرق تدريس اللغة العربية. -
تعليمات االختبار: بعد االنتهاء من وضع مفردات االختبار، وضعت تعليمات  -ج

وى التالميذ، توضح لهم الهدف من االختبار، االختبار بلغة سهلة ومناسبة لمست
وقد وضحت هذه التعليمات كتابة البيانات على ورقة اإلجابة، وضرورة قراءة 
كل سؤال قراءة جيدة قبل إجابته، واإلجابة عن جميع األسئلة، وعدم ترك أي 

 سؤال دون إجابة.
سئلة محتوى االختبار: اشتمل االختبار على ثالثة نصوص،ويلي كل نص أ -د

متنوعة تغطي مهارات االستماع، حيث يقيس كل سؤال مهارة محددة. وجاءت 
 أسئلة االختبار من نوع االختبار الموضوعي ، والمقالي.

( 16صالحية الصورة األولية لالختبار: تكون االختبار في صورته األولية من ) -ه
آرائهم تعرُّف بهدف  (1سؤااًل ، تم عرضه على مجموعة من المحكمين )ملحق

ومالحظاتهم حول االختبار فيما يتعلق بمدى مناسبة كل سؤال لمستوى تالميذ 
الصف السادس االبتدائي، ومدى سالمة الصياغة اللغوية لكل سؤال، وتعديل 
بعض المفردات بالحذف أو اإلضافة، وقد أبدى بعض المحكمين بعض 

م تعديله ، الملحوظات حول بناء هذا االختبار وفي ضوء هذه الملحوظات ت
عداد الصورة النهائية لالختبار )ملحق ( ، الذي تكون من ثالثة نصوص ، 3وا 

وأربعة وعشرين سؤااًل متنوعًا، وأصبح قاباًل للتطبيق ، وتم تطبيق االختبار في 
 صورته النهائية على عينة استطالعية. 
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، أصبح التجربة االستطالعية لالختبار:بعد التعديالت التي أبداها المحكمون -و
(، ومن ثم إجراء 3االختبار صالحًا للتطبيق بصورته النهائية ) ملحق الدراسة 

التجربة االستطالعية لالختبار، حيث قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة 
 عشوائية )مجموعة استطالعية( من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدرسة

هــ 1434/ 3/11         تاريخ ( تلميذًا، وذلك ب30هيب بن سنان ، بـلغت )ص
 ،وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي: 

مدى وضوح مفردات االختبار:بعد عرض االختبار على العينة  تعرُّف -1
االستطالعية ومن إجابات الطالب تأكد الباحث من مدى وضوح مفردات 

في فهم هذه االختبار وخلوها من التعقيد، حيث إن التالميذ لم يجدوا صعوبة 
 المفردات.

ُحسب الزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة حساب الزمن المناسب لالختبار:  -2
االختبار بإيجاد متوسط الوقت الذي استغرقه أول تلميذ وآخر تلميذ حيث تراوح 

 ( دقيقة.43( دقيقة، وبهذا يكون زمن االختبار)45-41بين )
ب صدق االختبار على الصدق حساب صدق االختبار: اعتمد الباحث في حسا -3

المنطقي )صدق المحكمين( وذلك من خالل عرض االختبار في صورته 
األولية على مجموعة من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس، وتم 
تعديله في ضوء ما أسفرت عنه مالحظاتهم، ثم عرض مرة ثانية للتأكد من 
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ى سالمته ومناسبته ، صحة ومناسبة ما وضع لقياسه، وقد أجمع المحكمون عل
 هـ .            11/11/1434وتم تطبيق االختبار على عينة البحث بتاريخ 

تم حساب معامل ثبات االختبار، عن طريق  :حساب معامل ثبات االختبار -4
نفسها بفاصل زمني قدره  إعادة االختبار على المجموعة االستطالعية
مشابهة لظروف التطبيق األول أسبوعان، وقد ُروعي أن تكون ظروف التطبيق 

من حيث زمن التطبيق وترتيب الحصص، وتم حساب معامل االرتباط بين 
درجات الطالب في االختبار األول واإلعادة باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

(، وهي 0,709(، وبتطبيق المعادلة بلغ معامل الثبات )653، 1996الغريب، )
 صالحية االختبار للتطبيق. قيمة مرتفعة إلى حد ما، مما يؤكد

طريقة تصحيح االختبار، وتقدير درجاته: حتى يمكن تصحيح االختبار وتقدير  -5
درجات التالميذ بطريقة محددة وواضحة، أعد الباحث استمارة لتصحيحه وتقدير 
درجاته، ووضع لقياس كل مهارة ثالثة أسئلة ،بواقع ست درجات لكل مهارة ، 

( درجة. وبالنسبة لألسئلة 48ت بعدد األسئلة وهو )وبذلك يكون عدد الدرجا
الموضوعية فإن التلميذ يمنح درجتين لإلجابة الصحيحة، وصفرًا لإلجابة 
الخاطئة ، أما بالنسبة لألسئلة المقالية فروعي عدم التقيد باإلجابة الحرفية 

حددة لنموذج اإلجابة عند تقدير درجات التالميذ ، ولما كانت األسئلة المقالية م
كميًا بذكر جملة أو جملتين ... الخ  من النص المسموع ، أو ترتيب بعض 
الجمل المسموعة حسب تسلسل األحداث ، وتمييز الكلمات المتشابهة صوتًا ، 



 2017ألول،ا ،العددعشر تاسعالإربد للبحوث والدراسات،المجلد                              .البكر   د... تقويم أداء تالميذ

238 

 

صدار أحكام مبررة على بعض المواقف في النص المسموع ، فإن التلميذ  وا 
ذا قدم اثنتين أو يمنح نصف الدرجة إذا قدم واحدة ، ويمنح الدرجة كاملة إ

 أكثر.
 
 
 
 
 
 
 ( : مهارات االستماع وأرقام األسئلة التي تقيسها وتوزيع الدرجات عليها1جدول )

 توزيع الدرجات أرقام األسئلة التي تقيس كل مهارة مهارات التذوق األدبي م

 ست درجات 17، 10، 1 في النص المسموعالتفاصيل المهمة تذكر  1

 ست درجات 19، 9،  2 للنص المسموعتحديد الفكرة العامة  2

 ست درجات 18، 11،  3 تذكر تسلسل األفكار واألحداث المسموعة 3

 ست درجات 20، 14،  4 .تلخيص المادة المسموعة في عدة جمل 4

5 
تحديد معاني بعض الكلمات في النص المسموع 

. 
 ست درجات 24،  16،  5

 ست درجات 23، 12،  6 .تمييز الكلمات المتشابهة صوتاً  6

 ست درجات 22، 15،  7 .إصدار أحكام مبررة على النص المسموع 7
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8 
توقع النتائج والنهايات الممكنة لألحداث 

 .المسموعة
 ست درجات 21، 13،  8

 
 مناقشتهاالدراسة و  نتائج

 فيما يلي عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، وفقًا لتسلسل أسئلتها: 
 ونصه:أوالا:إجابة السؤال األول 

 ما مهارات االستماع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائي ؟""
 لإلجابة عن هذا السؤال، تم اتباع الخطوات التالية:  
االطالع على بعض البحوث والدراسات السابقة والتي تضمنت مجموعة من  -

 القوائم الخاصة بمهارات االستماع.
 رحلة االبتدائية.تعرُّف أهداف تدريس اللغة العربية بالم -
 تعرُّف آراء العاملين في ميدان تدريس اللغة العربية. -

 ثانياا: إجابة السؤال الثاني ونصه:
 ما مستوى أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي لمهارات االستماع ؟""

لإلجابة عن السؤال الثاني، تم إعداد اختبار في مهارات االستماع، وتطبيقه    
ميذ الصف السادس االبتدائي، وتم تفريغ البيانات التي تم على عينة من تال

ثم حساب  بكل مهارة من المهارات الثماني لالستماع،الحصول عليها والخاصة 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وفيما يلي عرض النتائج التي تم 

 التوصل إليها:
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 ككل: لمهارات االستماعتالميذ الصف السادس االبتدائي  أداءمستوى  أوالا:
اعتمد ، تالميذ الصف السادس االبتدائي لمهارات االستماع ككلمستوى أداء  لتحديد

 وفق المعادلة التالية: تالميذالباحث على تحويل الدرجات التي حصل عليها ال

100

48*v
x  

 حيث :
x 100المحولة لتصبح من  تلميذ: عالمة ال 
v والتي حصلها في اختبار االستماع فعليةال تلميذ: عالمة ال 

بشكل علمي و  التالميذوالهدف من تحويل الدرجات هو اعتماد فئات وتقديرات 
على جميع المهارات معًا وعلى كل مهارة على  التالميذمنهجي حسب نتائج 

 حدة ،وذلك على النحو التالي:
 (2جدول )

تماع للعالمة الكلية على توزيع درجات التالميذ وتقديراتهم على اختبار االس
 جميع المهارات

 ولكل مهارة على حدة
 التقدير 6عالمة التلميذ من  48عالمة التلميذ من  100عالمة التلميذ من 

 ضعيف 3إلى أقل من   0من  24أقل من  50أقل من 
 متوسط 3,60إلى أقل من   3من  33,6إلى أقل من  24من  70إلى أقل من  50من 

من أو يساوي إلى أقل  70من 
100 

إلى أقل من أو  33,6من 
 48يساوي 

إلى أقل من أو  3,60من 
 6يساوي 

 جيد
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( توزيع التالميذ وفقًا لنتائجهم على االختبار الكلي لجميع 3ويوضح الجدول )  

 المهارات
 (3جدول )

 على العالمة الكلية الختبار االستماع تالميذالتوزيع التكراري لعالمات ال
 النسبة المئوية التكرار فئة العالمة

 % 90,7 127 24أقل من
 % 7,9 11 33,6أقل من  إلى24من

 %1,4 2 48أقل من أو يساوي إلى  33,6من 

أن مستوى أداء التالميذ ) أفراد العينة ( بصفة عامة في ( 3يتضح من جدول )و  
لعينة نجد االستماع لم يكن مرضيًا ، وعند تحليل مستويات األداء عند أفراد امهارات 

أن نسبة عالية من التالميذ كان أداؤهم ضعيفًا على جميع المهارات ،حيث بلغت 
( ، مما يدل على ضعف تحصيلهم في مهارات االستماع ، كما  % 90,7نسبتهم  )

( مستوى أدائهم لمهارات االستماع متوسط ، كما %8) ( تلميذًا ، أي مانسبته11كان )
ويمكن ، جيد   ا( مستوى أدائهم %1,4أي مانسبته )( فقط ، 2يالحظ  أن تلميذين )

 ( التالي: 1توضيح ذلك من خالل الشكل )
 

 (1شكل رقم )
 المدرج التكراري لتوزيع درجات التالميذ على جميع مهارات االستماع
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على العالمة الكلية  تالميذويتضح من الشكل السابق أن توزيع درجات ال      

من التوزيع الطبيعي ، وحسب القاعدة  اً ان قريبالختبار مهارات االستماع ك
كان معدل  تالميذمن ال %68ن حوالي إ( فEmpirical Ruleالتجريبية ) 

، بمعنى أن ثلثي التالميذ (21,53و الدرجة  9,81)بين   اً درجاتهم محصور 
عالمة الحد الفاصل بين مستوى ضعيف ، ومتوسط  قل منأ كانت درجاتهم

 .عالمة  2.5بحوالي 
 :لكل مهارة من مهارات االستماعتالميذ الصف السادس االبتدائي  أداءمستوى  :انياا ث

تالميذ تم التوصل إليها الخاصة بمستوى أداء  يالنتائج التالجدول التالي يعرض 

 :لكل مهارة من مهارات االستماعالصف السادس االبتدائي 
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 االستماعن مهارات لكل مهارة م( مستويات أداء التالميذ 4جدول )

 المهــارة
المتوسط 
 مستوى األداء االنحراف المعياري النسبة % الحسابي

في النص التفاصيل المهمة تذكر 
 المسموع

 متوسط 1,672 62% 3,7143

تحديد الفكرة العامة للنص 
 المسموع

 ضعيف 1,653 37% 2,2429

تذكر تسلسل األفكار واألحداث 
 المسموعة

 ضعيف 1,414 40% 2,4143

تلخيص المادة المسموعة في 
 عدة جمل

 
1,0714 

 
18% 

 
1,279 

 
 ضعيف
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تحديد معاني بعض الكلمات في 
 النص المسموع

 
2,8143 

 
47% 

 
1,951 

 
 ضعيف

 ضعيف 1,383 %39 2,3500 تمييز الكلمات المتشابهة صوتاا 

إصدار أحكام مبررة على النص 
 المسموع

 ضعيف 0,817 8% 0,4643

 والنهاياتتوقع النتائج 
 الممكنة لألحداث

 المسموعة

 ضعيف 0,943 10% 0,6000

 ضعيف 5.865 %33 15.67 مهارة االستماع ككل

( أن مـهارات االستماع التي حصلت على أعلى مستوى أداء 4من الجدول )ويتضح 
، حيث بلغت  " تذكر التفاصيل المهمة في النص المسموع ")متوسط( هي مهارة 
( ، في حين جاء مستوى أداء التالميذ %62تالميذ لهذه المهارة )نسبة متوسط أداء ال

حيث بلغت نسبة  " تحديد معاني بعض الكلمات في النص المسموع "لمهارة  ضعيفاً 
" تذكر تسلسل األفكار ( ، ويليها مهارة  %47متوسط أداء التالميذ لهذه المهارة ) 

 %40)  الميذ لهذه المهارة حيث بلغت نسبة متوسط أداء التواألحداث المسموعة " 
( ، ومهارة  %39حيث بلغت النسبة ) " تمييز الكلمات المتشابهة صوتاا " (، ومهارة 

" تلخيص المادة ( ، ومهارة  %37بنسبة )  " تحديد الفكرة العامة للنص المسموع "
، حيث بلغت نسبة متوسط أداء التالميذ لهذه المهارة )  المسموعة في عدة جمل "
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حيث لألحداث المسموعة "  الممكنة" توقع النتائج والنهايات ، يليها مهارة  ( 18%
حيث " إصدار أحكام مبررة على النص المسموع " ( ، ومهارة  %10بلغت النسبة ) 

أما مهارات االستماع ككل فقد (. %8هذه المهارة )بلغت نسبة متوسط أداء التالميذ ل
( وهو مستوى ضعيف ، ويمكن توضيح  %33بلغت نسبة متوسط أداء التالميذ لها ) 

 ( التالي:2ذلك من خالل الشكل )
 
 
 

 
 أداء التالميذ لمهارات االستماع (  النسب المئوية لمتوسطات2شكل )
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ويالحظ أن نسبة عالية من تالميذ الصف السادس االبتدائي  كان أداؤهم    

، ويمكن أن يعزى هذا الضعف إلى عدة أسباب ضعيفًا في مهارات االستماع 
 منها :

عدم االهتمام بتنمية مهارات االستماع ، وربما يرجع ذلك إلى عدم تخصيص  -
 مساحة زمنية لتدريس االستماع والتدريب على مهاراته .

وقد يرجع ضعف مستوى أداء التالميذ إلى قلة استخدام معلمي اللغة العربية  -
ة لألنشطة المناسبة لتنمية االستماع لدى التالميذ ؛ مثل بالمرحلة االبتدائي
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االستماع إلى القصص والحكايات ، واالستماع إلى األناشيد الوطنية والدينية ، 
 واالستماع إلى أصوات األشياء المحيطة.

ضعف تركيز انتباه التالميذ أثناء االستماع ، وكثرة حركتهم ، وخاصة أن  -
 تقرار لتحقيق التركيز واالنتباه .االستماع يحتاج إلى االس

 ضعف التالميذ في القراءة ، وبعض المتغيرات األخرى كمستوى الذكاء .-
انخفاض مستوى أداء التالميذ في مهارات االستماع بشكل واضح في هذه  -

؛  2001الدراسة جاء متفقًا مع عدة دراسات منها دراسة كلِّ من: ) الصوافي ، 
(. 2008؛ الناقة وشيخ العبد ،  Graham, 2006جراهام ؛  2004حواس ، 

ن  والتي أظهرت نتائجها تدني مستوى أداء التالميذ في مهارات االستماع ، وا 
 كانت تلك الدراسات قد أجريت على مراحل وصفوف تعليمية مختلفة .

 
 ثالثاا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

ضع تصور مقترح لتحسين لإلجابة عن السؤال الثالث، والذي يهدف إلى و 
مستوى أداء تالميذ الصف السادس في مهارات االستماع ، حيث قامت الدراسة 
الحالية بوضع تصور مقترح في ضوء ما كشفت عنه هذه الدراسة بجانبيها 

ستراتيجيات هذا المقترح: أهدافًا، ومحتوى، واالنظري والعملي ، وقد تضمن 
 التفصيل فيما يأتي:تدريس، وأساليب تقويم، يمكن عرضها ب
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 أهداف التصور المقترح:
 يهدف هذا التصور إلى:    

مساعدة معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية على تحسين مستوى أداء  -أ
تالميذهم في االستماع ، وذلك من خالل تزويد المعلمين بالخطوات ومداخل 

في ضوئها تساعد  التدريس التي تشكل المنطلقات والمسلمات واألفكار، التي
 في تغيير ذهنية المعلم نحو تدريس االستماع. 

تحديد األطر الالزمة لتنمية مهارات االستماع لدى تالميذ الصف السادس -ب
 االبتدائي.

 مصادر بناء التصور المقترح:
 تم التوصل إلى التصور المقترح من خالل المصادر التالية:       

 رات االستماع وكيفية تنميتها لدى طالب دراسة األدبيات التي تناولت مها
 المراحل الدراسية المختلفة.

  دراسة البحوث والدراسات السابقة التي تناولت مهارات االستماع تحديدًا
 وتنميًة.

 .قائمة مهارات االستماع 

 .أهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية 
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 تداء بها عند وضع التصور تحليل نتائج الدراسة الحالية، وتفسيرها، وااله
المقترح، بحيث يعالج هذا التصور نقاط الضعف، ويؤكد نقاط القوة التي 

 ظهرت في النتائج.

 محتوى التصور المقترح:
 ينبغي أن تشتمل تنمية مهارات االستماع على:

مادته مناسبة لمستوى  محتوى يتم اختيار مادته بعناية واهتمام ، بحيث تكون -
اهتماماتهم ، وتعالج بعض حاجاتهم ، أو تجيب ولغة وأقرب إلى  التالميذ فكراً 

على توسيع خيال  عن تساؤالتهم ، وتشبع حب االستطالع لديهم ، وتعمل
التلميذ مثل: المغامرات والبطوالت، مما يدخل عليه االستمتاع . وينبغي أن 
د يصاحب المادة المسموعة األنشطة المتدرجة ، وعلى التالميذ تأديتها بع

االستماع إلى نص لغوي باالستماع ، ومن األنشطة المفيدة جدًا تكليف التالميذ 
حقيقي ، مثل إعالن إذاعي ، واختيار كلمتين أو ثالث كلمات منها ، لتحقيق 

 مهارة من مهارات االستماع.
 

 خطوات تنمية مهارات االستماع وفقاا للتصور المقترح:
تخدامها في تنمية مهارات االستماع، هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اس

 وتتمثل في:



 2017ألول،ا ،العددعشر تاسعالإربد للبحوث والدراسات،المجلد                              .البكر   د... تقويم أداء تالميذ

250 

 

التهيئة لالستماع: قبل تنفيذ نشاط االستماع يوجه المعلم أنظار التالميذ  .أ
 ألهمية المتابعة الجيدة أثناء االستماع .

  يشجع المعلم التالميذ على أهمية التحلي بآداب االستماع الجيد أثناء عرض
 وس الصحيحة.النص ، ويوجه التالميذ بطريقة الجل

  يقوم المعلم بسرد النص المسموع على التالميذ ، ويستمع التالميذ إلى النص
 بإصغاء.

  يكلف أحد التالميذ بإعادة سرد النص على زمالئه مرة ثانية للوصول إلى
 أغواره.

 :يطرح المعلم مجموعة من األسئلة حول تفاصيل النص وما يدعو إليه مثل 

  ؟ما الفكرة العامة لهذا النص 
 . أعد النص الذي استمعت إليه بتعبيرك في جملة أو جملتين 
 . ما رأيك في المواقف التالية 
 .رتب الجمل التي استمعت إليها حسب تسلسل األحداث 
 ما ذا تتوقع أن يحدث لو أن ...؟ 

  بعد االستماع إلى النص يتم توزيع أوراق العمل على التالميذ ، وهذه األوراق
 ت االستماع.تتضمن أسئلة حول مهارا
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  ويمكن للمعلم أن يدرب تالميذه على االستماع في درس القراءة ، حيث يقرأ
أحد التالميذ   النص، ويظل باقي التالميذ في وضع المستمعين ، ثم يناقش 

 المعلم تالميذه فيما سمعوه.

  ويمكن للمعلم ربط االستماع باألنشطة التعليمية المختلفة ، حيث يقوم المعلم
ارات االستماع من خالل األنشطة المدرسية المختلفة ، بداًل من بتدريس مه

تحديد وقت معين لذلك ، مثل : القيام بالمقابالت الشخصية أثناء الرحالت 
المدرسية ، وبعد االنتهاء من المقابلة يطلب من التلميذ كتابة ما دار في 

 الحوار في صورة قصة أو سؤال وجواب .

 كتبة المدرسة أو مكتبة الفصل فرصة مناسبة كما أن القراءة الحرة في م
 تالميذه إلى كتابةلتدريب التالميذ على االستماع، وذلك بأن يوجه المعلم 

التي في حدود مستواهم ، ثم  بعض المالحظات ، والتقارير والملخصات
يستمع التالميذ لما كتبه بعض زمالئهم، ثم يعقب ذلك مناقشة حول المادة 

 المسموعة.

 معلم أن يعد قصة قصيرة مالئمة، ويسردها على التالميذ، ثم يطلب ويمكن لل
 من أحدهم أن يقصها أمام زمالئه ، ليعلم مدى إحاطته بها.

 ية مهارات يمكن للمعلم استخدام األفالم واإلذاعة والتسجيالت في تنم
لمًا ، ويدرب التالميذ على تلخيص المعلومات التي االستماع ، كأن يعرض فِ 
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و يستمع التلميذ إلى نشرة األخبار في أكثر من إذاعة ، ثم يطلب قدمها ، أ
 منه المعلم المقارنة بينهما.

 ينبغي أن تتصف طرائق تدريس مهارات االستماع بالعديد من الصفات منها: .ب

  االهتمام بعمليات االستماع ، والتركيز على األنشطة التعليمية المصاحبة
م أن يعمل ويفكر بطريقة جماعية ، واألنشطة الجماعية التي تتيح للمتعل

 تعتمد على توزيع األدوار حسب إمكانية كل فرد في المجموعة.
  تعطي دورًا إيجابيًا للمتعلم داخل غرفة الصف ، وذلك من خالل توفير أنشطة

 وألعاب تعليمية.
 . تقدم الخلفية المعرفية المناسبة للتالميذ عن مهارات االستماع 

 

 تالميذ في مهارات االستماع وفقاا للتصور المقترح:أساليب تقويم أداء ال
يستخدم في التقويم أسلوب التقويم الذاتي ، حيث يقوم التلميذ بمراجعة ما استمع 

 إليه بنفسه ، ثم يأتي دور المعلم في التوجيه واإلرشاد .
  أسلوب المجموعات : حيث يتم تقسيم التالميذ في الفصل إلى ثالث

سيم على أساس القدرة االستماعية ، المجموعة مجموعات ، ويكون التق
األولى : وتمثل المستوى المرتفع من التالميذ ، والمجموعة الثانية ، وتمثل 

، والمجموعة الثالثة : وتمثل المستوى المتوسط ، فتصحح المستوى األدنى
 بطريقة فردية. المجموعة العليا وكذلك المجموعة الدنيا
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  التي يقع فيها التالميذ ، حيث يقوم المعلم السجل الخاص برصد األخطاء
بتبويب هذه السجالت بحسب أنواعها ، ولهذا السجل قيمته العلمية 

 والتربوية.
 

 : توصيات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة يقّدم الباحث مجموعة من التوصيات، وذلك 

 على النحو التالي:
ء عمليتي التعليم والتعلم ضرورة إحداث التكامل بين االستماع والقراءة في أثنا .1

 .الفنينللعالقة الوثيقة بين هذين للمهارات اللغوية ؛ وذلك 

اإلفادة من قائمة مهارات االستماع التي تم التوصل إليها في إعداد البرامج  .2
 التدريبية والدورات لمعلمي اللغة العربية.

لتدريبهم على  عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية ؛ .3
كيفية تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من خالل توظيف 

 األنشطة االستماعية.
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 : البحوث المقترحة
إجراء مزيد من الدراسات للوقوف على مستوى أداء التالميذ في مراحل  .1

 تعليمية أخرى لمهارات االستماع.

الستماع والقراءة في تنمية مهارات بناء برنامج قائم على التكامل بين ا .2
 التحدث لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.

بناء برنامج قائم على التعلم النشط في تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ  .3
 المرحلة االبتدائية.
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 عمانبمرحمة التعميم األساسي في سمطنةقيم المواطنة في كتب الدراسات االجتماعية 
 10/4/1101تاريخ القبول:      01/6/1100تاريخ االستالم: 

 

 )*( سعود بن سميمان بن مطر النبيانيد.  
 

 

ىتتذا البحتتث تعتتر  درجتتة إستتتيام كتتتب الدراستتات االجتماعيتتة بمرحمتتة التعمتتتيم  استتتيد 
ي ستتتمطنة عمتتتان فتتتي تنميتتتة قتتتيم المواطنتتتةب ولتحديتتت  أىتتتدا  البحتتتث أعتتتد األساستتتي فتتت

( قيمتتتتة موزعتتتتة عمتتتت   مستتتتة مجتتتتاالت 35الباحتتتتث قابمتتتتة بدتتتتيم المواطنتتتتة مكونتتتتة متتتتن  
المجتتاالت ال مستتة والدتتيم المدرجتتة  تتمنيا فتتي ه أساستتيةب  تتم قتتام الباحتتث بت تتمين ىتتذ

عممتتتا ومعممتتتة متتتن ( م180استتتتبانة  اتتتتة تتتتم توجيييتتتا لعينتتتة عاتتتوابية بمتتت  حجميتتتا  
إلبداء آرابيم الدا مية في سمطنة عمانب وذلك  حافظةمعممي الدراسات االجتماعية بالم

حتتود درجتتة إستتيام كتتتب الدراستتات االجتماعيتتة فتتي تنميتتة قتتيم المواطنتتةب وقتتام الباحتتث 
 ب والستتتتتادس ب الرابتتتتت  :أي تتتتتا بتحميتتتتتد محتتتتتتوا كتتتتتتب الدراستتتتتات االجتماعيتتتتتة لمتتتتتت و 

 تتوء ىتتذه الميتتاراتب وذلتتك بعتتد ا تيارىتتا عاتتوابيا متتن منظومتتة والتاستت  األساستتي فتتي 
                                                 

 سمطنة ُعمان –اطبيدية بنزو كمية العموم الت -أستاذ مساعد في مناىج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسيا*()
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طمبتة مرحمتة التعمتيم األساستي. وأو تحت لكتب الدراسات االجتماعية ال مانية المدتررة  
نتتتابج البحتتث وجتتود ت تتاوت كبيتتر فتتي درجتتة إستتيام كتتتب الدراستتات االجتماعيتتة بمرحمتتة 

بتين تحميتد محتواىتا العممتي  التعميم األساسي في سمطنة عمتان فتي تنميتة قتيم المواطنتة
تدتتديرات المعممتتين التتتي بينتتت ارت اعتتا و  دنيا وا تتحا فتتي درجتتة إستتيامياب التتذأ أظيتتر تتت

ممحوظا في درجة إسياميا في تنمية قيم المواطنةب كما كا ت النتابج عن وجود تبتاين 
كبيتر فتي درجتة التوافت  إلستيام كتتب الدراستات بمرحمتة التعمتيم األساستي فتي تنميتة قتتيم 

جية نظتر معممييتا فتي المجتاالت ال مستة لتغداةب  يتر و المواطنة بين تحميد محتواىا و 
أن التوافتتت  الكمتتتي لممجتتتاالت ال مستتتة مجتمعتتتة كتتتان أعمتتت  متتتن المتوستتتط بنستتتبة توافتتت  

 %(. 60بمغت  
 
 

Citizenship Values in Social Studies Textbooks in the Basic Education  in 

Sultanate of Oman 

 
This study aimed at identifying the degree of contribution of social studies 

textbooks in the basic education  in sultanate of Oman to the development of 

citizenship values. Data was collected from a sample of (180) social studies 

teachers in Al-Dakhilia region in  the sultanate of Oman through a (35) 

questionnaire as well as content analysis of the content of the Social Studies 

textbooks for classes: fourth, sixth and ninth. The study revealed great 

discrepancies in the degree to which these books contribute to the 

development of citizenship values between their content analysis and 

teachers perspective which show a very high degree of contribution as well 

as a great discrepancy in the agreement between content analysis and 

teachers perspective of their distribution in all the study domain, however 

general agreement for the five domains was (60%) higher than the mean 
 



 7107األودب  بالعددعارلتاس  اإربد لمبحوث والدراساتبالمجمد                                     قيم المواطنة.. د. النبياني

3 

 

 
 
 لخمفية النظرية لمبحث:  ا

ايد العالم في الدرن الحادأ والعارين الك ير من التغيرات السريعة في 
م تم  مجاالت الحياةب لعد أىميا كان ذلك التددم الكبير الذأ ايدتو ومازالت تايده 
مجاالت العموم وتدنيات االتتادب والتي م مت معطيات واقعية أفرزتيا المعرفة الحدي ة 

لمعموماتب وقد راف  ذلك كمو ان تاح كبير و ير محدود عم   دافات اآل رينب و ورة ا
والمم مة في ال  ابيات واإلنترنتب  بمن  الد نواتج تمك ال ورة المعرفية والتدنية

والتوظي  ال عمي لممعرفة اإلنسانية في مجاد تدنية االتتاد والمعموماتب مما أ ر في 
االقتتادية واالجتماعية وال دافية عم  مستوا  إحداث تغيرات جذرية في المجاالت

العالم أجم ب باكد أدا إل  ظيور اتجاىات وقيم وسموكيات وطر  ت كير وأنماط 
بينة المجتمعات الدا ميةب وطبيعتيا التركيبيةب و تابتيا  فيمعياة أ رت سمبًا 

 األيديولوجية وال دافية. 
د في المجتم  وتماسكوب كما تول  لدد كان لكد ذلك التطور بال  األ ر في لحمة 

ن وس البارية الك ير من المااعر السمبية بوجود أ طار تيدد قيميم وعاداتيم وترا يم 
وىويتيم الوطنيةب وأن ىناك قيما جديدة ستبرز ال محالةب وستعمد عم  إ عا  
 الوالء لموطن واالنتماء إليوب وتؤكد  االنيزامية ال دافية وترك الموروث التاري ي

 األتيد.
لدد فر ت ىذه التغيرات الم تم ة تأ يراتيا الكبيرة عم  مجاالت الحياة 
المتنوعةب والتي كان من بينيا عممية التربية والتعميمب فيا ىي المجتمعات اإلنسانية في 
ظد ىذه التغيرات تتطمب وجود أنظمة تربوية تتت  بالجودة والددرة عم  المواكبة 



 7107األودب  بالعددعارلتاس  اإربد لمبحوث والدراساتبالمجمد                                     قيم المواطنة.. د. النبياني

4 

 

مجتمعيةب لتكون بذلك  لعتريةب وما تاحبيا من انعكاساتوالت اعد م  المتغيرات ا
متناسبة م  متطمبات العتر واحتياجاتو في إعداد الدوا الباريةب من  الد االىتمام 

 برف  المستويات العممية والميارية واألدابية لدا الطمبة. 
ىت( أن ذلك لن يتحد  إال  عن طري  تزويد الطمبة  0478ويرا  بني تعبب 

ر  وطر  الت كير وكي ية ممارستياب وتاجيعيم عم  المبادرة وحب طرح بالمعا
األسبمةب وح يم عم  المالحظة العممية الدقيدة والذكيةب وتزويدىم بميارات حد 
الماكالتب وكي ية الت كير في الظواىر الم تم ةب وطرح التساؤالت المتنوعة حولياب 

جراءات تدديم المعرفة العممية التحيحة المو   وقةب وطر  فيم التراث الح ارأ وا 
تدان المغة وميارات التواتد المغوأ وال ب وكي ية تدنيواالعتزاز بالموروث التاري يب وا 

االن تاح عم   دافات اآل رينب وبذلك يمتمكون المعار  والميارات والديم واالتجاىات 
 التي تجعميم قادرين عم  الت اعد م  المستجدات الحدي ة. 

الدراسية أحد أىم عناتر العممية التعميميةب بد ىي أبرز أدواتيا  وتعد المناىج
الربيسة المست دمة من قبد النظم التربوية الحدي ةب لمساعدة المتعممين عم  تطوير 
طاقاتيتمب واالرتداء بددراتيمب من أجد جعميم مواطنين تالحين في مجتمعاتيمب 

ىا وحاجاتياب وىموميا وأولوياتياب ومنتجين ومساىمين فاعمين فيياب ومعالجين لد ايا
 (. Remy, 1997ومحافظين عم  نسيجيا وبناىا التركيبيةب وتابنين ليويتيا  

( عم  الدور ال اعد والميم لمعممية التعميمية في 7116ويؤكد  المعمرأب 
التتدأ لمك ير من الد ايا السمبيةب التي أفرزتيا  ورة المعمومات واالتتاالتب وذلك 

ت مينيا وت عيميا في المناىج التعميميةب وف  ال وابط التربويةب وىذا دليد من  الد 
والوجدانية  بوالميارية بالمعرفية :وا ح عم  أىمية المحتوا العممي بم امينو ال ال ة

وقدراتوب وىذا ما عبر عنو بتربية المواطنة من  الد  وفي بناء المتعمم وتدد ميارات
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أن المناىج التعميمية لن تنجح في تحدي  تنمية م ةب  ير االىتمام بتنمية قيميا الم ت
 المواطنة وتعزيز قيميا إال  من  الد توفير بيبات تربوية مناسبة.  

من ىنتا أتبحتت المناىج الدراسية أداة مجتمعية ميمة في تحدي  أىدا  
ياب وقد ب وف  فمس ة تربويتة تسع  إل  تحدي  المواطنة وتعزيز قيمبوالمجتم  وبناء أبنا

أىمية المناىج الدراسية في ذلك من ارتباطيا الاديد بالواق ب ومواكبتيا لمجديدب نبعت 
ن تدريسيا  .وقدرتيا عم  و   أسس تأتيمية لتنمية قيم المواطنة لدا المتعممين وا 

الناجتح يجعد الطمبة أك ر قدرة عم  إدراك آ ارىا في حياتيم االجتماعيةب وما يرتبط 
ات عم  م تم  جوانب المجتم  ومكوناتو المادية والبارية  التبيحب بيا من انعكاس

7115 .) 
ليذاب حظي مو توع قيم المواطنة من حيث تنميتيا وتعزيزىا ودراستيا دراسة 

باىتمام كبير متن قبد الم كترين والمتربين  بكميةب وف  م تم  المنيجيات العممية
فالتربية بم تم   ؛يمة تيم المجتمعاتالتربوييتنب لكونيا وسيمة لتحدي   ايتات نب

إجراءاتيا ىي وسيمة فعالة لتحدي  ذلكب وعم  الر م من تعديدىا الاديد؛ إال أن 
دراستيا تتم من  الد مؤسسات متعددةب  ير أن المؤسسات التربويتة؛ تظد ىي التي 

 عو د عمييا ك يرا في ىذا المجادب لكونيا مؤسسات تنطم  من رؤية وا حةب وذاتيُ 
 . (Cogan, 1998)فمس ة  ابتة 

أن التغيرات والتطورات التي ايدىا العالم في إل  ( 7119وياير النبياني  
الوقت الراىن قد أسيمت في إحداث تناق ات فكريةب وتراعات  دافيةب تمك نت من 
 زو عدود الاباب وبدرجات مت اوتةب فانبرت عم  الساحة تيارات فكرية متباينةب 

أىدافا بذلك تتأرجتح بين التادد المبغوض واالنحالد المرفوضب لتحد  تحمتد أفكارا 
تيدم سياسة البناءب وتتعارض م  متالح المجتم ؛ ألنيا ت تدد المواطنة التالحة 
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فإن تنمية المواطنتة التالحة واالىتمام بديميا ىتي  ؛عميتوو واالنتماء الوطني الحديدي. 
 عات اليدامة.الستالح الميم  لمتتدأ لم د ىذه النز 

( أن ىناك تدنيًا وا حًا في الوعي بأىمية المواطنة لدا 2004ويرا مكروم  
الناابة وجيد الابابب وذلك بسبب  ع  البرامج التربوية التي تيتم بالمواطنة وسبد 

 تنميتيا. 
( الذأ أاار إل  وجود قتور فعمي فتي دور 2005وىذا ما أكده العامر  

تأكيد والتربويةب في تنمية االنتماء والوعتي الوطنيب وال بدافيةالمؤسسات المجتمعية: ال 
في دراسة  اً  ايات المجتم ب كما أن ىناك  ع  عم  اليويةب وف  ما تدت يو

 المواطنة وسبد تنميتياب ودراسة الديم الوجدانية التي تدوم عمييا.  
تور وقد أكدت نتابج الك ير من الدراسات واألبحاث السابدةب عم  وجود ق

كبير في دور المناىج الدراسية في تنمية الموطنة وقيميا التربويةب حيث أو حت 
التي استيدفت تعر  درجة اىتمام و ( 1998نتابج دراسة كد من ال رياة والجراح  

 أو حت  كتب التربية االجتماعية لمتت  العااتر األساسي بت ات المواطن التالح
كما د أأ اىتمام في الكتب المدرسيةب ي لم تنمن الت ات الت اً كبير  اً عدد أن ىناك
 إل  وجود ت اوت كبير في درجة االىتمام من كتاب آل ر. أاارت 

( والتي استيدفت تعر   مدا 1997أو حت نتابج الدراسة التي أجراىا العمرأ  و 
إسيام منياج التربية االجتماعية والوطنية في التأسيس المعرفي لالنتماء الوطني لدا 

أن تدديرات المارفين  بالت و  األربعة األول  من وجية نظر المارفين تالميذ
والمعممين لمدا مساىمة المنياج في التأسيس المعرفي لالنتماء الوطني لدا التالميذ 

 كانت في المستوا المتوسط.  
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( والتي استيدفت الكا  2005وأو حت نتابج الدراسة التي أعدتيا أ  ر  
سية في المرحمة ال انوية في تنمية المواطنة بالمممكة العربية عن دور المدررات الدرا

أن أ مب معممات المواد االجتماعية يؤيدن تحدي  أىدا  التربية الوطنية  بالسعودية
ىما: و   مادة  اتة لمتربية الوطنيةب وتحدي  أىدا  التربية  بمن  الد إجراءين

أاارت النتابج أي ا إل   رورة الوطنية في أ ناء تدريس المدررات الدراسيةب كما 
االىتمام بمناىج المرحمة االبتدابية وتعزيز الاعور باالنتماء لموطن عند الناابة منذ 
التغرب  م تأكيد  رورة إعادة بناء المناىج الدراسية بحيث تواكب روح العتر, 

 وتعمد عم  بناء ا تية متزنة ومتكاممة ومن تحة عم  المعار  والعموم.
تعر   دور إل  ىت( التي ىدفت  0478بج دراسة بني تعب  وأكدت نتا

المناىج الدراسية في المممكة العربية السعودية في تنمية قيم المواطنة التالحة كدراسة 
وجود  ع  وا ح في تربية البدنية والتربية الوطنية تحميمية مدارنة بين منيجي ال

وقد استدد الباحث عم  وجود ذلك  دور مناىج التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنةب
ال ع  من  الد تواف  منيجي التربية الوطنية والتربية البدنية في قيم تنمية المواطنة 

 التي ااتمد عمييا كد منيما.   
ب رورة تعميم المواطنة وقد ظيرت عم  الساحة التربوية توجيات تنادأ 
لمناىج التربوية لتحديدوب وتنمية قيمياب حت  أتبحت ىدفًا أساسيا عالميا تسع  ا

ألنو يجعمو واعيا بكد  ؛ميمًا من مدومتات ا تية المواطن التالحباعتباره مدومًا 
المستجدات والد ايا التي تحدث في بمدهب دون االنزال  في مواق  إاكالية م يرةب 

ىماد العدد  فريحةب   (.2006تدوم عم  العواط  وا 
المواطن التالح ظير الك ير من ونتيجة ألىمية قيم المواطنة في بناء 

( Williams, 1987وليمز  الدراسات العممية التي اىتمت بيذا المجادب منيا دراسة 
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التي ركزت في أحد أىم جوانبيا عم  دور العالقات االجتماعية في تحدي  االنتماء 
الوطني من  الد منظومة قيمية وطنية متكاممةب انطالقًا من كون المواطنة وسيمة 

دية في بناء ا تية المواطنب وأو حت نتابج الدراسة أن الت اعد والمااركة ريا
االجتماعية واإل الص والتعتاون بين أفتراد المجتم ب جميعيا قيم تسيم في زيادة وعي 
الطمبة بحدوقيم المدنيةب باكد ينمي الموطنة لدييمب مما يعني أىمية المواطنة وقيميا 

 معات اإلنسانية. في تناعة األجياد وبناء المجت
تعر    إل  ( التي ىدفتRemy, 1997كما أو حت نتابج دراسة ريمي  

اتجاىات طمبة المدارس ال انوية نحو حدوقيم وواجباتيم المدنية في الواليات المتحدةب 
العالميةب المو وعات ذات التبغة أن الطمبة ي  مون دراسة المو وعات الوطنية و 

والمجتمعيةب وذلك ألىميتيا في تنمية وتعزيز المواطنة بدال من المو وعات المحمية 
 تعدوقيميا لدييمب كما دلت النتابج أي ا إل  أن دراسة المو وعات األك ر وطنيةب 

 في تنمية المواطنة.  
وعم  الر م من أىمية مو وع تنمية المواطنة وقيمياب إال أن ىناك الك ير من 

( 7119و نتابج الدراسة التي أجراىا النبياني  التحديات التي تواجو ذلكب وىذا ما أكدت
وأن  بكا ت أن ىناك تحديات تواجو عممية تنمية المواطنة في المجتم  العمانيالتي و 

التحديات السياسية في المرتبة األول ب يمييا  ىذه التحديات جاء مرتبة كاآلتي:
 جتماعية. التحديات االقتتادية فالتحديات التربويةب ب وأ يرًا التحديات اال

وعم  الر م من أىمية مناىج الدراسات االجتماعية في تنمية قيم المواطنة لدا 
إل  المدومات التربوية التي  بفي بنيتيا العممية بالطمبة إال  أنيا في أك ر األحيان ت تدر

( في نتابج دراستو التي أجراىا من Wright, 1993تؤىميا لذلكب وىذا ما أكده رايت  
حتد  فيرجة تاجي  مناىج وكتب الدراسات االجتماعية والوطنية لمتالميذ أجد تعر  د
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دييم تحديدًا لممواطنة الماكالت وات اذ الدرارات الوطنيةب لزيتادة االنتمتاء الوطني ل
الواليات المتحدة األمريكيةب والتي بينت أن المناىج التي ُتَدرَّس في في  المناودة 

عم  تنمية المواطنة واالنتماء الوطني لدا التالميذب الت و  االبتدابية  ير قادرة 
 لكونيا تيمد في بنيتيا العممية المو وعات والد ايا الوطنية. 

ألنيا  ؛تحميمية في اديا األود جاء ىذا البحث ليددم دراسة وت يةمن ىناب 
تعتمد عم  تحميد محتوا كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي في 

درجة إسياميا في تنمية قيم  مان في  وء قيم المواطنةب بيد  تعر عسمطنة 
ألنيا تكا  عن  ؛المواطنة لدا الطمبةب  م إنيا دراسة مسحية في اديا ال اني

تتورات معممي الدراسات االجتماعية بذات المرحمة حود درجة إسيام كتب الدراسات 
بين نتابج تحميد المحتوا  االجتماعية في تنمية قيم المواطنةب  م إجراء مدارنة

 ووجيات نظر المعممين من أجد ال روج بنتابج ت دم العممية التعميمية.   
 
 
 

 مشكمة البحث وأسئمته: 
نتيجة لم ورة المعرفية اليابمةب وما تاحبيا من تواتد ح ارأ كبير بين و 

م تم  الاعوبب وتمازج بين ال دافاتب وان تاح عالمي مندط  النظيرب ظيرت 
وعة من الد ايا المعاترة التي أسيمت في تاكيد قاعدة فكرية ومعرفية ت تدد مجم

ال توتيةب وتسع  إل  تذويب اليوية الوطنيةب وتبتعد كد البعد عن مدومات 
ة العربيةب أو أدن  اىتمام باالنتماء والوطنية؛ ياألتالة في المجتم ب دون مراعاة لمعدم
مواطنة وقيمياب وىذا ما أكدتو نتابج العديد من بد كانت بم ابة محاولة جادة لتغيب ال
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ب 7115؛ العامرب 0997الدراسات العممية في مجاد المواطنة العربية  العمرأب 
إل  في مجمميا حيث أاارت ( 7119؛ النبيانيب 7115؛ أ  رب 7115التبيحب 

وىذا وجود  ياب فعمي لعممية تنمية المواطنة وقيميا في المنظومة التربوية العربيةب 
بدوره يؤكد   رورة االىتمام بتنمية المواطنة وقيميا لدا ال رد العربيب ألىميتيا 
العظيمة في تحدي  أىدا  الحياة و اياتيا الم تم ةب التي سعت البارية إل  تحديديا 

 عم  مدار تاري يا الطويد.
وينطم  الباحث في دراستو الحالية من رؤية تربوية تؤكد  أن المواطنة 

ة ال يمكن تحديديا إال من  الد االىتمام بتنمية بعض الديم المعتمدة عميياب يالحديد
باعتبار أنيا منظومة تكاممية ين وأ تحتيا مجموعة من الديمب وىذا يدد عم  أن 

 تحدي  المواطنة لن يتأت  إال  من  الد توافر تمك الديم والعمد عم  تنميتيا. 
دية في تحدي  أىدا  المجتم  ولما كانت المناىج الدراسية وسيمة ريا

وطموحاتو المناودةب كانت بذلك أداة فاعمة في تنمية المواطنة من  الد ااتماليا 
عم  قيم المواطنة في أىم عنتر من عناترىاب وىو المحتوا العممي في م امينو 

 (.Bybee, 2001  الوجدانية
راسيتة قدرة عم  تنمية واد الدتتت ر المتتتتتوتعد متادة الدراسات االجتماعيتة من أك

تة تتوذلك من  تالد طبيعتتيا العممي .(7115المواطنتة وقيميا الم تم تة  أ  رب 
ب التي تتت  بالديناميكية المستمرةب والتي تتأ ر المنيجية و تابص مو وعاتيا

 (.    7110بد ايا التغيير والتطوير التي تايدىا المجتمعات  الغبيسيب 
لمادة الدراسات االجتماعية عنترًا تربويًا ميمًا في ويعد المحتوا العممي 

تنمية المواطنةب من  الد احتوابو عم  العديد من الديم الوطنية التربويةب وقدرتو عم  
ة لممحتوا العممي لممناىج يتنميتيا وتعزيزىا لدا الطمبةب وىذا ما يؤكد الديمة الحديد
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البحث من أجد تعر   ااألىمية جاء ىذالدراسية في تنمية قيم المواطنةب ونتيجة ليذه 
مرحمة التعميم األساسي في سمطنة عمان في كتب الدراسات االجتماعية درجة إسيام 

 فإنو عميوو  .ب من  الد تحميد محتواىا ووجية نظر معممييافي تنمية قيم المواطنة
 : ةيمكن تحديد ماكمة البحث في محاولة اإلجابة عن األسبمة اآلتي

طنة الالزم تنميتيا لدا طمبة مرحمة التعميم األساسي في سمطنة ما قيم الموا .0
 عمان من  الد كتب الدراسات االجتماعية ؟

مرحمة التعميم األساسي في في ما درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية  .7
 سمطنة عمان في تنمية قيم المواطنة في  وء تحميد محتواىا ؟ 

مرحمة التعميم األساسي في في ية ما درجة إسيام كتب الدراسات االجتماع .3
 سمطنة عمان في تنمية قيم المواطنة من وجية نظر المعممين ؟ 

مرحمة التعميم األساسي في ىد يوجد تواف  في درجة إسيام كتب الدراسات  .4
 وجية نظر المعممين ؟و في تنمية قيم المواطنة بين تحميد محتواىا 

 

 أهداف البحث:
 األىدا  اآلتية:  يسع  البحث الحالي إل  تحدي 

إعداد قابمة بديم المواطنة الالزم تنميتيا لدا طمبة مرحمة التعميم األساسي في  -
 سمطنة عمان من  الد كتب الدراسات االجتماعية. 

تعر  درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي في  -
ىا ووجية نظر سمطنة عمان في تنمية قيم المواطنة من  الد تحميد محتوا

 معممييا. 
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مرحمة التعميم في الكا  عن درجة التواف  في درجة إسيام كتب الدراسات  -
 األساسي في تنمية قيم المواطنة بين تحميد محتواىا وجية نظر معممييا.  

 أهمية البحث: 
 تنب  أىمية البحث مما يمي:

ناع الدرار التربوأ معرفة المسؤولين وتيزيد ىذا البحث  أن األىمية العممية: يتوق 
درجة إسيام كتب ب وزارة التربية والتعميم في سمطنة عمان في 

مرحمة التعميم األساسي في سمطنة عمان في الدراسات االجتماعية 
 في تنمية قيم المواطنة. 

األىمية العممية: من المتوق  أن يكون ليذا البحتث فوابد تطبيدية توظي ية في وزارة 
بسبب إمكانية البناء عم  نتابجو وتوتياتو فيما التربية والتعميمب 

يتعم  بدرجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم 
األساسي في تنمية قيم المواطنةب من  الد تحميد محتواىا ووجية 

في األبحاث والدراسات  اً فعمي اً سيما أن ىناك ندتالنظر معمميياب 
تنميتياب من  الد كتب المتتمة بمو وع قيم المواطنة وطر  

الدراسات االجتماعيةب عم  المستويين المحمي والعربيب وبالتالي جاء 
 يذا الندص.  لمن قبد الباحث كعالج مدترح ىذا البحث 

 مصطمحات البحث: 
 لغاية ىذا البحث عر  الباحث المتطمحات اآلتية: 

ب التي يؤمن بيا أفراد مجموعة المبادئ والمعايير الوجدانية وال كرية ال ابتة القيـم:
من  الد ان عاليم وت اعميم م  المواق  وال برات  المجتم ب ويكتسبونيا

  الحياتية الم تم ةب وبموجبيا يتعاممون م  األاياء بالدبود أو الرفض.  



 7107األودب  بالعددعارلتاس  اإربد لمبحوث والدراساتبالمجمد                                     قيم المواطنة.. د. النبياني

03 

 

عممية إجرابية منظمة تستيد  تطوير المواطن الح ارأ ذأ الا تية  المواطنة:
بما عمييا من مكونات   الدولة( بدعة أرضالمتوازنة من حيث انتمابو إل  

طبيعية وباريةب وىي بذلك تت  اإلنسان الذأ يستدر باكد  ابت دا د 
وي    لمدوانين  بويكون مااركًا في الحكم بويحمد جنسيتياب الدولة

ويتمت  باكد متساٍو م  بدية المواطنين بمجموعة من  بالتادرة عنيا
 لواجبات تجاه الدولة التي ينتمي ليا. ويمتزم بأداء مجموعة من ا بالحدو 

المبادئ ال ابتة التي تسيم في تدعيم العالقة بين المواطن  مجموعة قيم المواطنة:
و يره من المواطنين المحيطين بو في المجتم ب أو المجتمعات المجاورةب 
باكد يجعمو فاعاًل في أداء دوره الوظي ي في الحياة بم تم  متطمباتياب 

اكد متساٍو م  بدية المواطنين بمجموعة من الحدو  الواجب ومتمتعًا ب
 تن يذىا.    

درجة بىذا البحث   عنيُ  إسهام كتب الدراسات االجتماعية في تنمية قيم المواطنة:
 مرحمة التعميم األساسي عم  كد مافي احتواء كتب الدراسات االجتماعية 

اإلنسانية وكرامة ال ردب تنمية قيم المواطنة في مجاد قيم المساواة  اأنو من
واالحترام الكامد لمحدو ب والمااركة المسؤولة في الحياة المدنية 

 والسياسيةب والسمات األ القية. وتداس درجة اإلسيام بطريدتين ىما: 
  تحميد كتب الدراسات االجتماعية لتعر  درجة إسياميا في تنمية قيم

الباحث ليذه الغايةب  المواطنة الواردة في بطاقة التحميد التي أعدىا
 وتم تحديد درجة اإلسيام بحساب التكرارات والنسب المبوية.

  مرحمة التعميم األساسي حود في آراء معممي الدراسات االجتماعية
م المواطنة في درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية؛ في تنمية قي
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ليذا الغرضب   عبارات االستبانة المعدة  تيتل  وء استجاباتيم 
وتم تحديد درجة اإلسيام ىذه من  الد است راج المتوسطات 

  الحسابية واالنحرافات المعيارية لتمك االستجابات.       
ىي كتب الدراسات االجتماعية المدررة عم  طمبة  كتب الدراسات االجتماعية:

الت و  من ال الث وحت  العاار األساسي في سمطنة عمان لمعام 
 م. 7101/7100الدراسي 

ىي المرحمة الدراسية المتم مة في  مرحمة التعميم األساسي في سمطنة عمان:
الت و  العارة األول  من السمم التعميمي في وزارة التربية والتعميم في 

تبدأ من الت  األود األساسي وتنتيي بنياية الت  و سمطنة عمان. 
 العاار األساسي. 

 
 محددات البحث: 

 وء المحددات اآلتية: يمكن تعميم نتابج البحث في  
في اقتتر البحث الحالي عم  معرفة درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية  -

مرحمة التعميم األساسي في سمطنة عمان في تنمية قيم المواطنة من  الد 
 تحميد محتواىا العمميب ووجية نظر معممييا.

في عية تم تطبي  ىذا البحث عم  عينة عاوابية من معممي الدراسات االجتما -
ة الدا ميةب وعم  كتب الدراسات االجتماعية لمت و  الراب  والسادس محافظال

 م.7101/7100والتاس  من مرحمة التعميم األساسي لمعام الدراسي 

 مجتمع البحث: 



 7107األودب  بالعددعارلتاس  اإربد لمبحوث والدراساتبالمجمد                                     قيم المواطنة.. د. النبياني

05 

 

حافظة المفي تكون مجتم  البحث من جمي  معممي الدراسات االجتماعية 
( معمما ومعممة. أما 447ل  عددىم  م والبا7101/7100الدا ميةب في العام الدراسي 

عم   ةمجتم  الدراسة من الكتب فدد تكون من جمي  كتب الدراسات االجتماعية المدرر 
مب في الت و : 7101/7100طمبة مرحمة التعميم األساسي في العام الدراسي 

 والعاار األساسي. بوالتاس  بوال امن بوالساب  بوالسادس بوال امس بوالراب  بال الث
 
 

 عينة البحث: 
( معمما ومعممة من معممي الدراسات 081تكونت عينة البحث من    

الدا مية في سمطنة عمانب حيث لجأ محافظة مرحمة التعميم األساسي بفي االجتماعية 
 بفي ا تيار المدارس التي يعمد بيا المعممونالبسيطة الباحث إل  الطريدة العاوابية 
حيث  %( من مجتمعيم األتمي. 4107اد عينة الباحث  أفراد العينةب وتاكد نسبة أفر 

 قام الباحث با تيار أفراد العينة وفدا لم طوات اآلتية: 
تحديد عدد مدارس التعميم األساسي في محافظة الدا مية ومسمياتيا ونوعياب  -

 وفدا لتوزيعيا الجغرافي عم  الواليات التابعة لممحافظة. 

د من المعممينب وقد است ن  الباحث كد است ناء المدارس ذات العدد الدمي -
  مدرسة بيا معمم واحد فدط لمدراسات االجتماعية. 

( معممًا ومعممةب من 751  البحث  االستبانة( عم  ما يزيد عم  توزي  أداة -
( استبانة فدط. وىو ما 081المدارس الم تارةب  ير أن المسترج  منيا كان  

 اكد عينة البحث.  
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الكتب الدراسية فدد تكونت من  ال ة كتب دراسية ىي:  أما عينة البحث من
كتاب الدراسات االجتماعية لمت  الراب  األساسيب وكتاب الدراسات االجتماعية 
لمت  السادس األساسيب وكتاب الدراسات االجتماعية لمت  التاس  األساسيب وقد 

%(  47086و  تم ا تيارىا باست دام السحب العاوابي البسيطب ماكمة بذلك ما نسبت
 .من مجتم  البحث ككد

 أدوات البحث: 
 تطمب تن يذ ىذا البحث الديام بما يأتي: 

 
 أواًل: تحميل محتوى كتب الدراسات االجتماعية.   

  قام الباحث بإعداد قابمة بديم المواطنة الالزم تنميتيا لدا طمبة مرحمة التعميم
بناؤىا في  وء نتابج م ت  و األساسي من  الد كتب الدراستات االجتماعيةب 

؛ 0997؛ العمرأب Wright, 1993سة:  االدراسات واألبحاث السابدة كدر 
Cogan, 1998 ؛Print, 1996 ؛Willis, 2002 ب 7115العامرب ؛

ب (7119ىت؛ النبيانيب 0478؛ بني تعبب 7115؛ أ  رب 7115التبيحب 
ية من  م حوليا الباحث عم  اكد بطاقة تحميدب مكونة في تورتتيا األول

( قيمة من قيم المواطنةب وبعد انتياء عممية التحكيم واأل تذ بآراء 31 
( قيمة من قيم 35الم تتين ظيرت البطاقة في تورتيا النيابية مكونة من  

( وفتميا 08( و  03( و  5( و  4المواطنةب وذلك بعد ت ري  كد من الديم  
عم   مسة  ب وقد عمد الباحث إل  توزي  تمك الديمعن بعض بع يا

وعدد الديم لبطاقة التحميد ( يو ح المجاالت ال مسة 0مجاالتب والجدود  
 المدرجة  منيا.
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 (0جدول )

 المجاالت الخمسة لبطاقة التحميل وعدد القيم المنتمية إليها
 عدد القيم المنتمية إليه المجال م
 7 قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد 0
 7 لمحدو قيم االحترام الكامد  7
 6 قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية والسياسية 3
 7 قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم  4
 8 قيم السمات األ القية 5

 24 المجموع

 

  تحد  الباحث من تد  بطاقة التحميد باست دام تد  المحكمينب من  الد
ب وقد أاارت نتابج ( محكمين م تتين5عر يا في تورتيا األولية عم   

التحكيم إل  أن البطاقة تالحة لتحدي  أ راض البحثب وأنيا قادرة عم  
 اإلجابة عن أسبمتو البح ية المو وعة.    

  تأكد الباحث من  بات بطاقة التحميد متن  الد ا تيار وحدة دراسية من
من  ارج الكتب  وحدات كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي

ب وتم ذلك باست دام السحب العاوابيب لدراسية المدرجة  من عينة البحثا
حيث وق  اال تيار عم  الوحدة الدراسية ال انية من الجزء األود من كتاب 

والتي تحمد عنوان:  جغرافية  بالدراسات االجتماعية لمت  الساب  األساسي
ي  وء قيم السكان(ب  م قام الباحث بعد ذلك بتحميد محتواىا العممي فت
أن نسبة  عم  المواطنة التي ااتممت عمييا الدابمةب ودلت نتابج التحميد
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درجة عالية من  إل %( وىو مؤاتر  8908بمغت   (7 االت ا  بين التحميمين
( يبين قيم ال بات بناء عم  نسب االت ا  في عممية 7ال باتب والجدود  

 التحميد لكد محور من محاور األداة واألداة ككد.

 (1جدول )
 قيم ثبات المجاالت الخمسة لألداة واألداة ككل

 قيمة معامل الثبات المحور م
 % 89 قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد 0
 % 97 قيم االحترام الكامد لمحدو  7
 % 95 قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية والسياسية 3
 % 86  قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم 4
 % 87 قيم السمات األ القية 5

 % 7897 األداة ككل
 

  تم التأكد من  بات التحميدب من  الد قيام الباحث بتحميد محتوا كتب
الدراسات االجتماعية عينة البحثب وقد بمغت نسبة االت ا  بين التحميمين 

%(ب وتم تعر  ذلك من  الد است دام معادلة كوبر  93األود وال اني  
 (: 54ب ص: 7113ار إلييا في دراسة السناني  الما

 
 معامد االت ا  =

  عدد العناتر المت   عمييا               
 
 ×011 

 عدد العناتر الم تم  عمييا + عدد العناتر  ير المت   عمييا

 ثانيا: االستبانة.

                                                 
 7)

المحددة بن سو ب اتد زمني بين التحميد األود وال اني مدتو  ال ة أسابي ب وىذا الدراسية قام الباحث بتحميد الوحدة   
 لكتب الدراسات االجتماعية عينة البحث.  مية تحميد محتوا الوحدات الدراسيةما قام بو الباحث أي ا في عم
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  قام الباحث بإعداد استبانة مكونة من  مسة مجاالتب تم تيا ة عباراتيا
يتناسب م  قيم المواطنة المدرجة  من كد مجاد من المجاالت  باكد

ال مسة لبطاقة التحميد. وقد ظيرت االستبانة في تورتيا النيابية مكونة من 
مرحمة في  ( عبارة تدديرية تديس درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية 35 

ددر درجة التعميم األساسي في تنمية قيم المواطنةب يدابميا  مس استجابات ت
ذلك اإلسيامب بناء عم  وجية نظر المعممينب وقد أ ذت ىذه االستجابات 

( 3التيا ة اآلتية:  كبيرة جداب كبيرةب متوسطةب قميمةب قميمة جدا(. والجدود  
 يو ح المحاور ال مسة لالستبانة وعدد العبارات المدرجة  منيا.

 
 

 (2جدول )
 المنتمية إليهات العباراالمجاالت الخمسة لالستبانة وعدد 

 المنتمية إليهعبارات عدد ال المجال م
 7 قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد 0
 7 قيم االحترام الكامد لمحدو  7
 6 قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية والسياسية 3
 7 قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم  4
 8 قيم السمات األ القية 5

 24 وعالمجم
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  تحد  الباحث من تد  االستبانة عن طري  تد  المحكمينب وذلك من
( محكمينب حيث أاارت نتابج 5 الد عر يا في تورتيا األولية عم   

 التحكيم إل  أنيا تالحة لتحدي  أىدا  البحث واإلجابة عن أسبمتو.   

 ا مي تأكد الباحث من  بات االستبانة من  الد است راج معامد االتسا  الد
لالستبانة ككد ولكتد مجاد من مجاالتيا  ( كرونباخ أل ا باست دام معامد 
 ن ذلك. ييب( 4ال مسةب والجدود  

 
 (3جدول )

 معامالت ثبات المجاالت الخمسة ألداة البحث واألداة ككل
االتساق الداخمي )كرونباخ  مجاالت االستبانة م

 ألفا(
 1076 قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد 0
 1087 قيم االحترام الكامد لمحدو  7
قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية  3

 والسياسية

1079 

 1091 قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم  4
 1088 قيم السمات األ القية 5

 1973 المجاالت الخمسة ككل

 

قتد تراوحتت  (اخ أل تاتتكرونب د تتم معامتت( أن قي4يستنتج الباحث من الجتدود   
( لجميت  مجتاالت األداةب في حين بمغت قيمة معامد ال بات 1088إلت   1076بين  

(. وفي α ≤ 1015(ب وجميعتيا دالتة إحتابيتًا عنتد مستوا داللة  1084لغداة ككد  
االستبانة يمكن الو و  بيا  إن   وء قيم معامالت ال بات السابدةب يمكن الدود 
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أل راض ىذا البحثب كما يمكن االطمبنان إل  النتابج التي يتم الحتود  واست داميا
 عمييا من  اللياب بعد تطبيديا عم  عينة البحث

 منهج البحث: 
والمسحي(ب التحميمي   :لغرض ىذا البحث است دم الباحث المنيج الوت ي

وجودة بين قابم عم  وت  ما ىو كابن فعميًا  م ت سيرهب وتحديد العالقات الموكالىما 
جراء المدارنات الالزمة  األاياءب وذلك من  الد جم  البيانات وتبويبيا وت سيرىا وا 
بينياب  م الوتود إل  تعميمات مدبولة تتناسب م  أكبر قدر ممكن من الظاىرات 
ذات العالقةب ويعد ىذا المنيج من أف د المناىج البح ية في التعامد م  مو وع 

دتتر عم  جم  البيانات بد يتعدا ذلك إل  تحميميا البحث الحالي؛ ألنو ال ي
وقد سار  والمدارنة بينيا وت سيرىاب ومن  مَّ الوتود إل  االستنتاجات المطموبة.

 البحث وف  ىذه المنيجية كاآلتي: 
معرفة ورود الكممة التريحة الدالة عم  معن  الديمة المعبرة عن قيم  -

 المواطنة. 
 درات والجمد التي ت منيا محتوا الكتب تحديد المدلوالت ال منية لم -

الدراسيةب وقد تم اعتماد ىذا النوع في حاد االت ا  بين المحممينب وىذا ما 
 يعر  بوحدة ال كرة.

مرحمة التعميم األساسي حود في تعر   وجيات نظر معممي الدراسات االجتماعية 
ن  الد استجابتيم درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية في تنمية قيم المواطنة م

 .الستبانة أداة البحثل
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 المعالجة اإلحصائية: 
إليجاد معامد  بات  (معادلة كوبر لإلجابة عن أسبمة البحث است دم الباحث 

ست راج مجموع التكرارات ونسبيا المبوية والمتوسطات باعممية التحميدب كما قام 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 شتها: عرض نتائج البحث ومناق
أوال: عرض ومناقاة النتابج المتعمدة باإلجابة عن السؤاد األود والذأ ينص عم  " 
ما قيم المواطنة الالزم تنميتيا لدا طمبة مرحمة التعميم األساسي في سمطنة 

 عمان من  الد كتب الدراسات االجتماعية ؟ ". 
تربوية الم تتة الباحث عم  العديد من األدبيات ال اطم لإلجابة عن ىذا السؤاد 

؛ Wright, 1993والدراسات واألبحاث السابدة ذات التمة بالمجاد كدراسة:  
؛ أ  رب 7115ب التبيحب 7115؛ العامرب Cogan, 1998؛ 0997العمرأب 

ب وقد أعد الباحث في  وء أدواتيا (7119ىت؛ النبيانيب 0478؛ بني تعبب 7115
 ( قيمة من قيم المواطنةب وبعد األ ذ بتوجييات31من   ةونتابجيا قابمة أولية مكون

( 35أع اء لجنة التحكيم ومربياتيمب ظيرت الدابمة في تورتيا النيابية مكونة من  
( يو ح قيم 0قيمة من قيم المواطنةب موزعة عم   مسة مجاالت أساسيةب والممح   

الجتماعية في مرحمة كتب الدراسات ا ب من  الدتنميتياتتم المواطنة التي يجب أن 
 التعميم األساسي في تورتيا النيابية.

" ما  :نتو تة عن الستؤاد ال انتي والذأ  انيًا: عرض ومناقاة النتابج المتعمدة باإلجاب     
مرحمة التعميم األساسي في سمطنة عمان في درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية 

 اىا ؟ ". في تنمية قيم المواطنة في  وء تحميد محتو 
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لإلجابة عن ىذا السؤاد قام الباحث بجم  التكرارات التي حتد عمييا كد 
والمجاالت مجتمعةب نتيجة لتحميد كتب  ةمجاد من مجاالت قيم المواطنة ال مس

مرحمة التعميم األساسيب ومن  م تم است راج النسب المبوية في الدراسات االجتماعية 
 (. 5يا الجدود  لكد مجادب وكانت النتابج كما يو ح

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4جذول )

انتكرارات واننست انًئىية
(0)

 يرحهة انتعهيى األسبسيفي نذراسبت االجتًبعية نذرجة إسهبو كتت ا 

 في تنًية قيى انًىاطنة نتيجة نتحهيم يحتىاهب
 انكتبة       

 انًجبالت

 ًعةانكتت انثالثة يجت كتبة انصف انتبسع كتبة انصف انسبدس كتبة انصف انراثع

 اننست انتكرار اننست انتكرار اننست انتكرار اننست  انتكرار

 04951 61  7064 07  77048 71  06067 38 األول

 21941 002  9055 05  64014 57  07098 40 انثبني

 08967 008  35067 56 -- -- 73068 54 انثبنث

 12945 012 77039 43  03048 07  79083 68 انراثع

 01943 31  09075 30 -- --  00084 77 انخبيس

                                                 
 0)

 م  النسب المبوية وفدا لمتدرج اآلتي: ث الباحتعامد   
أقد من 

71% 
أقد من  -% 71من 

41% 
أقد من  -% 41من 

61% 
أقد من  -% 61من 

81% 
أك ر من 

81% 
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قميمة قميمة جدا
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انًجبالت 

 يجتًعة

117 011% 78 011% 046 011% 363 011% 

 
في ( أن ترتيب نسب إسيام كتب الدراسات االجتماعية 5يالحظ من الجدود  

 مرحمة التعميم األساسي في تنمية قيم المواطنة كانت كاآلتي:
ىذا الكتاب في تنمية  كتاب الت  الراب  األساسي: جاء ترتيب درجة إسيام-

مجاالت قيم المواطنة كاآلتي: احتد المجاد الراب   قيم العمد من أجد ال ير وتنمية 
%( وبدرجة إسيام قميمةب يميو المجاد ال الث  79083المجتم ( المرتبة األول  بنسبة  

 قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية والسياسية( في المرتبة ال انية بنسبة 
%( وبدرجة إسيام قميمة أي ًاب وجاء المجاد ال اني  قيم االحترام الكامد  73068 

%( وبدرجة إسيام قميمة جداب وجتاء  07098لمحدو ( في المرتبة ال ال ة بنسبة  
 06067المجتاد األود  قيم المساواة اإلنسانيتة وكرامتة ال رد( في المرتبتة الرابعتة بنسبتة  

مة جدًا كذلكب وأ يرا جاء المجاد ال امس  قيم السمات %( وبدرجة إسيام قمي
 %( وبدرجة إسيام قميمة جدا.  00084األ القية( في المرتبة األ يرة بنسبة  

كتاب الت  السادس األساسي: جاء ترتيب درجة إسيام ىذا الكتاب في تنمية -
د لمحدو ( مجاالت قيم المواطنة كاآلتي: احتد المجاد ال اني  قيم االحترام الكام

%( وبدرجة إسيام كبيرةب يميو المجاد األود  قيم  64014المرتبة األول  بنسبة  
%( وبدرجة إسيام  73068المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد( في المرتبة ال انية بنسبة  

قميمةب وجاء المجاد الراب   قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم ( في المرتبة 
%( وبدرجة إسيام قميمةب أما المجاد الراب   قيم العمد من أجد  77048 ال ال ة بنسبة 

%( وبدرجة إسيام  03048ال ير وتنمية المجتم ( فدد جاء في المرتبة ال ال ة بنسبة  
ال الث  قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية  النقميمة جداب ولم يسيم المجا
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القية( بأأ نسبة في تنمية قيم المواطنة في ىذا والسياسية( وال امس  قيم السمات األ 
 الكتاب.   

كتاب الت  التاس  األساسي: جاء ترتيب درجة إسيام ىذا الكتاب في تنمية -
في الحياة  مجاالت قيم المواطنة كاآلتي: احتد المجاد ال الث  قيم المااركة المسؤولة

بدرجة إسيام قميمةب يميو %( و  35067المرتبة األول  بنسبة   المدنية والسياسية( 
في المرتبة ال انية فدد جاء المجاد الراب   قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم ( 

%( وبدرجة إسيام قميمةب وجاء المجاد ال امس  قيم السمات  77039بنسبة  
%( وبدرجة إسيام قميمة جداب وجاء  09075األ القية( في المرتبة ال ال ة بنسبة  

%(  9055بنسبة   ة انتي  قيم االحتترام الكامد لمحدو ( في المرتبة الرابعالمجاد ال
وبدرجة إسيام قميمة جداب وأ يرا جاء المجاد األود  قيم المساواة اإلنسانية وكرامة 

 %( وبدرجة إسيام قميمة جدا.   7064ال رد( في المرتبة الرابعة بنسبة  

ب ال ال ة مجتمعة في تنمية مجاالت قيم الكتب ال ال ة معا: جاءت درجة إسيام الكت-
المواطنة وفدا لمترتيب اآلتي: احتد المجاد ال اني  قيم االحترام الكامد لمحدو ( 

%( وبدرجة إسيام قميمةب يميو المجاد الراب   قيم العمد  31057المرتبة األول  بنسبة  
%( وبدرجة  73056بنسبة   ةالمرتبة ال اني فدد احتد من أجد ال ير وتنمية المجتم (

إسيام قميمةب وجاء المجاد ال الث  قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية 
%( وبدرجة إسيام قميمة جداب كما جاء  09078والسياسية( في المرتبة ال ال ة بنسبة  

 05061المجاد األود  قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد( في المرتبة الرابعة بنسبة  
رجة إسيام قميمة جداب وأ يرا جاء المجاد ال امس  قيم السمات األ القية( في %( وبد

 %( وبدرجة إسيام قميمة جدا.  01054المرتبة األ يرة بنسبة  
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ويعزو الباحث حتود المجاد ال اني  قيم االحترام الكامد لمحدو ( والمجاد 
نسب اإلسيام في تنمية الراب   قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم ( عمت  أعمت  

 مجاالت قيم المواطنة إل  عدة عوامد منيا: 
مرحمة التعميم األساسي ما زالوا ينظرون لربما أن مؤل ي كتب الدراسات االجتماعية -0

إل  المحتوا العممي لمادة الدراسات االجتماعية عم  أنو وسيمة فاعمة وناجحة 
أىمية احترام حدو  اآل رينب وأن لتعري  المتعمم بحدوقو كاممةب وتعري و أي ا ب

الدراسات االجتماعية بحكم طبيعتيا و توتية محتواىا العممي يمكن أن تؤكد تنمية 
 قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم  في م تم  جوانبو. 

مرحمة في قد يعود السبب أي ا إل  طبيعة محتوا كتب الدراستات االجتمتاعية -7
محتوا كتاب الدراسات االجتماعية بالت   ن  إإذ  ؛نة عمانالتعميم األساسي في سمط

الراب  األساسي يتناود مو وع ال م اء الراادينب والتنظيم اإلدارأ لمسمطنةب وبعض 
أبرز الا تيات العمانيةب والمياه والتنمية في سمطنة عمان. أما محتوا كتاب 

لبعض الدود الدراسات االجتماعية لمت  السادس األساسي فدد ت من نماذج 
اإلسالمية المستدمةب وبعض الم اىيم االجتماعية والوطنية. وتناود محتوا كتاب 
الدراسات االجتماعية لمت  التاس  األساسي الوجود العماني في ار  أفريدياب وعمان 
في محيطيا اإلسالمي والعالميب والتواتد الح ارأ البحرأ العمانيب إ افة إل  

يجابية كبيرة في تنمية قيم إمو وعات ذات  اترب ولعمياتاريخ آسيا الحديث والمع
 المواطنة في المجالين: ال اني والراب .      

أمتا سبب حتتود بدية المجاالت عم  نسب إسيام أقد؛ فإن الباحث يعزو 
ىذه النتيجة إل  أن الديم المت منة فتي ىتذه المجتاالت تتمحور حود م امين وجدانية 
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لددرات الوجدانية العميا التي قد يرا مؤل و الكتب الدراسية عدم و يدة التمة ببعض ا
 إمكانية التركيز عميياب منطمدين من بعض االفترا ات ومنيا:

تعوبة تنمية ىذه الديمب بد وربما عدم إمكانية تنميتيا من  الد مادة الدراسات -0
 ة بأن ىناك موادَّ االجتماعية في تورتيا العممية الحاليةب متبنين بذلك النظرة الدابم

 اتة ومستدمة وظي تيا األساسية تنمية قيم المواطنةب وأن مادة الدراسات االجتماعية 
 ليست من  من ىذه المواد الدراسية المستدمة.      

أن الكتاب المدرسي ليس المكان المناسب لتنمية قيم المواطنةب السيما تمك الديم -7
عمياب وأن تنمية تمك الديم ىي من مسؤولية  التعبة والمعددةب والتي تتطمب قدرات
 المعمم وليس محتوا الكتاب المدرسي.

عدم تركيز وسابد التدويم المست دمة في تدييم نواتج التعمم بمرحمة التعميم األساسي -3
نما اقتتارىا عم  تنمية المكونات المعرفية والميارية  عم  تنمية قيم المواطنةب وا 

 يا فدط.وبعض قدرات الت كير الدن

مرحمة التعميم األساسي في السمطنة لعدم معترفة مؤل تي كتب الدراسات االجتماعية -4
المعرفة الكافية ب تابص نمو الطمبة واحتياجاتيم الوطنيةب وىذا جعميم ال يولون قيم 

 المواطنة العناية الكافية.     

سي أن التركيز عم  مرحمة التعميم األسالاعتداد مؤل تي كتب الدراسات االجتماعية -5
قيم المواطنة قد يدود إل  طرح ومناقاة بعض الد ايا الجدلية مما قد يؤدأ إل  نتابج 

 سمبية ت ر بالمجتم ب وىم ال يريدون تحمد ىذه المسؤولية.

( التي بينت أن Wright, 1993وتت   نتيجة ىذا البحث م  نتيجة دارسة رايت  
لمرحمة االبتدابية  ير قادرة عم  تنمية مناىج الدراسات االجتماعية في ت و  ا

المواطنة وقيميا الم تم ة. كما تت   أي ا م  النتيجة التي توتمت إلييا دراسة بني 
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في دور مناىج الدراسات  اوا ح اىت( والتي أو حت أن ىناك  ع  0478تعب  
 االجتماعية في تنمية قيم المواطنة لدا الطمبة من  الد تحميد محتواىا العمميب

( 7115وتت   نتابج ىذا البحث أي ا م  النتيجة التي توتمت إلييا دراسة أ  ر  
والتي أكدت أنو يجب إعادة النظر في المناىج الدراسية الحالية حت  تكون قادرة عم  

 مواكبة روح العتر وتنمية قيم المواطنة.  
  ونت  والذأ  جابتة عن الستؤاد ال الث ال ًا: عرض ومناقاة النتابج المتعمدة باإل

مرحمة التعميم األساسي في سمطنة في ما درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية " 
 عمان في تنمية قيم المواطنة من وجية نظر المعممين ؟ ". 

 
 
 
 
 
 
 

 (5جدول )
واالنحرافات المعيارية لدرجة إسهام كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة  (0)المتوسطات الحسابية

 التعميم

                                                 
ىيً ِغيبي ٌٍؾصٛي عٍٝ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ فٟ ئغبس اٌزذسط اٌخّبعٟ لبَ اٌجبؽش ثزمغي١ُ اٌّزٛعيطبد اٌؾغيبث١خ ٌ (0)

عٍٝ عذد اٌم١ُ اٌّذسعخ ف١ٗ، ٚثٙزا رّىٓ اٌجبؽش ِٓ ِعشفيخ دسعيخ ئعيٙبَ وزيت اٌذساعيبد اععزّبع١يخ ع١ٕيخ اٌجؾيش 

 فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاغٕخ ٚرٌه ِٓ خالي اعزخذاَ اٌّع١بس اإلؽصبئٟ ا٢رٟ: 

 4011أوضش ِٓ  3099 – 3011 7099 – 7011 0099 – 0011 0011ألً ِٓ 

 وج١شح عذا وج١شح ٛعطخِز ل١ٍٍخ ل١ٍٍخ عذا
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 اسي في تنمية قيم المواطنة من وجهة نظر المعمميناألس
 مجاالت 

 األداة
عدد 

 ال درات
 الكتب ال ال ة مجتمعة كتاب الت  التاس  كتاب الت  السادس كتاب الت  الراب 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحرا  
 المعيارأ

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحرا  
 المعيارأ

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحرا  
 المعيارأ

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحرا  
 المعيارأ

 7057 77014 7064 77031 7050 76075 7061 77011 7 األود
 7057 77054 7000 78051 0098 30005 3047 79083 7 ال اني
 3063 09098 7057 77013 0034 07061 4068 71033 6 ال الث
 0088 77015 0068 78071 0087 77033 0098 77001 7 الراب 
 4081 07047 3084 05078 3084 05078 4094 71071 8 امسال 

المجاالت 
 مجتمعة

35 07409 5076 00807 4059 07008 5085 07008 5096 

 

( أن متوسطات إسيام كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة 6يالحظ من الجدود  
التعميم األساسي في سمطنة عمان في تنمية قيم المواطنة بناء عم  وجية نظر 

 ممييا كانت كاآلتي: مع
كتاب الت  الراب  األساسي: جاء ترتيب درجة إسيام ىذا الكتاب في تنمية -

مجاالت قيم المواطنة كاآلتي: احتد المجاد ال اني  قيم االحترام الكامد لمحدو ( 
(ب يميو المجاد 7061( وانحرا  معيارأ  79083المرتبة األول  بمتوسط حسابي  

( وانحرا  77001أجد ال ير وتنمية المجتم ( بمتوسط حسابي  الراب   قيم العمد من 
(ب وجاء المجاد األود  قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد( في المرتبة 0098معيارأ  

(ب وفي المرتبة الرابعة جاء 7061( وانحرا  معيارأ  77011ال ال ة بمتوسط حسابي  
( وانحرا  معيارأ 71071حسابي   المجاد ال امس  قيم السمات األ القية( بمتوسط

(ب وأ يرًا جاء المجاد ال الث  قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية 4094 
 (.4068( وانحرا  معيارأ  71033والسياسية( في المرتبة ال امسة بمتوسط حسابي  

كتاب الت  السادس األساسي: جاء ترتيب درجة إسيام ىذا الكتاب في تنمية -
م المواطنة كاآلتي: حظي المجاد ال اني  قيم االحترام الكامد لمحدو ( مجاالت قي
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(ب يميو المجاد 0098( وانحرا  معيارأ  30005بالمرتبة األول  بمتوسط حسابي  
( وانحرا  77033الراب   قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم ( بمتوسط حسابي  

اواة اإلنسانية وكرامة ال رد( في المرتبة (ب وجاء المجاد األود  قيم المس0087معيارأ  
(ب وفي المرتبة الرابعة جاء 7050( وانحرا  معيارأ  76075ال ال ة بمتوسط حسابي  

المجاد ال الث  قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية والسياسية( بمتوسط حسابي 
السمات  (ب وأ يرًا جاء المجاد ال امس  قيم0087( وانحرا  معيارأ  07061 

 (. 3084( وانحرا  معيارأ  05078األ القية( في المرتبة ال امسة بمتوسط حسابي  

كتاب الت  التاس  األساسي: جاء ترتيب درجة إسيام ىذا الكتاب في تنمية -
مجاالت قيم المواطنة كاآلتي: حظي المجاد ال اني  قيم االحترام الكامد لمحدو ( 

(ب يميو المجاد 7000( وانحرا  معيارأ  78051بالمرتبة األول  بمتوسط حسابي  
( 78071الراب   قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم ( بمتوستط حسابتي  

(ب وجتاء المجاد األود  قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد( 0068وانحترا  معيتارأ  
وفي المرتبة  (ب7064( وانحرا  معيارأ  77031في المرتبة ال ال ة بمتوسط حسابي  

الرابعة جاء المجاد ال الث  قيم المااركتة المستؤولة في الحياة المدنية والسياسيتة( 
(ب وأ يرًا جاء المجاد ال امس 7057( وانحترا  معيارأ  77013بمتوستط حسابي  

( وانحرا  05078 قيم السمات األ القية( في المرتبة ال امسة بمتوسط حسابي  
 (. 3084معيارأ  

كتب ال ال ة مجتمعة: جاء ترتيب درجة إسيام الكتب ال ال ة مجتمعة في تنمية ال-
مجاالت قيم المواطنة كاآلتي: حظي المجاد ال اني  قيم االحترام الكامد لمحدو ( 

(ب يميو المجاد 7057( وانحرا  معيارأ  77054بالمرتبة األول  بمتوسط حسابي  
( وانحرا  77015المجتم ( بمتوسط حسابي  الراب   قيم العمد من أجد ال ير وتنمية 
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(ب وجاء المجاد األود  قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد( في المرتبة 0088معيارأ  
(ب وفي المرتبة الرابعة جاء 7057( وانحرا  معيارأ  77014ال ال ة بمتوسط حسابي  

اسية( بمتوسط حسابي المجاد ال الث  قيم المااركة المسؤولة في الحياة المدنية والسي
(ب وأ يرًا جاء المجاد ال امس  قيم السمات 3063( وانحرا  معيارأ  09098 

 (. 4081( وانحرا  معيارأ  07047األ القية( في المرتبة ال امسة بمتوسط حسابي  

( ن سو بعد قسمة المتوسط الحسابي لممجاد ككد عم  6ويالحظ من الجدود  
الحسابي لم درة في كد مجاد يدد عم  أن ترتيب عدد ال درات فيو أن المتوسط 

 المجاالت كان كاآلتي:
(ب 3087(ب يميو المجاد الراب   4076كتاب الت  الراب  األساسي: المجاد ال اني  -

 (.   7059(ب وأ يرا المجاد ال امس  3039(ب فالمجاد ال الث  3086 م المجاد األود  

(ب يميو المجاد الراب  4045اني  كتاب الت  السادس األساسي: المجاد ال -
(ب وأ يرا المجاد ال امس 7093(ب فالمجاد ال الث  3087(ب  م المجاد األود  3091 
 0097  .) 

(ب 4017(ب يميو المجاد الراب   4017كتاب الت  التاس  األساسي: المجاد ال اني  -
 (.  0097 امس  (ب وأ يرا المجاد ال3067(ب فالمجاد ال الث  3091 م المجاد األود  

الراب  واألود  ن(ب يميو المجاال3093الكتب ال ال ة مجتمعة: المجاد ال اني  -
 (.  7007(ب وأ يرا المجاد ال امس  3033(ب  م المجاد ال الث  3086 

 ( ما يمي: 6من النتابج التي يت منيا الجدود  أي ًا ويالحظ 
د مجاد من المجاالت وجود تجانس كبير وممحوظ في الرتب التي احتميا ك-0

ال مسة لغداةب حيث تاير المتوسطات الحسابية إل  أن المجاد ال اني  قيم االحترام 
الكامد لمحدو ( قد احتد المرتبة األول  في كتب الدراسات االجتماعية ال ال ة كد 
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عم  حدة ومجتمعةب وأن المجاد الراب   قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم ( قد 
المرتبة ال انية في كتب الدراسات االجتماعية ال ال ة كد عم  حدة وكذلك حظي ب

مجتمعةب وأن المجاد األود  قيم المساواة اإلنسانية وكرامة ال رد( قد احتد الرتبة 
ال ال ة في كتب الدراسات االجتماعية ال ال ة كد عم  حدة ومجتمعة أي اب وأن 

ي الحياة المدنية والسياسية( قد احتد المرتبة المجاد ال الث  قيم المااركة المسؤولة ف
الرابعة في كتب الدراسات االجتماعية ال ال ة كد عم  حدة ومجتمعةب أما المرتبة 

فدد حظي بيا المجاد ال امس  قيم السمات األ القية(ب ويست ن  من ىذا كمو  ةاأل ير 
مجاد ال امس كتاب الدراسات االجتماعية لمت  الراب  األساسي الذأ جاء فيو ال

المجاد ال الث  قيم المااركة جاء  قيم السمات األ القية(ب في المرتبة الرابعةب و 
 المسؤولة في الحياة المدنية والسياسية( في المرتبة ال امسة.  

وجود ت اوت بين المتوسطات الحسابية لمجاالت قيم المواطنةب بالنسبة لكتب -7
دة والكتب ال ال ة مجتمعةب حيث تراوحت تمك الدراسات االجتماعية ال ال ة كد عم  ح

 71033المتوسطات بالنسبة لكتاب الدراسات االجتماعية لمت  الراب  األساسي بين  
(ب وبالنسبة لكتاب الدراسات االجتماعية لمت  السادس األساسي بين 77001 –
(ب أما بالنسبة لكتاب الدراسات االجتماعية لمت  التاس  30005 – 05078 

(ب وفيما يتعم  بالكتب 78051 - 05087اسي فدد تراوحت المتوسطات بين  األس
 (.77054 - 07047ال ال ة مجتمعة تراوحت المتوسطات الحسابية بين  

 وربما يمكن ت سير ىذه النتيجة بعامد أو أك ر من العوامد اآلتية: 
مواطنة أ ناء مرحمة التعميم األساسي لديم الفي اكتساب معممي الدراسات االجتماعية -

فترة إعدادىم قبد ال دمةب وفي فترة تأىيميم أ ناء ال دمةب وبالتالي انعكس ذلك إيجابا 
 عم  مستوا إلماميم ووعييم بياب وبالتالي جاءت تدديراتيم بيذا الاكد.



 7107األودب  بالعددعارلتاس  اإربد لمبحوث والدراساتبالمجمد                                     قيم المواطنة.. د. النبياني

33 

 

مرحمة التعميم األساسي بأن دور الكتاب في قناعة معممي الدراسات االجتماعية -
 ال ة م امين أساسية  معرفيةب ومياريةب ووجدانية(ب وأن  المدرسي ينحتر في تدديم

تنمية المواطنة ىي أحد األدوار األساسية لمناىج الدراسات االجتماعية باكد مباار 
 و ير مباار. 

إاراك معممي الدراسات االجتماعية في عممية تألي  ىذه الكتب الدراسية جعميم -
 تيم إلسياماتيا في تنمية قيم المواطنة كبيرة. يد ون موق ًا جيدًا منياب مما جعد تدديرا

( التي أو حت أن 0997وتت   نتيجة ىذا البحث م  نتابج دراسة العمرأ  
تدديرات المعممين حود درجة إسيام الكتب الدراسية لمادة الدراسات االجتماعية في 

م  م  تنمية قيم المواطنة كانت تتراوح بين المستوا المتوسط والكبيرب في حين ت ت
( والتي كا ت أن 0998سة كد من ال رياة والجراح  االنتيجة التي توتمت إلييا در 

الك ير من ت ات المواطنة وقيميا لم تند االىتمام الكافي في مناىج الدراسات 
 االجتماعية كما عبرت عنيا تتورات المعممين.    

 
ولذأ ؤاد الراب  وارابعا: عرض ومناقاة النتابج المتعمدة باإلجابة عن الس       : "ىد نت 

يوجد تواف  في درجة إسيام كتب الدراسات بمرحمة التعميم األساسي في تنمية قيم 
 وجية نظر المعممين ؟ ".و المواطنة بين تحميد محتواىا 

لإلجابة عن ىذا السؤاد قام الباحث بمدارنة نتابج تحميد المحتوا ووجية نظر 
ل مستة فتي كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة المعممين من حيث ترتيب المجتاالت ا

التعميم األساسيب وقد تعر  الباحث إل  درجة التوافت  بين نتابتج تحميد المحتتوا 
مرحمة التعميم ل ووجية نظر المعممين في درجة إسيام كتب الدراسات االجتماعية

لمجاد الواحد األساسي في تنمية قيم المواطنة من  الد اعتماده عم  أن التواف  في ا
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%( من معدد االت ا ؛ باعتبار أن األداة مكونة من  مسة  71يعادد ما نسبتو  
%( من  011مجاالتب وبيذا فالتواف  في المجاالت ال مسة جميعيا يعادد ما نسبتو  

ب 1درجة التواف ب وعم  ىذا اعتمد الباحث في ت سيره لدرجة التواف  كمعيار إحتابي
 ( يو ح ذلك.7والجدود  

 (6جدول )
مقارنة نتائج تحميل المحتوى ووجهة نظر المعممين من حيث ترتيب مجاالت قيم المواطنة 

 في كتب
 الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي

ترتيت انًجبالت انخًسة ثنبء عهً نتبئج تحهيم  انكتبة

 انًحتىي

ترتيت انًجبالت انخًسة ثنبء عهً نتبئج تحهيم 

 انًحتىي

 ذراسبت كتبة ان

 االجتًبعية 

 نهصف انراثع 

 األسبسي

 0 ل١ُ اعؽزشاَ اٌىبًِ ٌٍؾمٛق0 0 ل١ُ اٌعًّ ِٓ أعً اٌخ١ش ٚر١ّٕخ اٌّغزّع0

0 ل١ُ اٌّشبسوخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ 7

 ٚاٌغ١بع١خ

 0 ل١ُ اٌعًّ ِٓ أعً اٌخ١ش ٚر١ّٕخ اٌّغزّع7

 ح اإلٔغب١ٔخ ٚوشاِخ اٌفشد0 ل١ُ اٌّغبٚا3 0 ل١ُ اعؽزشاَ اٌىبًِ ٌٍؾمٛق3

 0 ل١ُ اٌغّبد األخالل١خ4 0 ل١ُ اٌّغبٚاح اإلٔغب١ٔخ ٚوشاِخ اٌفشد4

0 ل١ُ اٌّشبسوخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ 5 0 ل١ُ اٌغّبد األخالل١خ5

 ٚاٌغ١بع١خ

 كتبة انذراسبت 

 االجتًبعية 

نهصف 

 انسبدس 

 األسبسي

 اعؽزشاَ اٌىبًِ ٌٍؾمٛق 0 ل0ُ١ 0 ل١ُ اعؽزشاَ اٌىبًِ ٌٍؾمٛق0

 0 ل١ُ اٌعًّ ِٓ أعً اٌخ١ش ٚر١ّٕخ اٌّغزّع7 0 ل١ُ اٌّغبٚاح اإلٔغب١ٔخ ٚوشاِخ اٌفشد7

0 ل١ُ اٌّشبسوخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ 3

 ٚاٌغ١بع١خ

 0 ل١ُ اٌّغبٚاح اإلٔغب١ٔخ ٚوشاِخ اٌفشد3

0 ل١ُ اٌّشبسوخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ 4 

 ع١خٚاٌغ١ب

 0 ل١ُ اٌغّبد األخالل١خ5 

 كتبة انذراسبت 

 االجتًبعية 

 نهصف انتبسع 

 األسبسي

0 ل١ُ اٌّشبسوخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ 0

 ٚاٌغ١بع١خ

 0 ل١ُ اعؽزشاَ اٌىبًِ ٌٍؾمٛق0

 0 ل١ُ اٌعًّ ِٓ أعً اٌخ١ش ٚر١ّٕخ اٌّغزّع7 0 ل١ُ اٌعًّ ِٓ أعً اٌخ١ش ٚر١ّٕخ اٌّغزّع7

 0 ل١ُ اٌّغبٚاح اإلٔغب١ٔخ ٚوشاِخ اٌفشد3 ُ اٌغّبد األخالل١خ 0 ل3١

                                                 
1
 ( اعزّذ اٌجبؽش فٟ رفغ١شٖ ٌذسعخ اٌزٛافك عٍٝ اٌّع١بس اإلؽصبئٟ ا٢رٟ:  (

 %( ثذسعخ رٛافك رىْٛ ِٕخفعخ عذا0  71اٌزٛافك فٟ ِغبي ٚاؽذ ٠ذي عٍٝ ٔغجخ رٛافك رجٍغ ) -

 %( ثذسعخ رٛافك رىْٛ ِٕخفعخ0  41اٌزٛافك فٟ ِغب١ٌٓ ٠ذي عٍٝ ٔغجخ رٛافك رجٍغ ) -

 %( ثذسعخ رٛافك رىْٛ ِزٛعطخ0  61فك فٟ صالصخ ِغبعد ٠ذي عٍٝ ٔغجخ رٛافك رجٍغ )اٌزٛا -

 %( ثذسعخ رٛافك رىْٛ وج١شح0  81اٌزٛافك فٟ أسثعخ ِغبعد ٠ذي عٍٝ ٔغجخ رٛافك رجٍغ ) -

 %( ثذسعخ رٛافك رىْٛ وج١شح عذا0  011اٌزٛافك فٟ خّغخ ِغبعد ٠ذي عٍٝ ٔغجخ رٛافك رجٍغ ) -
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0 ل١ُ اٌّشبسوخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ 4 0 ل١ُ اعؽزشاَ اٌىبًِ ٌٍؾمٛق4

 ٚاٌغ١بع١خ

 0 ل١ُ اٌغّبد األخالل١خ5 0 ل١ُ اٌّغبٚاح اإلٔغب١ٔخ ٚوشاِخ اٌفشد5

 كتت انذراسبت 

االجتًبعية 

 نهصفىف 

 ًعةانثالثة يجت

 0 ل١ُ اعؽزشاَ اٌىبًِ ٌٍؾمٛق0 0 ل١ُ اعؽزشاَ اٌىبًِ ٌٍؾمٛق0

 0 ل١ُ اٌعًّ ِٓ أعً اٌخ١ش ٚر١ّٕخ اٌّغزّع7 0 ل١ُ اٌعًّ ِٓ أعً اٌخ١ش ٚر١ّٕخ اٌّغزّع7

0 ل١ُ اٌّشبسوخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ 3

 ٚاٌغ١بع١خ

 0 ل١ُ اٌّغبٚاح اإلٔغب١ٔخ ٚوشاِخ اٌفشد3

0 ل١ُ اٌّشبسوخ ٚاٌّغإ١ٌٚخ فٟ اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ 4 غبٚاح اإلٔغب١ٔخ ٚوشاِخ اٌفشد0 ل١ُ ا4ٌّ

 ٚاٌغ١بع١خ

 0 ل١ُ اٌغّبد األخالل١خ5 0 ل١ُ اٌغّبد األخالل١خ5

 

( عدم وجود تواف  بين نتابج التحميد 7يالحظ من النتابج التي يو حيا الجدود  
لمتت  الراب  األساسي من  ووجية نظر المعممين في كتاب الدراسات االجتماعيتة

حيث ترتيب المجاالت ال مسةب ويالحظ أي ا وجود تواف  بين نتابج التحميد ووجية 
نظر المعممين في كتاب الدراسات االجتماعية لمت  السادس األساسي من حيث 

%( بدرجة تواف  من   ة جدًاب وكان ذلك في   71ترتيب المجاالت ال مسة بم   
الكامد لمحدو (ب كما يالحظ كذلك أن نسبة التوافت  بين نتابج  مجاد  قيم االحترام

التحميد ووجية نظر المعممين في كتاب الدراسات االجتماعية لمت  التاس  األساسي 
%( وأي ا بدرجة تواف  من   ة جدًاب  71من حيث ترتيب المجاالت ال مسة بمغت  

مجتم (ب أما فيما يتعم  وكان ذلك في مجاد  قيم العمد من أجد ال ير وتنمية ال
بالكتب ال ال ة مجتمعة فدد كا ت النتابج عن وجود توافت  بين نتابج التحميد ووجية 
نظر المعممين من حيث ترتيب المجاالت ال مسة في  ال ة مجاالت ىي مجاد:  قيم 
االحترام الكامد لمحدو ( ومجتاد  قيم العمد من أجد ال ير وتنمية المجتم ( ومجاد 

 %( وبدرجة كانت من   ة.  61لسمات األ القية(ب حيث بمغت نسبة التواف    قيم ا
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مرحمة التعميم في وي سر الباحث ىذه النتيجة بأن معممي الدراسات االجتماعية 
األساسي ولغسباب ن سيا التي ذكرت عند مناقاة السؤاد ال الث؛ لم يكونوا 

دراسات االجتماعية عينة البحث ين ودقيدين عند تدديرىم لدرجة إسيام كتب اليمو وع
( يؤكدان اعتداد 0998سيما وأن كال من ال رياة والجراح  الفي تنمية قيم المواطنةب 

معممي الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسيب أن عممية تدويم الكتب الدراسية 
ي فيم ال ىي ليست من مياميم الوظي يةب وأنيا ليست من مسؤولياتيم العمميةب وبالتال

عند تدديرىم لدرجة اإلسيام. وىذا ما  بييتمون االىتمام المطموب والكافي بيذا األمر
أدا إل  عدم تواف  ىذه التدديرات م  نتابج تحميد المحتواب الذأ يعتمد عم  أسس 
عممية دقيدةب ويتب  منيجية وا حة المعالمب ومحتددة األطتر وال طواتب بد ويت   م  

 الذأ يجعمو يتمت  بدرجة عالية من ال بات والمتداقية.األسموب العممي 
 توصيات البحث: 

في  وء نتابج ىذا البحث والتي كا ت عن وجود ت اوت كبير في درجة 
مرحمة التعميم األساسي في سمطنة عمان في تنمية لإسيام كتب الدراسات االجتماعية 

ي درجة يا وا حا فقيم المواطنة بين تحميد محتواىا العمميب والذأ أظير تدن
تدديرات المعممين التي بينت ارت اعا ممحوظا في درجة إسياميا في تنمية إسيامياب و 

 قيم المواطنةب ليذاب فإن الباحث يوتي بما يمي: 
 رورة االست ادة في وزارة التربية والتعميم من أداة البحث في تطوير معايير لتنمية -0

د كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم قيم المواطنةب يتم اعتمادىا عند إعدا
 األساسي. 
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إعادة النظر في كتب الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي بحيث يتم -7
ت مينيا مواق  تعميمية تعممية وتدريبات وأناطة تمك ن المعمم والطالب من اكتساب 

 قيم المواطنة وممارستيا واقعيا في الحياة. 

ريبية من قبد وزارة التربية والتعميم لتدريب معممي الدراسات عدد دورات تد-3
مرحمة التعميم األساسي أ ناء ال دمة يكون محورىا قيم المواطنة في االجتماعية 

 وأساليب تنميتيا. 

إجراء دراسات جديدة حود قيم المواطنة وطر  تنميتيا في كتب الدراسات -4
 ت بح ية جديدة.االجتماعية في مراحد دراسية أ راب وبأدوا
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سعبٌخ ِبعغز١ش  9األٌٚٝ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّششف١ٓ ٚاٌّع١ٌٍّٓالٔزّبء اٌٛغٕٟ ٌذٜ رال١ِز اٌصفٛف األسثعخ 

 غ١ش ِٕشٛسح0 عبِعخ ا١ٌشِٛن، األسد0ْ  
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فاعلية النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة في معايرة مفردات اختبار تحصيلي محكي 
 المرجع في مقرر الرياضيات للصف السابع

 21/1/2015تاريخ القبول:      8/6/2014تاريخ االستالم: 
 

 )*(حمدي أبو جرادد.  
 

 
 صالملخ

في ثالثي المعلمة  النموذج اللوجستيتعرف  مدى فاعلية  إلىهدفت الدراسة الحالية 
مقرر الرياضيات للصف السابع ،  يمحكي المرجع  ف يمعايرة مفردات اختبار تحصيل

تم بناء اختبار تحصيلي في مقرر الرياضيات للصف السابع  ،ولتحقيق هدف الدراسة
تم تطبيقه على عينة مكونة  ،دالأب( مفردة من نوع االختيار من أربعة 56مؤلف من )

( 44طالبة، وأشارت النتائج إلى مطابقة استجابات األفراد عن )( طالبا و 624من )
(، وتم التحقق من صدق االختبار 0.93مفردة للنموذج، وبلغ معامل الثبات لالختبار)

(، %58سلوب أنجوف وبلغت)بطرق مختلفة، وتم حساب درجة القطع لالختبار وفقًا أل
 بار أعلى من درجة القطع .االختن وبينت النتائج أيضًا أن متوسط أداء الطلبة ع

 (101عدد الكلمات )
                                                 

 جامعة القدس المفتوحة -كلية التربية*()
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 – اللوجستي ثالثي المعلمةنموذج ال –الكلمات المفتاحية: اختبار محكي المرجع )
 (   نظرية االستجابة للمفردة  -فقرات االختيار من متعدد –درجة القطع 

Abstract 
The present study aimed at identifying the efficiency of Three-Parameter 

Logistic model in calibrating the items of Criterion-Referenced 

Achievement Test in 7th grade Math curriculum. To achieve the aim of the 

study, an achievement test was constructed in 7th grade Math curriculum 

that consists of 56 multiple choice items with four options for each one. 

 The test was applied on 624 male and female students .The results showed 

that responses of persons on 44 items fitted the model. The reliability 

coefficient of the test was 0.93. The validity of the test was proved in 

different ways. The cut score of the test was calculate according to Angof 

approach and it was 58%. The results also showed that the performance 

average of students in the test was higher than the cut score of the test. 

(Key words: Criterion- referenced Test- Three-Parameter Logistic model – 

Cut Score- Multiple –Choice items- Item response theory) 
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تخاذ القرارات همة حيث تستخدم نتائجها في امتعتبر االختبارات من أدوات التقويم ال
ة إلي أن زادت الحاج ،وكلما زادت أهمية القرار الذي يتوقع أن يتم اتخاذه ،التربوية

الذي أعد  تكون المعلومات التي نحصل عليها من االختبار دقيقة وذات صلة بالغرض
 من أجله .

أي ليس لها ، raw scoreدرجات التي يحصل عليها االختبار درجات خام وتعتبر ال
معنى، وحتى يكون للدرجة معنى على االختبار يجب أن تفسر بالمقارنة مع بيانات 

، أو مقارنتها بمعايير أداء نفسه كدرجات أداء الطلبة اآلخرين في االختبار ،أخرى
ئه العالمات من خالل مقارنة واألسلوب الذي تفسر في ضو  .(Peers,1996محددة) 

أداء الفرد بأداء أقرانه في المجموعة التي ينتمي إليها يسمى بالقياس معياري المرجع 
norm reference  measurement  ،مقارنة درجة الفرد بمعايير  تأما إذا تم

 criterion referenceمحددة لألداء حينها يسمى هذا التفسير محكي المرجع 

measurement ،  وقد أطلق على االختبارات محكية المرجع عديد من المسميات
،  mastery testsأو اختبارات اإلتقان   proficiency testمثل : اختبارات التمكن

ومع ظهور مفهوم التعلم من أجل اإلتقان لم يعد الهدف هو التركيز على الفروق بين 
الذي اعتمدت  يعن التوزيع االعتدالفظهرت المناداة باالبتعاد  ،والتمييز بينهم، األفراد

عليه المقاييس جماعية المرجع في التمييز بين األفراد في األداء وذلك ألن النشاط 
التربوي نشاط هادف ومقصود يبذل بهدف أن يتقن الطلبة ما تعلموه، وبذا تركز 
االهتمام حول المستوى الذي يصل إليه أداء الفرد بصرف النظر عن مستوى زمالئه . 

 (1996 )كاظم ،
وتمثل االختبارات محكية المرجع أسلوبًا مهمًا يساعد في النهوض بمستوى المتعلمين 
حيث تستخدم درجات االختبار محكي المرجع الذي يشتمل على عينة عشوائية من 
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التي تمثل النطاق السلوكي في تقدير درجة الفرد في النطاق الشامل لهذه  ،المفردات
وتستخدم في تصنيف األفراد بحسب   domain score estimateالمفردات 

لذا يتطلب ذلك تحديدًا مسبقًا لمستويات  ،مستويات تمكنهم أو إتقانهم لهذا النطاق
( تفصل بين المتقنين وغير  cut off scoreاألداء في االختبار )درجات قطع 

 ( . 1995المتقنين من األفراد )عالم ،
 ; Goodwin , 1996 ;  Jager,1989)ويربط المتخصصون في القياس

Kane,1987  ; Shepard,1984 بين درجات القطع  )(cut off –scores) ، 
حيث يتضح ذلك جليًا عند  ،( عند الحديث عن المعاييرstandardsوالمستويات)

الحديث عن االختبارات محكية المرجع مقابل االختبارات معيارية المرجع، أو عند 
( أو اختبارات التمكن tailored testingمفصلة )الحديث عن االختبارات ال

(Mastery tests) . 
ويطلق على مستويات األداء في االختبارات محكية المرجع تسميات مختلفة مثل: 

ودرجات  ، Mastery Scores ودرجات التمكن  cutting scoresدرجات القطع
  Cizek,1996)؛2001)عالم،Passing Scoresالنجاح 

ي الدرجة التي ينبغي أن يحصل عليها الفرد في المجال الشامل ودرجة القطع ه
Universe specifications  لمفردات االختبار لكي يكون متقنًا لمحتوى أو مهارة

معينة ، وأحيانًا تشير درجة القطع إلى الحد األدنى لألداء المقبول لكي يتمكن الفرد 
 ( .Guskey, 1988من أداء مهام تالية )

( أن درجة القطع نقطة على مقياس العالمة المالحظة Kane, 1998) واعتبر كين
( Hambleton, 1982تفصل بين األداء المقبول وغير المقبول. ويعرفها هامبلتون)
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 :سة يصنف في ضوئها المفحوصون إلى فئتينيبأنها درجة على متصل السمة المق
 ها االختبار.واألخرى غير متمكنة من  األهداف التي يقيس ،إحداها متمكنة

إَن عملية انتقاء مفردات اختبارات محكية المرجع يجب أن تتم بدقة لكي تكون عينة 
مفردات االختبار ممثلة للنطاق السلوكي الشامل، حيث يتم اتخاذ قرار تصنيف الفرد 
على أساس الدرجة التي يحصل عليها في هذا النطاق السلوكي الشامل والمحدد 

بغي أن يضم االختبار مفردات تميز بشكل مناسب بين األفراد كما ين تحديدًا دقيقًا.
حتى ينجح االختبار في التمييز  ،لألداء اً عند المستوى المعين الذي يتم اختياره محك  

ويعتبر نتيكو . (Hambelton & Gruijter, 1983بين األفراد تبعًا لهذا المستوى )
Nitko, 2001) ( اس محكي المرجع يفقد صدقه أَن تفسير تقدير األفراد على القي

الذي ينسب   Domain of performancesعندما ال يتم تعريف مجال األداءات 
  .أو عندما تكون عينة المفردات غير ممثلة لهذا المجال ،إليه أداء األفراد بدقة

إن االعتماد على المؤشرات التقليدية في انتقاء المفردات يشوبه كثير من االنتقادات 
( في Hammbelton & swaminthan , 1985بلتون  وسومنيثان )لخصها هام

 النقاط التالية :
معامالت الصعوبة والتمييز للمفردات تعتمد على عينة المفحوصين التي تطبق   -1

 عليها االختبار.
فقيمة معامل الصعوبة  ؛تتأثر إحصائيات المفردة بمعدل ومدى القدرة للمفحوصين -2

يمتها عندما تكون قدرات المفحوصين ذات مستوى أعلى من للمفردة يكون أعلى من ق
 عندما تكون المجموعة غير متجانسة . ،ومعامل التمييز يكون مرتفعاً  ،متوسط القدرة

ثبات االختبار يعرف بداللة الصور المتوازية وهذا أمر يصعب تحقيقه من الناحية  -3
 العملية 
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 ياسات متساٍو لجميع المفحوصين .تفترض نظرية االختبار أن تباين الخطأ للق -4

لتالفي تلك العيوب حيث تفترض هذه النظرية أنه  االستجابة للمفردةلذا جاءت نظرية 
هم في اختبار نفسي أو تربوي في ضوء ئيمكن التنبؤ بأداء األفراد أو تفسير أدا

 ،ى مسميات أو قدرات وهذه السمات غير مالحظةمخصائص تميز هذا األداء تس
نظرية االستجابة وتتميز  ،ن قياسها من خالل األفراد على مفردات االختبارولكن يمك
 بـأنها تمكننا من: للمفردة

تقدير قدرة المفحوص بحيث تكون مستقلة إحصائيًا عن عينة المفردات الخاصة  -1
طبقت على المفحوصين طالما أنها مفردات مناسبة، وذلك بشرط أن تكون جميع  يالت

 على نفس المتصل بحيث تقيس نفس السمة .  عاً المفردات مدرجة م
الحصول على مؤشرات للمفردة مثل) معامل الصعوبة ، ومعامل التمييز( تكون  -2

معايرة المفردة طالما أنها عينة  فيمستقلة عن عينة المفحوصين الخاصة المستخدمة 
 مناسبة .

بواسطة مفردات يبين مدى دقة تقدير قدرة كل فرد  إحصائيالحصول على معامل  -3
 وهذا المعامل يمكن أن يختلف من مفحوص آلخر. ،االختبار

إن تحقيق هذه المميزات الثالثة يعتمد على مدى االنسجام بين      
ذا لم يتحقق  مجموعة بيانات االختبار والنموذج المستخدم ) أى تحقق شروطه(، وا 

 الحصول عليها . هذا االنسجام أو تحقق بشكل ضعيف فإن هذه المميزات ال يمكن
 يحصائإلاستبدال مفهوم الثبات من خالل الصور المتوازية بمفهوم التقدير ا -4

 & Associated standard errors (Hammbeltonواألخطاء المعيارية المترافقة 

Swaminthan ,1985: وتقوم هذه النظرية على مجموعة من االفتراضات.) 
 Unidimensionalityأوال : أحادية البعد  
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أن مفردات المقياس تكون متجانسة فيما  :( أن أحادية البعد تعنى1994ترى كاظم )
مفردة من هذه المفردات  ي، وهذا يعنى أن أنفسها أساسها الصفة يبينها وتقيس ف

 ،من اإلجراءات والعمليات السلوكية نفسه حلها النوع يالمتدرجة الصعوبة تتطلب ف
أما إذا كانت البنود تقيس  تدرج صعوبتها فقط . ولكنها تختلف فيما بينها من حيث

مجموعة متجانسة باستخدام  يأكثر من متغير"قدرة" فيمكن تجميع مفردات كل قدرة ف
،ثم استخدام أحد نماذج السمات الكامنة مع كل مجموعة متجانسة  يالتحليل العامل

ويعتبر هامبلتون . (2002من المفردات لتدريجها)مراد، وسليمان،
أن افتراض أحادية البعد    (Hammbelton & Swaminthan ,1985)ينثانوسوام
االختبارات وذلك من أجل تطوير عملية التفسير  يمرغوب فيه عند جميع مطور  شيء

األبحاث التربوية، حيث  ي، إال أن هذا االفتراض ينتهك فوتعزيزها لدرجات االختبار
شخصية، وعوامل تتعلق بتطبيق توجد عوامل كثيرة تؤثر على أداء المفحوص مثل ال

القدرة على العمل بسرعة، ومعرفة و  ،االختبار مثل مستوى الدافعية، وقلق االختبار
فتراض أن الاالستخدام الصحيح ألوراق اإلجابة  ...الخ ، ولكن ما هو مقصود بذلك ا

على العوامل األخرى بحيث يكون هذا العامل هو السمة  سائد ديكون هناك عامل واح
 .ختبارااليقيسها  يالت

  Local Independence  ثانيا : االستقالل المحلى
أن استجابة المفحوص  Local Independenceيقصد باالستقالل المحلى           

مستقلة إحصائيا عندما يؤخذ مستوى المفحوص بعين االعتبار  االختبارعلى مفردات 
ن إ ير على مفردة أخرى ، أمفردة ما يجب أال يؤثلاستجابة المفحوص  ن  إ ي، أ

وال يعتمد  ،مفردة ال يعتمد على تقديرات صعوبة المفردات األخرى أيتقدير صعوبة 
مجموعة  ي، وكذلك ال يعتمد على تقدير قدرة أنهاعلى قدرة األفراد الذين يجيبون ع
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وال يعتمد على قيم صعوبة المفردات  ،أخرى من األفراد الذين طبق عليهم االختبار
 ها .    نيجيبون ع يالت
وهذا االفتراض يوضح أن قدرة المفحوص وخصائص المفردة هما وحدهما اللتان  

ن احتمال الحصول على إوبتحقق هذا االفتراض ف األداء أو االستجابة . يتؤثران ف
أى تسلسل من العالمات لمجموعة من المفردات هو ببساطة حاصل ضرب 

( 1995ويعتبر عالم ) ( . Allen &Yen, 1979) االحتماالت لكل هذه المفردات.
أن تحقق هذا الشرط يجعل للدرجة الكلية للفرد على االختبار معنى، بحيث يمكن 

 Sufficientسة تقديرا يتسم بالكفاية يللسمة المق يحصائإلالتقدير ا ياستخدامها ف

estimate وعندئذ يمكن اعتبار االختبار يقيس سمة أحادية البعد. 
  Speedednessة   ثالثًا: السرع

إن االفتراض الضمني عند جميع مستخدمي نماذج االستجابة للمفردة هو أن      
المفحوصين الذين  ن  إاالختبارات المالئمة للنموذج ال تطبق تحت شرط السرعة، حيث 

اإلجابة عن مفردات االختبار كانت بسبب القدرة المحدودة وليس بسبب  فيأخفقوا 
نه إلمفردات االختبار، وربما ال يعلن عن هذا االفتراض حيث  عدم الوصول يفشلهم ف

األداء على االختبار  يمتضمن ضمن افتراض أحادية البعد . فعندما تؤثر السرعة ف
والسمة  ،سرعة األداء :تقاسان بهذا االختبار هما  -على األقل -نيسمت هناك فان
 ( . Hammbelton & Swaminthan , 1985 سة بمحتوى االختبار )يالمق

لقد انبثق عن نظرية االستجابة للمفردة مجموعة من النماذج التي استخدمت في 
واالختبارات التي يمكن من خاللها الحصول على مؤشرات  وتطويرها، بناء المقاييس

إحصائية للمفردة ال تعتمد على خصائص المفحوصين وتقديراتهم، وال تعتمد على 
( في Invarianceأعطيت أهمية الالتغير)صعوبة مفردات المقياس، ومن هنا 
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تقدير معالم المفردات بين مختلف مجموعات األفراد، ووصفت هذه األهمية بأنها 
 (.Lord , 1980) أكبر الصفات المهمة في نظرية االستجابة للمفردة

 
عدد معالم المفردة التي تقدرها، فمنها األحادي، والثنائي،  يوتختلف هذه النماذج ف

ينسب هذا  الذي ضم معالم المفردة الثالثة: الصعوبة، والتمييز، والتخمين، و والثالثي
وتعطى الصورة الرياضية لهذا النموذج من خالل  Birnbaumالنموذج إلى برنبوم 

  العالقة التالية:
pi(θ) = ci + (1- ci)/(1+exp(-1.7ai (θ – bi)) 

 iلمفردة ل θ  قدرته يرد الذهى احتمال االستجابة الصواب للف  θ)(ip إن  حيث      
( هى معالم المفردات الثالثة : الصعوبة ، والتمييز، والتخمين على ic( و)ia( و)ibو)

األدنى  التقاربيوأطلق على معلم التخمين بارامتر الخط  (،Suen , 1990) الترتيب
ى للمنحنى المميز للمفردة ويحدد هذا البارامتر احتمال أن يجيب فرد يفترض أن مستو 

قدرته منخفض انخفاضا النهائيا ، ومع هذا يجيب إجابة صحيحة عن بعض مفردات 
مستوى صعوبتها عن مستوى قدرة هذا الفرد عن طريق  يترتفع ف ياالختبار الت
تبدو أهمية هذا البارامتر عند مطابقة بيانات مستمدة من مجموعات من ا لذ التخمين.

  ( . 2002، )عالم عدد لهذا النموذجمن نوع االختيار من مت  ةمفردات اختباري
،  (c+1) 2/ويالحظ أن احتمال االستجابة الصحيحة من خالل هذا النموذج هو

فإن احتمال اإلجابة الصحيحة يكون مساويًا  c = 0وعندما يكون بارامتر التخمين 
، أما إذا زادت قيمة بارامتر التخمين على الصفر فإن احتمال اإلجابة  %50للقيمة 
(. Hammbelton & Swaminthan , 1985) %50يحة سوف يزيد على الصح
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( ، وعمليًا تتراوح قيمته بين 1، 0أما بالنسبة لقيمة معامل التمييز فتتراوح نظريًا بين )
(0 ،0.35.) 

ونظرًا لفاعلية ومميزات نماذج االستجابة للمفردة في بناء وتصميم االختبارات، فقد 
( دراسة هدفت إلي 2009) فقد  أجرى حمادنة ؛استخدمت في عديد من الدراسات

استخدام نظرية االستجابة للمفردة في بناء اختبار محكي المرجع في الرياضيات وفق 
ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء اختبار في الرياضيات  ،ثالثي المعلم يالنموذج اللوجست

يار من ( مفردة من نوع االخت28مؤلف من ) اإلحصاءيقيس تحصيل الطالب في 
( طالبًا وطالبة من طلبة 411، وتكونت عينة الدراسة من )أبدالمتعدد من أربعة 

 ألربع وعشرينالصف األول الثانوي العلمي، وأظهرت النتائج مطابقة االستجابات 
ثالثي المعلم،  ي( مفردة من مفردات االختبار لتوقعات النموذج اللوجست24)

ما بينت نتائج الدراسة أن النتائج المتعلقة ك ،( مفردات لم تطابق النموذج4وحذف)
 بتقديرات معالم المفردات)الصعوبة، والتمييز، والتخمين( كانت مقبولة.

( دراسة هدفت إلى تقدير الخصائص  السيكومترية الختبار 2006ن )اوأجرى الشريف
، ولتحقيق هدف االستجابة للمفردةمحكي المرجع في القياس والتقويم وفق نظرية 

( 60اسة تم بناء اختبار محكي المرجع في موضوعات القياس والتقويم مكون من )الدر 
مفردة من نوع االختيار من متعدد، وتم عرض مفردات االختبار على خمسة محكمين 
من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والذين يدرسون مساق مبادئ أساسية في 

( مفردات وبلغ عدد مفردات 6ف )القياس والتقويم ،وفي ضوء آراء المحكمين تم حذ
( مفردة وتم تطبيق االختبار على عينة من طلبة 54االختبار في صورته األولية )

جامعة آل البيت والذين يدرسون مساق القياس والتقويم التربوي في الفصل الدراسي 
( طالبًا وطالبة موزعين 222والبالغ عددهم ) 2004/2005األول من العام الجامعي 
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( مفردة لنموذج راش.كما بينت 37وتوصلت النتائج إلى مطابقة ) ،( شعب4على )
،  0.9النتائج أن قيمة معامل الثبات المتعلق بكل من األفراد والمفردات بلغ )

(على الترتيب ، كما تم حساب معامل االرتباط بين درجات األفراد على 0.95
 (.0.51غ )حيث بل االختبار ومعدالتهم الجامعية وتبين أنه متدنٍ 

( دراسة هدفت إلى بناء اختبار محكي المرجع لقياس 2006وأجرت المهاجري )
الكفايات الرياضية في حل المعادالت ، والمتباينات من الدرجة األولى )بمتغير واحد 
ومتغيرين ( لطالبات المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة، واستخدام هذا االختبار لقياس 

الرياضية في حل المعادالت والمتباينات من الدرجة األولى  تحصيل الطالبات للكفايات
لهذه الكفايات،  إتقانهن)بمتغير واحد ومتغيرين( بالمرحلة المتوسطة لتعرف مدى 

( مفردة وتم التحقق من صدق االختبار من خالل حساب 50وتكون االختبار من )
كما تم تقدير  ،معامالت االتساق الداخلي والصدق المرتبط بمحك وصدق المحتوى

ثبات االختبار من خالل طريقة اإلعادة وطريقة كرونباخ ألفا وطريقة ليفنجستون 
وطريقة هاريس. وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى طالبات الصف الثالث 

 في حل المعادالت والمتباينات والمسائل الحسابية واألنظمة بشكل واضح .
محكية المرجع متعادلة  ةبناء صور اختباريلى إ( 2000كما هدفت دراسة عبد اهلل )

القياس في أحد مقررات علم النفس التعليمي تقيس مدى تحقق األهداف المعرفية 
المتعلقة بهذا المقرر من قبل طالبات الفرقة الرابعة من األقسام العلمية التربوية بكلية 

سئلة وتدريج ولتحقيق أهداف الدراسة تم تكوين بنك لأل ،البنات جامعة عين شمس
( 194( مفردة بعد تطبيقها على عينة مكونة من )120المفردات التي بلغ عددها )

)     موزعات على ثالث شعب ،طالبة من طالبات الفرقة الرابعة بكلية البنات
وأسفرت نتائج الدراسة عن  ،الكيمياء والطبيعة ( –التاريخ الطبيعي  –الرياضيات 



 2017،األول ،العددعشر التاسعإربد للبحوث والدراسات،المجلد                                 د. أبو جراد  ... فاعلية النموذج

269 

 

كما تم تعيين الدرجات الفاصلة  ،لمرجع متعادلة القياستكوين صور اختباريه محكية ا
المقابلة للتقديرات الجامعية المعتمدة، كما تم تحديد موقع أداء الفرد على مقياس 

 تحصيل مقرر علم النفس التعليمي عند كل محك من محكات اإلتقان.
اء في ( إلى الموازنة بين أربع طرق لتحديد مستويات األد1991وهدفت دراسة عالم )

اثنتان منها تعدان من الطرق المطلقة ، أي التي تعتمد  :االختبار، الذي أعده الباحث
على تحكيم محتوى االختبار ومفرداته ، وهما طريقتا أنجوف وندلسكاي ، والطريقتان 
األخريان تعدان من الطرق النسبية، أي التي تعتمد على تحكيم أداء المختبرين وجمع 

ية تتعلق بهذا األداء وهما طريقتا المجموعة الحدية والمجموعة بيانات تجريبية فعل
( محكمًا من ثالث مجموعات متباينة في 26المتناقضة.وتكونت عينة المحكمين من )

اشتملت المجموعة األولى  ؛مستوى تمكنها في مجال القياس والتقويم التربوي والنفسي
ة الحاصلين على دبلوم خاص في ( معلمًا من معلمي المدارس الثانوية العام14على )

التربية ، أو على دورة تدريبية في مجال القياس والتقويم، واشتملت المجموعة الثانية 
على ستة مدرسين مساعدين حاصلين على درجة الدكتوراه في علم النفس التعليمي 
 ولديهم خبرة ال تقل عن ثالثة أعوام في تدريس مادة االختبارات المقاييس ، واشتملت

أما بالنسبة لعينة الطالب  ؛المجموعة الثالثة على ستة من أساتذة علم النفس التعليمي
( طالبًا من طالب كلية التربية 382تحكيم أدائهم في االختبار فكانت ) يجر  أ  ين الذ

ممن كانوا يدرسون مقررًا سيكولوجيًا في الفروق الفردية، ويقوم بتدريسهم عينة 
 هذه الدراسة.ل وااختير  الذينساتذة والمدرسين المساعدين المحكمين المكونة من األ

درجات القطع المتحصل عليها نتيجة  فيوتوصلت نتائج الدراسة إلى اختالف 
( لكل من 44،43،41، 40الختالف الطرق المستخدمة حيث بلغت متوسطاتها )

 .يطريقة ندلسكاى والمجموعة الحدية، وأنجوف والمجموعات المتناقضة على التوال
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من خالل عرض الدراسات السابقة يتبين أن معظمها اتفق على فعالية نظرية 
 ،عملية بناء االختبارات والمقاييس ياالستجابة للمفردة وما انبثق عنها من نماذج ف

من  اً عديدنظرية االستجابة للمفردة مقارنة بالنظرية التقليدية، كما قدمت وتطويرها 
دورًا مهما في تحقيق دقة القياس وعدالته مثل: دالة لعبت  يالت اإلحصائيةالمفاهيم 

 ؛كما اختلفت الدراسات السابقة في العينات المستخدمة المعلومات للمفردة واالختبار،
( وبعضها تناول 2006)المهاجري، فبعض الدراسات السابقة تناولت المرحلة المتوسطة

كما اختلفت ، ( 2006 ن،الشريفي ؛ 2000، اهلل ؛ عبد1991، المرحلة الجامعية)عالم
 برنامج الحاسب اآللي المستخدم في تحليل البيانات .   يالدراسات السابقة ف
 مشكلة الدراسة :

يتطلب تقويم مخرجات التعليم تحديد محكات معينة لألداء تتمثل في مستويات قياسية 
س أداء لها مؤشرات قابلة للتحديد والقياس يعتمد عليها في إعداد أدوات مناسبة لقيا

تتمثل في االختبارات المدرسية بأشكالها المختلفة ، وتعتبر هذه  وتقديره الطالب
المستويات القياسية أو المعيارية هي اإلطار المرجعي الذي يتم مزاولته، وتقدر على 
أساسه مستويات إتقان الطلبة بحيث يمكن من خاللها وصف ما يستطيع أن يتعلمه 

تيجة لدراسته لمحتوى مجال دراسي معين، ونظرًا لعدم الطالب من مهارات ومعارف ن
فر أداة قياس موضوعية يمكن من خاللها التحقق من مدى امتالك الطلبة للمهارات اتو 

جاءت الدراسة الحالية لتوفير اختبار محكي  ،والمعارف حسب المستويات المنشودة
 ،الصدق والثباتالمرجع في مقرر الرياضيات للصف السابع يتمتع بدرجة عالية من 

 بحيث يعتمد عليه في قياس مدى تحقق األهداف المعرفية المتعلقة بالمقرر.
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 -أسئلة الدراسة :
مفردات االختبار لتوقعات النموذج لما درجة مطابقة استجابات أفراد عينة الدراسة  -1

 اللوجستي ثالثي المعلم؟
مقرر  يالمرجع ف يمحكفرة لمفردات اختبار اما دالالت الصدق والثبات المتو  -2

 الرياضيات للصف السابع والمتحررة من خصائص األفراد؟   
 هذا االختبار مقارنة بمستوى التمكن؟لما مستوى أداء الطلبة   -3

 أهمية الدراسة:
 : يتتمثل أهمية الدراسة الحالية ف

المرجع ، والقياس  ي) القياس محكيسلوبين من أساليب القياس السلوكأاستخدام  -1
 (.  I.R.Tة )يقوم على نظرية االستجابة للمفرد يالذ يالموضوع

للفصل  مقرر الرياضيات يالتوصل إلى أداة قياس موضوعية لتحصيل الطلبة ف -2
األساسي يمكن االستفادة منه في تشخيص نقاط القوة والضعف  للصف السابع األول

 ة في المقرر .في أداء الطلبة ، كما يمكن استخدامه كنواة إلنشاء بنك أسئل
 هذا المقرر وتقويمه. يإعادة النظر ف يه الدراسة فذهنتائج تساعد  قد  -3
 

 هدف الدراسة : 
ثالثي المعلم  اللوجستينموذج التهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى فاعلية 

في معايرة مفردات اختبار تحصيلي محكي المرجع  في مقرر الرياضيات للصف 
 االختبار. منمن الطلبة  عالتمكن المتوق مستوىالسابع، وتحديد 

  -مصطلحات الدراسة :
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، حيث يمكن االستجابة للمفردة : أحد نماذج نظرية  المعلم النموذج اللوجستي ثالثي
ت هي: معامل الصعوبة، ومعامل التمييز، ومعامل المالهذا النموذج تقدير ثالثة مع

 .تخمين المفردة 
ختبار مستخدم لتحديد مستوى أداء الفرد بالنسبة لمستوى : ا االختبار محكي المرجع

أو محك يحدد حسب األهداف الموضوعة للقياس وبصرف النظر عن مستوى األقران 
. 

: مقدار القدرة التي يكون احتمال إجابة المفحوص عندها للسؤال معامل الصعوبة
 .2/(c+1)إجابة صحيحة = 

على التمييز أو التفريق بين المستويات  : مؤشر يفيد بقدرة المفردةمعامل التمييز
المختلفة من القدرة المقيسة، ويقاس بظل الزاوية التي يميل بها المماس للمنحنى 

 المميز للمفردة على محور القدرة.
: يشير إلى احتمال وصول المفحوص إلى اإلجابة الصحيحة عن معامل التخمين

 عن طريق التخمين العشوائي. المفردات التي لم تمكنه قدرته من اإلجابة عنها
 حدود الدراسة :

محتوى مقرر الرياضيات للصف السابع الذي يدرس في المدارس الحكومية في  -1
 (2014-2013 )الفصل األول من العام الدراسي

عينة الدراسة حيث طبقت الدراسة على عينة من طلبة المدارس الحكومية في  -2
  (2014 – 2013) محافظة غزة في الفصل األول من العام

 الطريقة واإلجراءات :
 مجتمع الدراسة :
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تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف السابع في المدارس الحكومية 
والبالغ عددهم  (2014-2013)التابعة لمديرية غرب غزة خالل العام الدراسي 

الحصول على  ( طالبة، وقد تم1690( طالبا و)1197( طالبًا وطالبة . منهم )2887)
 أعداد الطلبة من دائرة التخطيط في مديرية غرب غزة .

 عينة الدراسة : 
( طالبًا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودية، 624تكونت عينة الدراسة من )

( 7( مدرسة منها )16حيث تم اختيار عينة من المدارس بطريقة عشوائية بلغ عددها )
 .لإلناث، واختير من كل مدرسة شعبة بطريقة عشوائية ( مدارس 9مدارس للذكور، و)

   
 أداة الدراسة : 

 ،الجزء األول ،تم بناء اختبار تحصيلي في مقرر الرياضيات للصف السابع األساسي
 –األعداد النسبية  -األعداد الصحيحة  –الذي اشتمل على الوحدات )المجموعات 

 لية:التناسب الطردي والعكسي( وفقًا للخطوات التا
تحديد الغرض من االختبار وهو قياس مقدار ما اكتسبه الطالب من معارف  -1

 ومهارات وقوانين في وحدات المقرر من منهاج الصف السابع األساسي.  
تحليل محتوى المقرر إلى مفاهيم، ومصطلحات، ورموز، وتعميمات، ومهارات،  -2

 وتطبيقات.

ل االستعانة بدليل المعلم والكتاب األهداف العامة للوحدة من خال  صوغتم  -3
المدرسي ومعلمي المقرر من أصحاب الخبرة، كما تم اشتقاق جميع األهداف السلوكية 

األهداف، وتحديدها، وشمولها  صوغالممكنة التي يشتمل عليها المقرر. وللتأكد من 
والتطبيق،  للوحدة الدراسية، وتمثيلها للمستويات المعرفية المختلفة)التذكر، واالستيعاب،
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 , Krathwohlوالتحليل، والتقويم، واإلبداع( حسب تصنيف بلوم المعدل لألهداف)

(، تم عرض قائمة األهداف على مجموعة من المعلمين والموجهين التربويين 2002
جراء التعديالت المناسبة بناًء  في الرياضيات، وتم مناقشة مالحظاتهم بالتفصيل وا 

( هدفًا سلوكيًا بحيث 60نهائية لقائمة مكونة من ) عليها، وتم الوصول إلى صيغة
يمثل كل هدف من هذه األهداف جزءًا محددًا من وحدات المقرر، وتغطي هذه 

 األهداف النطاق السلوكي للوحدات الدراسية .

تم إعداد جدول مواصفات لالختبار، حيث تم ربط مستويات األهداف السلوكية  -4
عاة الوزن النسبي للمفاهيم والتعميمات والقوانين بمحتوى وحدات المقرر، وتم مرا

 الخاصة بالوحدة حسب عدد الحصص التي يقضيها المعلم في التدريس.

أحدها  لداأب( مفردة من نوع االختيار من متعدد ولكل مفردة أربعة 70تم كتابة ) -5
 خطأ )مموهات(، وقد تم كتابة أكثر من مفردة للهدف الواحد أبدالصحيح واألخرى 

وحاول الباحث  ،في بعض األحيان بحسب درجة أهمية الهدف ودرجة صعوبة تحقيقه
تغطية جميع الجوانب المتعلقة بكل هدف سلوكي بحيث تشمل الفقرات التي تقيس 
الهدف السلوكي جميع جوانبه. وقد روعي في كتابة المفردات المعايير الفنية الخاصة 

ن تكون المفردة مرتبطة بالهدف الذي تقيسه بمفردات اختبارات االختيار من متعدد، وأ
كما روعي تحقيق المفردات لشرط استقاللية  ،من حيث المحتوى ودرجة الصعوبة

 القياس حيث لم تعتمد إجابة مفردة معينة على إجابة المفردات األخرى.

( محكم من المعلمين 12تم عرض مفردات االختبار وقائمة األهداف على ) -6
( محكمين من أساتذة الجامعات في تخصص 5إلى ) باإلضافةويين والمشرفين الترب

أساليب تدريس الرياضيات، وطلب منهم إبداء الرأي في مدى مطابقة مفردات 
االختبار لألهداف المتعلقة بها، ومدى تغطية مفردات االختبار لمحتوى التعلم واقتراح 
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فردة التفاق المحكمين ( م14ما يرونه مناسبًا، وفي ضوء آراء المحكمين تم حذف )
( أنها متشابهة وعليه أصبح عدد المفردات لالختبار في صورته األولية %95بنسبة )

 ( مفردة.56)

 التجريب األولي لالختبار: 
( طالبًا وطالبة من طلبة مدرسة عباد 75تم تطبيق الصورة األولية لالختبار على )

وى صعوبة المفردات الرحمن الخاصة موزعين على ثالث شعب بغرض تعرف مست
وتحديد زمن االختيار والتأكد من سالمة المفردات وقياسها لألهداف بدقة، وتعرف أي 
مشكلة يمكن أن تواجه الباحث في التطبيق، وبناًء على التجريب األولي لالختبار تم 

( دقيقة، وتم حساب صعوبة المفردات من خالل حساب 80تحديد زمن االختبار ب )
ذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من بين الطلبة الذين حاولوا نسبة الطلبة ال

 واإلجابة عن هذه المفردة، كما تم حساب معامل التمييز لجميع مفردات االختبار، 
 قيم معامالت الصعوبة والتمييز لكل مفردة. 1يبين الجدول 

 : قيم معامالت الصعوبة والتمييز لكل مفردة 1 الجدول
 الصعوبه معامل رقم المفردة

 الصعوبة لصعوبةاال

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم المفردة معامل التمييز
1 0.40 0.35 29 0.63 0.40 

2 0.32 0.54 30 0.85 0.33 

3 0.52 0.44 31 0.55 0.29 

4 0.36 0.36 32 0.54 0.32 

5 0.53 0.40 33 0.65 0.29 

6 0.43 0.60 34 0.52 0.37 

7 0.81 0.21 35 0.42 0.46 

8 0.66 0.42 36 0.48 0.51 

9 0.78 0.55 37 0.65 0.39 

10 0.95 0.35 38 0.77 0.53 
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11 0.74 0.36 39 0.95 0.38 

12 0.62 0.46 40 0.59 0.60 

13 0.65 0.50 41 0.47 0.24 

14 0.74 0.43 42 0.88 0.38 

15 0.35 0.62 43 0.49 0.19 

16 0.62 0.52 44 0.74 0.20 

17 0.56 0.43 45 0.84 0.30 

18 0.78 0.60 46 0.64 0.29 

19 0.35 0.46 47 0.38 0.46 

20 0.46 0.38 48 0.54 0.62 

21 0.82 0.37 49 0.85 0.25 

22 0.71 0.44 50 0.43 0.27 

23 0.70 0.28 51 0.77 0.33 

24 0.63 0.38 52 0.76 0.45 

25 0.72 0.30 53 0.58 0.38 

26 0.58 0.42 54 0.61 0.41 

27 0.64 0.35 55 0.33 0.20 

28 0.47 0.38 56 0.38 0.25 

 
 0.32أن قيم معامالت الصعوبة للمفردات تراوحت بين )( 1)يتضح من نتائج الجدول 

بينما تراوحت قيم  0.17وانحراف معياري  0.61( بمتوسط حسابي 0.95إلى 
وانحراف معياري  0.39( بمتوسط حسابي 0.62إلى  0.19معامالت التمييز بين )

 مما يعني سالمة المفردات للتطبيق. ،  0.11
 إجراءات الدراسة:

تم تطبيق االختبار بصورته على عينة الدراسة، وتم تصحيح االختبار بحيث أعطى 
" في حالة اً " في حالة اإلجابة عن المفردة إجابة صحيحة ، و"صفر 1المفحوص "
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 تالبيانات لذاكرة الحاسوب حيث تم الإدخ، وتم أإجابة خطاإلجابة عن المفردة 
 معالجتها وفقًا ألسئلة الدراسة.

 تم التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للمفردة على النحو التالي:
 
 

 أحادية البعد
و باستخدام  له يالتحليل العامل إجراءتم تحديد الصدق البنائي لالختبار من خالل 

حيث بينت النتائج أن   Principle Component Analysisطريقة المكونات األساسية
معامالت  2.ويوضح الجدول هناك عاماًل واحدًا رئيسيًا تتجمع حوله مفردات االختبار

 تشبع المفردات على العامل األول.
 : معامالت تشبع المفردات على العامل األول2جدول
رقم 
 المفردة

معامل تشبع 
 المفردة

رقم 
 المفردة

معامل تشبع 
 المفردة

قم ر 
 المفردة

معامل تشبع 
 المفردة

رقم 
 المفردة

معامل تشبع 
 المفردة

1 0.52 15 0.73 29 0.39 43 0.74 

2 0.47 16 0.84 30 0.60 44 0.73 

3 0.65 17 0.62 31 0.44 45 0.42 

4 0.49 18 0.77 32 0.55 46 0.54 

5 0.51 19 0.76 33 0.47 47 0.60 

6 0.64 20 0.56 34 0.33 48 0.73 

7 0.74 21 0.57 35 0.52 49 0.78 

8 0.63 22 0.53 36 0.57 50 0.37 

9 0.65 23 0.66 37 0.67 51 0.79 

10 0.70 24 0.46 38 0.59 52 0.36 

11 0.46 25 0.82 39 0.61 53 0.30 

12 0.38 26 0.48 40 0.47 54 0.60 

13 0.49 27 0.57 41 0.56 55 0.58 

14 0.57 28 0.53 42 0.58 56 0.64 
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( أن جميع  معامالت تشبع المفردات على العامل األول 2يالحظ من خالل الجدول )
 كانت دالة إحصائياً 

( من تباين درجات األفراد على االختبار، أما %33وقد فسر هذا العامل حوالي )
قيم الجذر الكامن  3ويبين الجدول ( من التباين، %5العامل الثاني فلم يفسر سوى )

Eigen Values   ونسب التباين المفسرExplained Variance  للعامل األول والثاني
 وناتج قسمة الجذر الكامن للعامل األول على الجذر الكامن للعامل الثاني .

: قيم الجذر الكامن ونسب التباين المفسر للعامل األول والثاني وناتج  3جدول 
 مل الثاني قسمة الجذر الكامن للعامل األول على الجذر الكامن للعا

 ناتج القسمة العامل الثاني العامل األول 

 1.78 5.95 الجذر الكامن
2.83 

 5.03 32.85 التباين المفسر
بأن نسبة التباين المفسر من العامل األول  3يتضح  من النتائج الواردة في الجدول 

امن وأن ناتج قسمة الجذر الكامن للعامل األول على الجذر الك 20كانت أعلى  من 
مما يشير إلى وجود سمة سائدة لالختبار، وهذا يعني تحقق  2للعامل الثاني أكبر من 

 ( Hattie, 1985 ; Reckase , 1997افتراض أحادية البعد لالختبار)
 Local Independenceاالستقالل الموضعي 

يقصد باالستقالل الموضعي عدم وجود مفردات تعتمد في إجابتها على مفردات أخرى 
فس االختبار لذا تم الحرص عند بناء المفردات المكونة لالختبار على تحقق هذا في ن

االفتراض، كما أن تحقق افتراض أحادية البعد يعتبر مؤشرا على تحقق هذا االفتراض 
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 & Hambletonالفتراض أحادية البعد ) اً يعتبر هذا االفتراض مكافئحيث 

Swaminathan ,1985) 
 
 
 

 عامل السرعة
بمعنى أن يكون  ،رية االستجابة للمفردة تحرر االختبار من عامل السرعةتفترض نظ

الوقت مناسبًا وكافيا لجميع أفراد العينة وتبين من خالل تطبيق االختبار على العينة 
 االستطالعية مالءمة وقت االختبار لجميع الطلبة.

 المعالجات اإلحصائية
لوصفية )الوسط الحسابي، لحساب بعض اإلحصاءات ا spssتم استخدام برنامج 

 ، معامالت االرتباط( والتحليل العاملي.المعياريواالنحراف 
للحصول على تقديرات األفراد ومعالم المفردات  Bilog- MG3تم استخدام برنامج 

 التخمين( واشتقاق دوال المعلومات . -التمييز -)الصعوبة
 افتراضي.لمقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع  tتم استخدام اختبار 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما درجة مطابقة استجابات أفراد عينة الدراسة عن مفردات االختبار لتوقعات النموذج 
 اللوجستي ثالثي المعلم؟

تم إدخال البيانات الخاصة باستجابة أفراد عينة الدراسة عن مفردات االختبار حيث  -
 وذلك كما يلي: Bilog- MG3الجتها عن طريق برنامج مع تتم
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ستجاباتهم للنموذج وذلك حسب إحصائي مربع البعاد أفراد العينة غير المطابقة تم است
( وعليه تم 0.01االحتمالية المقابلة لقيمة مربع كاي عن ) قيمتهمالذين تقل  يأ ؛كاي

 م مع توقعات النموذج.( فردًا من أفراد العينة لم تتوافق استجاباته35إسقاط )
عــن  أن أولئــك األفــراد قــد تجــاوزوا الحــد المقبــول إحصــائيا بإجــابتهم صــواباً ويعنــي ذلــك 
اإلجابـة  يمستوى قدراتهم، أو يفشـلون فـ لىمستوى صعوبتها ع يتزيد ف يالمفردات الت

ممــا يعنــى أنهــم قــد اعتمــدوا  عــن مفــردات تتطلــب مســتوى قــدرة أقــل مــن قــدراتهم؛ صــواباً 
 ,Wright& Linacre)االسـتجابة يأو صدقهم ف ،تخمين، أو عدم جديتهمعلى ال

1998) . 
تم إعادة التحليل مرة أخرى بهدف حذف المفردات غير المطابقة لتوقعات النموذج  -

تقل لها القيمة االحتمالية  يتلك التي أ ؛وذلك حسب القيمة االحتمالية لمربع كاي
ر مطابقة للنموذج، حيث كانت ( مفردة غي12( ، وعليه تم حذف )0.05عن )

 (.0.05القيمة االحتمالية لكل منها أقل من )
معالم الصعوبة والتمييز والتخمين لجميع  إيجادأعيد التحليل مرة أخرى بهدف  -

 ( يبين ذلك4المفردات والجدول )
 

الصعوبة والتمييز والتخمين لجميع مفردات االختبار  مل: تقديرات معا4جدول
 بصورته النهائية

 الصعوبة رقم المفردة

الخطأ 
المعياري 
لمعلم 
 الصعوبة

 التمييز

الخطأ 
المعياري 
لمعلم 
 التمييز

 التخمين

الخطأ 
المعياري 
لمعلم 
 التخمين

 الصعوبة رقم المفردة

الخطأ 
المعياري 
لمعلم 
 الصعوبة

 التمييز
الخطأ 
المعياري 
 لمعلم التمييز

 التخمين

الخطأ 
المعياري 
لمعلم 
 التخمين

1 2.90- 0.28 0.50 0.19 0.10 0.03 23 0.11 0.24 1.20 0.21 0.01 0.02 

2 2.65- 0.24 0.72 0.22 0.02 0.02 24 0.25 0.26 0.98 0.13 0.24 0.03 

3 2.15- 0.21 0.61 0.15 0.01 0.04 25 0.39 0.31 0.85 0.23 0.22 0.01 

4 1.98- 0.17 0.54 0.12 0.04 0.06 26 0.47 0.25 1.03 0.23 0.21 0.05 

5 1.77- 0.19 0.64 0.42 0.06 0.02 27 0.59 0.18 0.97 0.35 0.13 0.04 
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6 1.68- 0.14 0.72 0.23 0.12 0.03 28 0.68 0.14 1.45 0.31 0.17 0.03 

7 1.62- 0.12 0.66 0.11 0.04 0.04 29 0.87 0.12 1.12 0.22 0.21 0.02 

8 1.55- 0.13 0.47 0.15 0.08 0.06 30 1.20 0.14 0.78 0.26 0.22 0.01 

9 1.48- 0.17 0.63 0.22 0.12 0.01 31 1.29 0.16 0.98 0.28 0.20 0.02 

10 1.35- 0.16 0.49 0.23 0.20 0.05 32 1.31 0.14 0.76 0.32 0.19 0.03 

11 1.20- 0.15 0.47 0.11 0.08 0.03 33 1.36 0.17 1.25 0.18 0.19 0.04 

12 0.99- 0.17 0.56 0.14 0.01 0.04 34 1.40 0.15 1.47 0.14 0.22 0.01 

13 0.88- 0.18 0.69 0.23 0.02 0.03 35 1.43 0.13 0.68 0.20 0.21 0.01 

14 0.75- 0.19 1.20 0.20 0.12 0.03 36 1.48 0.25 0.79 0.15 0.18 0.02 

15 0.65- 0.20 0.97 0.15 0.21 0.12 37 1.50 0.28 1.23 0.16 0.21 0.03 

16 0.52- 0.21 0.78 0.24 0.14 0.13 38 1.53 0.21 0.19 0.17 0.16 0.02 

17 0.44- 0.22 0.88 0.31 0.17 0.03 39 1.60 0.22 0.45 0.20 0.23 0.04 

18 0.35- 0.24 1.22 0.13 0.15 0.05 40 1.62 0.24 0.24 0.26 0.12 0.06 

19 0.27- 0.28 0.87 0.11 0.21 0.12 41 1.68 0.26 0.65 0.15 0.21 0.08 

20 0.11- 0.25 1.34 0.26 0.16 0.11 42 1.75 0.23 0.78 0.22 0.23 0.11 

21 0.06- 0.25 0.99 0.21 0.10 0.03 43 1.80 0.34 0.98 0.14 0.23 0.02 

22 0.00 0.27 0.77 0.18 0.20 0.11 44 1.89 0.35 0.47 0.18 0.21 0.03 

 
ختبار في ( أن قيم معامالت الصعوبة لمفردات اال3يالحظ من خالل الجدول )
بمتوسط حسابي مساٍو للصفر،  (،1.89) ( إلى-2.90صورته النهائية تراوحت من )

( وهو المدى الطبيعي، 2، +  2-وقد كانت معظم مفردات المقياس ضمن المدى )
( 3معظم قدرات األفراد تقع داخل هذا المدى، كما يتضح أيضًا من الجدول) ن  حيث إ

من الصعوبة عند األخذ في االعتبار الخطأ  اً عأن معامالت الصعوبة تغطي مدى واس
المعياري لها، كما يتضح أن الخطأ المعياري لألسئلة األصعب أكبر من الخطأ 

ه كلما زادت ن  ؛ حيث إالمعياري لمعامالت الصعوبة لألسئلة األسهل وهو أمر منطقي
يد ، وبالتالي يز  المفردة قل عدد المستجيبين بشكل صحيح عن مستويات الصعوبة

، كما يتبين من خالل الجدول عدم وجود فجوات على متصل  الخطأ المعياري للمفردة
الفرق بين معامالت الصعوبة ألى مفردتين من  إن  السمة التي يقيسها االختبار حيث 

مفردات االختبار أقل من مجموع الخطأ المعياري لهما مما يدل على جودة تدريج 
 مفردات االختبار.



 2017،األول ،العددعشر التاسعإربد للبحوث والدراسات،المجلد                                 د. أبو جراد  ... فاعلية النموذج

282 

 

، ويكون معامل التمييز (1.47إلى ) )0.19عامالت التمييز من )وتراوحت قيم م 
للمفردة موجبًا إذا كان احتمال إجابة هذه المفردة من قبل الطلبة ذوي التحصيل العالي 

(. وكلما زادت قيمة التمييز للمفردة Richichi , 1996أكبر من ذوي التحصيل المتدني)
ه وحسبما أشار شوى ن  إ لقولكان ذلك أفضل ودلياًل على جودتها، ويمكن ا

(Choi,1992( فإنه إذا كانت قيمة تمييز المفردة أكبر من )فهذا دليل على أن 1 )
( فتمييز المفردة 1 إلى 0.70المفردة جيدة، أما إذا كانت قيمة معامل التمييز بين )

على ذلك  وباالعتماد( ، 0.70عن ) مقبول، وتقل جودة المفردة إذا قلت قيمة تمييزها
 ( مفردات10) إلى  لتصنيف تبين من خالل الجدول أن مفردات االختبار توزعتا
( 17( ذات تمييز مقبول، و)%38.6)( مفردة 17( ذات تمييز ممتاز، و)22.8%)

 ( ذات تمييز قليل .%38.6) مفردة
( وهي قيم 0.24( إلى)0.01وتراوحت قيم معامالت التخمين لمفردات االختبار من )

حالة وجود أربعة  ي( ف0.25) لقيمة النظرية المتوقعة للتخمين وهيصغيرة وأقل من ا
 للمفردة أبدال

 
 ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
مقرر  يالمرجع ف يفرة لمفردات اختبار محكاما دالالت الصدق والثبات المتو 

 الرياضيات للصف السابع  والمتحررة من خصائص األفراد؟   
 سأواًل: صدق المقيا

تطوير وبناء المقاييس التربوية  يعند استخدام أحد نماذج نظرية االستجابة للمفردة ف
البد من توفير أدلة على صدق المقياس ، حيث ال يعنى مطابقة البيانات للنموذج 
نما يشير ذلك إلى أن مفردات المقياس تقيس  المستخدم أنها تقدم دليال على صدقه، وا 
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( لذا تم إيجاد المؤشرات التالية Hambleton & Swaminathan ,1985سمة عامة )
 وهى: للداللة على صدق المقياس

 
 
 
 صدق االتساق الداخلي -أ

لحساب صدق االتساق الداخلي للمفردات تم إيجاد معامالت االرتباط بين درجات 
 ( يبين ذلك5األفراد على المفردات ودرجاتهم على الدرجة الكلية لالختبار، والجدول )

 : معامل االرتباط بين الدرجة على المفردة والدرجة الكلية على االختبار5دولج
معامل  المفردة

 االرتباط
معامل  المفردة

 االرتباط
معامل  المفردة

 االرتباط
معامل  المفردة

 االرتباط
1 0.45 12 0.43 23 0.53 34 0.77 
2 0.42 13 0.53 24 0.63 35 0.38 
3 0.37 14 0.67 25 0.60 36 0.45 
4 0.47 15 0.65 26 0.65 37 0.65 
5 0.65 16 0.63 27 0.61 38 0.74 
6 0.68 17 0.70 28 0.71 39 0.38 
7 0.73 18 0.44 29 0.48 40 0.75 
8 0.58 19 0.48 30 0.65 41 0.64 
9 0.66 20 0.78 31 0.70 42 0.67 
10 0.54 21 0.64 32 0.88 43 0.81 
11 0.72 22 0.74 33 0.81 44 0.61 

( أن جميع معامالت االرتباط بين درجات األفراد على 5يالحظ من خالل الجدول )
المفردات ودرجاتهم على المقياس الكلى كانت عالية و موجبة و دالة إحصائيا عند 
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ما يوفر دلياًل على فاعلية مفردات االختبار، حيث تقيس وهو ( 0.01مستوى داللة )
 هذه المفردات ما يقيسه االختبار.

 صدق التدرج -ب
 فيتسق تال  التيلك ت هيللنموذج  ةغير المالئم المفرداتأن  (1996، تعتبر )كاظم

تضمن توغالبا ما  ،المفردات على المتصل موضوع القياس باقيمع تدريج  اتدريجه
 هكون هذتموضوع القياس، أو  هي التيغير  لصفة أخرى، المفردات قياساً  ههذ

 . اصياغته فيب ، أو هناك عيةالمفردات غامض
بقاء  المفرداتن استبعاد إوبناء على ذلك ف  فيالصادقة  المفرداتغير الصادقة، وا 

قياسها للسمة المراد  في االختبارتعريفها للمتغير موضوع القياس يؤكد صدق مفردات 
 قياسها.

حيث استبعد ، وهذا ما تم إجراؤه من خالل استبعاد المفردات غير المالئمة للنموذج
ومما تجدر اإلشارة إليه أن استبعاد  االختبار،من مفردات ( مفردة 12)يل التحل

وحذف األفراد غير ، جاء بعد استبعاد األفراد غير المالئمين للنموذج المفردات
استجاباتهم وهم الذين يختلف  فيغير الصادقين  األفرادالمالئمين معناه حذف أولئك 

األفراد غير المالئمين والمفردات غير وبحذف ، نمط استجاباتهم عن معظم األفراد
 -:فر لنا االمالئمة يتو 

 .وصدق تدرجهاقياس السمة المراد قياسها  فياالختبار  مفرداتصدق 
 صدق تدرج قدرات األفراد على متصل هذا المتغير.

 :ثبات االختبار
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تقدير موقع كل من األفراد والمفردات على متصل  ييشير الثبات إلى مدى الدقة ف
تعريف هذا المتصل بإيجاد  يمة المراد قياسها، ويتم تحديد  مدى دقة المفردات فالس

النسبة بين االنحراف المعياري للقيم التقديرية المتحررة لصعوبة المفردات ومتوسط 
 Itemالخطأ المعياري لهذه القيم، ويطلق على هذه النسبة معامل الفصل بين المفردات

)pGSeparation Index(  كون قيمة هذا المعامل أكبر ما يمكن فإذا تحيث يجب أن
( يصعب قياس المتغير بواسطة هذه المفردات. وقد وجد 2لم تزد هذه القيمة عن )

االختبار بعد تدريجه باستخدام النموذج  فيالباحث قيمة معامل الفصل بين المفردات 
( فان مفردات 2) لىن هذه القيمة تزيد عأل (، ونظراً 3.78اللوجستي ثالثي المعلم )

المقياس تعد كافية لتعريف متصل السمة الذي تقيسه. ويمكن الحصول على معامل 
 خالل الصيغة الرياضية التالية: الثبات من
 
 
 
 

(. وقد تم حساب قيمة Wright &Masters ,1982( ترمز إلى معامل الفصل)pGحيث)
 (0.93وقد بلغ معامل الثبات ) ،لثبات لمفردات االختبار وفقًا للعالقة السابقةمعامل ا

يستدل منها على ثبات المقياس باستخدام نظرية ي ومن المؤشرات األخرى الت
تحديد  ي( حيث تساعد فInformation functionاالستجابة للمفردة دالة المعلومات )

فرد ما وذلك من خالل تحديد أقصر  تقدمها مفردة ما عن يمقدار المعلومات الت
 يارتفاع للمنحنى الممثل لدالة المعلومات لتلك المفردة على متصل القدرة، وبالتال

2

21

p

p

G
R

G
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يمكن تحديد أى المفردات االختبارية تقيس المتغير المراد قياسه)السمة( بدرجة أفضل 
 عند مستويات محددة للقدرة .

من المؤشرات التي  Test information Function)وتعد دالة المعلومات لالختبار )
وبالتالي فان  ،يستدل منها على معامل الثبات للمقياس وفق نظرية االستجابة للمفردة

زيادة كمية المعلومات يؤدى إلى نقصان الخطأ المعياري للقياس، فقد أشار ريفي 
(Reeve , 2004إلى أن دالة المعلومات لالختبار  ترتبط مع ثبات المقياس من خ ) الل

 العالقة التالية: 

 
 

1

1
1  

( )


 


I

i

r

I 
 

وعليه يتوقع أنه كلما زادت دالة المعلومات للمقياس عند مستوى معين من القدرة فان 
وبالتالي نقصان الخطأ المعياري للقياس والذي يتيح  ،ذلك يؤدى إلى زيادة الثبات

ت القدرة المختلفة ومعرفة الفرصة لتقدير الخطأ المعياري عند كل مستوى من مستويا
 & Hambletonتحديد دقة القياس) يمدى مساهمة كل مفردة من مفردات المقياس ف

Swaminathan,1985.) 
 ( يبين ذلك6والجدول ) ،وتم حساب دالة المعلومات لمفردات االختبار

 دوال المعلومات لمفردات االختبار : 6جدول 
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 دالة المعلومات المفردة دالة المعلومات المفردة معلوماتدالة ال المفردة دالة المعلومات المفردة
1 0.453 12 0.365 23 0.657 34 0.356 

2 0.478 13 0.478 24 0.498 35 0.537 

3 0.564 14 0.365 25 0.678 36 0.765 

4 0.345 15 0.698 26 0.986 37 0.843 

5 0.247 16 0.754 27 0.783 38 0.678 

6 0.123 17 0.745 28 0.741 39 0.861 

7 0.468 18 0.865 29 0.365 40 0.354 

8 0.524 19 0.457 30 0.485 41 0.637 

9 0.478 20 0.623 31 0.651 42 0.723 

10 0.765 21 0.781 32 0.784 43 0.981 

11 0.657 22 0.648 33 0.691 44 0.865 

التي تعطيها  ( أن هناك تفاوتًا في مقدار المعلومات5يتبين من خالل الجدول )
المفردات في المقياس ، وأن القيم القصوى لدالة المعلومات للمفردات جاءت عالية، 

 .( 26.8) وتم حساب دالة المعلومات التي يعطيها االختبار الكلى، وقد بلغت

 المتعلقة بالسؤال الثالث النتائجثالثًا : 

 ما مستوى أداء الطلبة على االختبار مقارنة بمستوى التمكن؟
لتحديد درجة القطع تم االلتقاء بعينة المحكمين وطلب منهم تحديد درجة القطع   

لالختبار بعد توضيح هدف الدراسة لهم وتوضيح األساس المنطقي لطريقة أنجوف 
التي يستخدمونها في تحديد الحد األدنى لمستوى األداء المقبول، كما تم تزويدهم بنشرة 

داء وفق أسلوب أنجوف وتم إعالم المحكمين تفصيلية عن خطوات تحديد مستوى األ
( طالب ممن يمتلكون الحد األدنى من 100) من بضرورة تخيل مجموعة مكونة

الكفاية )مستوى األداء المقبول من وجهة نظرك( " كم منهم سيجيب عن المفردة إجابة 
صحيحة ؟ " وذلك من خالل منحهم استمارة خاصة لتدوين تقديراتهم أمام كل مفردة 
من مفردات االختبار، وتم الحصول على مجموع القيم االحتمالية التي قدرها كل محكم 
لكل مفردة من مفردات االختبار وتم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
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لجميع المحكمين ولجميع مفردات االختبار، وتراوحت األوساط الحسابية لدرجات 
( وانحراف معياري 58.16)ط حسابي( بمتوس67.2)( 47.4القطع المقدرة بين )

( 26الطالب يجب أن يجيب عن )  ن  إأى ( %58( وبذلك تكون درجة القطع )0.11)
مفردة إجابة صحيحة كي يعد متمكنًا . ومن المالحظ أن درجة القطع جاءت أعلى 

 أسلوب( بأن change ,1999توصل إليها شانج )التي تؤكد النتيجة  والتي( %50من )
 ( وقد برر ذلك بأن%50درجات قطع عالية وغالبا ما تكون أعلى من )أنجوف ينتج 

الطالب في مستوى المتوسط )أداؤه على في معظم المحكمين غالبا ما يفكرون 
في ال القليل منهم االختبار مقارنة بغيره يكون في وسط التوزيع( أو فوقه، وال يفكر إ

نهم يتأثرون بقدرات الطلبة الذين الطالب الذي يمتلك الحد األدنى من الكفاية، كما أ
 يدرسونهم وتوقعاتهم العالية لهم، مما يجعل تقديراتهم لدرجات القطع تميل نحو التشدد.
ولمعرفة مدى اختالف متوسط أداء الطلبة الفعلي عن درجة القطع تم استخدام اختبار 

(t( والجدول )يبين ذلك7 ). 
وق بين متوسط أداء الطلبة على ( لحساب داللة الفر t: نتائج اختبار ) 7جدول

 االختبار ودرجة القطع
 مستوى الداللة درجات الحرية tقيمة  درجة القطع االنحراف المعياري الوسط الحسابي

28.45 4.85 26 9.8 384 0.01 

دالة إحصائيًا بين متوسط أداء الطلبة ودرجة  اً ( أن هناك فروق7يتضح من الجدول )
 ة نسبة المتمكنين من المهارات المتضمنة في االختبارالقطع مما يدلل على زياد

 
 الخالصة والمقترحات

                                                 
 حجم العينة بعد حذف األفراد غير المالئمين للنموذج 
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 اللوجستينموذج الأمكن للباحث في الدراسة الحالية من الكشف عن مدى فاعلية 
مقرر الرياضيات  يمحكي المرجع ف يمعايرة مفردات اختبار تحصيل يثالثي المعلم ف

 فين موضوعية القياس تبرر استخدامه للصف السابع ، تتمتع مفرداته بدرجة عالية م
 بة في المقرر، وعليه يوصي الباحث ب:لقياس أداء الط

المعلم في بناء اختبارات تحصيلية في مقررات ثالثي  اللوجستينموذج الاستخدام 
 دراسية أخرى.

على مفردات االختبار كنواة لبناء بنك أسئلة للمقرر متحررة من خصائص  االعتماد
 ن.عينة المفحوصي
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درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات اإلنسانية في مدارس البادية 
 في األردن الشمالية

 16/10/2014تاريخ القبول:      30/4/2013تاريخ االستالم: 
 

 )*(حسين مشوح محمد القطيشأ. 
 )**(حمد عطا محمد المساعيدأ د.

 صالملخ

 

ديري المدارس الثانوية م الكشف عن درجة ممارسةإلى هدفت هذه الدراسة 
 للعالقات اإلنسانية في البادية الشمالية الشرقية باألردن، ومعرفة ما إذا كان ذلك

التخصص العلمي، و المؤهل العلمي، و يختلف تبعا لمتغيرات: النوع االجتماعي، 
( فقرة، كما 32والخبرة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان استبانه تحتوي على )

تم  ( معلمًا ومعلمة170تكونت عينة الدراسة من )و  وثباتها.ها أكد من صدقتم الت
اختيارهم بالطريقة العشوائية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لممارسة 
العالقات اإلنسانية جاءت متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة ايضًا وجود فروق ذات 

                                                 
 وزارة التربية والتعليم، مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية،المفرق، األردن*()
 وزارة التربية والتعليم، مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية،المفرق، األردن**()
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للعالقات اإلنسانية تعزى لمتغير مدارس في درجة ممارسة مديري الداللة إحصائية 
لصالح الذكور والمؤهل العلمي ولصالح درجة بكالوريوس واقل  النوع االجتماعي

ولصالح فئة الخبرة أكثر من خمس سنوات، مع عدم وجود فروق ذات داللة  والخبرة
 إحصائية في درجة ممارستهم تعزى لمتغير التخصص العلمي. 

 المدارس، العالقات اإلنسانية(. ورسة، مدير : )مماالكلمات المفتاحية
 

The Degree of  Secondary schools' principals Practicing of Human 

Relationships in the schools of North East Badia  in Jordan 

 
Abstract 

This study aimed at detecting  the degree of  secondary school 

principals' practicing of human relationships in the north east Badia in 

Jordan, and whether it would differ according to the variables of: Gender, 

academic qualification, academic specialization,  experience. To achieve the 

aims of the study, The researchers used a questionnaire which consisted of 

(32) items. the validity and  reliability were checked.The sample of the 

study consisted of (170) male and female teachers. The results revealed that 

the total score of  the exercise of human relations came medium, The results 

also revealed that there were statistical significant differences at the degree 

of the principals of schools, practicing human relationships due to gender 

for the favor of males, and  qualification for the favor of bachelor and less 

degree, and experience for the favor of more five years, and there were no 

statistical significant differences their for practicing degree due to the 

variable of academic specialization. 

Key words: (exercise, the principals of  schools, human relationships) 
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تعد إدارة المؤسسات في العصر الحديث من أكثر األمور تعقيدًا مما كانت 
عليه في السابق بسبب ما تشهده تلك المؤسسات، ومنها التربوية من سرعة في 

وثورة في المعلومات  وزيادة أعداد العاملين فيها، وتعدد أهدافها،  ةالتغيرات التكنولوجي
غيير في أسلوب إدارتها وعملياتها، ومنها عملية األمر الذي فرض عليها ضرورة الت

 (.659، ص2010، وموسىإدارة األفراد والعالقات اإلنسانية )الزبون، 
فاإلدارة في جوهرها عملية قيادة، وقدرة على التأثير في اآلخرين، وحفزهم 
إلنجاز أهداف المؤسسة التربوية وأولوياتها، والسعي الدائم لتطويرها، فالعمليات 

الناس هم الذين يعملون ويغيرون  ن  إدارية وحدها ال تتغير وال تتطور، بل اإل
تطوير القيادات التربوية في ويتغيرون، ويطورون، وهذا ما يفرض تحديا رئيسًا يتمثل 
 ( .2000ضمن إطار من الفكر التربوي المستنير )جرادات، مؤتمن، 

جتماعي الذي يعيش وقد أكدت االتجاهات الحديثة في اإلدارة أن المناخ اال
فيه الفرد يحقق إنتاجًا أوفر إذا شعر فيه بالطمأنينة والثقة، لذا زاد االهتمام بالعالقات 
اإلنسانية في السنوات األخيرة ألنها تهدف إلى تحقيق إشباع حاجات الفرد من الوظيفة 

ن كما تهدف إلى التوفيق بين حاجات ومطالب العاملي ،ومن االنتماء لجماعات العمل
 (.7، ص 2007)أحمد،          وحاجات ومطالب المدرسة التي يعملون فيها

فالعالقات اإلنسانية تلعب دورًا أساسيًا في نجاح اإلدارة المدرسية، فعن 
طريقها ترفع الحواجز بين المدير والمعلمين، ويشعر الجميع بأنهم أسرة واحدة، 

ؤولية، وهذا قمة النجاح بالنسبة ويتعاون الجميع لتحقيق أهداف المدرسة وتحمل المس
(، والعالقات اإلنسانية تؤدي دوًرا 649، ص2009)العاجـز، اللـوح، لإلدارة المدرسية

وتخفيف األساليب الروتينية  ،فاعاًل في إثارة الدوافع لتحقيق أعظم كفاية في األداء
 (.15ص ،2007التي تجعل العمل مماًل وتساعد على ارتفاع الروح المعنوية )الشلوي،



 2017،األول ،العددعشر تاسعالإربد للبحوث والدراسات،المجلد                               مساعيد.أ.القطيشد. ال... درجة ممارسة مديري

71 

 

( إلى إن العالقات اإلنسانية في اإلدارة 2009ويشير في هذا الصدد خليل )
المدرسية ذات أهمية كبيرة في توجيه العملية التربوية وفي سير العمل بالمدرسة، وتعد 
الشريان األساسي في الجهاز اإلداري المدرسي فكلما كانت العالقات اإلنسانية قوية 

ين والطلبة وأولياء األمور تيسرت عملية اإلدارة ونجحت بين مدير المدرسة والمعلم
ن العالقات اإلنسانية أ( ب2012المدرسة في تحقيق أهدافها، ويؤكد ذلك الحارثي )

كون لها أكبر األثر في تقدم المدرسة يالطيبة التي تسود بين المعلمين في المدرسة 
سانية التي تسود المجتمع العالقات اإلن ن  أ( 2007وتطورها، وايضًا يؤكد إبراهيم )

على مدير المدرسة فالمدرسي لها آثارها في نفوس الطلبة والمعلمين، واإلداريين، لذا 
وجميع العاملين في المدرسة أن يكونوا قدوة حسنة لألجيال، فسلوك المدير مع 

، ينعكس بصورة غير مباشرة على بعضبعضهم مع المعلمين، وسلوك المعلمين 
 لك تكون مهمة المدير إيجاد جو من التفاعل اإلنساني.سلوك الطلبة، وبذ

فالمدير يقود العمل المدرسي وينظمه ويسهله ويطوره، إداريًا وفنيًا وتنظيميًا، 
رشادهم، وينظم عالقة المدرسة بمجتمعها )عابدين،  ويشرف على توجيه الطلبة وا 

ة السلوك ( بان مدير المدرسة يدرك حقيق2009(، وهنا يذكر خليل )89، ص2005
اإلنساني، ويتفهم الطبيعة البشرية ويعمل على تكوين مجموعة من األفراد المتعاونين 
من خالل إذكاء روح التعاون ومعالجة الخالفات والصراعات بين األفراد، ويقوم 

 بتوطيد العالقات اإلنسانية بين العاملين في المدرسة.
ممارسة العالقات على  اً لذلك يشترط في مدير المدرسة أن يكون قادر 

اإلنسانية وأن يكون دائم اإلحساس بضرورة خلق بيئة طيبة حتى يحصل على نتائج 
مشجعه لعمله، كما يجب أال يغيب عن   ذهنه أن نجاح مدرسته يتوقف على نجاح 
الهيئة التدريسية في تأدية أعمالها، ومن هنا أكدت دراسة سكربنر 
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(Scribner,1999( ودراسة عيسان وجمعة )أهمية إيجاد بيئة مدرسية تدعم 2004 )
الوالء للمهنة، وتعزز التنمية المهنية المستمرة للمعلمين، وتعزز أدوارهم، وتنميها من 
شاعة العالقات اإلنسانية التي تنظم العمل وترقيه، وتحفز  خالل المتابعة المستمرة وا 

 االتصال الفع ال.
ر المدرسة بحكم منصبه ويعد مدير المدرسة مفتاح فاعلية المدرسة، فمدي

يتوقع منه تحقيق معدالت من الترابط التنسيقي بين العاملين معه لرفع وتحسين العملية 
(، لذلك يبرز دوره في تنمية العالقات اإلنسانية 79، ص2006التعليمية )أخوأرشيدة, 

مع كل القوى البشرية داخل المدرسة وخارجها, ويعمل على تعميق االنتماء للمدرسة 
ه من أجل أن يكون المدير ( أن  Siyvia, 2002(، وأكد سيوفي )2006بي، )حر 

 قياديا، يجب أن يعمل على دعم المعلمين وتطويرهم، فهذا بدوره يدعم سلوكه اإلداري.
فمدير المدرسة بوصفة قائدًا له دور فاعل في تحقيق أهداف العملية التعليمية 

افها بالسلوك القيادي الذي يمارسه التعلمية، ويرتبط نجاح المدرسة في تحقيق أهد
(، وقد ذكر 2004وبقدرته على بناء عالقات إنسانية ايجابية مع المعلمين)الجعبري، 

( أنه إذا أراد مدير المدرسة أن ينجح في أداء المهام بدقة 31، ص2005مصطفى )
تقان فانه يحتاج إلى اكتساب مجموعة من المهارات اإلنسانية التي تمكنه من  وا 

كما أن نجاح المدرسة يعتمد . عامل بنجاح مع الهيئة التدريسية واإلدارية بالمدرسةالت
على توفر عالقات تفاعلية إيجابية داخل المدرسة، وهذه العالقات تؤدي إلى تحسين 
المستوى األكاديمي للطلبة، وتؤثر على الحد من ظاهرة العنف بين الطلبة )شعباني، 

 (.159، ص2010
سبق، فال بد من أن يتولى المدرسة مدير لدية القدرة على  وتأسيسًا على ما

الن وجود إدارة مدرسية نشطة وفاعلة  ؛ممارسة العالقات اإلنسانية  داخل مدرسته
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لرصد الباحثين على القيام بالدراسة الحالية ، وهذا حدا ضرورة عمليٌة لنجاح المدرسة
 انية في مدارس البادية الشمالية.درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات اإلنس

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
في ضوء االهتمام المتزايد لوزارة التربية والتعليم األردنية في تطوير اإلدارة 
المدرسية بإدخال مهارات القيادة في كل جوانب العملية التعليمية، وفي ظل التوجه 

ة في تعزيز العالقة التشاركية بين نحو استخدام العالقات اإلنسانية كأحد مهارات القياد
أفراد المجتمع المدرسي، فإن  ذلك يتطلب وجود مدير المدرسة الذي يمثل سلوكه 
القيادي عنصرًا حيويًا في إدارة مدرسة وتنظيمها، ومن ثم يتوقف عليه فاعلية المدرسة 

فشل  إلى أن تشير األبحاث في مجال اإلدارة والعاملين فيها . وبالرغم من ذلك فإن
كثير من اإلداريين في عملهم وتحقيق أهداف العمل يرجع إلى نقص في المهارات 

(، إضافة إلى وجود كثير من النقد 177، ص1994اإلنسانية عندهم")مصطفى،
لتركيز على المدارس بدعوى أن ممارساتهم في إدارة المدارس ينقصها ا ير يلمد

إدارية روتينية، يطغى عليها الطابع  أداءهم يقوم على فلسفة ن  أالعالقات اإلنسانية و 
هدف الدراسة الحالية إلى تعرف درجة ت الشخصي االرتجالي، وانطالقًا مما سبق

تبعًا  ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر معلميهم
النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص العلمي. ومن هنا  لمتغير

 رز مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:تب
ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات اإلنسانية في مدارس البادية  .1

 الشمالية في األردن من وجهة نظر معلميهم؟
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بين ( α  =0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
راد عينة الدراسة في ممارسة مديري المدارس المتوسطات الحسابية الستجابات أف

 )ذكر، أنثى( ؟ النوع االجتماعي اتالثانوية للعالقات اإلنسانية تعزى إلى متغير 

بين ( α  =0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في ممارسة مديري المدارس 

متغير المؤهل العلمي )بكالوريوس واقل، أعلى نوية للعالقات اإلنسانية تعزى إلى الثا
 من بكالوريوس( ؟ 

بين ( α  =0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في ممارسة مديري المدارس 

 5سنوات واقل، أكثر من 5) الخبرة تعزى إلى متغيرالثانوية للعالقات اإلنسانية 
 سنوات(؟ 

بين ( α  =0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .5
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في ممارسة مديري المدارس 

 ، علمية(؟ )إنسانية التخصص العلمير الثانوية للعالقات اإلنسانية تعزى إلى متغي

 

  متغيرات الدراسة :
  : المستقلةالمتغيرات 

 : )ذكر، أنثى(.فئتان النوع االجتماعي وله  .1
 المؤهل العلمي وله مستويان: )بكالوريوس واقل، أعلى من بكالوريوس(. .2
 سنوات(. 5سنوات واقل، اكثرمن 5الخبرة ولها مستويان: ) .3

 التخصص العلمي وله مستويان: )إنسانية، علمية(. .4
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للعالقات في البادية الشمالية : درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمتغير التابعا
 . من وجهة نظر المعلمين اإلنسانية

 أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية العالقات اإلنسانية في اإلدارة 

لعاملين بالمدرسة، الروح المعنوية وزيادة اإلنتاجية ل المدرسية لما لها من أثر في رفع
ومن المأمول أن تسهم هذه الدراسة في مساعدة القائمين على إعداد برامج تطوير 
اإلدارة المدرسية بتسليط الضوء على مجال العالقات اإلنسانية واالستفادة من نتائج 
هذه الدراسة في تشخيص واقع ممارسة هذه العالقات اإلنسانية من قبل مديري 

الرتقاء بالعملية التعليمية في البادية الشمالية.كذلك توعية مديري المدارس الثانوية ل
المدارس بأهمية امتالكهم مهارات إنسانية ليكونوا قادرين على بناء عالقات طيبة مع 

 العاملين في المدرسة.
 :ةأهداف الدراس

هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 
سانية من وجهة نظر معلميهم، كذلك الكشف عما إذا كان هناك فروق للعالقات اإلن

ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات اإلنسانية في 
البادية الشمالية الشرقية وفقًا لمتغيرات )النوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة، 

 (والتخصص العلمي
 مصطلحات الدراسة:

هو الموظف المعين من وزارة التربية والتعليم األردنية الذي يكلف  ير المدرسة:مد
بممارسة إدارة المدرسة والمسؤول مباشرة أمام المديرية التعليمية عن إدارة شؤون 

 المدرسة الفنية واإلدارية.
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وتقاس من  : الدرجة التي يقوم بها المدير بممارسة العالقات اإلنسانية،الممارسةدرجة 
  خالل الدرجة التي يحصل عليها مدير المدرسة من األداة المعدة لهذا الغرض. 

هي مجموعة التفاعالت اإليجابية التي تمثل سلوك مدير المدرسة  العالقات اإلنسانية:
 ا.مع العاملين في المدرسة على أساس المعاملة الطيبة واأللفة بينهم

  مات الذين يدرسون المرحلة الثانوية.هم المعلمون والمعل معلمو المرحلة الثانوية:
 

 :حدود الدراسة
 :اآلتيةبالحدود هذه الدراسة تتحدد نتائج 

في البادية الشمالية الحكومية : اقتصرت الدراسة على المدارس الثانوية  الحد المكاني
 الشرقية في األردن.

 ومية.الحد المؤسسي: اقتصرت الدراسة على مدارس وزارة التربية والتعليم الحك
: تقتصر هذه الدراسة على عينة عشوائية من معلمي ومعلمات المرحلة الحد البشري
 الثانوية . 

 .2011/2012: تم إجراء الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي  الحد الزماني
: اقتصرت الدراسة على موضوع العالقات اإلنسانية من حيث الحد الموضوعي

 .وية للعالقات اإلنسانية في عملهم وفق أداة الدراسةممارسة مديري المدارس الثان
 

 الدراسات السابقة:
ن على ما تيسر من دراسات ذات صلة بموضوع يفي ضوء اطالع الباحثو   

  الباحثان من األحدث إلى األقدم على النحو اآلتي:عرضها  سة الحاليةاالدر 
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القات اإلنسانية ( دراسة هدفت إلى تعرف مستويات الع2012أجرى الحارثي)فقد 
السائدة في المدارس الثانوية بمحافظة الطائف وفًقا لمتغيرات المسمى الوظيفي، 

( معلًما، 250( مديرًا و)36والمؤهل العلمي، والخبرة، وتكونت عينة الدراسة من )
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تقدير مستويات العالقات اإلنسانية بين المديرين 

مستوى عاٍل، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة والمعلمين كان ب
(α =0.05 ) بين متوسطات تقدير العالقات اإلنسانية ومحاورها تبًعا لمتغير سنوات

 الخبرة، والمؤهل العلمي للمديرين والمعلمين.
( بدراسة هدفت إلى الكشف عن العالقات اإلنسانية بين 2012وقامت حالوة )

المدرسة الثانوية، من وجهة نظر المدرسين، وتكونت عينة  والمدرسين فيالمديرين 
من المدرسين الطلبة في  أنثى، ( 39، و)ذكراً ( 61)  ( فرٍد، منهم100) الدراسة من

في كلية التربية بجامعة دمشق، وأظهرت النتائج أن العالقات  دبلوم التأهيل التربوي،
أية فروق بين أفراد العينة سواء بحسب ظهر تاإلنسانية في المدارس جيدة، ولم 

الجنس، أو بحسب سنوات الخدمة فيما يتع لق بالعالقات اإلنسانية بين المديرين 
 والمدرسين.

( بدراسة هدفت إلى تحديد درجة ممارسة اإلدارة 2012وقامت الفليت)
المدرسية للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في محافظات 

 عن( معلًما ومعلمة، وقد أسفرت نتائج الدراسة 530زة، وتكونت عينة الدراسة من )غ
(، %77.18أن الدرجة الكلية لممارسة اإلدارة المدرسية للعالقات اإلنسانية كانت)

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي ولصالح الذكور، 
عزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخدمة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ت

 والتخصص. 
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درجة استخدام  على( دراسة هدفت إلى تعرف 2010)وموسى جرى الزبون أو 
مديري المدارس الثانوية في محافظة جرش ألسلوب العالقات اإلنسانية في اإلدارة 

( معلًما ومعلمة، 264المدرسية من وجهة نظر معلميهم، وتكونت عينة الدراسة من )
وتوصلت الدراسة إلى أن درجة استخدام مديري المدارس الثانوية ألسلوب العالقات 

(، وتبين عدم وجود فروق ذات داللة 3.74بمتوسط حسابي ) ااإلنسانية كان متوسط
 إحصائيةُ تعزى لمتغيرات) الجنس والمؤهل العلمي والخبرة العملية(. 

ف دور العالقات تعر  إلى ( دراسة هدفت2009جرى العاجـز واللـوح)أو 
اإلنسانية في تنظيم العالقة اإليجابية المتبادلة لدى المجتمع المدرسي من وجهة نظر 

ومديرة، وقد توصلت الدراسة إلى  اً ( مدير 340المديرين، وتكونت عينة الدراسة من)
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ممارسة العالقات اإلنسانية تعزى 

المؤهل وسنوات الخدمة والفروق لصالح الذكور، وحملة مؤهل لمتغيرات الجنس و 
 سنوات(. 10البكالوريوس، وخدمة أكثر من)

( إلى توصيف Hodget & Heger,2008ر )جت وهيجوهدفت دراسة هود
خصائص القيادة الناجحة والقادرة على توظيف العالقات اإلنسانية بما يخدم المؤسسة، 

منها استخدام التكنولوجيا في العمل، وتوظيف واستخدمت الدراسة أدوات متعددة 
 أن ه المعرفة في تطوير بيئة العمل واستخدام القيادة، وكان من أبرز نتائج الدراسة

يمكن تطبيق المنهجية العلمية على دراسة العالقات اإلنسانية، وبناء المؤسسات 
واستخدامها لتطوير القائمة على المعرفة، ويمكن التنبؤ والتحكم في الدوافع اإلنسانية 

 مخرجات العمل.
واقع ممارسة مديري المدارس  ( بدراسة هدفت إلى تعرف2007وقام إبراهيم )

( 405للعالقات اإلنسانية مع المعلمين بالسعودية، وتكونت عينة الدراسة من )
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أن درجة الممارسة كانت كبيرة، كذلك تبين عن ، وقد أسفرت نتائج الدراسة ينمعلم
عند مستوى الداللة  ةعند جميع مجاالت الدراسة ذات داللة إحصائي اً قعدم وجود فرو 
( واألداة الكلية تعزى لمتغير المرحلة الدراسية، والقطاع α≤ 0.05اإلحصائية)

التعليمي، بينما تبين انه هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
سنوات الخبرة )أكثر من  ( لسنوات الخبرة ولصالح ذويα ≤ 0.05)     اإلحصائية

 سنوات(. 10
( دراسة هدفت إلى تعرف مستوى العالقات اإلنسانية 2002واجرى الشمراني )

بين مديري المدارس والمعلمين، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع معلمي الصف 
الثالث الثانوي العلمي بمدارس محافظة القنفذة، وقد أظهرت الدراسة أن مستوى 

حيث بلغ المتوسط الحسابي لمعظم  نسانية بين المديرين والمعلمين عالٍ العالقات اإل
بين العالقات  ةما أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطي(، ك٤العبارات أكثر من )

 اإلنسانية بين المديرين والمعلمين من جهة والتحصيل الدراسي من جهة أخرى.
رسة وفوائد ( بدراسة هدفت إلى تعرف  مدى مماDyer, 2002وقامت داير)

القيادة التي تبنى على مفهوم العالقات اإلنسانية مع اآلخرين، وتناولت هذه الدراسة 
دارة المصاعب، والتعامل  ستة مفاهيم حول تطوير القيادة التربوية وهي:الموظفون، وا 
مع التغيرات التي تحصل مع اآلخرين، وفاعلية التعامل مع المشاكل العملية لدى 

 م تطبيق أداة الدارسة على عينةوتم ء المكتسب، والعمل الجماعي، الموظفين، والذكا
والية كارولينا  معلمًا، موزعين على خمس مناطق تعليمية في( 150)مكونة من 

برز النتائج التي توصلت لها الدراسة التأكيد على أن يكون القائد ملمًا أالشمالية.ومن 
العمل، وان يتعامل القائد مع المصائب  بمفهوم العالقات اإلنسانية كسلوك يتبناه داخل

 والمشاكل بذكاء ويدعم العمل الجماعي بالمشاركة والتعاون.
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( دراسة هدفت إلى توضيح طبيعة العالقات Moor,1997وأجرى مور )
يرلندية، وتكونت عينة الدراسة من اإلنسانية ومدى ممارستها في المدارس االبتدائية اإل

لدراسة إلى أن نوعية االتصاالت هي عامل مهم في ( معلمًا، وقد توصلت ا342)
أن معظم المعلمين في  وتحديد طبيعة نوعية العالقات اإلنسانية في المدارس، 

  المدارس مسرورون في مدارسهم نتيجة لوجود عالقات إنسانية جيدة.
 تعقيب على الدراسات السابقة:

 ما يلي: ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح
معًا في  ينر يبعض الدراسات تشكلت عينة الدراسة من المعلمين والمد  -

(، وبعضها من مديري المدارس فقط 2012المدارس كدراسة الحارثي)
(، بينما باقي الدراسات كانت العينة من 2009كدراسة العاجـز واللـوح)
ودراسة حالوة (، 2012دراسة الفليت) : وهي ،المعلمين والمعلمات

(، 2007(، ودراسة إبراهيم )2010)وآخرينراسة الزبون ود(، 2012)
 ، (Moor,1997ودراسة مور )

بعض الدراسات السابقة أن الممارسة للعالقات اإلنسانية أظهرت نتائج  -
(، 2012ودراسة الفليت) (،2012كانت بدرجة كبيرة وهي دراسة الحارثي)

توسطة (، وبدرجة م2002(، ودراسة الشمراني )2007ودراسة إبراهيم )
 (.2010)وآخرين لدراسة الزبون 

الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول موضوع العالقات تتفق   -
اإلنسانية، إال أن الدراسة الحالية تختلف بمتغير التخصص العلمي ومكان 
الدراسة. وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تصميم االستبانة، 

 اًل عن االستفادة من اإلطار النظري لهذه الدراسات.ومناقشة النتائج، فض
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 :واإلجراءات الطريقة
 :الدراسة منهج

اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع 
 وأهداف الدراسة.
  مجتمع الدراسة:

تكو ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية 
( معلمًا ومعلمة، منهم 466في لواء البادية الشمالية الشرقية، والبالغ عددهم )

 . م2012 /2011( معلمة خالل العام الدراسي 226(معلمًا و)240)
  عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في 
ومعلمة تم اختيارهم ًا ( معلم170دهم )لواء البادية الشمالية الشرقية، وقد بلغ عد

( توزيع أفراد 1لتشمل متغيرات الدراسة، ويبين الجدول )الطبقية بالطريقة العشوائية 
 العينة على متغيرات الدراسة. 

 
 (1جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 

 المتغير الفئات العدد المجموع

170 

 
 النوع االجتماعي ذكر 85

 أنثى 85

 المؤهل العلمي بكالوريوس واقل 110 170

 أعلى من بكالوريوس 60

 الخبرة سنوات واقل 5 95 170

 سنوات 5اكثرمن 75
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 المتغير الفئات العدد المجموع

 التخصص العلمي إنسانية 100 170

 علمية 70

 

 أداة الدراسة:
 ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان ببناء استبانه مكونة من جزأين

( فقرة، وقد تم 33ء األول على معلومات عامة، والجزء الثاني على )اشتمل الجز 
(، وكانت االستجابة على فقرات 2010)وآخرين دراسة الزبون  ةاستخدام استبان

ستبانة حسب مقياس ليكرت الخماسي كالتالي : كبيرة جدًا، أوكبيرة، أو متوسطة، أو اال
 (.1( على التوالي)ملحق رقم1،2،3،4،5قليلة، أو قليلة جدًا، وتمثل رقمًا بالعالمات )

 
 :  صدق األداة وثباتها

للتحقق من صدق األداة، قام الباحثان بعرض االستبانة في صورتها األولية 
( محكمًا من األساتذة المختصين في المجال التربوي في الجامعات األردنية، 11على )

ليم، وطلب منهم تحكيم فقرات والمشرفين التربويين العاملين في وزارة التربية والتع
االستبانة من حيث انتماء الفقرة للمجال، والصياغة اللغوية، ووضوح الفقرات، وقد أخذ 

( فقرة. 32الباحثان بآرائهم وحذف فقرة واحدة، وأصبحت أداة الدراسة مكونة من )
عادة تطبيقها على ) من  ومعلمة اً ( معلم32وللتأكد من ثبات االستبانة جرى تطبيقها وا 

خارج عينة الدراسة ومن مجتمع الدراسة، وتم إيجاد معامل ثبات االتساق الداخلي 
(، 0.824( اذ بلغ معامل الثبات لألداة ككل )Cronbach-Alpha)بطريقة كرونباخ ألفا

 وهو مقبول ألغراض الدراسة.
 إجراءات الدراسة: 
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، والتأكد من بعد أن قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة في الصيغة النهائية
بالحصول على الموافقة بتطبيق الدراسة، وتم  اصالحية األداة ألغراض الدراسة، قام

حصر مجتمع الدراسة واختيار عينتها ثم جرى توزيع االستبيانات على أفراد عينة 
الدراسة واستردادها، ومن ثم تم إدخال بياناتها إلى الحاسوب باستخدام 

جراء التحليالSPSSبرنامج)  ت اإلحصائية المناسبة واستخراج النتائج. (، وا 
 المعالجة اإلحصائية:

بعد تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 
(، تم استخراج المتوسطات الحسابية، والرتب، واالنحرافات SPSSاالجتماعية)

لفروق المعيارية لإلجابة عن السؤال األول، واستخدام اختبار "ت" للداللة على ا
لإلجابة عن األسئلة الثاني والثالث والرابع والخامس، ولقد اعتمد الباحثان التصنيف 

اقل  -1للحكم على فقرات األداة وهي: ) كمعيارإلى ثالثة مستويات لدرجة الممارسة 
فأكثر(  3.66، و)متوسطةدرجة  (3.66اقل من  -2.33و) ، قليلةدرجة  (2.33من 

اإلجابات عن الفقرات لالستبانة حسب سلم ليكرت  أبدال كبيرة. علمًا بان سلمدرجة 
 الخماسي. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
هأواًل :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي  ما :نصُّ

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات اإلنسانية في مدارس البادية الشمالية 
ة نظر معلميهم؟ ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب في األردن من وجه

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 ( يوضح ذلك.      2فقرات االستبانة، والجدول )

 (2جدول)
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لى فقرات االستبانة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ع

 حسب المتوسطات الحسابية  مرتبة تنازليا  

درجة 

 الممارسة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 الرتبة  رقم ال الفقرة

يشعرنا دائما  بأننا فريق عمل يسعى لتحقيق أهداف المدرسة  4.06 0.88 كبيرة

 األمر الذي يولد لدينا حسا  باالنتماء لها

11 1 

يؤثر استخدام المدير لمبادئ العالقات اإلنسانية الجيدة معنا  4.02 0.92 كبيرة

 على أدائنا في الحصة الصفية

8 2 

يقدم المشورة والنصح لنا في الصعوبات التي تواجهنا في  4.01 0.92 كبيرة

 التعامل مع المواقف الصفية

10 3 

عمل بروح يعمل على إشاعة روح التعاون بيننا بتأكيده ال 4.00 0.90 كبيرة

 الفريق 

14 4 

 5 22 يتجنب السرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الوظيفي  3.97 0.87 كبيرة

يمنحنا الحرية في استخدام األساليب التعليمية المناسبة مما  3.94 0.73 كبيرة

 ثقتنا بأنفسنا يؤدي إلى زرع

3 6 

المشاركة بتحمل المسؤولية  يقدر قدراتنا اإلدارية حيث يتيح لنا 3.91 0.96 كبيرة

 اإلدارية في المدرسة

19 7 

 0.96 كبيرة
3.83 

يحرص على ربط المدرسة بالمجتمع من خالل تفعيل مجالس 

 اآلباء والمعلمين 

12 8 

يحرص على معرفة مدى قناعتنا بالعمل الذي نقوم بة  3.81 0.85 كبيرة

 باستشارتنا حول مجرياته 

20 9 

ا باألمن والطمأنينة نتيجة حله للخالفات داخل المدرسة يشعرن 3.79 1.01 كبيرة

 بطريقة عادلة 

15 10 

يتيح لنا القيام بالزيارات الصفية من أجل تنمية مهارتنا  3.76 0.92 كبيرة

 التعليمية

13 11 

ينعكس رضانا عن مستوى العالقات اإلنسانية المتبعة معنا  3.73 0.96 كبيرة

 على الطلبة 

4 12 

81.3 كبيرة  13 1 يقيم معنا عالقات طيبة داخل المدرسة  3.72 

يسعى لتوظيف اهتماماتنا الشخصية في برامج المدرسة من  3.71 1.08 كبيرة

 خالل حصص النشاط

30 14 

يساعدنا في اختيار العديد من النشاطات الالمنهجية وفق  3.68 1.03 كبيرة

 اهتمامنا 

9 15 

تهديدات غير ضرورية مما يرفع مستوى  يتجنب استخدام أي 3.65 1.01 متوسطة

 الرضا الوظيفي لدينا

17 16 

رائنا إيشعرنا بتحقيق الذات نتيجة إلدراكه حقنا في التعبير عن  3.64 1.18 متوسطة

 وأفكارنا بحرية 

16 17 

يسعى دائما  لمعرفة ردود أفعالنا تجاه قراراته اإلدارية األمر  3.62 0.85 متوسطة

 حة النفسية.الذي يشعرنا بالرا

21 18 

يعمل على اإلسهام في زيادة الرضا الوظيفي لدينا عن طريق  3.60 1.01 متوسطة

 مساعدته لنا بالعمل وقت الضرورة

26 19 

يحرص على حل مشكلة غيابنا بشكل موضوعي مما يؤدي إلى  3.59 1.37 متوسطة 7 20 
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درجة 

 الممارسة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 الرتبة  رقم ال الفقرة

 التزامنا الدقيق بمواعيد العمل

 21 2 حل النزاعات بين المعلمين بالعدل والمساواة يعمل على 3.58 1.35 متوسطة

 22 5 يتيح لنا الفرصة للعمل بحرية وفقا  لألنظمة المدرسية.  3.56 0.99 متوسطة

 متوسطة
0.89 

يشاركنا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالطلبة مما يوفر لنا  3.54

 الشعور بتحقيق الذات

23 23 

 متوسطة
0.82 3.54 

راتنا التعليمية من خالل القيام بطرح األفكار يقوم بزيادة قد

 التربوية الحديثة في مجالس المعلمين.

27 24 

 25 31 يتبنى معايير واضحة لتقييم مستويات األداء داخل المدرسة  3.52 1.10 متوسطة

 26 18 يتوخى الموضوعية في تقديره للجهود التي نقوم بها.  3.51 1.13 متوسطة

 27 28 يناقش التقارير والتغيرات في العمل مع المعلم قبل إقرارها  3.49 0.95 متوسطة

 28 29 يشعرنا بالتقدير نتيجة لمتابعة منجزاتنا في العمل التعليمي  3.44 1.21 متوسطة

 29 6 يحترم خصوصياتنا وال يتدخل فيها  3.38 1.12 متوسطة

فيما يتعلق بالمنهاج يتيح الفرصة لنا للعمل معا  في المدرسة  2.82 1.31 متوسطة

 األمر الذي يشعرنا باالنتماء للمدرسة.

25 30 

يوفر لنا اإلمكانيات الالزمة من أجل القيام بإجراء البحوث  2.21 0.80 قليلة

 والدراسات الميدانية من أجل تطوير أدائنا

24 31 

 32 32 يقوم بشكرنا خطيا  على جهودنا في العمل  2.06 0.77 قليلة

  الدرجة الكلية 3.58 0.68 متوسطة

 

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات 2يبين الجدول )
إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي  ؛اإلنسانية من وجهة نظر  المعلمين كانت متوسطة

( ويعزو الباحثان ذلك إلى أن 0.68(، بانحراف معياري  )3.58لدرجة الممارسة )
ديهم ضعف في تنمية العالقات اإلنسانية مع معلميهم بالرغم مديري المدارس الثانوية ل

من قيام وزارة التربية والتعليم األردنية بعقد دورات تدريبية لمديري المدارس الجدد 
والقدامى في مجال القيادة وتطوير األداء المؤسسي والتي من محاورها التركيز على 

المدارس سريعون في اتخاذ  العالقات اإلنسانية، باإلضافة إلى أن بعض مديري
القرارات المتعلقة بالعمل الوظيفي وال يفوض الصالحيات للمعلمين بالرغم من رغبة 

في وهذا يؤدي إلى فتور  ، المعلمين في مشاركتهم على تحمل المسؤولية اإلدارية
 الفقرات يتضح أن (2) الجدول ومن العالقات اإلنسانية بينهم.

( فقرة جاءت 15ددها)( ع9،30،1،4،13،15،20،12،19،3،22،14،10،8،11)
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( 24،32ن هما )يجاءت بدرجة متوسطة باستثناء فقرتفما باقي الفقرات أبدرجة كبيرة، 
( على المرتبة األولى بمتوسط 11بدرجة قليلة، ونالت الفقرة رقم ) اجاءت ان تلوال

"  :أن ه ( وبدرجة كبيرة والتي تنص على0.88( وانحراف معياري )4.06حسابي )
األمر الذي يولد لدينا  ،يشعرنا دائمًا بأننا فريق عمل يسعى لتحقيق أهداف المدرسة

( احتلت المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 32حسًا باالنتماء لها"، في حين الفقرة رقم)
( وبدرجة قليلة والتي تنص على " يقوم بشكرنا خطيًا 0.77( وانحراف معياري )2.06)

( على 11ويمِكن أن يعزو الباحثان حصول الفقرة رقم ). على جهودنا في العمل"
النظرة الحديثة لالدرة المدرسية تتطلب من مديري المدارس  إلى أنالمرتبة األولى 

وبوضع  ،وبدراسة الحاجات ،وضع الرؤية والرسالة للمدرسةفي إشراك المعلمين 
ة في المدرسة مما يساهم في تحقيق العالقات اإلنسانيوهذا  ،الخطط لمختلف األنشطة

وأما يعمل على استثارة دافعيتهم، وشعورهم بانتماء للمدرسة التي يعملون فيها أكثر.
ربما ف ،( على المرتبة األخيرة الدال ة على درجة ممارسة قليلة32حصول الفقرة رقم)

يعود ذلك إلى كثرة األعباء اإلدارية والفنية الملقاة على عاتق مديري المدارس، وكثرة 
العمل اليومي في المدرسة.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزبون  تالمشك

وتختلف نتيجة هذه ( التي أظهرت أن درجة الممارسة متوسطة، 2010)وآخرين 
(، 2012(، ودراسة الفليت)2012الدراسات اآلتية:دراسة الحارثي)الدراسة مع نتيجة 
التي توصلت جميعها إلى أن  (،2002(، ودراسة الشمراني )2007ودراسة إبراهيم )

 الممارسة للعالقات اإلنسانية كانت بدرجة كبيرة. 
هل  :هصُّ ثانيًا :عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي ن  

بين المتوسطات ( α  =0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
راسة في ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات الحسابية الستجابات أفراد عينة الد
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لإلجابة عن هذا )ذكر، أنثى(  ؟  النوع االجتماعي اتاإلنسانية تعزى إلى متغير 
جراء اختبار )ت(.  السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا 

 ( يوضح ذلك. 3والجدول )
 
 
 
 

 (3جدول )
 لاالجتماعي والمؤهالنوع  اتالمعيارية واختبار )ت( لالستبانة تبعًا لمتغير المتوسطات واالنحرافات 

 يالتخصص العلمو  سنوات الخبرةو  العلمي
االنحراف  قيمة "ت" مستوى الداللة

 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النوع  العدد
 االجتماعي

0.004* 3.216 0.405 3.919 85 
 

 ذكر

0.751 
 

3.250 
 

 أنثى 85

   

 (α =0.05مستوى داللة )عند الله إحصائية ذات د *
=  α)( وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة 3تبين النتائج في الجدول )

ويعزو الباحثان .تعزى إلى متغير النوع االجتماعي)ذكر، انثى( ولصالح الذكور( 0.05
ارات االجتماعية هذه النتيجة إلى أن الذكور أكثر احتكاكًا بالمدير نتيجة تبادل الزي

وااللتقاء خارج أسوار المدرسة من اإلناث التي تفرض عليها العادات والتقاليد البقاء 
الوقت الكافي في  نال يكون لديهفبالبيت والعمل بعد المدرسة في إدارة شؤون البيت 

تطوير العالقات اإلنسانية، وهذا يجعل المدير يتعامل مع المعلمين بطرق تختلف عن 
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(، 2012لمديرة مع المعلمات. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الفليت)تعامل ا
( التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائيةُ تعزى 2009ودراسة العاجـز واللـوح)

(، 2012دراسة حالوة) السؤال مع نتيجة اوتختلف نتيجة هذلمتغير النوع االجتماعي، 
عدم وجود فروق ذات داللة ( التي أظهرت 2010)وآخرين دراسة الزبون و 

 إحصائيةُ تعزى لمتغير النوع االجتماعي.
 (4جدول )

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي المعيارية وقيمة "ت" الستبانة تالمتوسطات واالنحرافا
االنحراف  قيمة "ت" مستوى الداللة

 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المؤهل  العدد
 العلمي

0.000* 4.569 0.501 3.907 110 
 

بكالوريوس 
 واقل

0.586 
 

2.992 
 

أعلى من  60
 بكالوريوس

 (α =0.05) *ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
 α)       وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( 4)ويتبين من الجدول 

متغير المؤهل تعزى لدرجة ممارسة مديري المدارس للعالقات اإلنسانية ( في 0.05= 
ويعزى ذلك إلى أن حملة درجة   لصالح حملة درجة بكالوريوس واقل.و  العلمي

البكالوريوس واقل يدركون أهمية استخدام مديري المدارس للعالقات اإلنسانية وانعكاس 
من نسبة الخالفات  ذلك على أدائهم الوظيفي كون استخدامهم لتلك العالقات ينخفُض 

أصحاب مؤهل أعلى من ألمن، بينما التي يواجهونها في المدرسة، ويشبع رغبتهم با
وبالتالي  ،بكالوريوس لديهم طموح في السعي نحو مراكز إدارية وغير مستقرين وظيفياً 

وتتفق ينعكس ذلك على عالقتهم مع مديري المدارس من منظور العالقات اإلنسانية. 
لة ( التي أسفرت عن وجود فروق ذات دال2009هذه النتيجة مع دراسة العاجـز واللـوح)
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إحصائية لمتغير المؤهل العلمي، بينما تختلف هذه النتيجة مع ما أظهرته نتائج 
( التي أشارت 2010)وآخرين(، والزبون 2012) (، والفليت2012) دراسات الحارثي

 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير المؤهل العلمي.
ه: رابعًا:عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن هل  السؤال الرابع الذي نصُّ

بين المتوسطات  (α =0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات 

سنوات(؟ لإلجابة عن  5سنوات واقل، أكثر من 5اإلنسانية تعزى إلى متغير الخبرة )
جراء اختبار هذ ا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا 

 ( يوضح ذلك. 5)ت(. والجدول )
 (5جدول )

 المعيارية وقيمة "ت" لالستبانه تعزى لمتغير الخيرة تالمتوسطات واالنحرافا
االنحراف  قيمة "ت" مستوى الداللة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

المؤهل  العدد

 لميالع

0.016* 2.552- 0.722 3.337 95 

 

سنوات  5

 واقل

0.504 
 

3.898 
 

 5أكثر من  75

 سنوات

 (α =0.05) *ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( في α =0.05مستوى دالله )عند ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 5يبين الجدول )
، ولصالح فئة الخبرة تعزى إلىدرجة ممارسة مديري المدارس للعالقات اإلنسانية 

 اً مهم اً للخبرة دور  ويمكن أن يعزو الباحثان ذلك إلى أن.الخبرة أكثر من خمس سنوات
فأصحاب الخبرة العليا لديهم طرق متعددة في  في فهم طبيعة العالقات اإلنسانية
المدارس نتيجة االحتكاك معهم لفترة طويلة والثقة تكوين العالقات اإلنسانية مع مديري 
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وتوافر الجو النفسي العام في  ،بادلة وشعورهم بالمسؤولية اتجاه العمل اإلداريالمت
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العاجـز  المدرسة أدى إلى نمو العالقات اإلنسانية بينهم.

ظهرتا وجود فروق ذات داللة اللتين أ( 2007(، ودراسة إبراهيم )2009واللـوح)
نتائج الدراسات التي قام بها عن ينما اختلفت النتيجة ب إحصائية تبعًا لمتغير الخبرة.

(التي أظهرت عدم وجود 2010)وموسى(، والزبون 2012(، والفليت)2012الحارثي)
 فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الخبرة.

ه:  خامسًا:عرض ومناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس الذي نصُّ
بين المتوسطات  (α =0.05)اللة إحصائية عند مستوى الداللةهل هناك فروق ذات د

الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات 
اإلنسانية تعزى إلى متغير التخصص العلمي)إنسانية، علمية(؟ لإلجابة عن هذا 

جراء اختبار )ت(. السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال معيارية وا 
 ( يوضح ذلك.6والجدول )

 (6جدول )
المعيارية وقيمة "ت" لالستبانه تعزى لمتغير التخصص  تالمتوسطات واالنحرافا

 العلمي
االنحراف  قيمة "ت" مستوى الداللة

 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

التخصص  العدد
 العلمي

0.678* 0.422 0.546 3.631 100 
 

 إنسانية

0.709 
 

3.518 
 

 علمية  70

 (α =0.05) *ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 6تشير النتائج في الجدول )
في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات اإلنسانية  ( α =0.05الداللة )

باحثان السبب إلى أن المعلمين تعزى إلى متغير التخصص العلمي. ويعزو ال
نهم يشعرون بأهمية ما يقوم به مديروهم إوالمعلمات بغض النظر عن تخصصاتهم ف

دراكهم لطبيعة العالقات اإلنسانية  من ممارسات تتعلق بتوطيد العالقات اإلنسانية وا 
 في اإلدارة المدرسية. 

 التوصيات

 باحثان بما يلي: بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي ال
أداء جراء البحوث والدراسات الميدانية من أجل تطوير إلاإلمكانيات توفير  -

  المعلمين.
 لفظيًا وخطيًا.في العمل إنجازات المعلمين قدير إلى تمديري المدارس دعوة  -
تأكيد أهمية إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل وتفويض  -

 الصالحيات لهم. 
إجراء دراسة لقياس درجة الرضا عن العمل باإلدارة المدرسية وعالقته بالعالقات  -

 اإلنسانية.
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 المعرفة مجتمع مالمح ضوء في الفلسطيني المستقبل معلم إعداد متطلبات
 26/2/2014تاريخ القبول:      14/7/2013تاريخ االستالم: 

 

 )*( محمود عبد المجيد عسافد.  
 

 ملخص:
تعددسالدرددتسالالدرتيت س دد لهيئددللله يدد لدرتددتس رلية  ددلالدرتسي دد ل دد للإردد لهددت الدرتسد دد 

  لرمت  يدددلالإيدددتدتلمع دددللدرم دددتييحل ددد لئدددرللم مدددكلماتمددد لدرمعس ددد  لرةددد ر لدرالمعدددلالدرط  ددد   
يددد ولل) 0.05ل≥لαدرةشددداليمدددللإ دلةدددلوله دددل ل دددسرئل دالت رددد لإاللدددلي  لي دددتلم دددتر لت رددد ل 

ل  ردالدرختم (ل.ل–درتخلصلل–متر  لالتسالالتيت سهللتعز لإر لدرمتغ سدا:ل لدرالمع ل
(ل يددسةلمرزيدد لي دد ل سيعدد لماددل ا:ل64ةلدرتسد دد لدرمةر دد لمددول ررتالي ددئل ردد لاددلللدريلالدد ليايددتدتل تد

 مت  يلالمستي د ليماتمد لدرمعس د  لمت  يدلالمستي د ليلرمعدل  سلدرمم  د  لمت  يدلالمستي د ليلرتالدت ل
(ليئددرله يدد لتددتس رل83درثيددل   لمت  يددلالمستي دد ليتة رررا ددللدرمع رمددلا(لراددتل ييددالدهتدةلي دد ل 

دريددترلدرمطترالدد ( لراددتل لمددسالدرتسد دد  لدر تددلي لل–دهالدد لل- دد م  دإلل–مددولدرالمعددلال لدهزهددسل
لدرتلر  :
درتسا لدرة   لرتيت سل  سدتلدرع   لرمت  يدلالإيدتدتلمع دللدرم دتييحل د لئدرللم مدكلماتمد ل -1

( لره لتساد لتيدت سليلر د  ل72.61(لمتر  للال لي للريرزول  ي ل 3.62درمعس  لي غال ل
 ددددد ليلرتالدددددت لدرثيدددددل  (لدرمسةدددددزلدهرحليدددددرزول  دددددي لال ددددد لدالتدددددحلمادددددلحل مت  يدددددلالمستي

                                                 
ل لردرتع  للدرعلر لدرط       رزدسةلدرتسي /مت سلمام لدر غ لدرعسي  لدرط      لدرمة ا/  تل لدإلتدسةلدرتسير  لدرم ليتل*()

ل
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( لثددللماددلحل74.04(ل   ددملماددلحل مت  يددلالتة رررا ددللدرمع رمددلا(ليددرزول  ددي ل 75.20 
( لر خ ددددسدلماددددلحل مت  يددددلالماتمدددد ل71.72 مت  يددددلالدرمعددددل  سلدرمم  دددد (ليددددرزول  ددددي ل 

ل(.70.83درمعس  (ليرزول  ي ل 
 لدسل يئدللله يد لدرتدتس رل د لة  د لدرتسي د للتخت التسالالدرتيدت سلر مت  يدلالمدولرامد  -2

يلرالمعلالدرط       ليلخت الدرالمعد ل د لدرتساد لدرة  د لر د لدرمادل الدهسيعد  لر رد ل
رلددددلركلالمعدددد ل لدهالدددد (ل دددد لالدددد ول لتراددددتل ددددسرئل دالت ردددد لإاللددددلي  لتعددددز لإردددد ل

لدرمتغ سدال ل  ردالدرختم  لدرتخلصلدرتسير (ل
 باحث بمجموعة من التوصيات، أهمها:وفي ضوء النتائج أوصى ال

ئسرسةلد يتملتلي  لم لرم لدرةطل لاليليتيلسهللمتخ لمممللإليتدتلدرمع دل لرت م تدمل د ل -1
لماتم لدرمعس   ل ردللةل التخلل  ل للثيل   ل للتسير  .

 دددسسلم دددلالالات دددتةلئدددمولمت  يدددلالة  ددد لدرتسي ددد لتالدددالي دددردول لدرتع ددد لل ددد لماتمددد ل -2
 مالتردهلل  لم لالالتسير  ل خس .لدرمعس  (ل رلتئم و

 مع للدرم تييح لماتم لدرمعس  الكلمات المفتاحية: 
Abstract: 

 
The Requirements of the Future Palestinian Teacher Preparation in the  

light of the Features of a knowledge society 
The study aimed at identifying the estimated degrees of members of 

the teaching staff colleges of education in Palestinian universities to the 

requirements of the preparation of future teachers in the light of the features 

of the society of knowledge, as well as revealing if there are significant 

differences in the level of statistical significance (α ≤ 0.05) (university- 

Specialization- years of service). 

To achieve these aims, the researcher prepared the study instrument 

consisting of (64) paragraph distributed on four areas: (The requirements 

related to knowledge society, the requirements associated with professional 

standards, the requirements related to cultural challenge, the requirements 

related to information technology have been applied to the tool (83) 

members of the teaching staff of universities ( Al-Azhar-the Islamic  - 

Alaqsa-  Open Quds), the study also revealed, the following results: 
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1- The total degree of estimating  the sample of the requirements of the 

preparation of future teachers in the light of the features of a 

knowledge society amounted to (3.62) Average Account and relative 

weight (72.61),which is a degree of high appreciation, while the 

field (requirements associated with cultural  challengingl)occupied 

the first position with relative weight (75.20) followed by the field 

(information technology requirements) relative weight (74.04), then 

the field (professional standars requirements) relative weight 

(71.72), and finally the field (the requirements of the knowledge 

society) relative weight (70.83). 

2- There were Different degrees of appreciation of the requirements 

from the point of view of faculty members in the College of 

Education of Palestinian universities according to the university in 

the total score in four areas, and for the benefit of the University 

(Alaqsa), While there are no statistically significant differences 

attributable to the variables: (years of service, and educational 

specialty 

In the light of the results, the researcher recommended a set of 

recommendations, including: 

1 - The need of relying on the skills system as an important approach of 

teacher preparation and development in the knowledge society, whether 

specialized or cultural or educational. 

2 - the introduction of new courses within the Faculty of Education 

requirements under the title, (education in the knowledge society) or 

embedding the content in other educational courses. 

Keywords: future teacher, the knowledge society 

 

 مقدمة : 
 عتيسلدرمع للدرسةولده لرل  لدرعم   لدرتسير  لر تراالي  م لإرد لالدتلةي دس ل
مددت لاددتسةلر لي  دد لدر لددلللدرتع  مدد ل دد لتالي ددئل هتد ددمال لرم مددل لدرممتددلزل مددراليدد ول
 دت لمع دللئدع ا لردرم مدل لدرئدع ال  دت   لمع دلل ال دولإيدتدت لرتتس يدمل ول ثيددال
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درددترحلد هتمددلللي ددد ليم  دد لإيدددتدتلمع مدد لدرم دددتييحل  ددملدرال ر دد  لرددد ر لتسةددزلام ددد ل
لرتتس يملل.

"رتشةحليم  لالدرتسي  لريسدم لإيتدتلدرمع مد وليمةر لتمدللدهةلت م د لردرتسير د ل
ردرثيل  دد لدرم يدد لدرددسي رلدردد  ل ةت ددللم ددملدر لرددللدرمع ددللمخت ددالدرمعددلسالردرممددلسدال

 لةملل  ملده دلرلدرد  لتشدةحل  دملرد تالهلالردري للدر زم لر عمحل  لمالحلدرتتس ر
درشخل  لدرمم   لدرمتمس  لدريلتسةلي  ل تدللردايلتمللدرتسير  لي  لدرراملدرم  درل". ل

ل(ل55:ل2011درسردال  لردري رش  ل
ر دد لئددرللدر مددرلدرمعس دد لدرمت ددلس ل دد لماتمدد لدرمعس دد  لردرت ددرسلدر ددس  ل دد لر ددليحل

الدد لإردد لمع ددلل  لإمةل  ددلالراددتسدالد تلددلحلردرتة رررا ددل ل لدديالاله ددل لئددسرسةلم 
رمردلطلال ري  لمت رسة لة لترديللدرت رسدالدرم ه  لدرت ل شمتهللدرعلرل لري  ل ر ل
 دددلرمع للدرددد  ل ت  يدددملدرعلدددسلهدددرلمع دددلل ليدددحلريلالددد لم ددد كليلرثيل ددد  لري ددد لي اددد ل
الم مددد ليتة رررا دددللدرمعس ددد لرد تلدددلح لرم دددلليص دددلر للتدددتس رلتخللدددم لرمتدددلي لمدددلل

لمولمعس  ل.ل  تات
"رة  لالدرتسي  ل د ل   د  ولإالدت ل هدللدرة  دلالدرتد لت دع لر رلدرحلإرد لخدس  لرت دمل
دريتسةلي  لمملس  ليم مل  لدرتع  لليةطللةليلر  لرتال  ول ري  لدرتع  ل لر ةرولمتم دزد ل
ي دد لدرلددع تلدرط  دد    لرمئددله ل لر تع دد للدراددلمع لي دد لدرم ددتر  ولدرعسيدد لردرددترر  ل

ولةيلا لدرترحلإر لت ر سلدرعم   لدرتع  م  لمولخ حلدري للليلرعت دتلمدولرت ع ل     
ل(ل764:لل2012دريسدم لردرمشلس  لدرملت  ". لدرط  ا لري ردول 

 ددتسدت ا  لإيددتدتلرتصه ددحلدرمع مدد ول دد ل   دد  و لشددة الرزدسةلرد ددت لتد لإردد لترلدد لالد
لرولمددد لدر ر  دددةر لإليدددتدتلدرتسي ددد لردرتع ددد لللدرعدددلر له يددد لت دددر سلمم ددد لدرتع ددد لليلرتعددد

درمعددل سلدرمم  دد لر مع مدد وليمددتالتددر  سلمامريدد لمددولدرمردلددطلال دد لمع ددللدرم ددتييح ل
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م لر ثرسةلدرمعس   لردرتة رررا   لراتليت اليت ط  لدختيدلسدالراعحلتع للدر  ي ل ةثسلم ل
ل.2013مزدرر لدرمم  ل  لشمسلديس حل

لتملتادل لدرماتمد لردر لردللتتالدتتلر ر لةل الميتسةلدرمع للي  لدرر للليم ديرر 
يمت لد ت عليملههتدالدرعم   لدرتع  م  لرمت  يدلالدرماتمد لرتراعلتدملمدولترس لةمع دللل
رة ر ليمت لتر  سلمت  يلالإيتدت  لةملل ول تدل لرترس لدرتسير لدرتع  مد ل تدصثسليمدت ل

:ل2007إتيل ددددددملر ممددددددلسدالردرمعددددددلسالدرمستي دددددد ليتخللددددددمل.لللللللللللللل لةلمددددددح ل
ل(ل1142

ر لددس دلر تيددتللدرمليددحل دد لتة رررا ددللدرمع رمددلالر ددمرر لدراللددرحلي  مددل ل دداول
ددلل درمع ددللدر ددرللرددلل عددتلهددرلدرملددتسلدررال ددتلر معس دد  لردد دل ت  ددللإيددتدت ل ول ةددرولم م 

ليلرت رسدالدرع م  لردرتسير  ل  لماتم ل ت لليت لس لدرمعس  لرمشلسةتمل.
 مشكلة الدراسة : 

 لدرتسيددر لياللادد لإردد لمع ددللميددت لرميتةددس ل ل دد لدريلدد سة لاددلتسلسيمددلل ولدري ددل
ي ددد لدرتة دددالمددد لدري يددد لدرمال  ددد ليدددمليةدددحلمدددلل  مدددللمدددولتغ دددسدالرتالدددر الر دددئلدريددد لل
در ليتةلردههتدالدرمسغري  لر ر ل اولدرت ر لدرتسير لردرم لخلدرتسيدر لدرم شدرتل ل مةدول

لسالردرمملسدالردريتسدالدرت لت ملل  ل ول ؤت للثملسهمللإ لمولخ حلمع لل مت  لدرمع
د دددت ملدلادددتسدالدرمتع مددد ول ددد لدرم دددتييحلرم دددليتتمللي ددد لد  دددتمل لردرتة دددالمددد ل

لتغ سدالدرعلسلرمت  يلتم.
رر ر ل ي لي  ليلتئلة  لالدرتسي  لم يرر  لةي سةل  لإيتدتلمع مد ول مت ةدرول

 طددسدلتالددت لالمددول ددر للدرةطل ددلالدر زمدد لر ي ددللليردايددلتملل دد لماتمدد لدرمعس دد لدردد  
ات تلي  ل لللدرتع  ل لتالتللئسرسةلتر  سلدرعت تلمولدرمت  يلالدر زم لر ر  ليال د ل
 ةت ددللدرمع ددللممددلسدالدرتطة ددس لر لددرحلدإل تددل لدرمعس دد  لر ددتيللرت ددملميددت لمردلدد  ل
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درتع دد للمددت لدرال ددلة لررعددحليمددحلدريلالدد لةمشددسالتسيددر لي دد ليعدددلدر  يدد لدرمع مدد ولل
مددولخدد حلم ددلئل لدرتسي دد لدرعم  دد (لررددتلرت ددملميددسسدالةل  دد لر يالدد ل دد لل دد لدرمددتدسر

مرئر لدرتسد  لرمللرم دملمدولئدعاليدللل د لم دتر لدر  يد  لر م  دتملل د لدرتعلمدحل
لدرتلر :للرم لدرمتع م و لري  ملتتالتتلمشة  لدرتسد  لدراللر  ل  لدر ؤدحلدرسي 

 مالمح مجتمع المعرفة ؟  ما متطلبات إعداد معلم المستقبل الفلسطيني في ضوء
لر تطس لموله دلدر ؤدحلدرسي رلده ي  لدرطسي  لدرتلر  ل:

مللدرتسالالدرتيت س  لهيئللله ي لدرتتس رلية  لالدرتسي  ليلرالمعلال -1
لدرط       لرمت  يلالإيتدتلمع للدرم تييحل  لئرللم مكلماتم لدرمعس  ل؟لل

ي ول) 0.05ل≥لα ت ر لهحلتراتل سرئل دالت ر لإالللي  لي تلم تر ل -2
رمت  يلالإيتدتلمع للدرم تييحل  لئرلللمتر  لالتسالالتيت سل  سدتلدرع   

  ردالل–درتخلصلل–م مكلماتم لدرمعس  لتعز لإر لدرمتغ سدا:ل لدرالمع ل
 درختم ل(ل.ل

 فروض الدراسة : 
ل  يثئليولدر ؤدحلدرثل  لث  ل سئ لالتتالتتل  ل:ل

يدددد ول) 0.05ل≥لα  لإاللددددلي  لي ددددتلم ددددتر لت ردددد ل لتراددددتل ددددسرئل دالت رددددل-1
رمت  يلالإيدتدتلمع دللدرم دتييحل د لئدرللم مدكللمتر  لالتسالالتيت سل  سدتلدرع   

دريددترلل-دهالدد ل-دإل دد م  ل-ماتمدد لدرمعس دد لتعددز لإردد لمتغ ددسلدرالمعدد ل لدهزهددس
لدرمطترال ل(ل.

يدددد ول) 0.05ل≥لα  لتراددددتل ددددسرئل دالت ردددد لإاللددددلي  لي ددددتلم ددددتر لت ردددد لل-2
رمت  يلالإيدتدتلمع دللدرم دتييحل د لئدرللم مدكللمتر  لالتسالالتيت سل  سدتلدرع   
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ل10-5 دددد ردا(ل ل ل5ماتمدددد لدرمعس دددد لتعددددز لإردددد لمتغ ددددسل دددد ردالدرختمدددد ل  اددددحلمددددول
ل  ردال(.ل10  ردا(ل ل  ةثسلمول

يدددد ول) 0.05ل≥لα  لتراددددتل ددددسرئل دالت ردددد لإاللددددلي  لي ددددتلم ددددتر لت ردددد لل-3ل
رمت  يلالإيدتدتلمع دللدرم دتييحل د لئدرللم مدكللتسالالتيت سل  سدتلدرع   متر  لال

 لدرحلدرتسي د للل–ماتم لدرمعس  لتعز لإر لمتغ سلدرتخلصل لم له لر سئلدرتتس رل
لي للدر طرل(ل.ل-

 أهداف الدراسة :
تعسالدرتسالالدرتيت س  لهيئللله ي لدرتتس رلية  لالدرتسي  ل  لدرالمعدلال -1

ل  يلالإيتدتلمع للدرم تييحل  لئرللم مكلماتم لدرمعس  .لدرط       لرمت
لα درةشاليمللإ دلةدلوله دل ل دسرئل دالت رد لإاللدلي  لي دتلم دتر لت رد ل -2

رمت  يددلالإيددتدتلمع ددللليدد ولمتر دد لالتساددلالتيددت سل  ددسدتلدرع  دد ل) 0.05ل≥
ل–درم تييحل  لئرللم مكلماتم لدرمعس  لتعز لإر لدرمتغ دسدا:ل لدرالمعد ل

ل  ردالدرختم (.ل–تخلصلدر
 أهمية الدراسة : 

لت يثئل هم  له  لدرتسد  لمول:ل
تمثدددحلهددد  لدرتسد ددد لد دددتالي لر تالهدددلالدرتسير ددد لدرالت ثددد  لدرتددد لت دددلت ليئدددسرسةل -1

لد هتمللليايتدتلدرمع لل  للحلدرت رسلدرمعس  ل  لةل  لدرمال ا.
يدددسدم لدرمع دددلل ددد ل مةدددول ول  دددتط تلمدددول تدددلي لهددد  لدرتسد ددد لدريدددليمروليدددحلإيدددتدتل -2

تئدددددم مللرت ددددد لدرمت  يدددددلالدر زمددددد ل ددددد ليلدددددسلدرمعس ددددد  لرتال ددددد ول تدللدرمع دددددلل
 درتتس   لرت ر س لي س ي ل لي  .
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اتلتط تلدريليم ولي  ليسدم لتتس للدرمع م ول ث لللدرختم لرزدسةلدرتسي  لردرتع د لل د ل -3
 تعز زليسدم لدرتتس لل  لئرللمت  يلالماتم لدرمعس  .

ولردرمع مددد ولدراددددتتليلرمت  يددددلالدر زمددد لرمددددلل ددد لئددددرللم مددددكلتعس دددالدرخددددس ا  -4
 ماتم لدرمعس  .ل

 :  اإلجرائية  ةالدراسمصطلحات 
  لمتطلبات إعداد المعلم : -1

مامريددد لدرم دددت زملالردرممدددلسدالردريددد للدرتددد ل ادددلليعرفهاااا الباحاااث إجرائياااا ب نهاااا:   
ة ليمللر   ي  تمة مللمولمملس  لدرتدتس رلدرمع م ول  لة  لالدرتسي  لدرت لل/تر  سهللرد 

لر ئلملل ت  يملماتم لدرمعس  "ل.ل
 عيددسليددولماتمدد لدرمعس دد لدلدد  الل ليص ددملدرلدد غ لدرالئددلس  لمجتمااع المعرفااة :  -2

درتدد ل عدد هل  مددلليلرم ددللدرمعللددس لرمددلل ت ددلليددملمددولةثل دد لدرمعس دد  لر دد  ستمللي دد ل
 م لش لدرال لةلةل  ل.

(لرهدر:ل2003 ل دسلدرت م د لدإل  دل   لدرعسي د درتعس الدرد  ل تئدم ملتيسللويتبنى الباحث
 ردد لدرماتمدد لدردد  ل يددرلل  ل ددل لي دد ل شددسلدرمعس دد  لرد  تلامددل لرترل طمددلليةطددللةل دد ل"

ردرال دددلةلل ردر  ل ددد ل ردرماتمددد لدرمدددت  ل ام ددد لمادددل الدر شدددل لدرماتمعددد :لد اتلدددلت
تالدددتةلدإل ملي ددد  ل ليس دددلم لدهمدددللدرمل"رلدددر  لرتسا ددد لدراللرددد لدإل  دددل   ليدددل سدتل درخللددد 

ل(ل.40:ل2003
ل

 حدود الدراسة : 
تيتلدسلهد  لدرتسد د لي د لتعدساللمت  يدلالإيدتدتلمع دللدرم دتييحلحد الموضوع :  -1

ل  لئرللم مكلماتم لدرمعس  



 2017 دهرحل درعتتيشسلدرتل  لإسيتلر يالر لردرتسد لا درما تلللللللللللللللللللت.لي لالللللللللللل...لمت  يلالإيتدتلمع ل

 107 

 

 :ل يئلللله ي لدرتتس رلية  لالدرتسي  ليلرالمعلالدرط       ل.الحد البشري  -2

ل-دإل دد م  ل- دد     ل لدهزهددسة  ددلالدرتسي دد ليلرالمعددلالدرط ل:الحااد المسسسااي  -3
 دريترلدرمطترال ل(ل.-دهال ل

 .ل2013/ل2012 مل  لدرطلحلدرثل  لمولدرعلللدرالمع لل:الحد الزمني  -4

 مالل للالغزةليط    ول.لل:الحد المكاني  -5

لل:الدراسات السابقة 
تعتتالدرتسد دلالدرتد لت لرردالمرئدر لدرتسد د لدراللر د لررةدولمدولزرد دللمخت طد  لر  مدلل

ليسدلريعدلدرتسد لالدرت لد تطلتلم مللدريلال لي  ل ي حلدرمثلحل لدراللسل:لل   
هدددت الدرةشدداليددولترسلة  ددلالدرتسي دد ل ددد لل(2012) الفلياات وعطااوان،  تسد دد لل-1

ت م  لدرةطل لالدر زم لر خس ا ول  لئرللمت  يلالماتم لدرمعس  لردرمعل  سلدرمم  د ل
(لخدس  لمدولة  دلالدرتسي د ليمالل لدلال200 إليتدتلدرمع ل لرتةر الي   لدرتسد  لمول

غددزةل لراددتلد ددتختمالدرتسد دد لدرمدد م لدررلددط لدرتال   دد  لرترلدد الإردد لمامريدد لمددول
در تددلي ل يسزهددل:ل ولدرةطل ددلالدرمستي دد ليماتمدد لدرمعس دد ليمامريمددللدرعددلللاللدد الي دد ل

(لراللدددددرحلدرةطل دددددلالدرمستي ددددد ليلرمعدددددل  سلدرمم  ددددد لي ددددد ل  دددددي ل للل%58.3  دددددي  ل
( لرد  دددمل لترادددتل دددسرئل دالت رددد لإاللدددلي  لتعدددز لرمتغ دددسلدرتخلدددصل ددد ل74.05%

تسادد لتيددت سل  ددسدتلدرع  دد لرددترسلة  ددلالدرتسي دد ل دد لت م دد لدرةطل ددلال دد لئددرللمت  يددلال
 ماتم لدرمعس  .

هددت الإردد لتعددساللردادد لدإليددتدتلدرثيددل  ل( 2012) عساااف والدردساااوي، تسد دد لل-2
ط       ل  لئرللدرتالت لالدرمعللسةل.لرادتل ييدالر  ي لة  لالدرتسي  ليلرالمعلالدر

دريدترلدرمطترالد لل-دإل  م  ل-(ل لريل لمولدرالمعلال لدهزهس520ه  لدرتسد  لي  ل 
(ل يدسةل50(.لراتلدتي لدريلالثلولدرم م لدررلط لدرتال    ليل تختدللد تيل  لمةر  لمدول 
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درتة رررا د  لدرمردامد لمرزي لي د ل سيعد لمادل ا:ل لمت  يدلاليلمد  لتالدت لالدرثدرسةل
درالئدددلس  ليددد ولدإل ددد للردرغدددسل لدري لرددد (لرادددتلةل دددال هدددللدر تدددلي ل ولدرم دددتر لدرعدددللل
إليدددتدتلدرثيدددل  لةدددلولمتر ددد ل  لردالتدددحلدرمادددلحلدرثلرددد لدرمتع دددئليددددل:ل"لتالدددت لتلدددليتل
درمردام لدرالئلس  لي ولدإل  للردرغسلل"لي  لدرمسةزلدهرح لردالتحلدرمادلحلدرمتع دئل

الدددت لدري لرددد ل(لي ددد لدرمسةدددزلدرسديددد لردهخ دددس لةمدددللد دددملترادددتل دددسرئل دالت رددد ليددددل لت
إالللي  لي ولمتر  لالتسالالتيت سل  سدتلدرع   لتعز لرمتغ سلدراد رلر رد لرلدلركل

لدر ةرس ل  لال ول لتراتل سرئلتعز لرمتغ سلدرم تر لدرتسد  .
مع مد لدرتسي د لهدت الإرد لرئد ليدسدم لإليدتدتلل(2010) عطوان، وصالح،تسد د لل-3

درتة رررا  ل  لئرللترد سلدرمعل  سلدرمم   لر مع للدرط      لر رد لمدولخد حلتال  دحل
درخ  لدرتسد   ليلرة   لدرالمع  لر ع رللدرت ي ي  ليغزةل لرترل الدرم لالا لر لمسال

لدر تلي ل ولدرمعل  سلتترد سليتسالالمتطلرت  لر ل لحلدرعت تلم مللرتسا لدرييرحل.
هددت الإردد لداتددسدسلليعدددل دديحلد ستيددلللل(2009) أبااو شااعبان وساامار  ،  دد لتسدل-4

يدددلرمع للدرط  ددد    ليمدددلل دددت لللردالت لادددلاليلدددسلدرتي  ددد لردرتيدددتللدرمع رمدددلت  لال ددد ل
المددالدريلالثتددلوليتالت ددتلدرةطل ددلالدررداددللترد سهددللرددت لدرمع ددللدرط  دد    ل دد لدرم ددتييحل

الثتدددددلولدرمددددد م لدررلدددددط لدرتال   ددددد  ل ددددد لئدددددرلليلدددددسلدرمع رملت ددددد  لرادددددتلدتيعدددددالدريل
(لةطل دد لسي  دد ل زمدد لر مع ددلل دد لدرم ددتييح ل هممددللمددللهددرل11رترلدد الدرتسد دد لإردد ل 

مدددستي ليدددلرتع  للدإلرةتسر ددد  لردرثيل ددد لدرعلمددد  لةمدددللادددتمالدرتسد ددد لمامريددد لمدددول ددديحل
لد ستيللليت  لدرةطل لا.

م دددتييحلرمم زدتمدددللهدددت الإرددد لتعدددسالمطمدددرللمتس ددد لدرل(2009)إباااراهيم، تسد ددد لل-5
رميسسدتمللدرتسير  ل  لملس لرتيت لل ملل يمئلالدرحل تردسلمع دللمتس د لدرم دتييحل د ل
درتع ددد للدإلرةتسر ددد  لرادددتلد دددتختمالدرتسد ددد لدرمددد م لدررلدددط لدرتال   ددد ل لرتعسئددددال
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يعمئلهتردسلدرمع لل  لدرم تييح لرترل الإر لمامري لمولدر تلي  ل هممدل:لللمدرسل
 دددلل ددد للدددحلدرتع ددد للدإلرةتسر ددد لردرترامدددلالدرم دددتيي   لدرتددد ل سئدددال تردسلات دددتةلر مع

شدددسدةملل ددد لدرتع ددد ل لتدددتس يمللي ددد ل مامريددد لمدددولدرمت  يدددلالم مدددلل:ل ترا دددملدر  يددد لرد 
لة ط  لدةتشلالدرمعس  لردررلرحلرمل(

هددت الإردد لتيددت للسؤ دد لميتسالدد لهتردسلدرمع ددلل دد ل (2009) الاادمنهوري، تسد دد لل-6
ملس  ل  لئرللتالت لالر هتدالمتس  لدرم تييح لراتلد دتختمالمتس  لدرم تييحلدر

درتسد  لدرم م لدررلط لدرتال     لرترل الإر لسؤ  لميتسال لتعتمدتلي د لتغ  دسل تردسل
درمع دددلليلدددط ليلمددد  لي ددد ل ول ةدددرو:ل اليدددت دلرم  دددس دلر تع ددد ل لميتةدددس دلرميدددتي ل لرادددترةل

ل تمسدس لر ول ت رئلدرراالر ت س ليطلي    لرد   ل ل لرت ملدريتسةلي  لت م  ل دتملدرمم   لي
لررت ملثيلالد طعلر لردتزدوليل ط  لرتاللراتد  .

هت الإر لرئ لتلرسلم تيي  لهتردسلدرمع لل  لئرللل(2007) كامل، تسد  لل-7
درمتغ سدالدرمتراع ل  لدرماتم لدرملس  لر  لئرللم لرم لدرتع  للردرمعدل  سلدرير د ل

  ليالثملدر  لدتي ل  ملدرم م لدررلط لدرتال    لإر لدرتغ سداللر تع  ل لرت سئلدريلال 
درمدددؤثسةلي ددد ل تردسلدرمع دددللرتمث دددال ددد :ل درتغ دددسدالدرماتمع ددد  لت دددرسدالدرتة رررا دددل ل
درتغ دددسدالدرمتراعددد ( لثدددللدختدددتللدريالددد ليدددلهتردسلدرمتراعددد لر مع دددلل ددد لدرم دددتييحلردرتددد ل

لتردسل ةلت م   ل تردسلتع  م  (تمث ال  :ل ل تردسلماتمع   ل تردٍسلمم    ل 
هددت الإردد لتعددسالردادد ليددسدم لإيددتدتلدرمع ددللرتتس يددملل(2008) المخالفااي، تسد دد لل-8

ية  دددلالدرتسي ددد ليلرالمعدددلالدر م  ددد  لرادددتلد دددتختللدريلالددد لدرمددد م لدررلدددط لدرتال   ددد  ل
رةشطالدر تلي ليولغ لللدرت ر سل  لماتم لدرمعس  لال  ل ل تللتتس للدرمع لل ث للل
درختم لر ئلخ  لي م  لريع تةلةحلدريعتليولمت  يلالماتم لدرمعس د .ليدحل دتللت ط د ل

(ل رمددددل لرتعس ددددالدرمع مدددد ولية ط دددد لت ط دددد لدرم ددددله ل12-4ترسدالتتس ي دددد لتتددددسدرسليدددد ول 
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ددللرت ددر سلهدد  لدريددسدم ل دد لئددرللمعددل  سلدراددرتةل درتسد دد   لراددتللدريلالدد لتلددرس دلميتسال 
(ل170خمرلمسدالدحليلتيدل لدر لدلللدرتةدلم  ليرداد ل لدرشلم   لال  لتةرولدرتلرسلمول

ل لي لمعتمتة.
هددددت الإردددد لتيددددت للميتددددسٍسلإليددددتدتلدرمع ددددلل دددد لئددددرللل(2006) المشاااايقح،تسد دددد لل-9

يتدت لر م تييح لرتللي للل م تاتدالدرعلس لريسدلد تسدت ا لالر هتمللليلرمع لللرد 
م دديئ لدرددسي ليدد ولدإليددتدتل(لمالددلرس:لد رتددزدلليل ددتعتدتلدرمع ددللدر6يس ددلم ل دد لئددرلل 

راللاددد لدرعلدددس لد  دددتمسدسل ددد لمسداعددد لدههدددتدا لدرتدددتس رلدرم دددتمسل ددد لةدددحلاللرددد ل
تغ  دددس لإتخدددلحلمدددلتةليالددد لتعددد ولي ددد لالدددحلدرمشدددة الدرم دددتيي    لإشدددسد لدرمع دددلل ددد ل
ل  لدريسدسلدرتسير .لثللاللليتالت تلدرترسلدرم  رللر مع لل  لئرللدرتع  للدرم تيي   ل

رمع دددلل ددد لدرم دددتييح لر دددلاهلم ل  ددد لدرملدددلتسلدهخدددس لمثدددحلر دددليحلريدددسدللدددرسةلد
لد تللحلدرمخت ط .

 التعقيب على الدراسات السابقة:
مدددولخددد حلدرعدددسدلدر دددليئلرددديعدلدرتسد دددلالدرتددد لت لرردددالمرئدددر لدرتسد ددد ل
دراللر   ل اتل ولمعلمملليال ل  لائل للإيتدتلدرمع دللرترسليدسدم لدإليدتدتل د لت م د ل

( ل ل2007للم تاتدالدرعلسلردرتيتللدرتة رررا لمثحلتسد  ل ةلمح لمملسدتمل  لئرل
(ل لرادددتلتيدددالإرددد لدرتالدددرحل ددد للددد  لإيدددتدت ل2009( ل لدردددتم مرس  ل2009ديدددسده ل ل

يدلتةلدر لدسل د لهد  لدريدسدم ليمدلل ترد دئلرمت  يدلالدرعلدسلدرالدت   لرمدللةل دالهد  ل رد 
 رد ل ولمعلدللدرتسد دلالادتلدرتسد  لإ لد تالي لرترلد لالهد  لدرتسد دلا ل ئدالإرد ل

لد تختمال طرلدرم م لدرمتي ل  له  لدرتسد  لرهرلدرم م لدررلط لدرتال    .
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راددتلتيل عددالدرتسد دد ل دد ليعدددلمال تمددللمدد ليعدددلدرتسد ددلالدر ددليي لمثددحل
 لر رد لمدول(2012( لرتسد د ل لي دلالردرتست دلر  ل2012تسد  ل لدرط  الري ردو ل

لت  يلالت ت زللدرتالي ئلرمع للدرم تييح.ال  ل يعلتلدهتدةلررةوليلرسةلم
 :ةالنظري خلفيةال

 لمع مدد لدرم ددتييح(لدهمددسلدردد  ل ت  ددللا ددلللة  ددلالدرتسي دد لتعددتليم  دد لإيددتدتل
يمسداعدد لخ  تمددللريسدمامددلليل ددتمسدسل دد لئددرللمت  يددلالدرعلددسلردرم ددتاتدالدرتدد ل

لتالهلالدرالت ث .ت ي ليل رمللي  لدرعم   لدرتسير  لردرتع  م   لر ر لرم ل سةلد 
"ر ترادددال ادددلسلة  دددلالدرتسي ددد لي ددد لمدددت لادددتستملل ددد لتالي دددئلمت  يدددلالرم دددت زملال
دإليددتدتلدرثيددل  لردرتسيددر لردرع مدد لرد اتمددلي  لرمددت لاددتسةلدرم يدد لدإلتدس دد لردرتتس  دد  ل

ل(ل130:ل2009  لس للمعلرللدرت ر س".ل درةرر  ل
درتغ ددسدالمت  يلتمددللدرتدد ل اددللي دد لل"لر لددس دلر تغ ددسدال دد لماتمدد لدرمعس دد  لةددلولرمدد  

در لللدرتع  م د ل ولت ي مدللرتطد ليمدللر رد لرمدللتطسئدملمدولي دلللات دتلر معس د  لرلمدرسل
 ددسر لي م دد لر ددسي لتددتدرحلدرمع رمددلالييددسلر ددليحلد تلددلحلدرمتيتمدد  ل مدد  لدرتغ ددسدال

:ل2011تالتدل لإرد ليي  د لمت درسةلرمس د لت دت   لدرتعلمدحلمعمدل".لللللللللللل يمدلسة ل
رددد لدرمع دددللدريدددلتسلي ددد لإ تدددل ل19 (لرمدددولثدددلل مددد لتالتدددل لتسي ددد لات دددتةليطةدددسلات دددت لرد 

درمعس  لرت ر سهللرت ي يملليشةحلمتردلحلر    سةلي  لت  لدرمتغ سدالرت ر عمللر يلل
لههتد ملدرمسارة.

"لر عتمتلت ر سلدرتع  للرد ستيللليدمليشدةحل  ل د لي د لإيدتدتلدرمع دللدرعلدس لدريدلتسل
درتعلمدددحليممدددلسةلمددد لتة رررا دددللدرمع رمدددلالرد تلدددل ا لردرم دددلليع دددرللدرم دددتييحلي ددد ل

ل(Hawkins, 2004: 241ردريلتسلي  لدرتة الم لدرتغ سدالدرعلس  "ل 
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ري د ل ردد ل داولدرمع ددللدرعلدس ل رداددملدرعت دتلمددولدرتالدت لال دد للدحلماتمدد لدرمعس دد  ل
لتتمثحل  :

ر  ل ت لليلر سي لردرتعي ت لره دلمللدرت رسلدرةم لردرة ط لر معس  لدإل  ل   لد -1
ل اع ملم ؤر ليولإيتدتلدرطستلدريلتسلي  لدرتع للدر دت .

 الددت للمددرسلدرتة رررا ددللتغ ددسدلةي ددسدل دد لدرددترسلدإل تددلا لر عمددحلدإل  ددل  ل لل -2
 ي دددالدراللاددد لإرددد لدرعمدددحلدر دددتر  لرلمدددسالدراللاددد لدرشدددت تةلر يالددد لدرع مددد  ل

   يتملمولخ حلدرخيسدالدرعم   .رمولثلل اّولدرمع للم لرلليايتدتل

تشددلي لمادددل الدرعمدددحلردرمعس دد لرتسدي مدددلل يتئددد لمعلرادد ل مدددرسلدرال دددلةلمدددول -3
خ حل لسةلشلم   لره  لدر م لتيتئد لمدولدرمع دلل ول ع دتلدر لدسل د ليم  د ل

 (Long, 2005: 78دإليتدتلدرع م .ل 

درمع ددللل/رددلةددحلمددلل دديئل ددسدلي دد لة  ددلالدرتسي دد ل دد لدرالمعددلال ولت مدد لرددت لدر ل
دريالددد ليدددولدرمدددردتلدريت  ددد  لرد  تيدددلحلمدددولمسال ددد لد يتمدددلتلي ددد لدر ي عددد لإرددد لمسال ددد ل

لدرتطة سلردإليتد .
(لخلدليصلدرمع دلل د لماتمد لدرمعس د ل2005رر ر ل يتلالدتتالتسد د ل لييدتلدرعز دز ل

ل  لإ لسلملل مةول ول تراعمل رئلدرعمحلمولدريرةلدرعلم  ل  :
لملالرتالر  مللإر لمعس  لالي  لر  تختدل.دريتسةلي  لدرتيل لدرمع رل -
 دريتسةلي  لدرتة الردرتع للي سي  لردمت  لدرمملسدالدر زم . -

 إتيلولدرتعلمحلم لدرتي  لا. -

 دريتسةلي  لدرتعلمحلردرعمحلئمولدرطس ئ. -

 دمت  لمملسدالمم زةلتخت اليولدرمملسدالدرتي  ت  . -

 رم  .إتيلول ةثسلمولرغ لالت ل مةولدرعمحل  لي ي ليل -
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 إتيلولدرعمحلخلس لالترتلدرزملولردرمةلو لردريتسةلي  لإتدسةلدرعمح. -

دريدددددتسةلي ددددد لتالت دددددتلدراللادددددلالردرسغيدددددلالدرخللددددد ليلر  يددددد .ل لييدددددتلدرعز دددددز ل -
 (17:ل2005

 المالمح األساسية لمجتمع المعرفة:
 عدددددتلماتمددددد لدرمعس ددددد لمسال ددددد لات دددددتةلمدددددولمسدالدددددحلدرت دددددرسل يييدددددالدرمسال ددددد ل

,ليليتيلسل ولدريشس  لاتليس ال د ل ملد لل درمرا لدرثلرث ل(ي ل  ئ لدرل لي  لرهرلمل
,لرمرادد ليلددسلدرلدد لي ل,لهمددلل:لمرادد ليلددسلدرزسديدد لحضااارتين سااابقتينتلس خمددلل

لرهله لتتخحليلسلدرمعس  ل.
ة حلثدسرةلماتم لدرمعس  لهرلماتمد ل عتدساليلردترسلدرالل دللر معس د ل د لتشد"ل 

ليتالدددر ال شدددصالة ت اددد لميلشدددسةل,لال ددد ل مدددسلدرعدددلدرماتمددد لرتةدددس رلس له تدددم رللاللر دددلل 
ملل  م ليلرثرسةلدرمعس   لدرت لمع رملالرد تلل الردرت لتتا تل    لمالحلدرلر تي   

,لرادتلشدة الهد  لا لردتخ ال ليعل لةرةي دل لشدلم  لتطاساليطعحلدرتيتللدرع م لردرتة رررل
 دددرالتالتثدددملمدددولدرمسال ددد ل ي ددد ل ري ددد ل ددد لت دددرسلدرماتمعدددلالدريشدددس  لرمدددلل التثتدددملرل

 لري دد لدرثيل ددلالدإل  ددل   لتغ  ددسدالسيمددللتةددرولا س دد لي دد لم ددتييحلد اتلددلتلدرعددلرم
ل(Tofflerل,1990:11 ال ي "ل

رمعس دددد لهددددرلماتمدددد لدإل  ددددلولدرماددددتت,لردردددد ةلللماتمدددد لدلوّلممددددلل دددديئل مةددددولدريددددرحلإ
 سةدلوللمد لدرمعس د لي د لخم د ,لر يدرللماتدرمشتس ,لدرعيحلدرطعلح,لردرمع رمدلالدرتا يد 

ل(44:ل2003 لتيس سلدرت م  لدإل  ل   لدرعسي  ل,لل:,له   ل   
 إ  ئلالس  لدرس  لردرتعي سلتيمللر ت ميسد   ل.ل .1

,لم لإي لللي ل  لخلل لر س  لد تللحلردرتع  للدر شسلدرةلمحلر تع  للدرسدا  .2
 درم تمسلمت لدرال لةل.
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 رتي  ل.تر  ولدرع للري لللدريتسدالدر دت  ل  لدريال لردرت رسلد .3

 درتالرحلدرالث  ل الرل م لإ تل لدرمعس  ل  لدري   لد اتللت  لرد اتملي  ل. .4

لخلرل  لثيل   ل.لتص  رل مر  لمعس  ليلل,ل ل ح,لرم طتك,لرم ت  سل   .5
 مفهوم مجتمع المعرفة :

,لردر لدرتطدلرالدرمليدحللتسةلي  ل ولتةرولماتمعلالمعس   ولةحلدرماتمعلالاإ
,لرت د لمدل,لرادتستمللي د لدرخ دئلردرتات دتردستلدريشدس  لرتطراي  مللمولال  ل ةلللدرمد

زل دددددملال,لت دددد لهددددد لديددددسلرمع رمدددددلالرال ددددولترل طمدددددلدريددددتسةلسه  دددد لدردددددتالةلل دددد لد
الهلي  لي  لدررلدرحلإرد لدرمع رمد ,ل,لردرت لتتمت لييتسددرماتمعلالدرمتيتم لدر رل

لسهددللير ددلال,لرال ددولترل طمددلل دد لدر دد لئلدرم يددللرمددلليددول س ددئلديتةردرددتالةلل  مددل
يتدتلدرمع م ولرمل.رل لتي  لالالت ث  لرد 
 ماتمددد لدرمعس ددد ل(لرددد رلمادددستلملددد  كل  دددتختللررلدددالتدددصث سلتة رررا دددلال"لل

 دددمل مةدددول ول ةدددرول ال دددلل,لرد  مدددللهدددرل ةثدددسلمدددولهددد د,لإلدرمع رمدددلالرد تلدددل ا
مامريدد لمددولدرم لددرسدال رلرامددلالدر لددسلدرتدد لتس ددلل رلتالددتتلدرتغ ددسدالدرالت ثدد ل

تمدد ل.لر مةددولد ددتختدمملةدد ر لرتال  ددحلدر دد  لس رهلالدرمخت طدد لر ت ددرسدال دد لدرما
ليوله دل مةولد تختدمملمولال لل درالس  لردرم تيي   ل  لدرماتم ل,لرهرل ئ ل 
دختلللدددد لدرمع رمددددلالرطمددددلل رلإتسد لدرتددددصث سلدردددد  لتالتثددددملهدددد  لدرتغ ددددسدالي دددد ل

ل(28:ل2006 ي  لول,ل.ل"ترسهللرد الت لالالدرمتغ سةلر م تط ت ولمولختملتمل
 متطلبات مجتمع المعرفة :

,لتددزتدتلسدالدرتة رررا دد  دد ليلددسلتمددلل دد ل ارديددملس ددلسلدرعررمدد لرتت ددلس ل  ددملدرتغ  دد
 هم  لدرمعس  لدرت لةل الترمل لرمللتزدحلالادسلدرزدر د ل د لتالسةدلالدهمدلل د لمادل ال

 لاللر ددل ل دد ع ل دالدرتع دد للردريالدد لردرت ددر سلرد يتةددلسلردرتات ددتل.لريددتل لدديالالدرمعس دد
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لددط ليلمدد ل,ليددت التيدددرللي  مددللداتلددلت لالدرعددلرللر  ل دددلتملرماتمعلتددملرتسادد ل  مدددلل
دختساالةحل راملدر شل لدإل  ل  لره دلمدللرئد للدريشدس  لي د لالل د لدردتخرحل د لمدلل

ل(.Drucker.1999: 88 دل  كلي  لت م تمليماتم لدرمعس  .
رمددرةلدرمعس  دد لمددولايددحلدرعددلرللدرعسيدد لتت  ددلل  دد ليم  دد لرتاددلرزلدلوّلردد ر ل مةددولدريددرحلإ

 Knowledgeدري دددللليث ثددد لإادددسدلدالمتزدم ددد لرمتسدي ددد لرهددد لد دددت علللدرمعس ددد ل

Absorption رتاللدد حلدرمعس دد للKnowledge Acquisition ر شددسلدرمعس دد لل
CommunicationلKnowledge.ل

لخ دددرداليم  ددد تمثدددحلدإلادددسدلدالل ددد لئدددرللمدددلل ددديئل دددس لدريلالددد ل ولهددد  
إ ل مةددولتسامتمدلليل دتسدت ا لاليمدحلمتعدتتةلدرماددل اللار تالدس ل الدرلماتمد لدرمعس د 

ر ترردد لر ردد لييددسلم لرمددلالدرتع دد للردرتددتس للردريالدد لردرت ددر سلري دد لاليددتةلاللاددلال
ةمددلل ولهدد  لد  ددتسدت ا لال اددلل ولل ل  ددردئلدرعمددحلرد اتلددلتلدرمي دد لي دد لدرمعس دد 

يال د ل يتةدلسلرتال  دحلدر  ل دلا لليلالدرتات دتلردتشمحلريشةحلمردٍزلدرعلم  ول  لا 
درم تاددد لريلدددل ع لدريدددسدسلدر  ل ددد  لرمدددولثدددللترس ثمدددللل دددتللسيددد ل يمدددلرملليلرمؤ  دددلا

ل.ر علم  ول  لاليحلدرتع  للخلل لدرمع م و
لخصائص مجتمع المعرفة :

ت ت تل ملالرخلليصلماتم لدرمعس  ل  ل دل لي د ل دملالتة رررا دللدرمع رمدلال
ل(30:لل1992,لدر يل لدرتلر  ل:ل  ل  وت ل مةولإاملرملل  ل دتمللردر

ل ولدرمع رملالغ سلالي  لر  تم  ل رلدرتالرحله مللتسدةم  ل. .1
,لرت م دددد لاددددتسةلدإل  ددددل   لي دددد لتليددددتللدرتصةددددت ولا مدددد لدرمع رمددددلالهدددد لد ددددتيعل .2

  علر  ل.لادخت لسل ةثسلدريسدسد
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 ل رمدددلالهدددرل ولتيدددرللي ددد ول دددسلدررداددد لد اتمدددلي لدرعم دددئلرتة رررا دددللدرمع .3
  ددلرلدرتسة ددزلي دد لدرعمددحلدردد ه  ,لرتعم يددملمددولخدد حلإيددتد لدرمعس دد ,لرالددحل

 ,لرت م  لدرطسصلدرمتعتتةل ملللدإل  لول.درمشة ا

 (135:ل2004 لي ت ل :المعرفة مجتمع في األساسية المبادئ ومن

 لخللد لدمملرد دتخت درمع رمدلا ي د  ر اللدرح ده دسدت رام د  درشدلم   درختمد  تدر  س - 
 درمع م ول  لدرمتدسر.

 ةدرول    ر ادل درمع رمدلا ل ي د  ر اللدرح درماتمد   د  ده دسدت ي و درطسص ت لر  - 
 درمع رمدلا ي د  دراللدرح  مدلل يلييدل ل درمع شد  درم دتر   ر درثيل د ل ر درعمدس  ر دراد ر

 .رأل سدت

 ر يدلتمل لتمليثيل د درماتمد   يدلا  ام د  رسغيدلا اللادلا   دت يال د  درمالتدر  ت در ل -

 .درمخت ط 

 .رأل سدت درخلرل   المل   مسديلة م  ر مع رملا رمرثرئ آمو خ ل طل  تر  س - 

 درمالدس  هد  درمع رمد    م  ليالا يلس    درطةس   درم ة   اليرئ ت ي ئ  ئسرسةل -

ل.ردرملح ر ال لةلرد اتللت ده ل  
 إجراءات الدراسة:

اددسدلدالدرتدد لتمددال دد لدرال ددلل تئددمولهدد دلدراددزللمددولدرتسد دد لدرخ ددردالردإل
درم ددددتد  لمدددددولال ددددد لدرم ما ددددد لدرمتيعددددد  لرماتمددددد لري  ددددد لدرتسد ددددد  لر تدتددددد لدرتسد ددددد  ل

 د لتال  دحلدري ل دلال ختيدلسللدتئلرثيدلال تدةللاردرمعلرالالدإلالللي  لدرت لد تختم
لدرتسد   لرمولثللام لدري ل لالمولدرع   لدرة   لر ترلدحلإرد لدر تدلي لدر ملي د لر تسد د  

لر ر لةملل   :
 منهج الدراسة:
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د دتختللدريلالدد ل د لهدد  لدرتسد د لدرمدد م لدررلدط لدرتال   دد  لدرد  ل يالدد ليددول
لوال ددددسردلمع  دددد لتمم ددددتد لر اليدددد ليدددددراللئددددس لر مددددتالإردددد لتام ددددزلي ل ددددلالإلثيددددل

ت دددلؤ المالدددتتةليتاددد لتتع دددئليدددلرلردهسلدراللر ددد  لردهالدددتد لدرسده ددد لدرتددد ل مةدددولامددد ل
مددددلولإاددددسدللدريالدددد  لر ردددد ليل ددددتختدلل تردالم ل ددددي ل دهغددددل,لدرمع رمددددلالي مددددلل دددد لزل

ل(.43:ل2002
 :وعينتها مجتمع الدراسة

ة  ددددلالدرتسي دددد ل دددد ل تمثددددحلدرماتمدددد لدهلدددد  لمددددولام دددد ل يئددددللله يدددد لدرتددددتس رل     
ل-دهالدددد ل–دإل دددد م  لل-يمالل لددددلالغددددزةل لدهزهددددسللرالمعددددلالدرط  دددد     لدرةيددددس ي

ي  د ليشدردي  لرادتسهلليلخت لسللالللدريلال راتل(ل215 لردريلر ليتتهلدريترلدرمطترال (ل
(ل يد  لردرادترحل83ولةل دالي  د لد  دتستدتل ,ل  لالد (ل%39.5(ليئردلي  ي ل 85 

لدرتلر ل رئكلترز  ل  سدتلدرع   لال للمتغ سدالدرتسد  .
ل

 للمتغيرات التصنيفيةيبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا  (1جدول )

ل
 الدراسة: أدا 

 الكلي القدس  األقصى إلسالميةا األزهر  الجامعة

 83 28 27 15 13 العدد

 100 33.8 32.5ل18.1ل15.6 النسبة المئوية

 الكلي علم نفس أصول تربية مناهج التخصص

 83 26 26ل31 العدد

 100ل31.3 31.3 37.4 النسبة المئوية

 الكلي 10أكثر من  سنة 10-5 5أقل من  سنوات الخدمة

 83ل21 41 21 العدد

 100ل25.3 49.4 25.3 سبة المئويةالن
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ل لإرددد لت دددلهادددلللدريلالددد ليي ددللل تدللدرتسد ددد ,ل,لخددد حلدإل ددد  لي دد لدهتللدرتسيدددر لمددو
تعسالمت  يلالإيتدتلمع للدرم تييحلدرط      لمولرام ل لسل يئللله ي لدرتتس رل

درمعس دددد ,لراددددتلية  دددلالدرتسي دددد لل دددد لدرالمعدددلالدرط  دددد     ل دددد لئددددرللم مدددكلماتمدددد ل
:ل للمت  يدددلالمستي ددد لمادددل ال (ل يدددسةلمرزيددد لي ددد ل سيعددد64دشدددتم الدرتسد ددد لي ددد ل 

يماتمدددد لدرمعس دددد  لمت  يددددلالمستي دددد ليلرمعددددل  سلدرمم  دددد  لمت  يددددلالمستي دددد ليلرتالددددت ل
درثيددل   لمت  يددلالمستي دد ليتة رررا ددللدرمع رمددلا(لال دد ل ي دد لرةددحل يددسةلرزولمددتس ل

للل(320ل-64سالتسالال  سدتلدرع   لمللي ول ر لد الل ئل  للر ةسالدرخمل   لري رل
 صدق األدا  :

مول  لت ةلل(11 تلليسدلد  تيل  ل  للرستمللدهرر  لي  لل:صدق المحكمين -1
لآسديم ليايتدل لالمرد لال   لدرمتخلل و, لمو ل يسدالدرالمعلا لي   لرم اللتمل ل

لمول د  تيل   لدرطيسدالإر لةحليعت لرمت لد تملل لرة ر ل, ل رئرسلل لغتملليعلتهل
لرتخس ,لر  لئرللت  لديسدللتللد تيعلتليعدلدرطيسدالرتعت حليعئمللديخسلدر غر  

ل.د  تيل  ل  للرستمللدر ملي  
لرألتدةلل:صدق االتساق الداخليل -2 لدرتدخ   لد ت لئ للتئ لمو لدرتاليئ اس 

ل  لمو لمةر   لد ت  ي   لي    لي   ل22يت ي يمل لرتل لتتس ر  له ي  ليئر ال للل(
للمعلم ا لي و لدرة   لدستيل لي س رو لردرتسا  ل يسدالمال الد  تيل   لمو ل يسة ةح

 ر مالحل ط م.

ل
ل
ل
ل
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 ( معامل االرتباط بين كل فقر  من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لمجالها.2جدول )
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لدرت ر لل.لد ستيل لللدرت ر لل.لد ستيل لللدرت ر لل.لد ستيل لل
لحدرمالحلدهرل

1 0.56 0.01 7 0.58 0.01 13 0.59 0.01 
2 0.64 0.01 8 0.60 0.01 14 0.64 0.01 
3 0.62 0.01 9 0.63 0.01 15 0.62 0.01 
4 0.55 0.01 10 0.62 0.01 16 0.73 0.01 
5 0.66 0.01 11 0.58 0.01 17 0.57 0.01 
6 0.61 0.01 12 0.65 0.01 18 0.60 0.01 

لدرمالحلدرثل  
1 0.62 0.01 8 0.67 0.01 15 0.71 0.01 
2 0.70 0.01 9 0.55 0.01 16 0.58 0.01 
3 0.69 0.01 10 0.75 0.01 17 0.71 0.01 
4 0.61 0.01 11 0.79 0.01 18 0.50 0.01 
5 0.54 0.01 12 0.74 0.01 19 0.47 0.05 
6 0.66 0.01 13 0.75 0.01 20 0.67 0.01 
7 0.74 0.01 14 0.55 0.01    
لمالحلدرثلر در
1 0.54 0.01 5 0.83 0.01 9 0.48 0.05 
2 0.66 0.01 6 0.84 0.01 10 0.70 0.01 
3 0.74 0.01 7 0.83 0.01 11 0.63 0.01 
4 0.83 0.01 8 0.86 0.01    

لدرمالحلدرسدي 
1 0.73 0.01 6 0.73 0.01 11 0.70 0.01 
2 0.74 0.01 7 0.83 0.01 12 0.77 0.01 
3 0.75 0.01 8 0.82 0.01 13 0.76 0.01 
4 0.63 0.01 9 0.71 0.01 14 0.74 0.01 
5 0.74 0.01 10 0.79 0.01 15 0.82 0.01 

 
ل
ل

 0.42بلغت  0.05( ومستوى داللة 20قيمة )ر( الجدولية عند درجة )
 0.54بلغت  0.01( ومستوى داللة 20قيمة)ر( الجدولية عند درجة )

ل
ت ر لإالللي  لم لدرتسا للسدالمستي  لدستيل لل دولام  لدرطي(ل 2 تئكلمولاترحل 

لدرة   لر مالح,لره دل ترحلي  للتئلدهتدة
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ال  لتللال لللمعلم الد ستيل لي ولتسا لةدحلمادلحلمدولل :دري لي الصدق  -3
لمال الد  تيل  لردرتسا لدرة    

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 الكلية ( يبين معامالت ارتباط كل مجال من المجاالت  والدرجة3جدول )
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درتسا لليتتلدرطيسدالدرمال الل
لدرة   

ل4لل3لل2لل1ل

 _ _ _ _ _ 64لدرتسا لدرة    
مت  يددددددلالمستي دددددد ليماتمدددددد ل 1

لدرمعس  
18 0.79 _ _ _ _ 

مت  يددددلالمستي دددد ليلرمعددددل  سل 2
لدرمم   

20 0.88 0.55 _ _ _ 

مت  يدددددلالمستي ددددد ليلرتالددددددت ل 3
لدرثيل  

11 0.81 0.50 0.75 _ _ 

مستي ددددددددددد ليتة رررا دددددددددددلللمت  يدددددددددددلا 4
لدرمع رملا

15 0.91 0.63 0.78 0.71 _ 

 0.42بلغت  0.05( ومستوى داللة 20قيمة )ر( الجدولية عند درجة ) 
 0.54بلغت  0.01( ومستوى داللة 20قيمة)ر( الجدولية عند درجة )

(ل ولام  لمال الد  تيل  لمستي  لدستيل لل دلت ر لإالللي  ل3 تئكلمولدراترحل 
لدرة   لر  تيل  ,لر  ئللتللال للللتئلدهتدة.تسا لمولدر

ثيلالدهتدة:لتللدرتصةتلمدولثيدلالد  دتيل  ليعدتلت ي يمدللي د ل  دسدتلدرع  د لد  دت  ي  ل
لي س يت و:

لحساب معامل ألفا كرونباخ : - لالل لدرعيلسداال  لتل لدرثيلالرام   ,ل لللمعلمح
ل ل لتي وال   لدرة   لدرثيلا لمعلمح ل 0.883 و لره د لتتمت ل( لد  تيل   ل و لي   تح

لهرل لةمل لدرتسد   لي    لي   لت ي يمل لإر  لدريلال  لت ميو لدرثيلا لمو ليلر   يتسا 
ل(4مرئكل  لاترحل 

ل
ل
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 ( يبين معامل ألفا كرونباخ4جدول )
 الثبات عدد الفقرات المجال
ل0.871ل18 األول
ل0.925ل20 الثاني
ل0.892ل11 الثالث
ل0.789ل15 الرابع

ل0.883ل64 المجموع
ل- ول لدرطست ددد زيددد ل يددسدالد  دددتيل  لإرددد لادددز ال ددد لتدددللتاطريقاااة التجزئاااة النصااافية : 

درزرا  (لرال لللمعلمحلد ستيل  لرمولثللتلال كلمعلمدحلد ستيدل ليمعلترد ل دي سملول
 .يسدرو

 ( يبين طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة5جدول )
عدد  المجال

 الفقرات
 معامل ارتباط

 ن قبل التعديلبيرسو 
 معامل االرتباط المعدل

ل0.450ل0.393ل18 األول
ل0.696ل0.534ل20 الثاني
ل0.690ل0.527ل11* الثالث
ل0.681ل0.517ل*15 الرابع

ل0.627ل0.610ل64 المجموع
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ل
لمتغ سدالدرتسد  :
درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات إعداد معلم المساتقبل  درمتغ سلدرم تيح:

 ني في ضوء مالمح مجتمع المعرفة.الفلسطي
لدرمتغ سدالدرتليع ل:
 اإلسالمية، األقصى، القدس المفتوحة( األزهر،متغير الجامعة ) 

 متغير التخصص) مناهج، أصول تربية، علم نفس(
 10أكثاار ماان )، (ساانوات 10-5) ، (ساانوات 5متغياار ساانوات الخدمااة ) أقاال ماان 

 سنوات(
ليسدل تلي لدرتسد  لرتط  سهلل:

مددللدرددتسالالدرتيت س دد لهيئددللله يدد لجابااة عاان السااسال األول والاالي ياانص علااى:  اإل
درتدددددتس رلية  دددددلالدرتسي ددددد ليلرالمعدددددلالدرط  ددددد     لرمت  يدددددلالإيدددددتدتلمع دددددللدرم دددددتييحل

  درط      ل  لئرللم مكلماتم لدرمعس  ل؟
هلا السسال قام الباحث بدراسة أي المجااالت تحصال علاى أعلاى درجاة  عنولإلجابة 

ن وجهااة نظاار أفااراد العينااة   حيااث تاام إيجاااد قاايم المتوسااط الحسااابي واالنحااراف ماا
 ( :6المعياري والوزن النسبي كما يوضح الجدول )
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لا م لدرمتر  لدرال لي لرد  السدالدرمع لس لردررزولدر  ي لردرتست للر مال الل(6اترحل 
درمتر  للدرمال الل

لدرال لي 
لرتست لدلدررزولدر  ي لد  السدالدرمع لس 

 4 70.83 0.72 3.51لمت  يلالماتم لدرمعس   1
 3 71.72 0.70 3.59لمت  يلالدرمعل  سلدرمم    2
 1 75.20 0.80 3.76لمت  يلالدرتالت لدرثيل   3
 2 74.04 0.78 3.70لمت  يلالتة رررا للدرمع رملا 4
  72.61 0.66 3.62 الدرجة الكلية 

ل  لتتطددلرالمددولال دد لتسادد لدرمرد يدد لي  مددل,لل(ل ولماددل الد  ددتي6 تئددكلمددولاددترحل 
للللللال ددددددد لةدددددددلولدرمتر ددددددد لدرال دددددددلي لر  دددددددتيل  لةةدددددددحلمدددددددولرامددددددد ل لدددددددسل  دددددددسدتلدرع  ددددددد لللللللل

(,لريتسد د ل  لدرمادل ال ةثدسل72.61(لري  لدررزولدر  دي لر مادل الةةدحل 3.62% 
 لدرمعس د لتصث سدل  ل"لمت  يلالإيتدتلمع للدرم تييحلدرط      ل  لئرللم مدكلماتمد

ل"لمولرام ل لسل يئللله ي لدرتتس رلية  لالدرتسي  لتللتست يمللت لزر للةلرتلر ل:
ل(%75.20مت  يلالدرتالت لدرثيل  ليرزول  ي ل 

ل(%74.04مت  يلالتة رررا للدرمع رملاليرزول  ي ل 
 (%71.72مت  يلالدرمعل  سلدرمم   ليرزول  ي ل ل

ل(%70.83مت  يلالماتم لدرمعس  ليرزول  ي ل 
ره دل ع د ل وله دل لتساد لمرد يد ليلر د لي د ل هم د لهد  لدرمت  يدلال لرادتل ةدرول رد ل
لليولسؤ  ل يئللله يد لدرتدتس رلر م دتر لغ دسلدرمييدرحل د لهد  لدرمادل ا لرادتل  لتا 

درارد دللدهخدس  ل  عز لدر يلل  ل ر لإر لد هتمللليلإليتدتلدهةلت م لي د لال دلل
لتمليمامريد لمالدتتةلمدولدرممدلسدالردرمعدلسالردرةطل دلا لال  لإولمع للدر رلل ع هلال 

لسر ل ترد سلرت ملد  تعتدتلدرةدل  ل الدرلتغ  دسل تردس  لإمدلل ت اد لرام دمليمدل ل رلدرتيلد 
 الرهللي يللدهييلللدرةث سةلدرت ل ة اليمل.لره دلملل ترد ئلم لمللادللاليدملتسد د ل ل
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تدتلدرثيل  لر  لردللدرمع دل لمد ل(لدرت ل لمسالئسرسةلدإلي2012ي لالردرتست لر  ل
(لمددولتددت  لدرةطل ددلالدرمستي دد ليماتمدد لدرمعس دد لرددت ل2012تسد دد ل لدرط  ددالري ددردو ل

لدرمع م و.ل/در  ي ل
ريتسد  ل  لدرطيسدال ةثسلتصث سدل  لمالرمللتللت لرحلةحلمالحلي  لالتةلم لي لولا مد ل

يددسةلمددولدرطيددسدال دد لةددحلدرمتر دد لدرال ددلي لرد  الددسدالدرمع ددلس لردرددرزولدر  ددي لرةددحل 
لمالحلي  لالتةلةملل   :

ل ر ل:لمت  يلالمستي  ليماتم لدرمعس  :
 األول ا م لدرمتر  لدرال لي لرد  السدالدرمع لس لردررزولدر  ي لردرتست للر مالح(ل7دراترحل 

لدرتست للدررزولد  السدالدرمتر  لدرمت  يلالل
 7 71.81 1.04 3.59 ج حيا .تدريب الطلبة على ممارسة المنهج العلمي كمنه 1
 6 72.53 1.12 3.63 إكساب الطلبة مهارات النقد والتحليل. 2
 9 71.08 0.98 3.55 إكساب الطلبة قيم تقبل االختالف واحترام الرأي اآلخر. 3
 11 69.88 1.06 3.49 ترغيب الطلبة في اإلقبال على التعليم مدى الحيا . 4
 12 69.64 1.15 3.48 خرين.ترسيخ مبدأ احترام ثقافة اآل 5
 3 74.70 1.08 3.73 تدريب على التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة.ال 6
التااادريب علاااى معالجاااة البياناااات والمعلوماااات للتوصااال إلاااى  7

 معارف جديد .
3.77 1.15 75.42 2 

 13 69.40 1.02 3.47 تدعيم مبدأ العمل الجماعي بروح الفريق. 8
ياااف ماااع المتغيااارات التاااي يفرزهاااا التطاااور التااادريب علاااى التك 9

 المعرفي 
3.41 1.04 68.19 14 

 1 81.69 1.05 3.47 إتقان التعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيقها. 10
 5 72.53 1.07 3.63 تنمية المهارات المتعدد  الالزمة لالتصال والتواصل. 11
 8 71.33 1.05 3.57 تنمية المهارات اإلبداعية. 12
 10 70.60 1.23 3.53 اب الطلبة أكثر من لغة .إكس 13
 4 74.22 1.14 3.71 التدريب على إدار  العمل في الظروف المختلفة. 14
 15 67.95 1.10 3.40 تنمية مهار  وثقافة الحوار. 15
 18 61.20 1.04 3.06فاي الحياا   ةتدعيم مهارات التخطيط لتوظيف المعرفة المكتسب 16
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 اليومية.
الطلبااة القاادر  علااى إثااار  التساااسالت حااول المعلومااات تعلاايم  17

 المتعدد  
3.27 1.09 65.30 17 

 16 67.47 1.16 3.37 الترغيب في الحصول على المعرفة الجديد  ومهاراتها. 18
 ل70.83ل0.72ل3.51لدرمامر لدرة   

(ل ولمتر دد لتسادد لد  ددتالي لرددت لي  دد لدرتسد دد لي دد لدرماددلحل7 تئددكلمددولدراددترحل 
ل(ل.70.83(لري  لدررزولدر  ي لرم دلدرمالحل ل%3.51رحلي غال د 

راتلالل الدرطيدسةلدرتد لتد صلي د ل:"لإتيدلولدرتعلمدحلمد لدرتي  دلالدرالت ثد لرت ي يلتمدل"ل
(ل,لراتل عز لدر يلل  ل ر لإر ل ي ع لدرعلدسل%81.69ي  لدرمستي لدهرر ليرزول 

 ل ي عد لدهيمدلح لرهدرلمدلل تطدئلدر  ل ع شم لردرد  ل غدال  دملدرثدرسةلدرتة رررا د لي د
(.رادتلاللد الدرطيدسةلدرتد لتد صل2009م لمللاللاليملتسد  ل ل يرلشعيلولر دملسةل ل

ي دد ل"لدرتددتس للي دد لمعلرادد لدري ل ددلالردرمع رمددلالر ترلددحلإردد لمعددلسالات ددتة"ي  ل
(لرادتل عدز لدر ديلل د ل رد لإرد ل ي عد لماتمد ل75.42درمستي لدرثل   ليرزول  دي ل %

ل  لتعتيسليم   لإ تل لدرمعس  ل هللميرملتم.درمعس  لدر
 دد لالدد ولالددلزالدرطيددسةلدرتدد لتدد صلي دد ل"لتددتي للممددلسدالدرتخ دد  لرترل ددالدرمعس دد ل

( لرادددتل%61.20درمةت دددي ل ددد لدرال دددلةلدر رم ددد ل"لي ددد لدرمستيددد لدهخ دددسةليدددرزول  دددي ل ل
ه ل لردلل عز لدر يللإر لديتيلسل  سدتلدرع   ل وله  لدرمملسدالتعتيسلمولدريدت م لال

المع  لال  لإّ مدللمستي د ليتر د لده دئلدر دلت ليدولدررلدرحلر مسال د لدرالمع د  لرهد دل
ل(2009ملل تطئلم لمللاللاليملتسد  ل لإيسده ل ل
لثل  لل:لمت  يلالمستي  ليلرمعل  سلدرمم   ل:
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ل  .ا م لدرمتر  لدرال لي لرد  السدالدرمع لس لردررزولدر  ي لردرتست للر مالحلدرثلل8اترحل 
لدرتست للدررزولد  السدالدرمتر  لدرمت  يلالل
 4 74.70 1.08 3.73 امتالك المعرفة بفلسفة المنهاج الفلسطيني وأهدافه. 1
 9 72.29 1.10 3.61 امتالك المعرفة والفهم بطبيعة المرحلة التي سيدرسها. 2
 10 72.29 0.99 3.61 امتالك المعرفة والفهم بطرائق التعلم. 3
 1 85.06 0.76 4.25 ك المعرفة بمتطلبات تعليم التخصص.امتال  4
 3 76.87 1.13 3.84 امتالك المعرفة باستراتيجيات التدريس وفق قدرات الطلبة. 5
معرفاااة كيفياااة رباااط التخصاااص بمواضااايع مختلفاااة بشاااكل  6

 تكاملي.
3.92 2.30 78.31 2 

 11 71.57 1.06 3.58 امتالك المعرفة ب سس القياس والتقويم. 7
 15 70.12 0.99 3.51 امتالك المعرفة ب ساسيات اللغة العربية. 8
 16 69.16 1.05 3.46 امتالك المعرفة ب ساسيات الرياضيات. 9

 12 71.33 1.07 3.57 امتالك المعرفة ب ساسيات تكنولوجيا المعلومات. 10
 13 71.08 0.97 3.55 امتالك المعرفة بطرق التعامل مع الطلبة . 11
 14 71.08 1.05 3.55 داد الخطط التعليمية ب نواعها.إع 12
 17 67.71 0.96 3.39 امتالك القدر  على مراعا  الفروق الفردية. 13
 20 61.45 1.19 3.07 التدريب على كيفية توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة. 14
 19 64.58 1.09 3.23 التدريب على كيفية التعامل مع لوي االحتياجات الخاصة. 15
 18 67.23 1.05 3.36 التدريب على توظيف المصادر التعليمية المختلفة. 16
 5 74.46 1.12 3.72 التدريب على التنويع في أساليب التقويم. 17
 8 72.29 1.10 3.61 التدريب على مساعد  الطلبة في إبراز قدراتهم ومواهبهم. 18
عالقااة  امااتالك مهااارات التواصاال والتعاااون مااع كاال ماان لااه 19

 بعمليه التعليم والتعلم.
3.69 1.08 73.73 6 

 7 72.77 1.09 3.64 تقويم الممارسات وفق تغلية راجعة. 20

 ل71.72ل0.70ل3.59لدرمامر لدرة   

(ل ولمتر دد لتسادد لد  ددتالي لرددت لي  دد لدرتسد دد لي دد لدرماددلحل8 تئددكلمددولاددترحل 
ل(ل.71.72(ليرزول  ي ل %3.59درثل  لي غال 
درطيددسةلدرتدد لتدد صلي دد ل:"لدمددت  لدرمعس دد ليمت  يددلالتع دد للدرتخلددصل"لراددتلاللدد ال

(ل,ل   دددملدرطيدددسةلدرتددد لتددد صلي ددد ل:"معس ددد ل85.06ي ددد لدرمستيددد لدهررددد ليدددرزول  دددي ل ل
( لراددتل78.31ة ط د لسيدد لدرتخلددصليمردئدد  لمخت طدد ليشددةحلتةددلم  ل"ليددرزول  ددي ل ل
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يليللي د لسيد لدرخيدسةليلرال دلةل عز لدر يلل  ل ر لإر لدرترامل الرلدرم ال لدرتةلم  لدر
درمددتدسرللدرعم  دد لردرتةلمددحليدد ولدرتخللددلال دد لدررلددرحلإردد لدرمعس دد  لرةدد ر لتصة ددت

 دد لماتمدد لدرمعس دد لي دد ل هم دد لدرتطة ددسليراددمليددلل لردرتطة ددسلدإليددتدي ليراددملخددلص ل
 لرهدددد دلمددددلل ترد ددددئلمدددد لمددددلل ددددلتاليددددملتسد دددد لةمددددتالمددددولدههددددتدالدرعلمدددد لريسدمامددددل

ل(2005 لرتسد  ل  ةس لردرخز تدس ل(2006 درمش يك 
 ددد لالددد ولاللددد الدرطيدددسةلدرتددد لتددد صلي ددد ل:"لدرتدددتس للي ددد لة ط ددد لدرتعلمدددحلمددد ل ر ل

(ل,ل   ددملدرطيددسةل64.58د الت لاددلالدرخللدد ل"لي دد لدرمستيدد لايددحلدهخ ددسةليددرزول  ددي ل 
درت لت صلي  ل"لدرتتس للي  لة ط  لتر  سلي يد لتع  م د لآم د لرتديمد ل"لي د لدرمستيد ل

( لرادتل عدز لدر ديلل د ل رد لإرد ل ولمثدحلهد  لدهمدرسل%61.45خ سةليرزول  دي ل ده
تالتددل لإردد ليددسدم لتسي دد لخللدد  لررامددلالإشددسدالمتعددتتةلغ ددسلة  دد لدإليددتدت لرهددرلمددلل

ل(2007 تطئلم لمللاللاليملتسد  ل لةلمح ل
ل

لثلرثل:مت  يلالخلل ليلرثيل  ل:
لس لردررزولدر  ي لردرتست للر مالحلدرثلر .ا للدرر  لدرال لي لرد  السدالدرمع لل(9اترحل 

لدرتست للدررزولد  السدالدرمتر  لدرمت  يلالل
 7 72.77 1.03 3.64 تعميق الوعي بمظاهر الهوية اإلسالمية والثقافية 1
 4 77.59 1.05 3.88 ت كيد قيم التراث ودوره في بناء الحضار . 2

 3 80.48 1.08 4.02 نشطة.التعريف بحقوق اإلنسان وممارستها في شتى األ  3
 6 75.18 0.99 3.76 الوعي بقضايا صراع الحضارات والثقافات األخرى. 4
تعااااارف متطلباااااات المواطناااااة الصاااااالحة وممارساااااتها فاااااي  5

 األنشطة.
3.88 0.89 77.59 5 

 8 68.19 1.12 3.41 إبراز مظاهر التنمية في المجتمع. 6
 1 89.16 0.91 4.46 لى الثوابت.الت كيد على الهوية الوطنية والحفاظ ع 7
 2 84.82 1.02 4.24 الوعي بفرص وتحديات العولمة ومدى االستفاد  منها . 8
 10 67.95 1.23 3.40 تعرف التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية مواجهتها. 9
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 11 65.54 1.20 3.28 الوعي باالستقاللية واللاتية الثقافية لمواجهة التبعية. 10
 9 67.95 1.20 3.40 يل ثقافة التسامح ونبل العنصرية والعرقية.ت ص 11

 ل75.20ل0.80ل3.67لدرتسا لدرة    

 

(ل ولمتر دد لتسادد لد  ددتالي لرددت لي  دد لدرتسد دد لر ماددلحلدرثلردد ل9 تئددكلمددولاددترح 
ل(.%75.20(لري  لدررزولرم دلدرمالحل ل3.76ي غال 

رمر ددد لدرر   ددد لردرالطدددلللي ددد لرادددتلاللددد الدرطيدددسةلدرتددد لتددد صلي ددد ل:"لدرتصة دددتلي ددد لد
(ل   دمل%89.16(لررزول  دي ل 4.46درثرديال"لي  لدرمستي لدهررد ليمتر د لال دلي ل 

درطيدددسةلدرتددد لتددد صلي ددد ل:"لدردددري ليطدددسصلرتمت دددتدالدرعررمددد لرمدددت لد  دددتطلتةلم مدددل"ل
( لرادددتل عدددز لدر ددديلل ددد ل رددد لإرددد ل%84.82(لررزول  دددي ل 4.24يمتر ددد لال دددلي ل 

 مدسليمدللدرشدعللدرط  د    لمدولتشدس لل ت اد لر  ي دلللدر  ل د  ل ي ع لدرمسال  لدرتد ل
دهمددسلدردد  ل ت  ددللتطع ددحلآر ددلالدرتع دد للر مالل لدد لي دد لدرمر دد لدرر   دد لمددولدرمخددل سل

ل(2012درخلسا   لره دلملل تطئلم لمللاللاليملتسد  ل لي لالردرتست لر  ل
رتدد لترداددملدرماتمدد ل دد لالدد ولالددلزالدرطيددسةلدرتدد لتدد صلي دد ل"لدرتعددسالإردد لدرتالددت لالد
(لررزول  ددددي ل3.40رة ط دددد لمردامتمددددل"ي  لدرمستيدددد لايددددحلدهخ ددددسةليمتر دددد لال ددددلي ل 

ل(ل.67.95% 
   مللدرطيسةلدرت لت صلي  ل"لدرري ليل  تي ر  لردر دت  لدرثيل   لرمردام لدرتيع  ل"ل د ل

( لرهدد دلمددلل ط ددسل وله دددل ل%65.54(لررزول  ددي ل 3.28درمستيدد لدهخ ددسةليمتر دد ل 
 اللر لري ليلرتالت لالدرت لترداملدرماتم  لرة مللتالتل لإر لآر لالتسير  لرمردامتمل.

لدرمالحلدرسدي :لمت  يلالخلل ليتة رررا للدرمع رملا:
لا للدرر  لدرال لي لرد  السدالدرمع لس لردررزولدر  ي لردرتست للر مالحلدرسدي :ل(10اترحل 

لدرتست للدررزولد  السدالدرمتر  لدرمت  للل
 9 72.77 0.99 3.64 تجهيز أدلة خاصة بكيفية استخدام المستحدثات التكنولوجية. 1
 7 73.98 0.87 3.70تجهياااااز قاعاااااات التااااادريس بكلياااااات التربياااااة بالمساااااتحدثات  2
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 التكنولوجية.
 6 75.66 1.00 3.78 دعم البيئة التحتية للتعليم التكنولوجي. 3
 8 73.49 0.99 3.67 لمساقات التربوية.انتقاء األجهز  التكنولوجية المناسبة ل 4
تخصااايص الوقااات الكاااافي الساااتخدام مختبااارات المساااتحدثات  5

 التكنولوجية.
3.87 1.07 77.35 3 

توفير متخصصين فنيين في كلية التربية إلعداد المستحدثات  6
 التكنولوجية.

3.86 1.04 77.11 4 

ثات إدخااال تغيياارات فااي المناااهج التربويااة لتناسااب المسااتحد 7
 التكنولوجية.

3.90 1.00 78.07 1 

عقاااد لقااااءات تدريبياااة ألعضااااء هيئاااة التااادريس السااااتخدام  8
 المستحدثات التكنولوجية.

3.84 0.99 76.87 5 

تدريب الطلبة على اساتخدام مصاادر المعلوماات التكنولوجياة  9
 باللغات األجنبية .

3.57 1.10 71.33 13 

 12 71.81 1.09 3.59 يوتر كوسيلة تعليمية.تدريب الطلبة على استخدام الكمب 10
تاادريب الطلباااة علاااى مساااتحدثات االنترنااات واساااتخدام البرياااد  11

 اإللكتروني.
3.52 1.03 70.36 14 

وضع آليات لتوظياف شابكات التواصال االجتمااعي فاي مجاال  12
 التدريس.

3.47 1.19 69.40 15 

نااااي تصااااميم موقااااع المااااودل وتوظيفااااه فااااي التعلاااايم اإللكترو  13
 والمبرمج.

3.90 1.01 78.07 2 

 11 71.81 0.98 3.59 تدريب الطلبة على تصميم نشاطات إلكترونية. 14
التااادريب علاااى التطبيقاااات الصااافية اإللكترونياااة مثااال) نظاااام  15

 المدرسة االلكتروني(.
3.63 1.07 72.53 10 

  74.04 0.78 3.70 المجموع الكلي 

 
د  ددتالي لرددت لي  دد لدرتسد دد لي دد لدرماددلحلل(ل ولمتر دد لتسادد 10 تئددكلمددولاددترحل 

ل(.%74.04(لري  لدررزولدر  ي لرم دلدرمالحل 3.70درسدي لي غال 
راددددتلاللدددد الدرطيددددسةلدرتدددد لتدددد صلي دددد ل"لإتخددددلحلتغ  ددددسداليلرم ددددله لدرتسير دددد لرت ل ددددلل

(ل   دددملدرطيدددسةل%78.07درم دددتالتثلالدرتة رررا ددد ل"لي ددد لدرمستيددد لدهررددد ليدددرزول  دددي ل 
"لتلم للمرا لدرمرتحلرترل طمل  لدرتع  للد رةتسر  لردرميسم "ليرزولدرت لت صلي  ل
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ثرسةلد تللحلرغزدسةلدرمع رمدلال( لراتل عز لدر يلل  ل ر لإر ل ول%78.07  ي ل 
درتدد لت ممددسلي دد لدرت م دد لمددولملددلتسلمتعددتتةلتتددسدرسلمددولدرةتددللدرمتس دد  لإردد لشددية ل

تددددتس للي دددد لة ط دددد لدر رمددددلالرليملددددلتسلت دددد لدرمعلتمتدددد ولدرلدددد  ل تس ددددا لتطددددسدلدإل
دراللرحلي  مللرغسي تمللرتال   مللر مممل لرة ر ل داولت دلس لتيدلتللمئدمرولدرمعدلسال

 ل يدددرللللللللللل لرهددد دلمدددلل تطدددئلمددد لمدددلل دددلتاليدددملتسد ددد   دددتتي لتات دددتهلليل دددتمسدس
ل(2009شيعلو لر ملسة ل

دلددحل دد لالدد ولاللدد الدرطيددسةلدرتدد لتدد صلي دد ل:"لرئدد لآر ددلالرترل ددالشدديةلالدرترل
( لرادتل%69.40د اتملي ل  لدرمالحلدرتتس   ل"لي  لدرمستي لدهخ سةليدرزول  دي ل 

 عدددز لدر ددديلل ددد ل رددد لإرددد ل ولمعلدددللدرشددديلللدرادددلمع ل  دددتختمرولمرداددد لدرتردلدددحل
لهغسددليع تةليولدرتع  للمثحلدرتعلسالردرمشلسة .

للإالي لدر ؤدحلدرثل  ل:ل
لα رد لإاللدلي  لي دتلم دتر لت رد لللللهحلترادتل دسرئل دالت ينص السسال على:   

رمت  يلالإيتدتلمع للدرم تييحل  للي ولمتر  لالتسالالتيت سل  سدتلدرع   ) 0.05ل≥
ل–ئدددرللم مدددكلماتمددد لدرمعس ددد لتعدددز لإرددد لدرمتغ دددسدا:للللللللللللللللللل لدرالمعددد ل

ل  ردالدرختم ل(؟ل–درتخلصل
لر تطس لموله دلدر ؤدحلث  ل سئ لا:

 فرضية األولى:التحقق من ال
 لتراددددتل دددددسرئل دالت رددددد لإاللددددلي  ليددددد ولمتر ددددد لالتساددددلالتيدددددت سل  دددددسدتلدرع  ددددد لل

رمت  يلالإيتدتلمع للدرم تييحلدرط      ل  لئرللم مكلماتمد لدرمعس د لتعدز لإرد ل
دريدددترلدرمطترالددد (.رر تاليئلمدددولل–دهالددد لل–دإل ددد م  لل-متغ دددسلدرالمعددد ل لدهزهدددس

ل(11دختيلسلةسر ةلحل,لةمللهرلمرئكل د لدرادترحل للال له  لدرطسئ  لتللد تختدل
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(ل  ددملتخت ددالتساددلالدرتيددت سلر مت  يددلالمددولرامدد ل لددسل11ال دد لدتئددكلمددولاددترحل 
 يئددللله يدد لدرتددتس رل دد لة  دد لدرتسي دد ليلرالمعددلالدرط  دد     ليددلخت الدرالمعدد ل دد ل

الرلدلركلدرتسا لدرة   لر  لدرمال الدهسيعد ل,لال د ل لمدسالدر تدلي ل ولدرطدسرئلةل د
المع لدهال ل د لمعلدللدرمادل ال ي د لمدولدرالمعدلالدهخدس ل,لرسيمدلل ساد ل رد ل
رةرولالمع لدهالد لمؤ  د لالةرم د ليخد الدرالمعدلالدهخدس  لرتالتدل لإرد لمز دتل
مددولدرددتيللردرت ددر سل دد لماددلحلتددر  سلدرمت  يددلا لرهدد دلمددلل خت ددالمدد لمددللاددللاليددمل

ةل ددالدرطددسرئل  مدللرلددلركلالمعدد لدهزهددسل(لدرتد ل2012تسد د ل لي ددلالردرتست ددلر  ل
ل  لدريعتلدرمستي ليلرمت  يلالدرثيل   .
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متر  للدرعتتلدرالمع لدرمال ا
لدرستل

متر  لل2ةللتسا لدرالس  
لدرت ر 

لدهرح

 45.73 13 األزهر

دالة عند  10.758 3
0.01 

 26.9 15 اإلسالمية

 51.46 27 األقصى

 39.23 28 القدس المفتوحة

لدرثل  

 35.04 13 األزهر

دالة عند  11.292 3
0.01 

 29.27 15 اإلسالمية

 53.33 27 األقصى

 41.13 28 القدس المفتوحة

لدرثلر 

 39.62 13 األزهر

دالة عند  20.193 3
0.01 

 21.73 15 اإلسالمية

 56.11 27 األقصى

 40.36 28 القدس المفتوحة

لدرسدي 

 31.85 13 هراألز 

دالة عند  23.860 3
0.01 

 25.87 15 اإلسالمية

 59.44 27 األقصى

 38.54 28 القدس المفتوحة

لدرتسا لدرة   

 36.54 13 األزهر

دالة عند  19.866 3
0.01 

 23.07 15 اإلسالمية

 56.56 27 األقصى

 40.64 28 القدس المفتوحة

 

ليلرطسدلدرثل  ل:در تلي لدرمتع ي ل
 لتراتل سرئل دالت ر لإالللي  لي ولمتر  لالتسالالتيت سل  سدتلدرع   لرمت  يلال
إيددتدتلمع ددللدرم ددتييحلدرط  دد    ل دد لئددرللم مددكلماتمدد لدرمعس دد لتعددز لإردد لمتغ ددسل

ل  ردا(.ل10  ردا(,ل  ةثسلمولل10-5  ردا(ل,ل ل5  ردالدرختم للللل  احلمول
 لتللد تختدللدختيلسلةسر ةلحل,لةمللهرلمرئكل  لاترحلرر تاليئلموللال لدرطسئ 

ل(ل.12 
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ل
ل

لرم تر لدرت ر لتيعللرمتغ سل  ردالدرختم .ل2متر  لدرستللرتسالالدرالس  لرا م ةلل(12اترحل 
لدرعتتل  ردالدرختم لدرمال ا

متر  ل
لدرستل

تسا ل
لمتر  لدرت ر ل2ةللدرالس  

لدهرح
 46.48 21 سنوات 5أقل من 

 41.91 41 ( سنوات10-5من) دالةغير  1.4 2

 73.69 21 سنوات 10أكثر من 

لدرثل  
 39.45 21 سنوات 5أقل من 

 41.62 41 ( سنوات10-5من) غير دالة 0.636 2

 45.29 21 سنوات 10أكثر من 

لدرثلر 
 43.62 21 سنوات 5أقل من 

 42.29 41 ( سنوات10-5من) غير دالة 0.275 2

 39.81 21 سنوات 10ثر من أك

لدرسدي 
 42.64 21 سنوات 5أقل من 

 41.38 41 ( سنوات10-5من) غير دالة 0.055 2

 42.48 21 سنوات 10أكثر من 

لدرتسا لدرة   
 43.62 21 سنوات 5أقل من 

 41.71 41 ( سنوات10-5من) غير دالة 0.141 2

 40.95 21 سنوات 10أكثر من 

(ل  ددمل لتخت ددالتساددلالتيددت سل  ددسدتلدرع  دد لرمت  يددلالإيددتدتل12كلمددولدراددترحل  تئدد
ل10-5 مولل–  ردا(لل5مع للدرم تييحلدرط      ليلخت ال  ردالدرختم  ل احلمول

 دد ردال(ل دد لدرتسادد لدرة  دد لردرماددل الدهسيعدد  لراددتل عددز لل10 دد ردا(ل,ل  ةثددسلمددول
 ولمدللتمثدحل هم د لرام د لدها دلح لرللدر يلل  ل رد لإرد ل ولهد  لدرمت  يدلال لديالا

ردها ددلحلدرتلر دد لخدد حلهدد  لدرالييدد لدرزم  دد  ل خت ددالةمددللر ريددلللالددلر  ع شددملدرا ددحلدر
  دددلل عددد هلتالدددر الا س ددد ل دددس ع لإريميدددلليمدددللةل دددالتع شدددملدها دددلحلدر دددلرط  لال ددد ل

للرمعيتةلرشلم  لادتلتدزتدتلتعيدتدلر دسي لي س يد ل لدعللم اليتمدل لرمدولثدللإتسد ل ثسهد
ل.  لمخت الدرمال اليملل  مللدر طرلدريشس   لرمللرسدللدرةرو
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 النتائج المتعلقة بالفرض الثالث:
 لتراتل سرئل دالت ر لإالللي  لي ولمتر  لالتسالالتيت سل  سدتلدرع   لرمت  يلال
إيددتدتلمع ددللدرم ددتييحلدرط  دد    ل دد لئددرللم مددكلماتمدد لدرمعس دد لتعددز لإردد لمتغ ددسل

لي لل طر(ل.ل- لرحلتسي  ل–ر سئلتتس رلدرتخلصل لم له ل
رر تاليدددئلمدددوللدددال لدرطسئددد  لتدددللد دددتختدللدختيدددلسلةسر دددةلح,لةمدددللهدددرلمرئدددكل ددد ل

ل(ل.13اترح 
لرم تر لدرت ر لتيعللرمتغ سلدرتخلص.ل2متر  لدرستللرتسالالدرالس  لرا م ةلل(13اترحل 

متر  للدرعتتلدرتخلصلدرمال ا
متر  لل2ةللتسا لدرالس  لدرستل

لدرت ر 

لدهرح
 46.43 31 مناهج وطرق تدريس

 40.92 26 أصول تربية غير دالة 1.812 2

 37.90 26 علم نفس

لدرثل  
 41.90 31 مناهج وطرق تدريس

 40.58 26 أصول تربية غير دالة 0.197 2

 43.54 26 علم نفس

لدرثلر 
 43.85 31 مناهج وطرق تدريس

 41.27 26 يةأصول ترب غير دالة 0.307 2

 40.52 26 علم نفس

لدرسدي 
 43.32 31 مناهج وطرق تدريس

 44.60 26 أصول تربية غير دالة 1.18 2

 73.83 26 علم نفس

لدرتسا لدرة   
 44.06 31 مناهج وطرق تدريس

 41.79 26 أصول تربية غير دالة 0.456 2

 39.75 26 علم نفس

 

(ل  ددمل لتخت ددالتساددلالتيددت سل  ددسدتلدرع  دد لرمت  يددلالإيددتدتل13  تئددكلمددولدراددترحل
ل–مع ددددللدرم ددددتييحلدرط  دددد    ليددددلخت المتغ ددددسلدرتخلددددصل لم ددددله لر ددددسئلتددددتس رل

ي لل طر(ل د لدرتساد لدرة  د لردرمادل الدهسيعد  لرادتل ساد لدر ديلل د لل- لرحلتسي  
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ر لدول ر لإر ل ولام  له  لدرتخلللالتشتس ل  لإيتدتلدرمع لل  لة    لدرتسي   لرد 
مددلل  سزتددملدرتسد ددلالدر دد ةرررا  لردري تدغرا دد لمددولمؤشددسدالتددتحلي دد ل هم دد لدرطددسرئل

 لر  دلر يمللدرمعس  د لردرالل ز دد  ل ردرتع  م دديد ولدرمتع مد ول  مدلل تع ددئلياللادلتمللدر ط د  ل
يدتدتلريلرتلر لمت لدرل  لي ولد  دتالي لرت د لدراللادلالردرتمدل زدالمدولامد  ل ترسللرد 

 لرمع للمولام ل خس .د

لدرترل لا:
ل  لئرللمللترل الإر ملدرتسد  لمول تلي  ل رل لدريلال ليملل   :

ئسرسةلد يتملتلي  لم لرم لدرةطل لاليليتيلسهللمتخ لمممللإليدتدتلدرمع دل ل -1
 تسير  .ل للثيل   ل لرت م تمل  لماتم لدرمعس   ل ردللةل التخلل  ل

 دد لدرتسي دد لتالددالي ددردول لدرتع دد لل دد ل ددسسلم ددلالالات ددتةلئددمولمت  يددلالة  -2
 ماتم لدرمعس  (ل رلتئم ولمالتردهلل  لم لالالتسير  ل خس .

تري دد ل يئددللله يدد لدرتددتس رلية  ددلالدرتسي دد ليلرمت  يددلالردرةطل ددلالدر زمدد ل -3
 ر خس  ل  لئرللمت  يلالماتم لدرمعس  لرم مالم.

 ددددد ليدددددلرتع  للتدددددر  سلدإلمةل دددددلالدر زمددددد ل ددددد لة  دددددلالدرتسي ددددد  لخللددددد لدرمستي -4
 د رةتسر   لرت ي يلتمل  لمالحلدرتتس ر.

إيلتةلدر لسل  لدررزولدر  ي  لردرة ط لدرخلصليلرميسسدالدهةلت م  لدرميتم ل -5
لر   ي لئموليس لم لإيتدتهللرمم  لدرتتس ر.

 قائمة المراجع:
   ل(:ل تردسلمع للمتس  لدرم تييحل  لئرللمطمرللدرتع  للدإلرةتسرل2009إيسده ل ليلللل  -1

الواقااع  –المااستمر العلمااي الساانوي الثاااني لكليااة التربيااة ببااور سااعيد )مدرسااة المسااتقبل 
  لدريلهسة.2درازللوالمامول(،
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(ل:ل دديحلد ستيددللليةطل ددلالدرمع ددللدرط  دد    ل دد ل2009 يددرلشددعيلو ل ددمسلر ددملسة لس ددلل ل -2
 للدرم عيدتل مولمستمر المعلم الفلسطيني بين الواقع والمئرلليلسلدرمع رملت  لردرتي    ل

  درالمع لدإل  م  ل لغزةل.ل2009/ل16/8-15  ل

 .ل2003لتقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام (ل:2003يس لم لدهمللدرمتالتةلدإل ملي ل  -3

(ل:ل الدرلإالمد لماتمد لدرمعس د ل د لدري دتدولدرعسي د ل,ل2003تيس سلدرت م  لدإل  ل   لدرعسي  ل  -4
ل   (UNDP ل يس ددددددددددددددلم لدهمددددددددددددددللدرمتالددددددددددددددتةلدإل مددددددددددددددلي

www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003>ل< 

  لمةتي لتدسلدهسال لغزة.مناهج البحث التربوي(:ل2002دهغل لإال لول  -5

(:ل لي  دد ليس ددلم لإيددتدتلدرمع ددللرة  دد لدرتسي دد ل2011درسردالدد  ل للددسلردري رشدد ل ل دد  ملول  -6
تملل الددرلدرعمددحل دد لمم دد ل دد لدمددت  لدر  يدد لدرمع مدد ولر ةطل ددلالدرمم  دد لري اتمددلليلتالهددل

  لالمع لدر   لولاليرر ليملول.مجلة الدراسات التربوية والنفسيةدرتتس ر ل

المااستمر  (:لسؤ دد لميتسالدد لهتردسلدرمع ددلل دد لمتس دد لدرم ددتييح 2009درددتم مرس  لمالمددتل  -7
 ديس ح.ل26-25 لالمع ل رهل  لالعلمي السنوي الثالث ) الثقافة من أجل التنمية(

(ل:لم دددتر لدرثيل ددد لدرع م ددد لردددت لدر  يددد  لدرتخللدددلال2001سلييدددتلد ل درشدددمسد   ليدددلم -8
 لمةتدللرساالة الخلايج العربايدرع م  لية   لدرتسي  ليصيمللرترسليس دلم لدإليدتدتل د لت م تدم ل

 .ل93-47 لدرس لدل لصل75 لدرعتتل21درخ    لدر   للحدرتسي  لدرعسي لرترل

 ددلالدرتسي دد ل دد لت م دد لدرةطل ددلالدر زمدد ل(ل:لترسلة 2012درط  ددا لامددلحلري ددردو ل  ددعتل  -9
الماستمر الترباوي الادولي ر خس ا ول  لئرللمت  يدلالماتمد لدرمعس د لردرمعدل  سلدرمم  د  ل

( لالمعدد لدهزهددسل لاألول) التربيااة بااين المحليااة والعالميااة فااي القاارن الحااادي والعشاارين
 .للل11/2012/ل11-13

لل دد لئدرللم ددتاتدالدرعلدس لدراددرتةل دد ل(ل:لإيددتدتلدرمع د2006درمشد يك لييددتلدردسالمول  -10
  لدريل لل.لالمجلة السعودية للعلوم التربويةدرتع  للدرعلل ل

(:لتلددرسلميتدددسسلرت دددر سليس ددلم لإيدددتدتلدرمع ددللرتتس يدددملية  دددلال2008درمخ  دد  لمالمدددتل  -11
 (ل18 لدرعتتل مجلة الباحث الجامعيدرتسي  ليلرالمعلالدر م   ل  لئرللمعل  سلدرارتة ل
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(:لدرةطل لالدرتع  م  لدر زمد لريدسدم لإيدتدتلدرمع مد ول د لة  د لدرتسي د ل2009ايسل لدرةرر   -12
( لمدددل رل7 لدرما دددتلدهرح لدرعدددتتل لالمجلاااة العلمياااة لكلياااة التربياااة مدددلس لالمعددد ل مدددلس ل

ل.2009
(ل:لم دددددتر لالمع لس ددددد لميتسالددددد لرةطل دددددلالدهتدلل2005 دددددةس ل دددددلا لردرخز دددددتدس ل لي ددددد ل ل -13

المستمر العلمي الساابع عشار، منااهج التعلايم دام لم تاتدالدرعلس لدر زم لر مع للرمرل
  لدرما تلدهرحل.والمستويات المعيارية

تسدةلالدرمرا لدرطةس د ل2005ييتلدرعز ز للطللل  -14 (:لدرترا ملدرتسير ل  لماتم لدرمعس  لرد 
 (.34 لدرعتتل مستقبل التربية العربيةرترس لدرات ت ل

(ل:لادددرتةليس دددلم لدرتسي ددد لدرتة رررا ددد ل ددد لدرة  ددد ل2010ي دددردو ل  دددعتلرلدددلرك ل ادددر ل  -15
ورقاة عمال درالمع  لر ع رللدرت ي ي  ل  لئرللدرمعل  سلدرمم   لإليتدتلدرمع للدرط  د     ل

درة  د لدرالمع د للمقدمة لليوم الدراسي:  المعايير المهنية للمعلماين باين الواقاع والتطبياق 
 ر ع رللدرمم   لردرت ي ي  ل.

(:ل تردسلمع للدر غ لدرعسي  ل  لتالي دئلدرتردلدحلدرتسيدر لدرطعدلحلي  دمل2011لول يملسة لا م -16
( ليدتتل7 لدرما دتل مجلاة دراساات تربوياة واجتماعياةري ول  يدمل د ليلدسلدرمع رمدلا ل

 ( لدريلهسة.2 

,لتدسلاس دسلر  شدسلردرترز د ل,للمجتماع المعلوماات والواقاع العرباي(:ل2006ي  لو,لسيالد ل  -17
 يملول.

(ل:لرداددد لدإليدددتدتلدرثيددل  لر  يددد لة  دددلالدرتسي ددد ل2012مدددرتلردرتست دددلر  له ددلل ي ددلا لمال -18
الماااستمر الترباااوي الااادولي األول يلرالمعدددلالدرط  ددد     ل ددد لئدددرللدرتالدددت لالدرمعللدددسة ل

 ل2013/ل11/ل13-11 ل)التربيااة بااين المحليااة والعالميااة فااي القاارن الحااادي والعشاارين(
 المع لدهزهسل.

مجلااااة تسد دددد ل دددد لدرمطددددله للردرخلددددليص لل–تمدددد لدرمع رمددددلال(:لما2004ي ددددت ل ددددم سل  -19
 ( لدريلهسة.22 لدرعتتل االتجاهات الحديثة في المكتبات 
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(ل:لتلددرسلم ددتيي  لهتردسلدرمع ددلل دد لئددرللدرتغ ددسدالدرمتراعدد ل2007ةلمددح لملدد ط ل ل -20
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درجة ممارسة طالبات التربية العملية لتخصص األحياء في جامعة ُصحار في 
 سلطنة ُعمان للكفايات األدائية في التدريس

 3/6/2014تاريخ القبول:      15/9/2013تاريخ االستالم: 
 

 )*(د."محمد خير" نواف نوافلة 
 

 
 صالملخ

 

يحيا  في األ العملية لتخصص التربية طالباتدرجة ممارسة  تقصي إلى الدراسة هذه هدفت
 عن ولإلجابةداخل الغرفة الصفية، للكفايات األدائية في التدريس في سلطنة ُعمان  جامعة ُصيحار

للكشف  بطاقة ماليحظة لمشرفي التربية العملية في المتمثلة الدراسة أداة تصميم تم الدراسةسؤالي 
لكفايات األدائية في التدريس، وضمت وتكونت من ثمانية مجاالت تمثل ا ،هذهممارسة العن درجة 

كما تم التأكد من ثباتها من خالل يحساب نسبة االتفاق  األداة، صدق من التأكد وتم ( مهارة،50)
 وتكّون مجتمع (.%89نسبة االتفاق )(؛ إذ بلغت Cooperبين الماليحظين باستخدام معادلة كوبر )

                                                 
 سلطنة ُعمان.-جامعة صيحار-أستاذ مساعد في مناهج العلوم وطرق تدريسها)*(
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في جامعة ُصيحار، والبالغ  تخصص األيحيا جميع طالبات التربية العملية لمن  تهاعينو الدراسة 
 الوصفي لتيحقيق أهدافها واإلجابة عن أسئلتها.ستخدمت الدراسة المنهج ا. و ( طالبة43عددهن )

يحيا  في جامعة األ التربية العملية لتخصص طالباتدرجة ممارسة أن نتائج الدراسة  أظهرتو 
 خل الغرفة الصفية على األداة ككل كانتداللكفايات األدائية في التدريس في سلطنة ُعمان  ُصيحار
لكفايات األدائية في المعلمات لجميع مجاالت ا طالباتالدرجة ممارسة كما بينت أن . متوسطة
وأوصت  .فقد كانت كبيرةالتعزيز وتنويع المثيرات" كانت متوسطة، باستثنا  المجال السابع "التدريس 

 تخصصات أخرى.الدراسة بإجرا  دراسات أخرى على عينات أخرى و 
درجة ممارسة، الكفايات األدائية في التدريس، التربية العملية، طالبات  الكلمات المفتاحية:

 األحياء، مناهج العلوم وطرق تدريسها.

Abstract 

The Degree of Exercise of Practicum Education Students of Biology at 

Sohar University in Sultanate of Oman of  their performance competences 

in teaching  

    The study aims at investigating how far Student-teachers at Sohar 

University/ Oman use performance efficiency in teaching their students in 

class. In order to answer the two questions raised in the study, the study 

tool, which is the observation card used by practicum supervisors, was 

designed to evaluate their performance. This observation card consisting of 

eight aspects and representing the efficient teaching performance contains 

50 skills. The study tool was validated and its reliability agrees with Cooper 

equation. The percentage of agreement between supervisors comes to 89%. 

The society and sample of the study were all the forty-three student-teachers 

of Biology. The analytical descriptive approach was used in this study to 

achieve its aims and answer its questions. The study arrived at the 

conclusion that the teaching performance of all Biology female student-

teachers at Sohar University/ Oman is medium. The other conclusion 

arrived at in the study is that the degree of all aspect of performance 

conducted by the same students in teaching is also medium except aspect 7 
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which deals with reinforcement and various motivations which proved to be 

higher.       

Key Words: The degree of performance, Biology  student-teachers, 

Competence Performance in Teaching, Practicum Education, Science 

Education. 

 
  :المقدمة

 اليحياة؛ مجاالت شتى في تطورًا سريعًا ومتنامياً  والعشرون اليحادي القرن يشهد 
التكنولوجي المذهل، مما أدى إلى تغير  والتطور الهائلة العلمية الثورة بسبب

االيحتياجات وتعقد مشكالت العصر، والقضايا التي تواجه الفرد في مجتمٍع متناٍم 
صبح يتطلب إعدادًا نوعيًا للفرد ُيمّكنه من التكيف مع وسريع التطور؛ األمر الذي أ

هذه التطورات وااليحتياجات والمشكالت والقضايا الجديدة، وبما أن التربية هي أداة 
التغيير في المجتمع، ويقع على عاتقها مسؤولية إعداد الفرد القادر على التكيف مع 

كالته وقضاياه المعقدة، ظروف العصر ومستجداته، وتيحقيق متطلباته، والتصدي لمش
فقد أصبيحت التربية تواجه تيحديات كبيرة ومؤثرة، األمر الذي أصبح يشكل عبئًا على 
كاهل المهتمين بقضايا التربية والتعليم ويتطلب منهم إعادة النظر في عناصر 
المنظومة التعليمية التعّلمية، وتسخير كافة اإلمكانات والموارد من أجل دفع عجلة 

 لتنمية للعملية التربوية.التطور وا
لذا؛ شهدت التربية تطورًا مهمًا شمل مختلف عناصرها، بيحيث ركز في سلم  

أولوياته على تطوير المناهج الدراسية التي ُتعد جوهر النظام التعليمي التعّلمي واألداة 
التي ُتمّكن المؤسسات التربوية من بلوغ أهدافها المنشودة، المتمثلة في إعداد الفرد 
القادر على التكيف مع مجتمعه. ولما كان المعلم هو المسؤول عن تنفيذ المناهج 
الدراسية، إضافة إلى أّنه يلعب دورًا فاعاًل في نجاح أي تطوير تربوي في تلك 
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المناهج، كان ال بد من تغيير جوهري في األدوار والمسؤوليات الُملقاة على عاتقه، بما 
تم في ضوئها بنا  المنهج أو تطويره، ويتطلب هذا ُيسهم في تيحقيق المعايير التي 

التغيير االنتقال من دور المعلم في نقل المعارف والمعلومات للمتعلمين إلى دور 
ثارة دافعية المتعلمين لبنا  المعارف  التوجيه واإلرشاد وتسهيل عميلة التعّلم وتيسيرها، وا 

المؤثرة والفّعالة في عملية تعّلمهم  العلمية بأنفسهم، من خالل توفيره للخبرات التدريسية
 (.2011سليمان، ) الذاتي المستمر

وُيعد إعداد المعلم وتأهيله من األمور المهمة والضرورية للتطور والتقدم  
اليحضاري في المجتمعات المختلفة؛ فالتربية ُتعد عماد التغيير في أي مجتمع وأداته، 

علم الغد؛ لذا فإن توفير المعلم الُمعد والمدخل األساسي إلعداد طالب اليوم ليكون م
 إعدادًا جيدًا ليكون قادرًا على مواكبة التطورات المختلفة أمر في غاية األهمية

؛ إذ ييحتل المعلم مكانة مهمة عند كافة أفراد المجتمع على اختالف (2004 العبادي،)
مجتمع وأهم مستوياته لمسؤولياته المهمة، فهو مؤتمن على األبنا  الذين هم كنز ال

ثرواته وميحط اهتمامه، وتكمن أهمية المعلم في تعدد مسؤولياته، وألنه الشخص الذي 
ُيشارك بفَعالية في تربية األبنا ، ويوجه عملية تعّلمهم وييسرها، وُيسهم في إعدادهم 
لمواجهة تيحديات اليحاضر والمستقبل، ويرعى هذه الثروة وُيسهم في تنميتها لتيحقيق 

وتوقعاته، ومن المؤكد أنه بدون توافر المعلم الكف  المدرك  أهداف المجتمع
لمسؤولياته وواجباته لن تتمكن التربية من بلوغ غاياتها وتيحقيق أهدافها. وأدوار المعلم 
ومسؤولياته متعددة ومتنوعة، فالمعلم الكف  يؤدي دورًا يتغير دومًا تبعًا للمواقف 

، وتارًة يكون موجهًا ومرشدًا ومشرفًا ومساعدًا التعليمية المختلفة، فهو تارًة يكون أباً 
وتارًة  وميسرًا، وتارًة يكون مربيًا، وتارًة أخرى يكون أيحد مصادر المعرفة المتنوعة،

يجمع بين ذلك كله؛ لذا أصبح من األمور المهمة التي ينبغي على األنظمة التعليمية 
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رساته الصفية ومسؤولياته مراعاتها الجوانب المختلفة لخصائص المعلم وصفاته ومما
وأدواره؛ وذلك لتمكين المعلمين من القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم بفَعالية كبيرة 

 (. 2008 عبدالسالم،)
ونظرًا لإلجماع على أن جودة المعلم هي األكثر أهمية من بين العوامل 

المعلم المؤثرة في تيحصيل الطلبة وتطوير العملية التعليمية التعّلمية، فقد اعتبر 
العنصر األهم من عناصر العملية التربوية لمواجهة مشكالت التفاوت في مستويات 
تيحصيل الطلبة، وبالتالي أصبح من الضروري االهتمام بعملية إعداده وتدريبه ليصبح 

(. فالعالم اليوم Smith, 2004ذا جودة عالية قادرًا على تطوير العملية التربوية )
ن بمستوى عاٍل من الكفاية، في الوقت الذي تسعى فيه دول بيحاجة إلى معلمين يتمتعو 

مليون معلم يعملون  60إلى توفير التعليم للجميع، كما أن هناك  2015العالم في عام 
في سلك التعليم، وعدد كبير منهم غير مؤهلين وغير مدربين جيدًا، كما ال يوجد 

 (. Perraton et.al, 2002إجماع على المعارف والمهارات التي ييحتاجونها )
وفي ضو  ذلك ظهرت دعوات عالمية وميحلية تدعو إلى االهتمام بالمعلم 
عداده، واتضح ذلك جليًا من خالل نتائج األبيحاث والدراسات التربوية، فعلى الصعيد  وا 
الدولي أشارت الوكالة القومية للتدريس بالواليات المتيحدة األمريكية إلى أن التيحديات 

المدارس تتطلب إعدادًا جيدًا للمعلمين أفضل من ذي قبل؛ ألن  الموجودة اليوم في
معلم القرن اليحادي والعشرين أصبح يواجه تيحديات كثيرة ومتنوعة واتساعًا في نطاق 
األدوار والمسؤوليات التي تتعلق بطبيعة األجيال الجديدة. ولما كان اإلعداد العام 

لقة بمادة التخصص أو الموضوعات للمعلم يتناول الجوانب النظرية بأبعادها المتع
التربوية المختلفة؛ فإن هذا غير كاٍف إلعداد معلم جيد، إذ تقتضي المهنية أن ُيمّكن 
الطالب المعلم من ممارسة دوره للتأكد من يحسن أدائه؛ لذا فإن كليات التربية ُتضمن 
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أرض الواقع في برامج إعداد المعلم برامج التربية العملية، بوصفها تدريبًا عمليًا على 
الميدان التربوي، وهي تمثل عصب اإلعداد التربوي؛ كونها تهدف إلى تنمية مهارات 

 (.2003الطالب وفهمه لمتطلبات عملية التدريس )األدغم، 
 من المعلم الطالب يتعّرف التي المختلفة األنشطة بأنها العملية التربية وتعّرف  

 ثم بالمشاهدة يبدأ بيحيث التعّلمية بالتدريج، ةالتعليمي العملية جوانب جميع على خاللها
 إلى المطاف نهاية في يصل أن إلى المعلم بها يقوم التي الواجبات تيحمل في يشرع

 ُتعد العملية التربية أن على التربية رجال كاملة، وُيجمع ممارسة المعلم أعمال ممارسة
 وممارساتهم رفتهمالمعلمين ومع الطلبة وعي مدى عن يكشف الذي اليحقيقي المجال

إعداد  بكليات نظرياً  المعلمون الطلبة يتعّلمها التي المختلفة التعليمية لالستراتيجيات
 المعلمين الطلبة أن العملية بالتربية المرتبطة األبيحاث نتائج أثبتت ولقد المعلمين،
 إلى أيضاً  وتشير العملية، التربية في المباشرة لخبراتهم التدريس في كفاياتهم يرجعون

 وأن تخرجهم أعقاب في العملية التربية بخبرات ييحتفظون ما عادةً  المعلمين الطلبة أن
الدراسية )المرسي،  الصف غرفة في المستقبلي المعلم سلوك في تؤثر الخبرات هذه

2011). 
وُتعد التربية العملية التطبيق الميداني للخبرات التربوية، بما تتضمنه من  

ات وقيم وأساليب عمل، وبذلك فهي من أساسيات إعداد معارف ومهارات واتجاه
المعلم وتربيته، إذ ُتعّرف بأنها البرنامج الذي ُيتيح الفرص أمام طلبة كليات التربية 
لتطبيق ما درسوه من المقررات التخصصية والتربوية في مواقف تعليمية تعلّمية واقعية 

المعلم الدراسية، يحيث تيحت إشراف متخصص، وهي مريحلة مهمة في يحياة الطالب 
يتدرب في أثنائها على ممارسة الكفايات التدريسية وتطبيق ما تعّلمه من نظريات 

 (.1999واستراتيجيات وأساليب تدريس خالل دراسته الجامعية )أبو جابر وبعارة، 
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وقد أولت دول العالم برامج التربية العملية عناية كبيرة بهدف االرتقا  بمستوى 
سعي النظام  (Furlong, et. al., 2000نج وآخرون ) و إذ أكد فورلالتعليم فيه، 

التربوي في المملكة المتيحدة إلى التركيز على الجانبين العملي والمهني في برامج 
 ,Mc Williamإعداد المعلمين في الجامعات والكليات البريطانية. ويرى وليم )

ي ممثلة بالجامعات والكليات ( أن العالقة بين المدارس ومؤسسات التعليم العال2006
عالقة تكاملية تهدف في جوهرها إلى تسهيل مهمة الطالب. كما اعتبرها أرورا 

(Arora, 2006 المكون الرئيس لبرنامج إعداد المعلم، وأنها برنامج مهني يهدف )
إلى إعداد الطلبة ليكونوا معلمين اعتمادًا على أدوار كل من المشرفين والمدربين 

والمعلمين المتعاونين؛ لذا يجب ان ترتبط التربية المهنية باليحاجات  واإلداريين
األساسية لمهنة التدريس، كما يؤكد على أن توثيق الصلة بين مكونات التدريب 
وبرنامج إعداد المعلم لن يتأتى إال من خالل مقابلة النشاطات التدريبية مع األدوار 

 المتوقعة للمعلم في عالم اليوم.
ية التربية العملية في عملية إعداد المعلم، في أنها تتيح المجال وتكمن أهم 

للطالب المعلم لترجمة ما تعّلمه من معارف ومعلومات ونظريات وما اكتسبه من 
مهارات إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع في الغرفة الصفية، إذ يتعّرف الطالب 

وداخل غرفة الصف، ويتكيف المعلم من خاللها جوانب العملية التربوية في المدرسة 
مع المواقف التعليمية التعّلمية؛ مما يساعده على التخلص من الكثير من المخاوف 
إزا  مهنة التدريس، وينمي قدراته الذاتية وكفاياته التدريسية واليحس المهني لديه 

 (.2001)الزبون، 
تي وُتعّرف الكفاية بأنها مجموعة من المعارف والمهارات واإلجرا ات ال 

تقان بأقل قدر ممكن من  ييحتاجها المعلم يحتى يتمكن من ممارسة عمله بكل مهنية وا 
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( Borich, 1999(، وُيعرفها بورش )2005الجهد والوقت والتكلفة المادية )األيحمد، 
بأنها القدرة على تيحويل إجرا ات التدريس إلى سلوك يمارسه المتعلمون داخل الغرفة 

ثر المعلم. وُتعد الكفاية أعم وأشمل من الكفا ة؛ فالكفا ة الصفية وخارجها بعد إنتها  أ
تعني الجانب الكمي المتمثل في اليحصول على أعلى عائد ممكن بأقل جهد ووقت 
وتكلفة، أما الكفاية فتتضمن بعدًا كميًا يتمثل في النسبة بين المدخالت والمخرجات، 

ير إلى االكتفا  والجودة والقدرة وآخر كيفيًا يتمثل بما تيحمله هذه النسبة من دالالت ُتش
(. كما ُتعد الكفاية أعم وأشمل من المهارة أيضًا؛ إذ إن المهارة هي 2003)الفتالوي، 

ذا تيحققت المهارة فهذا يعني تيحقيق الكفاية والعكس ليس  إيحدى عناصر الكفاية، وا 
ية، بينما صيحييحًا، فالكفاية ترتبط بالكثير من األعمال التنظيمية واإلدارية والتعليم

تقان )الفتالوي،  ترتبط المهارة بالقدرة على أدا  عمليات يحركية بسرعة ودقة وا 
2004.) 

وقد اتجهت البيحوث والدراسات اليحديثة إلى االهتمام بالكشف عن درجة  
ممارسة طلبة التربية العملية للكفايات األدائية في التدريس، وتقويم برامج التربية 

 يات التربية.العملية في الجامعات وكل
( دراسة هدفت إلى تعّرف واقع التربية 2011فقد أجرى الجعافرة والقطاونة )  

وتكّونت  العملية في جامعة مؤتة من وجهات نظر الطلبة معلمي الصف الخريجين،
ِ  وطالبٍة، ولتيحقيق أهداف الدراسة100عينة الدراسة من ) تم بنا  استبانة  ( طالٍب

على أربعة مجاالت، وتم التأكد من صدقها وثباتها. ( فقرة موزعة 74مكونة من )
وأظهرت النتائج أن التربية العملية في جامعة مؤتة قد يحصلت من وجهات نظر 
الطلبة على درجة فاعلية متوسطة لألداة ككل، وقد ايحتل مجال المشرف التربوي 

ة الثانية، الرتبة األولى، وبدرجة فاعلية مرتفعة، وايحتل مجال المعلم المتعاون الرتب
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وبدرجة توظيف متوسطة، كما ايحتل مجال الكفايات التعليمية التي يكتسبها الطلبة 
الرتبة الثالثة، وبدرجة توظيف متوسطة، بينما ايحتل مجال إدارة المدرسة المتعاونة 
الرتبة األخيرة، وبدرجة فاعلية ضعيفة، ولم ُتظهر الدراسة فروقًا ذات داللة إيحصائية 

لطلبة يحول واقع التربية العملية في جامعة مؤتة ُتعزى للنوع )ذكر، من وجهات نظر ا
أنثى(، وأظهرت النتائج فروقًا ذات داللة إيحصائية من وجهات نظر الطلبة يحول واقع 

 التربية العملية في جامعة مؤتة ُتعزى للمعدل التراكمي ولصالح فئة الممتاز.    

ة هدفت إلى تعّرف المشكالت ( بدراس2010وقام خوالدة وايحميدة واليحجازي )
التي تواجه الطلبة المعلمين في تخصص تربية الطفل في كلية الملكة رانيا للطفولة 
بالجامعة الهاشمية في أثنا  فترة التربية العملية، وُاستخدمت استبانة اشتملت على 

( طالٍب معلٍم، 100( فقرة موزعة على ستة مجاالت، ُطبقت على عينة من )52)
النتائج أن المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية هي بالترتيب: وأظهرت 

المشكالت المتعلقة بالروضة المتعاونة، وبرنامج التربية العملية، وشخصية الطالب 
المعلم، واإلشراف على التربية العملية، والمعلمة المتعاونة، وتخطيط الدروس وتنفيذها، 

اللة إيحصائية بين متوسطات مشكالت التربية كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات د
 العملية ُتعزى للنوع، في يحين ال توجد فروق ُتعزى للمعدل التراكمي للطلبة. 

( إلى تقصي فاعلية دور المعلم المتعاون في 2010وهدفت دراسة الشاعر )
التربية العملية في جامعة القدس المفتويحة من وجهة نظر طلبة التربية العملية في 

قة بيت ليحم التعليمية، وُاستخدمت استبانة مكونة من ميحورين: يتميحور األول منط
( عبارة، بينما يتميحور 26يحول عالقة المعلم المتعاون مع الطالب المتدرب، ويشمل )

الثاني يحول موضوعية المعلم المتعاون في تعبئة التقرير اإلشرافي ومدى اتفاقه مع 
( 144عبارة، وتكونت عينة الدراسة من ) (17تقييم المشرف األكاديمي، ويشمل )
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طالبًا وطالبة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إيحصائية في درجة فاعلية دور 
المعلم المتعاون في التربية العملية ُتعزى لكل من النوع  والتخصص، ولصالح كل من 

 الذكور وتخصص اللغة اإلنجليزية. 
ى تعّرف آرا  طلبة أكاديمية القاسمي ( بدراسة هدفت إل2008وقام عابدين )

عداد المعلمين(   ًا،وعملي نظريًا العملية التربية برنامج في)كلية أكاديمية للتربية وا 
 ،والتخصص نوع،ال لمتغير: ُتعزى  إيحصائية داللة ذات فروق وجدت إذاوفيما 

 سةالدرا مجتمع نوّ تكو ،العملية التربية تطبيق معوقات تعّرف، والدراسة ومستوى
 ،2007_2006 الدراسي للعام التخصصاتالدفعات و األكاديمية لجميع طلبة من
 ،الجنسين من معلماً  طالباً( 186)بلغت     ة عشوائيةـطبقي ةـعين ارـاختي وتم
 المعوقات ليحو مفتويحين وسؤالين فقرة( 46)ن ـم ةـمكون ةـخاص نةاستبا ستخدمتاو

 للتخلص والمقتريحات العملية التطبيقات اـءأثنفي  ةـالطلب اـواجهه يـالت والمشكالت
 في العينة أفراد راءآ في إيحصائية ذات داللة روقـف ودـوج عدم النتائج وأظهرت ،منها

 أظهرت يحين في ،أو تخصصه المعلم الطالب نوع متغير ليحو العملية التطبيقات
 الطالب دراسة مستوى بالنسبة إلى رائهمآ في إيحصائية داللة ذات فروق وجود
 ثم ،النفسي أهمها الضغط فكان العملية التربية بتطبيق الخاصة المعوقات أما ،لمالمع
 ،على المدارس الطلبة توزيع  مةمال عدم يحيث من للتطبيقات التنظيمي الجانب في

 فيها يتم التي الصفوف وكثرة عدد الطلبة في ،المدرسية التجهيزات  مةمال وعدم
 .  أنفسهم المعلمين طلبةال على المترتب المادي والعبء، التطبيق

دراسة هدفت إلى  (Gimbert et. al., 2007) وزمياله جيمبرت أجرىو
 ،مستقبالً المدارس طلبة لتيحصي في المعلم إلعدادمعرفة ما إذا كان هناك أثر 

 لخال من الطلبة لي تيحصيـف المعلم إلعداد تأثيراً هناك أن وأظهرت النتائج
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 في الطلبةل صيـتيح ائج أنـالنت بينت إذ ؛الغرض لهذا عدتأُ  التي االختبارات
 كانت، دادهمـإعوتدريبهم  تم أن بعد بتدريسها مبتدئون معلمون قام التي االمتيحانات

 .   تقليديون معلمون بتدريسها قام التي االمتيحانات في الطلبة لتيحصي نتائج من لأفض
ية ( إلى تقويم الطلبة معلمي التربية اإلسالم2005وهدفت دراسة العياصرة )

لبرنامج التربية العملية في كلية التربية في جامعة السلطان قابوس وفي كليات التربية 
للمعلمين والمعلمات. وأظهرت النتائج أن الطلبة المعلمين يواجهون مشكالت تتعلق 
بضعف اإلمكانات في مدارس التدريب، وأن تأثير البرنامج في اتجاهات الطلبة نيحو 

ان أدا  كل من المشرف والمعلم المتعاون متوسطًا، وأثر التدريس كان متوسطًا، وك
البرنامج في إكساب الطلبة الكفايات التعليمية من وجهة نظر الطلبة متوسطًا، أما 

 تقديرهم لدور مدير المدرسة فكان ضعيفًا. 
 ع التربيةـواق ّرفـتعبدراسة هدفت إلى ( Kelbay, 2006) كيلبيوقام 

ي ـالتكأداة للدراسة،  االستبانة واستخدمت ،(MkGill)ل ج مك جامعة في العملية
 فترة أن نتائجال أظهرتوالعملية.  التربيةفي برنامج  المسجلين الطلبة على وزعت

 من البرنامج فاعلية وعدم ،التدريس كفايات الطلبة إلكساب كافية دريب غيرـالت
 . واإلعداد يمـالتنظ نايحية

 برنامج تقويم هدفت إلى دراسة( Seferoglu, 2006) سفروجلووأجرى 
 المعلمين الطلبة نظر اتوجه استطالع لخال من ،ي تركياـف ينـالمعلم إعداد

 اللغة في المتخصصين المعلمين للطلبة الخدمة لقب اـم لبرنامج المكونة للعناصر
 المواقف لممارسة الكافية الفرصة لهم تتح لم أن الطلبةنتائج ال رتـأظهو. اإلنجليزية

 الميحتوى يحيث من العملية والتربية النظرية المساقات ينـب اطـأن االرتبو ،سيةـالتدري
 .  كان ضعيفاً 
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هدفت إلى تعّرف آرا  الطلبة  دراسة( Mahoney, 2005) ماهوني وأجرى
 إعداد تم، والعملية التربية مشرفي تخص التي االقترايحات بعضالمعلمين يحول 

 مـآرائه ّرفـلتع ينـالمعلم الطلبة على ووزعت، من االقترايحات الكثير تبانة شملتـاس
 أهمية االقترايحات أكثر تيحديد وتم ،العملية التربية بمشرفي الخاصة ي االقترايحاتـف
 .  ائج الدراسةـنت يـف

( دراسة هدفت إلى تقصي المشكالت التي يواجهها 2004وأجرى العبادي )
العملية الطلبة المعلمون في تخصص معلم صف خالل التيحاقهم ببرنامج التربية 

وعالقة هذه المشكالت باتجاهاتهم نيحو مهنة التدريس، واستخدم البايحث استبانتين 
إيحداهما للكشف عن مشكالت التربية العملية، واألخرى للكشف عن االتجاهات نيحو 
مهنة التدريس. وأظهرت النتائج أن المشكالت الرئيسة التي تواجه الطلبة المعلمين 

ائل التعليمية وصعوبة توفيرها في المدارس المتعاونة، كانت على التوالي: قلة الوس
شغال الطلبة المعلمين بواجبات غير التدريس،  وعدم التفرغ كليًا للتدريب العملي، وا 
كإشغال بعض اليحصص واتكال بعض المعلمين المتعاونين على الطلبة المعلمين في 

  إعطا  يحصصهم، وكثرة عدد الطلبة في الصف الوايحد.
الكفايات التعليمية  عن الكشف( دراسة هدفت إلى 2001بون )وأجرت الز 

 تهممعرف مدىو ،البيت لوآ اليرموك جامعتي فيالضرورية لطلبة التربية العملية 
 درجة في والجامعة نوعال منكل  أثر وتقصي للتدرب عليها، ويحاجتهم لكفاياتا بهذه

 نةاستبا البايحثة تاستخدمو ،عليها برللتد اليحاجة ودرجة ،الكفايات هذهمعرفة 
 ،الدروس ذـوتنفي ،يطـالتخط :يـه مجاالت سبعة على موزعة فقرة( 71) من مكونة
 ،ويمـوالتق ةـالتعليمي لائـالوس تخدامـواس ،اإلنسانية والعالقات ،الصف وإدارة

وكشفت الدراسة عن الكفايات التعليمية التي يعرفها الطلبة  .اليحاسوب واستخدام
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 ىـإل الُمليحة العينة أفراد يحاجة النتائج أظهرتو فتهم بها،ورتبتها يحسب درجة معر 
 المعلم مع الصفية الدروس في والمشاركة اليحاسوب استخدام على التدرب
 طلبة معرفة في إيحصائية داللة ذات فروقوجود  إلى الدراسة تشر مـول ،اونـالمتع

 أظهرت مابين ، والجامعة نوعال لمتغيري تعزى لهم الضرورية للكفايات التربية
 للتدرب العملية التربية طلبة يحاجة في إيحصائية داللة ذات فروقاً  هناك أن النتائج
ُتعزى لمتغير الجامعة والتفاعل بين متغيري النوع م ـله الضرورية الكفايات على

 والجامعة.

واقع برامج التربية تعّرف الدراسات السابقة أن منها ما هدف إلى يتضح من 
؛  2005العياصرة،  ؛2011دراسات )الجعافرة والقطاونة، ك وتقويمهاالعملية 

Seferoglu, 2006 Kelbay, 2006; إلى تقصي المشكالت (، ومنها ما هدف
والُمعيقات التي تواجه الطلبة المعلمين في برنامج التربية العملية كدراسات )خوالدة 

 هدف إلى (، ومنها ما2004العبادي، ؛ 2008؛ عابدين، 2010وايحميدة واليحجازي، 
(، 2010تقصي فاعلية دور المعلم المتعاون في التربية العملية كدراسة )الشاعر، 

 طلبة لتيحصي في المعلم إلعدادومنها ما هدف إلى معرفة ما إذا كان هناك أثر 
(، ومنها ما Gimbert et. al., 2007) وزمياله جيمبرتكدراسة مستقبالً  المدارس

 مشرفي تخص التي االقترايحات بعضين يحول هدف إلى تعّرف آرا  الطلبة المعلم
 الكشفإلى  ، ومنها ما هدف(Mahoney, 2005) ماهونيكدراسة العملية  التربية

 لكفاياتا بهذه تهممعرف مدىو الكفايات التعليمية الضرورية لطلبة التربية العملية، عن
 ههذمعرفة  درجة في والجامعة نوعال منكل  أثر وتقصي للتدرب عليها، ويحاجتهم
هدف إلى تقصي تولم يعثر البايحث على دراسات  (،2001كدراسة )الزبون، الكفايات 

درجة ممارسة طلبة التربية العملية للكفايات التدريسية داخل الغرفة الصفية؛ لذا جا ت 
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هذه الدراسة لسد النقص في هذا المجال ولتكون الدراسة األولى _ في يحدود علم 
تهدف إلى تقصي درجة ممارسة طالبات التربية  البايحث _ في سلطنة ُعمان التي

 العملية للكفايات األدائية في التدريس داخل الغرفة الصفية. 

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة
 التربية لطالبات الميدانية البايحث زيارات خالل من الدراسة مشكلة برزت 

 وماليحظته ،المتعاونة المدارس في عليهن ُيشرف في تخصص األيحيا  اللواتي العملية
 هناك أن اليحظ إذ لدرجة ممارستهن للكفايات األدائية في التدريس في الغرفة الصفية،

تفاوتًا بين الطالبات المعلمات في درجة الممارسة هذه، كما اليحظ قصورًا في امتالك 
بعض الطالبات المعلمات لبعض الكفايات التدريسية التي تميز معلم العلوم من غيره 

 العملية أهداف تيحقيق ُيعوق قد الذي األمر اد الدراسية األخرى؛من معلمي المو 
  اآلتيين: بالسؤالين الدراسة مشكلة وتمثلت الُمبتغاة. بالصورة التعّلمية التعليمية

ما درجة ممارسة طالبات التربية العملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار في _ 1
 سلطنة ُعمان للكفايات األدائية في التدريس؟

التربية العملية لتخصص األيحيا  في جامعة  ما ترتيب درجات ممارسة طالبات_ 2
 ؟ُصيحار في سلطنة ُعمان لمجاالت الكفايات األدائية في التدريس

 :الدراسة أهداف
 :اآلتي تيحقيق في الدراسة هذه أهداف تمثلت 
 درجة ممارسة طالبات التربية العملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار تقصي_ 1

 .في سلطنة ُعمان للكفايات األدائية في التدريس
التربية العملية لتخصص األيحيا  في جامعة  معرفة ترتيب درجات ممارسة طالبات_ 2

 .ُصيحار في سلطنة ُعمان لمجاالت الكفايات األدائية في التدريس
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  :الدراسة أهمية
 واألهمية ةالنظري األهمية: هما أساسيين مجالين من الدراسة هذه أهمية تنبع 

الكفايات األدائية في  أبرز على الضو  إلقا  في فتكمن النظرية األهمية أما العملية،
التدريس التي ينبغي للطلبة المعلمين التدرب عليها في برنامج التربية العملية 

درجة ممارسة طالبات وممارستها على أرض الواقع في الغرفة الصفية، وتقصي 
أليحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان للكفايات التربية العملية لتخصص ا

 في الدراسة هذه أهمية فتكمن التطبيقية العملية النايحية من أما. األدائية في التدريس
البايحثين ومشرفي برامج التربية العملية في الجامعات والكليات والمعلمين  تزويد

ايات األدائية في التدريس للكف المتعاونين مع برامج التربية العملية ببطاقة ماليحظة
 بغية التي ينبغي لطلبة التربية العملية التدرب عليها وممارستها في الغرفة الصفية،

توجيه مشرفي التربية العملية إلى تدريب طلبة التربية العملية على هذه الممارسات 
ربية ومتابعة تنفيذها في الغرفة الصفية من خالل الزيارات اإلشرافية لكل من مشرف الت

  .العملية والمعلم المتعاون على طلبة التربية العملية
   

 :الدراسة محددات
 :اآلتية الميحددات على الدراسة هذه نتائج تعميم يقتصر 
طالبات التربية العملية لتخصص األيحيا  في  من عينة على الدراسة اقتصرت_ 1

ناث، ولم جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان، والتي تمثل مجتمع الدراسة من اإل
تتناول طالب التربية العملية الذكور بسبب وجود طالبين اثنين فقط في تخصص 

 .األيحيا  ملتيحقين ببرنامج التربية العملية
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مجموعة من الكفايات األدائية في التدريس للطلبة المعلمين  على الدراسة اقتصرت_ 2
  .الدراسة أداة في تخصص األيحيا  تضمنتها

طالبات التربية العملية لتخصص األيحيا  في جامعة  من عينة ىعل الدراسة ُطبقت_ 3
 األكاديمي العام من األول الدراسي الفصل خاللُصيحار في سلطنة ُعمان 

 .م2011/2012
 :اإلجرائية التعريفات

 من المعلمون الطلبة يتعّرف التي المختلفة األنشطةوُيقصد بها التربية العملية: 
خالل فترة التطبيق العملي لطلبة  التعّلمية، التعليمية ليةالعم جوانب جميع على خاللها

التخصصات التربوية في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في جامعة ُصيحار في 
سلطنة ُعمان، بهدف إكسابهم الخبرات التربوية من خالل توظيف المعارف والمهارات 

مشاهدة، والمشاركة، واالتجاهات والقيم في المدارس المتعاونة، وفق مرايحل ال
 والممارسة، والتقويم. 

طالبات التربية العملية لتخصص العلوم  جميع وُيقصد بهن: التربية العملية طالبات
 الفصل خالل في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان، والُملتيحقات ببرنامج التربية العملية

   .م2011/2012 األكاديمي العام من األول الدراسي
بهما مشرف ومشرفة التربية العملية اللذان يتابعان  وُيقصد :العمليةمشرفا التربية 

 خاللطالبات التربية العملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان، 
  .م2011/2012 األكاديمي العام من األول الدراسي الفصل

ونة مع وُيقصد بهم المعلمون الموظفون في المدارس المتعاالمعلمون المتعاونون: 
جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان، والذين يتعاونون مع برنامج التربية العملية في 
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مشرفي التربية العملية في عملية متابعة طالبات التربية العملية واإلشراف عليهن 
 وتقييمهن داخل المدرسة.

 فيوُيقصد بها المدارس المتعاونة مع برنامج التربية العملية المدارس المتعاونة:  
جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان، خالل فترة التدريب العملي المخصصة للتدريب على 
التدريس، ويكون لديها القدرة على استيعاب الطالبات المتدربات، وتوفير الظروف 

 واإلمكانات المناسبة، ليتسنى لهن االستفادة من فترة التدريب العملي.
ل عليها طالبة التربية العملية وُيقصد بها العالمة التي تيحصدرجة الممارسة: 

(، التي 1لتخصص األيحيا  في بطاقة ماليحظة الكفايات األدائية في التدريس )ُمليحق 
 طبقها مشرفا التربية العملية في أثنا  الزيارات اإلشرافية.

وُيقصد بها مجموعة المعارف والمهارات واإلجرا ات الكفايات األدائية في التدريس: 
ة التربية العملية لتخصص العلوم وتمّكنها من أدا  عملها بأقل جهد التي تمتلكها طالب

ووقت وتكلفة مادية، والتي تظهر في سلوكها خالل ممارساتها في الغرفة الصفية عند 
تفاعلها مع جميع عناصر الموقف التعليمي التعّلمي، وتم تعّرفها من خالل بطاقة 

تي طبقها مشرفو التربية العملية على (، ال1الُماليحظة الُمعدة لهذة الغاية )ُمليحق 
 التربية العملية في أثنا  الزيارات اإلشرافية. طالبات

 مجتمع الدراسة وعينتها:
طالبات التربية العملية لتخصص  جميعمن وعينتها تكّون مجتمع الدراسة 

طالبة أيحيا ، وقد ( 43) األيحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان، والبالغ عددهن
صرت الدراسة على الطالبات اإلناث؛ ألنه ال يوجد إال طالبان اثنان فقط في اقت

تخصص األيحيا  ملتيحقان ببرنامج التربية العملية في جامعة ُصيحار خالل الفصل 
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م، ويحتى في السنوات السابقة كان ال يوجد إال أعداد 2011/2012الدراسي األول 
 .( طالب3_1قليلة جدًا تراويحت ما بين )

 لدراسة:أداة ا
لمشرفّي التربية العملية للكشف عن  بطاقة ماليحظةتمثلت أداة الدراسة في  

للكفايات األدائية في التدريس طالبات التربية العملية لتخصص األيحيا  درجة ممارسة 
موزعة على  عبارة( 50نت األداة بصورتها النهائية من )، وتكوّ داخل الغرفة الصفية
( 8وتكّون من ) تهيئة والتمهيد وتيحديد التعّلم القبلي،المجال  ثمانية مجاالت هي:

عبارات، ومجال استخدام ( 7وتكّون من ) ومجال عرض ميحتوى الدرس،، عبارات
( 6( عبارات، ومجال استخدام الوسائل التعليمية، وتكّون من )6السبورة، وتكّون من )

ومجال استخدام  ( عبارات،8عبارات، ومجال االتصال في أثنا  الدرس، وتكّون من )
( عبارات، ومجال التعزيز وتنويع المثيرات، وتكّون من 8األسئلة الصفية، وتكّون من )

؛ وكانت االستجابة على ( عبارات5الختام والتقويم، وتكّون من ) عبارتين، ومجال
 فقرات االستبانة مدرجة وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي، وُصيحيحت إجابات المستجيبين

( درجات، وُأعطيت 5النيحو: ُأعطيت االستجابة "بدرجة كبيرة جدًا" ) الستبانة علىل
( 3)( درجات، وُأعطيت االستجابة "بدرجة متوسطة" 4االستجابة "بدرجة كبيرة" )

، وُأعطيت االستجابة "بدرجة تان، وُأعطيت االستجابة "بدرجة قليلة" درجدرجات
 . وايحدة فقط" درجة معدومة

 
 

 صدق األداة:
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منهم  ثالثةمين، ميحك   ثمانيةصدق أداة الدراسة تم عرضها على  للتيحقق من 
، وأستاذ قياس وتقويم، هاوطرق تدريسالعلوم مناهج  من أساتذة الجامعات في تخصص
. وقد ُطلب من لجنة التيحكيم إبدا  الرأي ومعلما علوم ومشرفون تربوّيون لمادة العلوم،

ات عبار ، ومدى وضوح ي التدريسللكفايات األدائية فاألداة  عباراتيحول شمول 
مين تم رات، واإلخراج الفني. وفي ضو  ماليحظات الميحك  عبااألداة، والسالمة اللغوية لل

عادة  عباراتات أخرى، كما تم تعديل بعض العبار رات واستبدالها بعبايحذف بعض ال وا 
 صياغتها.

 ثبات األداة:
( طالبات تربية 10ى )للتأكد من ثبات بطاقة الماليحظة تم تطبيق البطاقة عل 

عملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار، بواقع زيارة صفية وايحدة لكل طالبة 
معلمة، يحيث قام البايحث مع زميلته مشرفة التربية العملية في جامعة ُصيحار، بإجرا  
زيارة وايحدة لكل طالبة تربية عملية في الوقت ذاته، وبعدها تم يحساب درجة ثبات 

( بهدف التأكد من ثبات البطاقة Cooperدام معادلة كوبر )الماليحظين، باستخ
وصاليحيتها للتطبيق. وبلغت نسبة اتفاق البايحث مع زميلته مشرفة التربية العملية في 

 (، وُتعد نسبة اتفاق جيدة وتدل على ثبات بطاقة الماليحظة.% 89جامعة ُصيحار)
  منهج الدراسة:

أهدافها واإلجابة عن أسئلتها؛  اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي لتيحقيق 
طالبات التربية درجة ممارسة للكشف عن بطاقة ماليحظة وذلك من خالل إعداد 

للكفايات األدائية في العملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان 
 .التدريس داخل الغرفة الصفية

 إجراءات الدراسة:
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 الدراسة: تم اتباع اإلجرا ات التالية في تنفيذ هذه 
بممارسات طلبة _ االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة فيما يتعلق 1

 التربية العملية للكفايات التدريسية.
طالبات درجة ممارسة للكشف عن بطاقة ماليحظة _ إعداد أداة الدراسة المتمثلة في 2

الغرفة  للكفايات األدائية في التدريس داخلالتربية العملية لتخصص األيحيا  
 وثباتها. ها، والتأكد من صدقالصفية

جميع طالبات التربية العملية لتخصص التي تمثلت في _ اختيار عينة الدراسة 3
األيحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان؛ أي إّن عينة الدراسة هي مجتمعها 

 كاماًل.
درجة _ تطبيق أداة الدراسة على العينة لليحصول على البيانات الالزمة يحول 4

للكفايات طالبات التربية العملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار ممارسة 
األدائية في التدريس داخل الغرفة الصفية، من قبل البايحث وزميلته مشرفة التربية 
العملية، بواقع ثالث زيارت لكل طالبة معلمة من طالبات التربية العملية، ومن ثم 

 .منهن في الزيارات الثالثيحساب المتوسط اليحسابي لدرجات كل 
  _ تيحليل البيانات ومعالجتها إيحصائيًا واستخالص النتائج وتعميمها.5

 المعالجة اإلحصائية:
 لتيحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم إيجاد المتوسطات اليحسابية 

درجة ممارسة لتقصي ؛ وذلك ومجاالتها أداة الدراسة بنودل واالنيحرافات المعيارية
البات التربية العملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان ط

معادلة كوبر  كما تم استخدام ،للكفايات األدائية في التدريس داخل الغرفة الصفية
(Cooperللتأكد من ثبات بطاقة الماليحظة وصاليحيتها للتطبيق ). 
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 النتائج:

دام أداة الدراسة المتمثلة في لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم جمع البيانات باستخ 
طالبات التربية درجة ممارسة لمشرفي التربية العملية للكشف عن  بطاقة ماليحظة

للكفايات األدائية في العملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان 
 سة.، وفيما يلي تيحليل البيانات والنتائج التي تم التوصل إليها وفقًا ألسئلة الدراالتدريس

للكفايات األدائية في التدريس طالبات التربية العملية واعتبر البايحث درجة ممارسة 
(، ومتوسطة إذا كان 5_3.5كبيرة إذا كان المتوسط اليحسابي لها يتراوح ما بين )

(، وقليلة إذا كان المتوسط اليحسابي 3.49_2.5المتوسط اليحسابي لها يتراوح ما بين )
 (.2010مي، ( )بني دو 2.5لها أقل من )

 سؤال األول جابة عن الأواًل: نتائج الدراسة المتعلقة باإل
ما درجة ممارسة طالبات التربية العملية لتخصص نص سؤال الدراسة األول: " 

 ،"األيحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان للكفايات األدائية في التدريس؟
 يحساب تم إذ الدراسة؛ بأداة المتعلقة البيانات تيحليل تم السؤال هذا عن ولإلجابة

ممارسة طالبات التربية  واإلنيحرافات المعيارية وتيحديد درجة اليحسابية المتوسطات
 (.1) الجدول ،العملية للكفايات األدائية في التدريس

 (1) جدول
طالبات التربية العملية لتخصص ودرجة ممارسة ات المعيارية نحرافاال و  الحسابية المتوسطات

 يات األدائية في التدريسللكفا حياءاأل
 

االنحراف  المتوسط الحسابي المجال/ العبارة م
 المعياري

 درجة
 الممارسة

 أوالًّ: مجال التهيئة والتمهيد وتحديد التعّلم القبلي
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 اختيار أساليب مناسبة للتهيئة 1
3.42 0.66 

 متوسطة

 كبيرة 0.74 3.53 اختيار أساليب مناسبة ومشوقة في التمهيد للدرس 2
 متوسطة 0.63 3.12 اختيار أساليب مناسبة للتيحقق من امتالك الطالب للتعلم القبلي 3
 متوسطة 0.79 3.16 مراعاة الزمن المخصص للتهيئة والتمهيد والتعلم القبلي 4
 متوسطة 0.93 3.28 التدرج من التمهيد إلى موضوع الدرس بشكل منطقي 5
 كبيرة 0.72 3.67 ربط التهيئة باليحياة 6

 كبيرة 0.68 3.77 تيحضير المواد واألدوات الالزمة 7

 كبيرة 0.73 3.74 توضيح أهداف الدرس بشكل منطقي منظم 8

 3.46 المجال األول
 متوسطة 0.26

 ثانيًا: مجال عرض محتوى الدرس
 3.42 عرض الميحتوى بطريقة منطقية منظمة 9

 متوسطة 0.70

 متوسطة 0.75 3.09 معرض الميحتوى بطريقة تراعي خصائص المتعل 10

 متوسطة 0.80 3.44 ذكر أمثلة مألوفة من بيئة المتعلم وربط المعرفة باليحياة 11

 متوسطة 0.84 3.33 تبسيط المفاهيم والتعميمات المتضمنة في الدرس 12

 متوسطة 0.75 3.23 مراعاة الزمن المخصص لعرض الدرس 13

لعلمية واليحقائق والتعميمـات تفعيل دور الطلبة في التوصل إلى المفاهيم ا 14
 0.74 2.70 والنظريات والقوانين

 متوسطة

 متوسطة 0.68 2.69 التركيز على إكساب الطلبة لمهارات عمليات العلم 15

 المجال الثاني
 

 متوسطة 0.32 3.13

 ثالثًا: مجال استخدام السبورة
 3.42 اليحرص على نظافة السبورة قبل وأثنا  استخدامها 16

 سطةمتو  0.76

 3.33 الكتابة على السبورة بخط واضح ومستقيم 17
 متوسطة 0.75

 2.91 مراعاة القواعد اإلمالئية والنيحوية أثنا  الكتابة على السبورة 18
 متوسطة 0.57

 3.28 تنظيم الكتابة والرسم على السبورة 19
 متوسطة 0.73

 3.23 استخدام األقالم الملونة 20
 متوسطة 0.68

 3.49 كار الرئيسة للدرس على السبورةتلخيص األف 21
 متوسطة 0.86

 متوسطة 0.20 3.28 المجال الثالث
 رابعًا: مجال استخدام الوسائل التعليمية

 3.51 وضوح الوسيلة ومناسبتها للدرس 22
 كبيرة 0.67

 3.37 التعريف بالوسيلة والتأكد من مشاهدة الطلبة لها 23
 متوسطة 0.66

 3.09 مكان والزمان المناسبينعرض الوسيلة في ال 24
 متوسطة 0.87

 3.23 اليحرص على مشاركة الطلبة أثنا  استخدام الوسيلة 25
 متوسطة 0.68

 3.26 تنويع الوسائل المستخدمة ويحداثتها 26
 متوسطة 0.82

 3.67 مراعاة ايحتياطات األمان عند استخدام الوسائل 27
 كبيرة 0.78
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 متوسطة 0.21 3.36 المجال الرابع
 خامسًا: مجال االتصال في أثناء الدرس

جاباتهم 28  3.44 االستماع باهتمام ألسئلة الطلبة وا 
 متوسطة 0.96

 3.12 يحث الطلبة على االستماع بعضهم لبعض 29
 متوسطة 0.82

 3.16 التأكد من متابعة الطلبة وتركيزهم أثنا  التفاعالت اللفظية 30
 متوسطة 0.72

 3.47 لتشويش أثنا  الدرسضبط مصادر االزعاج وا 31
 متوسطة 0.93

 3.33 التيحدث بصوت واضح ولغة سليمة 32
 متوسطة 0.97

 2.88 تشجيع الطلبة على التيحدث بطالقة 33
 متوسطة 0.76

 2.72 تصيحيح األخطا  اللغوية الشائعة أثنا  التيحدث 34
 متوسطة 0.63

 3.05 تشجيع الطلبة على التعبير عن آرائهم بيحرية 35
 متوسطة 0.82

 متوسطة 0.26 3.15 المجال الخامس
 سادسًا: مجال استخدام األسئلة الصفية

 كبيرة 0.94 3.51 توجيه أسئلة متنوعة 36
 متوسطة 0.89 3.33 التدرج في طرح األسئلة من السهل إلى الصعب 37

 متوسطة 0.90 3.16 صياغة األسئلة بطريقة واضيحة وميحددة 38

 متوسطة 0.66 2.42 األول والثانيتطبيق وقتي االنتظار  39

 متوسطة 1.07 3.42 العدالة في توزيع األسئلة على الطلبة 40

 متوسطة 0.93 3.19 تشجيع الطلبة على طرح األسئلة 41

 متوسطة 0.75 2.84 طرح أسئلة تنمي مهارات التفكير لدى الطلبة  42

 متوسطة 1.07 3.42 تقديم التغذية الراجعة المباشرة 43

 متوسطة 0.37 3.16 مجال السادسال
 سابعًا: مجال التعزيز وتنويع المثيرات

 كبيرة 0.89 3.70 استخدام أساليب تعزيز متنوعة لفظية وغير لفظية 44
يما ات الرأس أثنا  التفـاعالت  45 توظيف يحركات األيدي وتعبيرات الوجه وا 

 الصفية بطريقة سليمة
 متوسطة 0.81 3.35

 المجال السابع
 

 كبيرة 0.25 3.52

 ثامنًا: مجال الختام والتقويم
 متوسطة 0.76 3.40 تلخيص العناصر األساسية الواردة في الدرس  46

 متوسطة 0.80 3.07 إشراك الطلبة في تلخيص العناصر األساسية للدرس 47

 متوسطة 0.82 2.95 توضيح العالقات بين عناصر الدرس األساسية من خالل طرح األسئلة 48

 متوسطة 0.65 3.16 التأكد من  تيحقق األهداف عند الطلبة 49

 متوسطة 0.98 3.63 تيحديد الواجبات )التعيينات( البيتية المناسبة وأسلوب إنجازها 50

 متوسطة 0.27 3.24 المجال الثامن
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 متوسطة 0.29 3.26 المتوسط العام

 

ة لتخصص ( أن درجة ممارسة طالبات التربية العملي1ُياليحظ من الجدول )
األيحيا  في جامعة ُصيحار للكفايات األدائية في التدريس على األداة ككل كانت 

( 3.26متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط اليحسابي لدرجة ممارستهن على األداة ككل )
(، وكانت درجة ممارسة الطالبات المعلمات لكفايات المجال 0.29بإنيحراف معياري )

( وانيحراف معياري 3.52بيرة، بمتوسط يحسابي )التعزيز وتنويع المثيرات" كالسابع "
، أما درجة الممارسة لجميع المجاالت األخرى فقد كانت متوسطة، إذ بلغ (0.25)

 التهيئة والتمهيد وتيحديد التعّلم القبلي"المتوسط اليحسابي لدرجة ممارسة المجال األول"
لمجال الثاني (، والمتوسط اليحسابي لدرجة ممارسة ا0.26( بانيحراف معياري )3.46)
(، والمتوسط اليحسابي لدرجة 0.32( بانيحراف معياري )3.13) "عرض ميحتوى الدرس"

(، 0.20( بانيحراف معياري )3.28) استخدام السبورة"" ممارسة المجال الثالث
( 3.36) استخدام الوسائل التعليمية"" والمتوسط اليحسابي لدرجة ممارسة المجال الرابع

 لمتوسط اليحسابي لدرجة ممارسة المجال الخامس(، وا021بانيحراف معياري )
(، والمتوسط اليحسابي 0.26( بانيحراف معياري )3.15) ""االتصال في أثنا  الدرس

( بانيحراف معياري 3.16) استخدام األسئلة الصفية"" لدرجة ممارسة المجال السادس
( 3.29) "الختام والتقويم(، والمتوسط اليحسابي لدرجة ممارسة المجال الثامن "0.37)

(. كما ُياليحظ أن درجة ممارسة الطالبات المعلمات لجميع 0.27بانيحراف معياري )
مهارات التدريس الواردة في أداة الدراسة كانت متوسطة باستثنا  المهارات اآلتية من 

اختيار أساليب مناسبة ومشوقة في التمهيد للدرس"، والسادسة المجال األول: الثانية "
يحياة"، والسابعة "تيحضير المواد واألدوات الالزمة"، والثامنة "توضيح "ربط التهيئة بال

أهداف الدرس بشكل منطقي منظم"، والمهارتين الثانية والعشرين "وضوح الوسيلة 
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ومناسبتها للدرس"، والسابعة والعشرين "مراعاة ايحتياطات األمان عند استخدام 
ة السادسة والثالثين "توجيه أسئلة الوسائل"، وهما من مهارات المجال الرابع، والمهار 

متنوعة" وهي من مهارات المجال السادس، والمهارة الرابعة واألربعين "استخدام أساليب 
 تعزيز متنوعة لفظية وغير لفظية" وهي من مهارات المجال السابع.

 ثانيسؤال الجابة عن النتائج الدراسة المتعلقة باإلثانيًا: 
التربية  ما ترتيب درجات ممارسة طالبات: "على ثانينص سؤال الدراسة ال

العملية لتخصص األيحيا  في جامعة ُصيحار في سلطنة ُعمان لمجاالت الكفايات 
تم ترتيب درجة ممارسة طالبات  السؤال هذا عن ولإلجابة ،"؟األدائية في التدريس

 (.2) التربية العملية لمجاالت أداة الدراسة تنازليًا، الجدول
 

 (2جدول )
 ب درجة ممارسة طالبات التربية العملية لمجاالت أداة الدراسة تنازلياً ترتي

درجة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي اسم المجال رقم المجال
 الممارسة

 الرتبة

 1 كبيرة 0.25 3.52 التعزيز وتنويع المثيرات السابع
 2 متوسطة 0.26 3.46 التهيئة والتمهيد وتيحديد التعّلم القبلي األول
 3 متوسطة 0.21 3.36 استخدام الوسائل التعليمية الرابع
 4 متوسطة 0.20 3.28 استخدام السبورة الثالث
 5 متوسطة 0.29 3.26 الختام والتقويم الثامن
 6 متوسطة 0.37 3.16 استخدام األسئلة الصفية السادس
 7 متوسطة 0.26 3.15 االتصال في أثنا  الدرس الخامس
 8 متوسطة 0.32 3.13 توى الدرسعرض ميح الثاني

( أن المجال السابع "التعزيز وتنويع المثيرات" ايحتل الرتبة 2ُياليحظ من الجدول )و
األولى، وايحتل المجال األول "التهيئة والتمهيد وتيحديد التعّلم القبلي" الرتبة الثانية، بينما 

ثة، فيما ايحتل المجال ايحتل المجال الرابع "استخدام الوسائل التعليمية" الرتبة الثال
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الثالث "استخدام السبورة" الرتبة الرابعة، أما المجال الثامن "الختام والتقويم" فقد ايحتل 
الرتبة الخامسة، تاله المجال السادس "استخدام األسئلة الصفية" في الرتبة السادسة، ثم 

ًا جا  جا  المجال الخامس "االتصال في أثنا  الدرس" في الرتبة السابعة، وأخير 
 المجال الثاني "عرض ميحتوى الدرس" في الرتبة الثامنة واألخيرة.

 مناقشة النتائج:
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة طالبات التربية العملية لتخصص 
األيحيا  في جامعة ُصيحار للكفايات األدائية في التدريس على األداة ككل كانت 

المعلمات عينة الدراسة هن طالبات مقرر  متوسطة؛ وقد ُيعزى ذلك إلى أن الطالبات
(، وهو المقرر األول الذي تلتيحق به الطالبات المعلمات للتدريس في 3تربية عملية )

( ُيّدرسان داخل الجامعة، بيحيث 2و 1المدارس المتعاونة، إذ إن مقرري تربية عملية )
تدريس والتدريس يتم تدريب الطلبة فيهما على كفايات اتقان الميحتوى واستراتيجيات ال

المصغر دون تطبيق ذلك على عينة من طالبات المدارس، وبالتالي ُتعد هذه التجربة 
األولى لطالبات عينة الدراسة في التعامل مع المواقف الصفية وممارسة مهنة التدريس 
على أرض الواقع في الغرفة الصفية، األمر الذي ُيشكل تيحديًا كبيرًا أمامهن، ألنها 

يتعرضن لها ألول مرة، كما أنهن يتعاملن مع طالبات مدارس ألول مرة ال  خبرة جديدة
يعرفن مستواهن جيدًا، وال ُيجدن مهارة التعامل معهن بمستوى إجادة المعلمات 
المتعاونات في هذه المدارس، فضاًل عن أن بعض طالبات المدارس ال يتعاوّن مع 

الرسميات؛ وذلك لعلمهن بأن الطالبات المعلمات بمستوى تعاملهن مع معلماتهن 
الطالبات المعلمات يأتين إلى المدارس كمتدربات وليس كمعلمات وليس لهن رأي في 
تقييمهن، كما قد ُيعزى ذلك أيضًا إلى ضعف بعض الطالبات المعلمات في النوايحي 
التربوية النظرية فيما يتعلق بخصائص المتعلمين واستراتيجيات التدريس وضبط 



 2017،ألولا ،العددعشرالتاسع إربد للبيحوث والدراسات،المجلد                               د. نوافلة...درجة ممارسة طالبات

167 

 

الوقت وغيرها من الكفايات التدريسية، وبالتالي ينعكس ذلك على الصف وتنظيم 
 أدائهن في الغرفة الصفية. 

وبينت النتائج أيضًا أن درجة ممارسة الطالبات المعلمات لجميع مهارات 
التدريس الواردة في أداة الدراسة كانت متوسطة باستثنا  المهارات اآلتية من المجال 

ليب مناسبة ومشوقة في التمهيد للدرس"، والسادسة "ربط اختيار أسااالول: الثانية "
التهيئة باليحياة"، والسابعة "تيحضير المواد واألدوات الالزمة"، والثامنة "توضيح أهداف 
الدرس بشكل منطقي منظم"، والمهارتين الثانية والعشرين "وضوح الوسيلة ومناسبتها 

ان عند استخدام الوسائل"، وهما للدرس"، والسابعة والعشرين "مراعاة ايحتياطات األم
من مهارات المجال الرابع، والمهارة السادسة والثالثين "توجيه أسئلة متنوعة" وهي من 
مهارات المجال السادس، والمهارة الرابعة واألربعين "استخدام أساليب تعزيز متنوعة 

ا كبيرة؛ لفظية وغير لفظية" وهي من مهارات المجال السابع، فقد كانت درجة ممارسته
وقد ُيعزى ذلك إلى يحماس الطالبات المعلمات ودافعيتهن الكبيرة نيحو التدريس في 
بداية الدرس، وتيحضيرهن الجيد له قبل بد  اليحصة، وذلك لعلمهن المسبق بأثر ذلك 
في تقييمهن من قبل مشرفّي التربية العملية، وبالتالي كان ُياليحظ أنهن يستعدن جيدًا 

ي التيحضير ألساليب مناسبة ومشوقة في التمهيد للدرس، قبل اليحصة ويجتهدن ف
وتيحضير مواقف من اليحياة اليومية مرتبطة بالتهيئة والتمهيد، وتيحضير جميع المواد 
واألدوات الالزمة للدرس، وتوضيح األهداف السلوكية وعرضها في الغالب باستخدام 

مشرفّي التربية العملية وسيلة تعليمية في بداية الموقف التعليمي، خصوصًا مع تأكيد 
على هذه المهارة بالذات لماليحظتهما من خالل مناقشة طالبات التربية العملية بأن 
هذه المهارة ال ُتراعى جيدًا من قبل المعلمات المتعاونات أو أنهن يعرضن األهداف 
على شكل عناصر الدرس أو أسئلة تقويمية، كما كان ُياليحظ أنهن ييحضرن قبل 
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ل التعليمية الواضيحة والمناسبة للدرس وُيخططن لطرح أسئلة متنوعة اليحصة الوسائ
ن جيدًا بتوضيح ايحتياطات األمان قبل استخدام الوسيلة متراعي الفروق الفردية، ويهتم

التعليمية؛ وذلك لخصوصية مادة العلوم بشكل عام واأليحيا  بشكل خاص، وما 
د تكون خطيرة وتيحتاج إلى تتضمنه من التعامل مع بعض المواد واألدوات التي ق

مراعاة قواعد وايحتياطات األمان والسالمة في أثنا  استخدامها، ونتيجة الهتمام 
دراكهن ألهميته في إثارة دافعيتهن ويحماسهن خصوصًا  الطالبات المعلمات بالتعزيز وا 
في أثنا  تقييمهن في برنامج التربية العملية، فقد انعكس ذلك على أدائهن في الغرفة 

 صفية، إذ كان ُياليحظ اهتمامهن بتعزيز طالباتهن بشكل جيد ومتنوع.ال
كما أظهرت النتائج أن درجة ممارسة طالبات التربية العملية لتخصص  

األيحيا  في جامعة ُصيحار لجميع مجاالت الكفايات األدائية في التدريس كانت 
كانت كبيرة، إذ ايحتل متوسطة، باستثنا  المجال السابع "التعزيز وتنويع المثيرات" فقد 

هذا المجال الرتبة األولى، وقد ُيعزى ذلك إلى طبيعة الطالبات المعلمات كإناث 
نجازات في يحياتهن، ميهت من بالتعزيز والمدح والثنا  على ما يقمن به من أعمال وا 

وبالتالي ينعكس ذلك على ممارساتهن لمهنة التدريس وعلى تعاملهن مع طالباتهن، 
بتقديم التعزيز المادي والمعنوي لطالباتهن بشكل جيد ومليحوظ، فضاًل من مفنجدهن يهت

عن أنهن ما زلن طالبات على مقاعد الدراسة الجامعية ويقدرن أهمية التعزيز والثنا  
على إنجازاتهن واجتهادهن، ويدركن أثر ذلك في إثارة الدافعية لديهن للتعّلم والمثابرة 

ض ميحتوى الدرس" فقد جا  في الرتبة الثامنة واالجتهاد. أما المجال الثاني "عر 
واألخيرة؛ وقد ُيعزى ذلك إلى الصعوبة التي تواجه الطالبات المعلمات في تنظيم وقت 
اليحصة وتوزيعه بشكل منظم ومناسب، إذ ُياليحظ أن يحماسهن ودافعيتهن للتدريس في 

لعرض  بداية الدرس يجعلهن ُيغرقن في التمهيد للدرس على يحساب الوقت الالزم
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الدرس بطريقة منظمة وسلسة تراعي خصائص المتعلمين، وبالتالي ال يستطعن ضبط 
وقت اليحصة وتنظمه جيدًا؛ لذا ُياليحظ عدم اهتمامهن بتفعيل دور الطالبات في بنا  
كسابهن مهارات عمليات العلم، كما ُياليحظ انتقال الطالبات  المعرفة العلمية بأنفسهن وا 

من فكرة ألخرى على شكل قفزات مفاجئة، دون الربط بين المعلمات من هدف آلخر و 
األهداف واألفكار ومراعاة االنتقال السلس والمنظم، وال يجدن الوقت الكافي لربط 
الدرس بيحياة الطالبات. كما ُياليحظ عدم قدرة بعض الطالبات المعلمات على توظيف 

تعلمين، األمر الذي المعرفة العلمية باليحياة اليومية، وضعف إلمامهن بخصائص الم
 ينعكس على مراعاة ذلك في أثنا  التدريس.

 
 
 

 التوصيات:

 في ضو  نتائج الدراسة فإنها توصي باآلتي: 
_ إثرا  المقررات التربوية النظرية ومقررات التربية العملية التي ُتدرس داخل الجامعة 1

كنهم من توظيف بالمعارف  والمهارات الضرورية لطلبة التربية العملية، والتي ُتم
 الكفايات التدريسية في الغرفة الصفية.

_ ضرورة االهتمام بتدريب طلبة التربية العملية على الكفايات األدائية في التدريس 2
في أثنا  تدريسهم مقررات التربية العملية داخل الجامعة، ومتابعة ممارستها من 

 قبلهم في أثنا  التدريس المصغر وداخل الغرفة الصفية.
_ إجرا  دراسات أخرى مشابهة على تخصصات أخرى، وعلى مؤسسات تعليمية 3

 أخرى.
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بقيم التوازن البيئي تجاه النظام  األهليةربد إمدى التزام طلبة كلية التربية في جامعة 
 تبعا لمتغير الجنس ومكان السكن البيئي

 20/10/2013تاريخ القبول:      22/4/2013تاريخ االستالم: 
 

 )*(نوال العكورد.  
 

 
 صالملخ

 ربد األهليةإيئي في جامعة مدى التزام الطلبة الب اختبارالدراسة إلى  ههذ تهدف
الدراسة تم اختيار هذه ولتحقيق هدف  تجاه البيئة تبعا لمتغيرات الجنس ومكان السكن.

ربد إفي جامعة  العلوم التربوية( طالبة من كلية 52و) ا( طالب48عينة عشوائية من)
وتم . (2011 -2010من المسجلين رسميا خالل الفصل الدراسي الثاني ) األهلية
قيم التوازن بأربعة خيارات من ( فقرة 20من نوع اختيار من متعدد يضم ) أداة اماستخد
( %72,24)بمعدل الطلبة  لدىالنتائج درجة التزام بيئي مقبولة  ت. وقد أظهر البيئي

أظهرت وجود كما  .(% 80لى مستوى الدرجة المعيارية المتفق عليها )إولكن لم تصل 
اختبار )ت( لصالح الطالبات في حين ال توجد  فروق ذات داللة إحصائية باستخدام

سكن الطلبة. وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة عددا من لمكان إحصائية تعزى  فروق  
                                                 

 جداراجامعة  -كلية التربية*()
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إصدار مناهج مستقلة للخلق البيئي يتضمن  مثل:التوصيات واقترحت بعض الدراسات 
ة المناهج تضمين البعد البيئي كمنهج متداخل في كافة, و النظريات البيئية األخالقي

قامة والعلمية, و  التربوية   على كافة المستويات.البيئية والندوات  تالمؤتمراا 
 , قيم التوازن البيئيم البيئيلنظا, اطلبة كلية العلوم التربوية: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

   This study aimed at examining the extent of students' environmental 

obligation at Irbid National University (INU) towards the environment 

regarding sex and residence variables. To achieve the purpose of this 

study, a random sample was chosen with (48) males and (52) females 

from Educational Science Faculty at INU in Jordan, who were registered 

for the second semester (2010-2011). An instrument of four multiple 

choices with (20) items related to Environmental Balance Values was 

used. The result revealed the accepted level (72.24%) of students' 

obligation towards the environment, but it did not match the committed 

criteria level (80%). The result revealed statistical differences between 

male and female students, by using t-test, for the benefit of females, while 

no differences ascribed to students' residence. On the light of the results, a 

number of recommendations were set, e.g., issuing an independent 

approach for environmental ethics, embedding environmental dimension 

as an Interdisciplinary Approach in all educational and scientific 

curricula, and holding environmental conferences and seminars at various 

levels. 

 

 

 

 

 
 

 واالطار النظريالمقدمة 
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يستخدم اإلنسان المصادر الطبيعية البيئية ويعطي لنفسه الحق في استغاللها        
لتحسين مستوى الحياة, وهذا االستغالل المؤسف أدى إلى اختالل التوازن البيئي وعدم 

المشكلة  إلى أن(.  وأشار الحسن 2001  ,القدرة على إعادة البناء مرة أخرى)الحسن
لم تقف عند حد اختالل التوازن البيئي بل تعدتها إلى ظهور مشكالت  رئيسية 

 رض وسماء هذا الكون.أأصبحت تهدد 
يعتبر التلوث من أهم هذه المشكالت التي تعاني منها الدول المتقدمة والنامية و       

بل تفرع منها العديد من , لوث فقطولم تقف األمور عند مشكلة الت على حد سواء.
مثل  المشكالت الصعبة  التي اتخذت عنوانا رئيسيا في المنتديات والمؤتمرات الدولية

 صبارينيال وأشار(. Subbarini, 1991مشكلة الحر العالمي والتغير المناخي )
يحتاج إلى  في عصر التقدم التكنولوجي إلى أن التعامل مع هذا التلوث  (2002)

ر الجهود على المستويات العالمية والمحلية للمشاركة في صناعة إستراتيجية تضاف
محلية وعالمية لمنع المشكالت المستقبلية. وركز على تناول هذه اإلستراتيجية ألبعاد 
كثيرة إلكساب المعرفة واالتجاهات للتعامل مع مشكالت البيئة, وأيدته في ذلك العكور 

(Okour, 2008 التي ركزت على )  كيفية حماية في زيادة الوعي البيئي المتمثل
إثراء المناحي التعليمية بالقضايا في البيئة ومصادرها الطبيعية, ويتمثل هذا الوعي 
   .متكاملة تجاه البيئة البيئية والعالمية من خالل تبني استراتيجية تعليمية

يز على في دراسة أخرى الى الترك Subbarini, 1998)) وتطرق صباريني      
المعرفة العلمية واالقتصادية والتقنية المتعلقة بالبيئة لتعكس الوعي البيئي لألفراد 
والجماعات. وهذا الوعي يعتمد على القيم المتشكلة لدى األفراد والجماعات تجاه 

يجابي البيئي بين مكونات لى السلوك اإلإشارت العكور أكما  ذلكويؤدي  ،البيئة
على التعليم البيئي التربوي لغرز  (Palmer, 1999بالمر)المجتمع. ومن هنا ركز 
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يجابيا إالقيم البيئية في السلوك والتصرفات لفرز أجيال بيئية تحمل في داخلها سلوكا 
 تجاه بيئتهم ومصادرها الطبيعية.

كتساب افي ( إلى أهمية الخلق البيئي المتمثل Okour, 2008عكور )الوأشارت       
سواء. وأشارت  حد لينعم بها أبناء اليوم والغد علىالبيئة ومصادرها  تجاهلقيم البيئية ا

حماية البرية والتنوع الحيوي يقع ك لمصادر الطبيعية في النظم البيئيةا الى أن استدامة
 Sustainableضمن نطاق الخلق البيئي. ومن هنا جاءت فكرة التنمية المستدامة

Development"(SD) "  ستراتيجية عالمية جديدة ا بيئيالتي تتضمن خلقا جديدا وا 
على استخدام طويل األمد للمصادر الطبيعية تحقيقا   SDتجاه البيئة. وركز خلق

 للسعادة البشرية في الحاضر والمستقبل.
وغيره من البيئيين إستراتيجية جديدة في  (Palmer, 1999ومن هنا تبنى بالمر )    

وقد اعتبرها   Environmental Education" (EE)"التعليم سميت بالتربية البيئية
 Study aboutيتضمن التعليم عن البيئة ) ا  منحى تعليمي (Palmer, 1999بالمر)

the environment),  و( التعليم في البيئةStudy in the environment), 
على   EEةتم مناقشوقد  .(Study for the environmentجل البيئة )أوالتعليم من 
المي في العديد من المؤتمرات اإلقليمية والدولية مثل مؤتمر ستوكهولم المستوى الع

, ومؤتمر ريودي (1987)مؤتمر موسكو و , (1977)مؤتمر تبليسي و , (1972)
ودعوا إلى تبنيها وتطبيقها في المناهج المدرسية  (,1992) جانيرو

ة البيئية التربي إلى أن( Brown,  1994. وأشار براون )(Palmer, 1999)والجامعية
 & Palmer))في ذلك بالمر ونيل هتمثل المعلم الرئيسي في حماية ورعاية البيئة, وأيد

Neal, 1994  في أهمية التربية البيئية في خلق الوعي البيئي وتوجيه السلوك



 2017األول، ،العددعشر التاسعوالدراسات،المجلد إربد للبحوث                      عكور      د. ال... مدى التزام طلبة التربية

44 

 

 "Sustainable Development"واالتجاهات والقيم لتحقيق خلق التنمية المستدامة 

(SD),  دام فعال وطويل االمد.استخوالتي تركز على 
في فترة  EEإلى تبني الدول المتقدمة لمنحى  (2001ت بدوي )وأشار        

ومن  .السبعينات استجابة لمطالب المؤتمرات السابقة وألهميتها في المناهج المدرسية
ستراتيجيات واألجندات الوطنية في الدول بتشكيل اإل تميزت فترة التسعينات جهة أخرى
من الدول النامية لتبني مفهوم التنمية المستدامة الذي يتضمن قليل دد المتقدمة وع

باإلضافة الى تبني التوازن بين البيئة والتنمية  ,الكثير من الوعي والخلق البيئي
 .(Okour, 2013) التكنولوجية وآثارها على البيئة

هم استراتيجية تعليمية بيئية تهدف الى ف EE (Okour, 2013واعتبرت العكور) 
نتاج سلسلة من القيم البيئية يتبناها الطلبة  ,القضايا والمشكالت البيئية ثناء أوا 

ن و بيئي فرادأ ج  نت  وبذلك ي   ,لها مكنةانغماسهم في مشكالت البيئة والبحث عن الحلول الم
 البيئة. الحفاظ علىحملون مسؤولية تي

ة البيئية الفردية تحقيق المسؤولي ن  أ  (Sterling, 1996) سترلنج وأوضح        
لى إيجابي تجاه الطبيعة ونظمها البيئية. وأشار والجماعية  ال يكون إال باالتجاه اإل

يجابية ونبذ السلبية التي تدمر البيئة ضرورة التركيز على التعليم لتحقيق االتجاهات اإل
صقل عقول األجيال ليصبحوا حلفاء للبيئة, وتبعه في ذلك ت وبذلك ونظمها الطبيعية

القيم والمعرفة البيئية تكتسب من خالل  إلى أن ( الذي أشارHague, 2002)هوج 
مناقشة القضايا البيئية كمشكلة حياة حقيقية في التعليم. وهذه المناقشة تعمل على 

يجابي تجاه البيئة مكونة ما يسمى بالخلق البيئي. وركز خلق السلوك  والشعور اإل
des Jardins (1997) المحدداتلق البيئي كمادة ومنهج لوضع على دراسة الخ 
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نوعية الحياة التي  التي تحدد على استغالل البيئة الجائر واعتبار قدسية مصادرها
  سيعيشها أجيال المستقبل.

( إلى أهمية دراسة الخلق Okour 2013شارت العكور)أخرى أومن جهة         
نة الخلق البيئي اإلسالمي البيئي كمساقات إجبارية لطلبة المدارس والجامعات متضم

وطالبت العكور بتحليل  .الخلق البيئي العالمي تجاه الكائنات الحية ونظمها البيئية و
( 1992) ريو ( الصادرة في مؤتمرAgenda 21" )21ودراسة فصول"مشروع 
خالقي في هذه الفصول أشارت إلى أهمية الجانب األكما  ,وتدريسها في الجامعات

(Agenda 21لصناع ) البيئية لقضايا البيئية وبينت أن القيم ل تهمالقرار عند مناقش
. وتشير الباحثة إلى ضرورة تقييم وجهات النظر المتعددة هامهمة جدا عند التعامل مع

تجاه التوازن البيئي لوضع السياسة واإلدارة البيئة كنقطة بداية لخلق مجتمع مستدام. 
الجديد وغيره من المناحي  SDن خلق ( إلى التوازن بيOkour 2008ودعت العكور)

 (Non-Anthropocentric Ethics)على اإلنسان  غيرالمتمركزاألخالقية كالخلق 
حيث  ,(Callicott, 1989, 1995وكاليكوت ) (Taylor, 1986) الذي يتبناه تيلر

لى ضرورة االهتمام بالحيوان والنبات واعتبرها من الكائنات الحساسة التي إشار تيلر أ
ندد بالسلوك السلبي تجاه هذه كما  .نسانجل اإلأوليس من ها جلأحق الحياة من تست

وتبنى تيلر الخلق المتمركز على  . دائيةأ غيرالكائنات وعزى لها قيما جوهرية 
ساسية التي تنادي الخلقية األ المبادئووضع له   (Biocentric Ethics)األحياء

نسان. و بادة الجائرة لها من قبل اإلن اإلبالشفقة والعطف على هذه الكائنات والحد م
( الخلق المتمركز على النظم البيئية Callicott, 1989تبنى كاليكوت )

(Ecocentric Eethics)  حية الودعا الى االلتزام بالقيم البيئية تجاه المكونات غير
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ل واعتبر التراب والماء والهواء من المكونات البيئية المهمة التي تعمل على تكام
 وتوازن النظم البيئية.

 ,Rolston)) رولستنمثل ومن هنا دعا الكثير من البيئيين في الدول المتقدمة       

( إلى تدريس الخلق البيئي باإلضافة الى Callicott, 1995كاليكوت )و  1988
دعوا و  وخلقه تجاه البيئة.تنشيط البحوث الميدانية التي تعمل على قياس قيم االنسان 

وقد فشل الباحثون في هذا الربط  .دارة البيئيةاإلو  ط بين الخلق البيئي والسياسةالربإلى 
واعتبروه مشكلة بحثية ألنهم يتعاملون بصراحة مع القضايا البيئية مهملين الجانب 

 االخالقي فيها.
أجريت العديد من الدراسات لقياس المعلومات البيئية لدى طلبة المدارس و       

اتجاهات لقياس  أخرىجريت دراسات , كما أالناميةو ول المتقدمة والجامعات في الد
. أما بالنسبة للقيم والخلق البيئي فقد زاد االهتمام بها في تجاه البيئة ومصادرهااألفراد 

 والقليل من الدول النامية. ولكن على الرغم من في الدول المتقدمةالعقود األخيرة 
 يينعلى المستو عدٍد من الدراسات واألبحاث  جراءفي الدول النامية فقد تم إ يتهامحدود
 .والوطني العربي
لى قياس القيم البيئية لطلبة جامعة إ(هدفت 1992) جراها عبداهللأففي دراسة       

ربعين فقرة من نوع االختيار من أعد الباحث مقياسا للقيم البيئية من أ .الزقازيق بمصر
استخدم الباحث التحليالت  . وطالبة البٍ ط (700)وتكونت عينة الدراسة من  .متعدد
أظهرت النتيجة مستوى جيدا من القيم و  ,واختبار شيفيه األحاديحصائية كالتباين اإل

مان مر جرى ز أحصائي بين الذكور واإلناث. و إوعدم وجود فرق   الطليةالبيئية لدى 
(1996 Zimmerman,)  كسيك قياس القيم البيئية لطلبة جامعة المدراسة هدفت الى

طالبا وطالبة.  (79)ار من متعدد. وتكونت عينة الدراسة العشوائية من يباستخدام اخت
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يجابية إظهرت النتائج سلوكيات أ . واستخدم الباحث اختبار ت للمعالجة االحصائية
حصائيا بين الريف والحضر في إوعدم وجود فروق دالة  ,في اكتساب القيم البيئية
 ئيا لصالح الذكور.حصاإحين أظهرت فروقا دالة 

( دراسة هدفت إلى بيان اثر برنامج للتربية البيئية على 1997وأجرت الشربيني )     
 (.257)تنمية قيم الطلبة في جامعة طنطا بمصر. تكونت عينة الدراسة العشوائية من 

استخدمت الباحثة االحصائيات المناسبة كالتكرارات والنسب المئوية واختبار )ت(. 
ثر أفعالية محدودة للبرنامج في إكسابهم القيم البيئية وال يوجد دراسة ال وأظهرت
 لمتغير الجنس.إحصائي 

 تأثير( دراسة   (Morrissey& Manning, 2000وأجرى موريسي وماننغ       
تجاه  واألخالق البيئية حيث القيم من البيئي القلق اإلقامة على ومكان الهوية العرقية

  ماساتشوستس سكان عينات منه الدراسة على هذ وقد أجريت. البيئة

"Massachusetts" ,الوطنية الجبلية الغابة  وركزت علىفي الواليات األمريكية
 الى اكتشاف اثر اختالف العرق في وهدفت الدراسة .ألنها األكثر عنصرية البيضاء؛

لى و  القيم واألخالق البيئية ي لدى إمكانية استبدال قياس االهتمام والقلق البيئا 
تم  لمعرفة العالقات األساسية بين الناس والبيئة. األخالقيات البيئيةبالقيم و األشخاص 

أظهرت النتائج وجود ( شخصا. 524عشوائية من سكان المنطقة تبلغ )اختيار عينة 
اختالفات في القيم البيئية بين األمريكان االفريقيين والبيض لصالح البيض, كما 

وقد تبين أن بناء القيم  عة الريف والحضر لصالح الريف.أظهرت اختالفا بين جما
قلق البيئي تجاه بين البيئة والناس أفضل من قياس ال والخلق البيئي لمعرفة العالقة 

 البيئة. 
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( دراسة هدفت إلى 2002وعلى المستوى الوطني في األردن أجرت العكور )     
 . ربدإاألساسي في مدارس  القيم البيئية لدى طلبة الصف السابع اختبار مستوى

بثالثة  فقرة (30)اختيار من متعدد يتكون من  ا من نوعاستخدمت الباحثة مقياس
ساس القيم البيئية المستخرجة من كتب العلوم للمرحلة أبناؤه على  تم  خيارات و 

أظهرت . طالبا وطالبة (337)ساسية الدنيا. تكونت عينة الدراسة العشوائية من األ
امتالك الطلبة مجموعة من القيم البيئية وعدم وصولهم إلى المستوى  ،سةلدرانتائج ا

حصائيا تعزى لجنس إدالة  يضا عدم وجود فروقٍ أوأظهرت  ،في الدراسة المتفق عليه
 الطلبة. 

والتي هدفت إلى دراسة القيم والخلق ( Okour, 2008)وفي دراسة للعكور       
. استخدمت الباحثة في األردن اليرموك جامعةكلية العلوم في البيئي لدى طالب 
 وتحكيمه وتطبيقهتم بناؤه ( فقرة بأربع خيارات و 50يتكون من )مقياسا للقيم البيئية 

ولتحليل النتائج تم استخدام طالبا وطالبة.  (232)من تتكون عينة عشوائية  على
المعيارية ( واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ت)حادي واختبار التباين األ

 وكانت النتيجة عدم وصول الطلبة إلى المعيار المتفق عليه  .والفروق اإلحصائية
وأظهرت النتائج  .(%73,75حيث كان المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ) (80%)

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  أإلناثفروقا ذات داللة إحصائية لصالح 
 ي. لمكان السكن والمنحى االكاديم

( هدفت إلى قياس مستوى قيم التوازن Okour, 2012وفي دراسة أخرى للعكور)      
البيئي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة لدى طلبة السنة الرابعة في كليات العلوم 
واالقتصاد والتربية في جامعة اليرموك في األردن. ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم 

في ضوء متغيراتها )الجنس ومكان السكن والكلية( تتكون اختيار عينة عشوائية طبقية 
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( فقرة بأربعة 20( طالبة.  استخدمت الباحثة أداة تتكون من )133( طالبا و )99من )
خيارات لفحص قيم التوازن البيئي لدى الطلبة. ولتحليل النتائج, تم استخدام 

باإلضافة إلى استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية, 
اختبار تحليل التباين الثنائي لبيان الفروق بين الجنس ومكان السكن والكلية. أظهرت 

( %80النتائج ارتفاع مستوى التزام الطلبة تجاه البيئة بمعدل يقارب القيمة المعيارية )
ق والتي اتفق عليها في دراسات سابقه للباحثة, وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فرو 

ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس ومكان السكن والكلية. وأخيرا أوصت الباحثة 
 من التوصيات واالقتراحات ألبحاث المستقبل.  بعدد
 راسة هدفت إلى قياس القيم البيئية( د(Okour, 2013أيضا  لعكوروأجرت ا     

األردن. ولتحقيق هدف اإلدارية لدى طلبة كلية العلوم االجتماعية في جامعة جدارا في 
( طالبة. وقد تم استخدام 56( طالبا و )44عشوائية من ) ةهذه الدراسة تم اختيار عين

( سؤاال حول القيم البيئية اإلدارية من نوع اختيار من متعدد بأربعة 30اختبار يضم )
واالنحرافات المعيارية  ئج تم استخدام المتوسطات الحسابيةخيارات. ولتحليل النتا

نسب المئوية باإلضافة إلى استخدام اختبار )ت( لبيان الفروق بين الجنس ومكان وال
السكن. أظهرت النتائج مستوى جيدا  من وعي الطلبة تجاه القيم البيئية اإلدارية  

(. كما %80( ولكن لم تصل إلى درجة التزام الطلبة المعيارية ) % 70,4بمعدل )
لمدن وعدم وجود فروق ذات داللة ة اعلى طلبأظهرت النتائج أيضا تفوق طلبة الريف 

 إحصائية تعزى لمتغير الجنس. 
لقياااس القاايم البيئيااة ضاامن  فااد تاام إجراؤهااا ماان الدراسااات عااددان أممااا تقاادم يتبااين      

أظهارت النتيجاة فاي دراساة  والمنحى األكااديمي.الساكن.مكاان متغيرات كثيرة كالجنس و 
( (Okour, 2012; Zimmerman, 1996  و (1997الشاربيني, ;1992)عباداهلل, 
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لااى المسااتوى إالطلبااة  لاام يصاالفااي حااين  , مسااتوى جياادا ماان القاايم البيئيااة لاادى الطلبااة
 .(Okour , 2002, 2008, 2013) المطلوب في دراسات العكور

حصاائيا إعدم وجود فروق دالاة  بعض الدراسات  أظهرت وبالنسبة لمتغير الجنس,    
وبين  ,(Okour, 2002, 2012, 2013)العكور  تادراس كما فيبين الذكور واإلناث 

, (,Okour 2008)دراساة  نااث كماا فايلصاالح اإلبعضها فروقا ذات داللاة إحصاائية 
( فاي اكتساابهم ,Zimmerman  1996) وفروقا أخرى لصالح الذكور كما في  دراساة

 Okour, 2002, 2012 ;) أماا متغيار مكاان الساكن, فقاد أظهارت دراساة .للقيم البيئياة
1996  Zimmerman, بينماا  دراسااة ,بااين الرياف والحضاار ةق دالاو ( عاادم وجاود فاار 

(Morrissey&Manning, 2000; Okour, 2013 أظهارت تفاوق الرياف علاى )
 (Morrissey&Manning, 2000موريساي ومااننغ ) دراسةوأخيرا أظهرت  الحضر.

قلاق النااس أفضال مان قيااس الباين البيئاة و  ان بناء القيم والخلق البيئي لمعرفاة العالقاة 
 البيئي.
 يوتتشابه هاذه الدراساة ماع الدراساات الساابقة باتباعهاا المانهج الوصافي التحليلاي فا    

منهجية البحث والعينة و في بعض متغيراتها كمكان السكن والجنس. وتلتقي أيضا مع 
ال أن المشااااار إليهااااا سااااابقا فااااي تناولهااااا للقاااايم والخلااااق البيئااااي. إ Okourدراسااااات  ال 

الدراسااة الحاليااة تختلااف عاان الدراسااات السااابقة ماان حيااث تناولهااا مسااتوى االلتاازام فقااط 
هماااال المساااتويات األخااارى للقااايم البيئياااة كاااالوعي, والقباااول, والتفضااايل. وتتمياااز هاااذ  هوا 

الدراسة من غيرها بالتعامل مع مجال التوازن البيئاي فاي حاين ركازت الدراساات الساابقة 
 القيم البيئية كاإلدارة البيئية وقيم التنمية المستدامة  وغيرها. على مجاالت متنوعة من

 مشكلة الدراسة :
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تعاااني البيئااة علااى المسااتوى الااوطني واإلقليمااي ماان نقااص األبحاااث والباااحثين فااي      
األخااالق البيئيااة. وتتمثاال المشااكلة فااي إهمااال الخلااق البيئااي نظريااا وعمليااا بااالرغم ماان 

( إلاى تعادد األبحااث Okour, 2008لبيئاة. وأشاارت عكاور )الناداءات العالمياة لحفاظ ا
القيم البحث في مجال في الوعي البيئي واالتجاهات االيجابية تجاه البيئة, في حين أن 

في بداياته ومهده مما أدى إلى وجود ثغرة علاى المساتوى األكااديمي فاي البيئية ال يزال 
عيد الاوطني كماا أشاير ساابقا. ، إال مان بعاض الدراساات علاى الصاالمدارس والجامعات

 ويعزى ذلك حسب رأي الباحثة  إلى التعقيد في بناء المقاييس للقيم البيئية.
في هذا المجال تصميم الباحثة على إجراء سلسلة بحاث األكاديمية ندرة األوشجعت  

من الدراسات في الخلق والقيم البيئية لسد الثغرة التي أهملت في قياس قيم الطلبة 
لتغطية كمحاولة أخرى وتأتي هذه الدراسة  ة تجاه البيئة في الجامعات األردنية. البيئي

قيم االلتزام البيئية  مستوى حيث اهتمت بقياس مجالهذا البعض جوانب النقص في 
 ربد األهلية في األردن. إية في جامعة و الترب العلوم لدى الطلبة في كلية

 
 :وأسئلتها أهداف الدراسة

 العلومالقيم البيئية في كلية التزام الطلبة بالدراسة إلى قياس مستوى هذه  هدفت     
ثر كل من مكان السكن ومتغير الجنس في أدراسة  و ربد األهليةإية في جامعة و الترب

من خالل اإلجابة عن األسئلة  مستوى الطلبة للقيم البيئية المتعلقة بالتوازن البيئي
 التالية:

بالتوازن البيئي في  ةلقيم  واألخالق البيئية المتعلقباالطلبة  لتزام.ما مدى ا1
 هلية؟ ربد األإية في جامعة و التربالعلوم كلية 
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بين  (α =0.05.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )2
هلية في ربد األإية في جامعة و التربالعلوم في كلية متوسطات عالمات الطلبة 

 ئي تعزى لمتغير الجنس؟يالتوازن البقيم ب لتزامهما
بين  ( α =0.05.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )3

هلية في ربد األإية في جامعة و التربالعلوم في كلية متوسطات عالمات الطلبة 
 السكن؟ مكان يئي تعزى لمتغيرالتوازن البقيم ب لتزامهما

 أهمية الدراسة:
مستوى الجامعات األردنية بشكل عام,واألولى من حدث الدراسات على أتعتبر من     

ربد األهلية على وجه الخصوص. وتستمد أهميتها من الموضوع إنوعها  في جامعة 
لقيم البيئية لطلبة الجامعات وبيان خلقهم تجاه االلتزام ل مستوى الذي تناولته في قياس

 البيئية لحماية البيئة البيئة. وتستمد أهميتها من حاجتنا إلى مثل هذا النوع من القيم
. قد تفيد هذه الدراسة  في تقديم والتدهور ستنزافاالمن تعاني  الطبيعية التي ونظمها

للقائمين على وضع المناهج المدرسية لتضمين المنحى األخالقي البيئي المساعدة 
ومطوريها. وهذا العمل سيمهد الطريق إلجراء دراسات مماثلة مستقبلية للباحث وغيره 

فان هذا الجهد البحثي المتواضع قد يسهم في  وأخيرا. في هذا المجال المهتمينمن 
 على الرغم من محددات الدراسة وهذا ما نرجوه. إثراء ميدان المعرفة ولو بالقليل

 
 

 التعريفات اإلجرائية
( بأنه 2008: عرفته العكور )(Environmental System) النظام البيئي

الوحدة الرئيسية في العلوم البيئية التي تحتل مساحة من األرض تضم 
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مثل التراب  الكائنات الحية مثل االنسان والنبات والحيوان وغيرها, والغير حية
والماء والهواء وغيرها من مصادر البيئة. وحتى نحافظ على تكامله وتوازنه ال 

بية تجاه البيئة ومصادرها بد من اكتساب خلقا بيئيا يعكس قيم االفراد االيجا
 الطبيعية.

 ات: هي التزام(Environmental Balance Values)البيئي  التوازنقيم 
 سلوك األفراد تجاه بقاء عناصر البيئة ومكوناتها الطبيعية علىتحدد  إيجابية

حالها, كما خلقها اهلل تعالى, دون تغيير جوهري, ألن سلوك االنسان السلبي 
البيئة الطبيعية يعمل على اضطراب توازنها وتصبح غير  واستحدامه لعناصر

  قادرة على إعادة قدرتها على العطاء.
التربية الخاصة, واإلرشاد النفسي, ومعلم :هم طلبة كلية العلوم التربويةطلبة 

 (2011- 2010في الفصل الدراسي الثاني لعام )الملتحقون بالدراسة الصف 
 في األردن. هلية ربد األإ عة في جام العلوم التربويةفي كلية 
 محددات الدراسة

تتحدد النتائج في هذه الدراسة تبعا لمتغيراتها وخصائص مجتمعها وطرق اختيار     
( قيمة 20( وكذلك أداة القياس حيث تناولت )2011-2010العينة ووقت إجرائها)

 بيئية فقط. 
 
 

 الطريقة واإلجراءات
ألنه المسحي راسة المنهج الوصفي التحليلي هذه الد تتبعا الدراسة: يةمنهج    

جراءاتها. على دراسة الظواهر ووصفها المنهج ويعتمد هذا  يتالءم مع أهدافها وا 
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الى الوصول إلى المنهج الوصفي التحليلي والتعبير عنها كيفيا أو كميا. ويهدف 
ويضم الدراسات المسحية, ودراسة  .استنتاجات تسهم في فهم الظواهر وتطويرها

 .(1993)عودة, تحليل المحتوىدراسة الحالة, و 
العلوم تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية : مجتمع الدراسة وعينتها     
للفصل الدراسي الثاني والبالغ  (2011-2010)ربد األهلية إية في جامعة و الترب

قد بلغ وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية و   .( طالب وطالبة300عددهم )
من جميع  ا( طالب48( طالبة و )52) : ( طالب وطالبة100عدد أفراد العينة )

( 36)  أساس أن لسكن فكانت العينة موزعة علىمكان اأما بالنسبة ل .المستويات
 نإ( طالبا وطالبة من سكان الريف. وبهذا ف64طالبا وطالبة من سكان المدينة و)

 ع الدراسة. (  من مجتم%33تشكل ) المختارة العينة
 متغيرات الدراسة

 المتغيرات:نوعين من  اشتملت الدراسة الحالية على    
 .مدينة( والسكن)قرية ومكان  أنثى(و الجنس ) ذكر وتشمل  المتغيرات المستقلة.1 
البيئي تجاه التوازن االلتزام مدى اكتساب الطلبة لقيم و هي  المتغيرات التابعة.2 

 .ة   ونظمهاالبيئفي 
 ات الدراسةإجراء
. مراجعة رئيس جامعة إربد الخاصة للحصول على السماح بإجراء الدراسة داخل 1 

 الجامعة.
 .الحصول على أعداد الطلبة من دائرة القبول والتسجيل.2
 .اختيار عيينة الدراسة بالطريقة العشوائية من طلبة كلية العلوم التربوية بالجامعة.3
 وزيعها على العيينة بمساعدة أساتذة الكلية..القيام بتطبيق أداة الدراسة بت4
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 إلجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة.   تانا. جمع االستب5
 أدوات الدراسة

هو مقياس القيم البيئية لقياس التزام الطلبة نحو البيئة، وهو  :مقياس القيم البيئية    
ارات ضمن ( فقرة بأربعة خي20وتكون من ) (Okour,  2008العكور)من  إعداد 

( 1من القيم البيئية )ملحقعلى قائمة ويرتكز هذا المقياس  -مجال التوازن البيئي 
مختصين في الجامعة التي تم تحديدها ومصادقتها في دراسة العكور السابقة من قبل 

لقيم البيئية من المقاييس الموضوعية ذات ا سويعتبر مقيا .الماليزية وجامعة اليرموك
وفد تم قياس . تتصف بالشمولية في قياس الجوانب السلوكية التي من متعدد االختيار

بعرضه على  (Okour, 2008العكور)مع القائمة في دراسة  معامالت صدقه
مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات الماليزية 

اب معامل كما تم حس. وجامعة اليرموك حيث تم األخذ بآراء المحكمين ومالحظاتهم
( على عينة من الجامعة الوطنية الماليزية test re testالثبات بنفس الدراسة بطريقة )

 .(. ,80من غير عينة الدراسة وكان معامل الثبات )
خارج العينة أفراد من  (10)على  إلغراض هذه الدراسة ولزيادة التأكيد تم تطبيقه     

م إيجاد معامل االرتباط بين النتيجتين تو  ,ثم إعادة االختبار بعد شهر تقريباالحالية 
جدا  واعتبر ذلك مناسبا (,.9)يساوي  هفوجد أن " "Pearsonباستخدام معادلة بيرسون
وهي تعبر عن  بدالألكل فقرة أربعة فقرة ( 20تضمن المقياس )ألهداف هذه الدراسة. 

 اللتزام بها. وا ,, قبول القيمة, تفضيل القيمة)الوعي(مستويات القيمة:قبل القيمة
ولم  االلتزام البيئي ولقد اهتمت هذه الدراسة بالمستوى العام للطلبة من حيث     

 ,لذلك تم تصحيح االختبار على أساس فقرة االلتزام البيئي فقطتناقش فقرات المقياس, 
, فالعالمة الكاملة لجميع فقرات المقياس (  درجة1,25حيث أعطيت )
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يبين مقياس قيم االلتزام  (2)ملحق (. %100تساوي ) وهذه النتيجة (25=1,25×20)
 .  البيئي

 تم تقسيم المستويات كما يلي:     
 ممتاز (23-25)  %92 - %100من  (1
 جيد جدا (20-22)   %80 - %88من  (2
 جيد (17-19)    %68 - %76من  (3
 مقبول  (14-16)    %56 - %64من  (4

 بالنسبة لخلقه تجاه البيئة. وما دون ذلك متدنٍ  (5

 
 المعالجة اإلحصائية

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام ما يلي:      
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية.االحصاء الوصفي ك.1
مكان اختبار)ت( لبيان الفروق اإلحصائية بين الجنس و االحصاء التحليلي ك.2

 السكن.
 ومناقشتها نتائج الدراسة

 لدى طلبة كلية للتوازن البيئيقيم البيئية الى معرفة مستوى هدفت هذه الدراسة إل    
ربد األهلية.وقد اهتمت هذه الدراسة باإلجابة عن أسئلتها إية في جامعة و الترب العلوم

السكن (ومتغير تابع ) اكتساب الطلبة مكان التي دارت حول متغير مستقل) الجنس و 
(. ويتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج هذه يةللنظم البيئللقيم البيئية تجاه التوازن البيئي 

 الدراسة كما يلي:
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لقيم  واألخالق باالطلبة  لنزامما مدى ا أوال:النتائج المتعلقة بالسؤال األول وهو:
 ربد األهلية؟إية في جامعة و التربالعلوم بالتوازن البيئي في كلية  ةالبيئية المتعلق

الحسابي واالنحراف المعياري  هذا السؤال تم حساب المتوسط نلإلجابة ع     
 (.1والنسب المئوية للطلبة كما هو مبين في الجدول رقم )

 (1)جدول 

 لطلبةلدرجات االمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية  

 

( وبنسبة 18,06( المستو ى العام اللتزام الطلبة تجاه البيئة )1يتبين من جدول )
عرض مستويات الطلبة (.  وقد تم 3,82وبانحراف معياري) وبتقدير جيد, (72,24%)

 ما يلي:ه يتضح منالذي  (2في الجدول رقم )  توتكرار الدرجا
 وبنسبة  (23-25) ما بين  "ممتاز" على مستوى ( من الطلبة حصلوا11أن ) (1

(11%). 
( وبنسبة 20-22) "جيدجدا"ما بين( من الطلبة حصلوا على مستوى 35أن )  (2

(35%). 
 )( وبنسبة17-19) ما بين  "جيد"الطلبة حصلوا على مستوى من (  18أن )  (3

18%). 
( 14-16) "مقبول" ما بين الطلبة حصلوا على مستوى من (  21أن )  (4

 .(%21 )نسبةوب

االنحراف 

 المعياري

 وسط الحسابيمتال    العليا الدرجة الدنيا الدرجة

 لمستوى الطلبة 

 الطلبة عدد

3,82 40% 10 100% 25 72,24% 18,06 100 
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 )   وبنسبة (14اقل من )"متدٍن" الطلبة حصلوا على مستوى من (  15أن )  (5
15%). 

 
 (2) الجدول

      مستوى التزام الطلبة وتكرار الدرجات

 النسبة المئوية تالتكرارا % الدرجة
25 100 5 5% 
24 96 1 1% 
23 92 5 5% 
22 88 6 6% 
21 84 8 8% 
20 80 21 21% 
19 76 9 9% 
18 72 5 5% 
17 68 4 4% 
16 64 6 6% 
15 60 8 8% 
14 56 7 7% 
13 52 3 3% 
12 48 10 10% 
10 40 2 2% 

( من مجموع الطلبة حصلوا على معدل 46( أن )2ومما سبق يتبين من الجدول )   
اكبر من ), بينما الذين حصلوا على معدل "درجة االلتزام البيئي" (% 80كبر من )أ

( 60ن  )وبذلك فإ -(25-18ا بين )اي م-( طالبا14( كانوا )%80من وأقل  70%
(, %70أقل من -%50حصل على معدل ما بين ) (28(, وأن  )%70طالبا تجاوزوا )

 (. %40حصال على معدل )فقط   طالبين في حين أن



 2017األول، ،العددعشر التاسعوالدراسات،المجلد إربد للبحوث                      عكور      د. ال... مدى التزام طلبة التربية

59 

 

األول  :يمكن تقسيم الطلبة حسب درجاتهم إلى فسمين (2)وبالنظر الى جدول      
( ومن  %46الملتزمين بيئيا ولديهم سلوك ايجابي تجاه البيئة وبنسبة ) يضم الطلبة

وهذا يعني أن  نصف  (,%100ضمنهم خمسة طالب حصلوا على العالمة الكاملة )
إلى  هذه النسبةعزى تجاه البيئة. وت إيجابي ق  ل  الطلبة تقريبا يلتزمون بيئيا ولديهم خ  

( من %64لطلبة الريف فيها الذين يشكلون )في الشمال والنسبة العالية موقع الجامعة 
 ياألمر الذ ,الواسعة والمناطق الخضراء الجميلة هشمال األردن بسهول العينة. يتميز

القسم أما وجمالها.  متجاه بيئته اإليجابي رتباطهمالطلبة وا سلوكياتعلى  ينعكس
ينهم ومن ب( من عدد الطلبة %54معدال ويشكلون ) يضم الطلبة األدنىفاألخر 

 ويدل ذلك على ضعف المعرفة البيئية نتيجة (,%40طالبان حصلوا على أقل من )
من قبل معلمي  , إن وجدت,والتي قد تهمل في المناهج التعليميةندرة المواضيع البيئية 

 المتدرجمستقل المنهاج الفر اعدم تو هو  , حسب رأي الباحثة,والسبب األهم .المدارس
ويتفق هذا التفسير مع األكاديمية.  بيئي مع مراحل الدراسةالبيئية والخلق الللتربية 

( حيث أوصت بضرورة االهتمام بالقيم البيئية عبر سياسة 2002دراسة العكور)
تاحة الفرص للطلبة و  ,تعليمية متكاملة بين كافة المؤسسات التربوية شتراك في لالا 

( التي 1992عبداهلل ) اسةتتفق هذه الدراسة مع در و   .مناقشة القضايا البيئية المتاحة
 ,  وكذلك تتفق مع دراسة العكورأظهرت مستوى جيدا من القيم البيئية لدى الطلبة

Okour, 2012) التي أظهرت مستوى جيدا  من القيم والخلق البيئي, بينما في )
. أظهرت مستوى عاليا  من القيم البيئية تقارب الدرجة المعيارية(2013) دراستها
أظهرت فعالية محدودة للبرنامج في التي  ( 1997مع الشربيني) تيجةالن هذه وتختلف
  .القيم البيئية الطلبة إكساب
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ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
ية في و التربالعلوم في كلية بين متوسطات عالمات الطلبة  (α =0.05مستوى داللة )

 ؟يئي تعزى لمتغير الجنسالتوازن البقيم ب لتزامهمهلية في األربد اإجامعة 
هذا السؤال تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين غير متساويتين  نلإلجابة ع

 ( :3,ويبين ذلك الجدول رقم)
 

اختبار ) ت( للمقارنة بين الذكور واإلناث في اكتساب الخلق البيئي   

 

 

 

 

كبر من القيمة الحرجة التي تبلغ أ( أن قيمة )ت( المحسوبة 3يظهر من الجدول رقم )
(, أي أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية بين  α =0.05داللة ) ( عند مستوى1,66)

فوق ويعود ت ية ولصالح اإلناث.و الترب العلوم متوسطي درجات طالب وطالبات كلية

مستوى 
 الداللة

درجة  ت
 الحرية

نحراف اال 
 المعياري

الوسط      %
 الحسابي

 المتغيرات العدد

 الجنس

 أنثى 52 18,83 75,32 3,88 98 2,13   0,05

 ذكر 48 17,23 68,92 3,60

 المجموع 100 18,06 72,24 3,82
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الرتباطهن بالمنزل  اإلناث على الذكور إلى تميز اإلناث بالمسؤولية نجاه البيئة
ومكوناتها يجابي تجاه البيئة إلمما يعكس التزام اإلناث ا أكبروتعاملهن مع بيئته بشكل 

 المسئولةالمرأة أكثر اهتماما بالبيئة من الرجل ألنها هي  ن  فإ ,. وبشكل عامةالمحيط
انخراط  ن  فإعالوة على ذلك  .عن توعية أطفالها حيث وهبها اهلل العاطفة واإلحساس

 والبيئية االشتراك في النشاطات المحلية االجتماعيةو في مختلف مجاالت الحياة  مرأةال
مما يعزز السلوك االيجابي نحو البيئة. وعلى الجانب  يوم المحافظة على البيئةك

اآلخر يهتم الذكور بممارسة الرياضة ومشاهدة برامجها. تتفق هذه النتيجة مع  دراسة 
كور ع كثر التزاما تجاه األالبنات  إحصائيا لصالح ت فروقا  دالةوجد التي(2002)ال

ظهر فرقا أالذي  (Zimmarman, 1996) زايمرمان ةتفق مع دراسوت البيئة من الذكور
 ;1992,عبداهلل ) مع دراسةهذه النتيجة . وتختلف الذكورلصالح ولكن داال إحصائيا 

التي أظهرت عدم  ((Okour, 2008, 2012, 2013و دراسات  (1997,الشربيني
 بين الذكور واإلناث. ة احصائياق دالو وجود فر 

تعلقة  بالسؤال الثالث وهو : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ثالثا:النتائج الم
ية في و التربالعلوم في كلية بين متوسطات عالمات الطلبة  ( α =0.05مستوى داللة )

 السكن؟ مكان يئي تعزى لمتغيرالتوازن البقيم ب لتزامهمربد االهلية في اإجامعة 
 (:4كما في الجدول رقم ) (ت)هذا السؤال تم تطبيق اختبار نلإلجابة ع    

 (4) جدول
 نتائج اختبار)ت(  للمقارنة  بين متوسطات درجات القيم البيئية لطالب وطالبات 

 السكنمكان عينة الدراسة بالنسبة  لمتغير 
مستوى 

 الداللة

االنحراف  درجة الحرية ت

 المعياري

  الوسط      %

 الحسابي

 المتغيرات العدد

 السكن
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 المدينة  36 18,61 74,44 4,05 98 1,28   0,05

 القرية 64 17,75 71,00 3,76

 المجموع 100 18,06 72,24 3,82

 

 
قل من أ( وهي  1,28أن قيمة ت المحسوبة بلغت  ) (4)يظهر من الجدول رقم      

أي ال يوجد    ,(  α =0.05مستوى داللة )عند (  1,66القيمة الحرجة التي تبلغ )
إحصائية بين  متوسطي درجات طلبة كل من المدينة والقرية في فروق ذات داللة 

تجاه القضايا البيئية  يالبيئالوعي إلى تساوي وربما يعود ذلك  ية.و التربالعلوم كلية 
 بينوالتعليمية تالشي الفروق المعيشية حيث ت ,الفريقين المحلية والعالمية من قبل

يسكنون المدن الرئيسية والقرى  ( من المجتمع األردني%80) الريف والمدن؛ ألن
 اتالمحيطة التي ارتفعت في مستواها إلى مستوى المدن. وهذه النتيجة تتفق مع دراس

التي أظهرت  ,Okour, 2002, 2012 1996  (Zimmerman ;)العكور زايمرمان
 دراسة  الريف, وتختلف مععدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين سكان المدن و 

(Morrissey&Manning, 2000; Okour, 2013 التي أظهرت تفوق الريف )
 على سكان المدن.

من الخلق  بسيطٍ  زءٍ نستنتج مما سبق ان  هذه الدراسة عملت على تشكيل ج       
االلتزام بحماية كتناولت عددا من القيم البيئية المتعلقة بالتوازن البيئي  حيث البيئي

من الرعي الجائر  وبيئتها البريةالنباتات وحماية  لخطر االنقراضاألحياء المعرضة 
  ؛. أظهرت النتائج مستوى متفاوتا للطلبة في قيمهم البيئيةالبيئية وغيرها من القيم
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 فالبعض حصل على درجات عالية تلتقي مع الدرجة المعيارية لاللتزام البيئي والبعض
ن إالتفاوت ف األخر لم يصل إلى االلتزام المطلوب تجاه البيئة.  بالرغم من هذا

خرى بينت الدراسة فروقا ذات أمن جهة و المستوى العام للطلبة يكاد يكون مقبوال. 
 مكان داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس  وتالشي هذه الفروق بالنسبة لمتغير

 السكن. 
 

 التوصيات والمقترحات
 استنادا إلى نتائج الدراسة ومناقشتها ,توصي الدراسة بما يلي: 

اهج مستقلة للخلق البيئي يتضمن النظريات البيئية األخالقية إصدار من (1
 Anthropocentric Ethics and Non- anthropocentric) كالنظرية

Ethics) .تتناسب مع متطلبات العصر 
    إصدار مناهج مستقلة للتربية البيئية يتضمن األنشطة  الالصفية (2

(Outdoor Activitiesالتي تتناسب مع القضايا ال ).بيئية المعاصرة 
( في Interdisciplinary Approachتضمين البعد البيئي كمنهج متداخل) (3

 .والعلمية كافة المناهج التربوية
تاحة الفرص للطلبة الكتسابها في المواقف  (4 االهتمام بالقيم البيئية وتنميتها وا 

 والقضايا البيئية التي يتعرضون لها في حياتهم. 
  .والمؤتمرات البيئية المحلية واإلقليمية التشجيع على إقامة الندوات (5

 وفي ضوء النتائج السابقة يمكن اقتراح ما يلي:
( والعملية للخلق Practical Researches) اإلكثار من األبحاث الميدانية (1

 البيئي.
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الطلبة على اكتساب الخلق  بالبحث في اثر بعض المساقات البيئية في تدري (2
 والقيم البيئية.

ن على إنتاج المزيد من االختبارات في القيم البيئية والخلق تشجيع الباحثي (3
 البيئي.

 .تحليل القيم البيئية الصريحة والمتضمنة في المناهج المدرسية والجامعية (4
 
.   
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 وعالقته بتحصيلهم األكاديمي األهلية إربدجامعة  ةالحياتي لدى طلب ضاالر  مدى
 22/2/2015تاريخ القبول:      5/1/2013تاريخ االستالم: 

 

 )*(ل نزالكماد. 
 )**(د. وفاء االشقر

 
 صالملخ

 
 إربدمدى الرضا الحياتي لدى طلبة جامعة  تعرفهذه الدراسة إلى  هدفت          

 ( طالبا  433، حيث تكونت عينة الدراسة من ) وعالقته بتحصيلهم األكاديمياألهلية 
، مكونة من أربعة مجاالت استبانة تصميمم ت   .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وطالبة

وهي مجال العوامل االجتماعية، ومجال العوامل النفسية، ومجال العوامل األكاديمية، 
الدراسة جاءت  عينةالدراسة أن تقديرات أفراد  نتائج أظهرت ومجال العوامل اإلدارية.

ذات داللة إحصائية عند متغير الجنس يعزى لصالح  ، وأن هناك فروقا  متوسطة
، اإلنسانيةباستثناء العوامل النفسية، يعزى لصالح الكليات  ،اإلناث، وعند متغير الكلية

الثالثة والرابعة، وعند متغير  :وعند متغير السنة الدراسية يعزى لصالح تقديرات السنتين
                                                 

 األهليةإربد جامعة  -كلية التربية*()
 األهليةجامعة اربد  -كلية التربية*()
 



 2017،األول ،العددعشر التاسعإربد للبحوث والدراسات،المجلد     د.نزال، د.األشقر                   ... مدى الرضا الحياتي

178 

 

يعزى لصالح  والعوامل اإلدارية، ،االجتماعية العوامل :المعدل التراكمي للمجالين
يجابية ، وأن هناك عالقة ارتباطية إ%68من  قلاألالطلبة ذوي المعدالت التراكمية 

وقد خرجت وتحصيلهم األكاديمي.  ةطلبالالحياتي لدى  ضاالر  مدىطردية بين 
 .بالعديد من التوصيات ةسالدرا
 
 

 المفتاحية: الكلمات
 .ربد األهلية، التحصيل األكاديمي، طلبة جامعة إالرضا الحياتي
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Abstract  

 
Extent of life Satisfaction among Irbid National University Students and 

Its Relationship with their Academic Achievements' 

 

 
   This study aimed to investigate the degree of life satisfaction among Irbid 

National University students from their own perspective and its relationship  

with their academic achievements. The sample consisted of (n=433) 

students who were randomly recruited and asked to fill out a questionnaire 

of four domains. 

   The study results show that was medinm the extent of life satisfaction 

among students was medium, with statistical significance for female 

students over males, and for humanities’ schools over other scientific ones, 

for three and four academic years over the others, and for students with less 

than %68 GPA in terms of social and administrative domains. Conclusions 

and suggestions were discussed. There are positive relationships between 

the degree of life satisfaction among them and their academic achievements. 

 

Key words: Life satisfaction, Academic achievement. 
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 وأهميتها الدراسةخلفية 
 

 :المقدمة
فقد ورد في  األفراد،في حياة  ةوالقديم المهمةمفهوم الرضا من المفاهيم  يعد
 :)الفجر "ةرضيربك راضية م إلى، ارجعي المطمئنةالنفس  أيتها"يا : القران الكريم

: المائدة) "عنه، ذلك الفوز العظيم ا(، وقال تعالى" رضي اهلل عنهم، ورضو 27-28
119.) 

 
 

من االهتمام من علماء النفس في بداية القرن  أخذ مفهوم الرضا مزيدا   وقد      
 أنالعلماء  الءوفروم، حيث يرى هؤ  ،ثورندايك، وهورني، وسوليفان أمثال:العشرين من 
 ة)جود النفسيةلحاجاته  إشباعه نتيجة النفسية بالراحةشعور الفرد  هومفهوم الرضا 

عن  ةناجم ةانفعالي ةحال بأنه سف الرضا في معجم علم النف(، ويعر 2009 وعسلية،
 تحقيق هدف ما.

 بالصحةالمؤشرات التي تبين مدى تمتع الفرد  أحدبالرضا عن الحياة  اإلحساس ويعد 
الشعور  أن(، كما 1998 ، وبتقدير الفرد لذاته )الدسوقي،بالسعادةوالشعور  ،النفسية
 (.2010 )ميخائيل،      ، وما يرغب في تحقيقهنجازاتها  بطموح الفرد و  يرتبطبالرضا 
حياتهم من وجهة نظرهم  األفراديم بها التي يق   الكيفية بأنهالرضا عن الحياة  ويعرف
للحياة بشكل  األفراد إدراكفي  والمتمثلة المعرفية، وهذا التقييم يشمل الجوانب الخاصة
الرضا المهني، كما و اجي، الرضا الزو  :من الحياة، مثل ةتقييم جوانب محدد أوعام، 
في حياة  المؤلمة األحداثتكرار  أو، السارة األحداث، كتكرار ميا  كميا  يجانبا  تقييشمل 
 Pavot and) المختلفةو عدم الرضا بدرجاته أوالتي تسبب الرضا،  األفراد،

Diener,1993.) 
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اعات، حيث والجم األفرادفي حياة  المهمةمفهوم الرضا عن الحياة من المفاهيم  إن 
الذي  واالبتهاج بالسعادةفالرضا هو الشعور  ؛لحياتهم األفرادتقييم  ةكيفي إلىيشير 

شباع، أهدافهنتيجة قدرته على تحقيق  ،الفرديحصل عليه   ،ة)الحسني        حاجاته وا 
2009.) 

بوابة  وتعد، األردنفي حياة الطالب في  مهمة ةمرحل الجامعية الدراسةمرحلة و  
يواجه الطالب  المرحلة، وفي هذه والمهنية الخاصةنحو تشكيل حياته المستقبل 

 البيئةمع  التفاعلالدراسي، والتكيف  و  خصص، منها اختيار التةتحديات كبير 
من الرضا  مناسبة ةدرج إلى وصوال   ة، وهذا يتطلب منه بذل جهود كبير الجامعية
 (.2009 ،الحسنية) الحياتي

 
 

 :ةحياالرضا عن ال نظريات    
تم استعراض مجموعة من النظريات التي حاولت تفسير عملية الرضا عن الحياة، 

 Greenley؛   Diener and Rahtz, 2000) والتي تخص موضوع الدراسة، ومنها
and Greenberg, 1997  2000 مرسي،؛): 

 

 (:Adaptation Theory)نظرية التأقلم  أواًل:
 التللي تللواجههم لحللل مشللكالتهم وصللعوباتهم ةبعللد قيللامهم بسلللوكات تكيفيلل األفللراد يميللل 

  للتأقلمالتي كانوا يعيشونها قبل بذل جهودهم  ياةالسلوكات والح إلى العودة إلى
 

 Values. Goals and Meaning) والمعاني واألهدافنظرية القيم  :ثانياً 
Theory :) 



 2017،األول ،العددعشر التاسعإربد للبحوث والدراسات،المجلد     د.نزال، د.األشقر                   ... مدى الرضا الحياتي

182 

 

 ، وأهميتهاوطموحاتهم  أهدافهمالذين يدركون حقيقة  األفراد أن هذه النظرية تؤكد 
الذين ال  بأولئكمن الرضا، مقارنة  أعلىيتمتعون بدرجة ، وينجحون في تحقيقها

 .وأهميتها أهدافهميدركون 
 

  Social Comparison Modelاالجتماعية المقارنة جنموذ :ثالثاً 
، ةماديو ، ةاجتماعيو ، ةثقافي معاييرل تبعا   نباآلخرينفسهم أيقارنون  األفراد إن      
 الواحدة. البيئةي تختلف درجة الرضا عن الحياة باختالف هذه المعايير في وبالتال
  Evaluationنظرية التقييم  :رابعاً 

قرارهالشعور بالرضا يمكن قياسه من خالل تقييم الفرد  أن النظريةهذه  ترى        وا 
 رضا عن أكثر األغنياء يعد ، وبناء عليهللحاجاتلهرم ماسلو  حاجاته تبعا   بإشباع

 في الهرم. فرةاالمتو كبر من الحاجات أمستوى  إشباعلقدرتهم على  ، الحياة من الفقراء
 

  Core Self Evaluation Theoryنظرية التقييم الجوهري للذات :خامساً 
مجال من مجاالت الحياة هو الذي ينتج  ألي الخاصةالتقييم الجزئي لكل الجوانب  إن

من مستوى  %50والعمل  واألسرة الصحة تأثيرالشعور النهائي بالرضا، وتبلغ نسبة 
مجموعة االستنتاجات  بأنهالرضا الحياتي العام، وتم تعريف التقييم الجوهري للذات 

 عمليات، و الذات مرجعية :هيو  ،اورمح أربعةالتي يكونها الفرد عن ذاته بناء على 
 .الرؤية شمولو ، الشخصية السمات، و العزو

 
 

  Situational Theoryنظرية المواقف  :سادساً 
هللذه ف ومهنيلة، أسلرية، ةالفلرد يرضلى عللن حياتله عنلدما يعلليف فلي ظلروف مريحلل إن   

 .وصحة سعادةكثر أالظروف تجعله 
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  Ambition –Achievement Gapنجازوال  لطموحبين ا الفجوةنظرية  :سابعاً 
 وطموحللات يسللتطيع الفللرد تحقيقهللا حتللى أهللدافوضللع  أهميللة النظريللةهللذه  تللرى     
 . كبيرا   اإلحباطكان  واإلنجازالطموح  نالفجوة بيزادت وكلما  باإلنجاز،يشعر 

 

 Integrative Theory المتكاملة النظرية :ثامناً 
 موقفلا   ولليس ،الفرد يشعر بالرضا علن الحيلاة ومتداخلة تجعل ةومتنوع ةعوامل كثير  إن

لفرد نفسه ملن موقلف ، ال بل تختلف لدى اآلخرمن فرد  لفعوامل الرضا تختو ، جزئيا  
 .آلخر زمن، ومن آلخر

ها األقرب للواقع في ن  ، حيث إوقد تبنت هذه الدراسة النظرية األخيرة "النظرية المتكاملة"
تفسللليرها لعمليلللات الرضلللا الحيلللاتي للللدى األفلللراد، وتلللم بنلللاء أداة الدراسلللة وفلللق المنحلللى 

 التكاملي للرضا الحياتي.
 

 :السابقة الدراسات
للدراسللات السللابقة والتللي تناولللت موضللوع الرضللا الحيللاتي  راض  فيمللا يلللي اسللتع 

 وعالقته ببعض المتغيرات، وقام الباحثان بترتيبها من األقدم إلى األحدث:
بعنوان: "المشكالت التي يعانيها الطلبة  (1997) ةمحافظو عليا  أبو أجراهادراسة  في

"، هدفت اة الجامعيةن في الجامعة الهاشمية وأثرها على رضاهم عن الحيالمستجدو 
طبيعة المشكالت التي يواجهها الطلبة المستجدون في الجامعة الهاشمية،  إلى تعرف

تعرف أثرها على رضاهم عن الحياة الجامعية في ضوء مجموعة من  باإلضافة إلى
مستجدا ، تم توزيع  ةوطالب ا  ( طالب333)الدراسة من  عينةالعوامل الديموغرافية. تكونت 

( مشكلة جامعية قد يصادفها الطلبة المستجدون، 24يهم مكونة من )استبانة عل
توصلت نتائج الدراسة  ( فقرة تقيس رضاهم عن الحياة الجامعية.15باإلضافة إلى )
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في  ةحصائيإ ةذات دالل ا  فروق إلى أن مستوى الرضا كان بدرجة متوسطة، وأن هناك
لصالح طلبة الكليات  اقاإلناث، وفرو لصالح  لمتغير الجنس تعزى مستوى الرضا

لمشكالت التي يعانيها الطلبة ود أثر كبير لاإلنسانية، كما توصلت الدراسة إلى وج
 .رضاهم عن الحياة الجامعيةالمستجدون من مسألة 

التي التحقت  األولىدرجة رضا الدفعة بعنوان: "( 2002) قديس أجراها أبو دراسة وفي
( 477من) الدراسة ةعين". تكونت متها الجامعةن الخبرات التي قدعبالجامعة الهاشمية 

تم توزيع استبانة و  ،لديهم درجة الرضا  معرفة، لالهاشمية الجامعةمن  ةوطالب ا  طالب
عليهم هدفت إلى قياس درجة رضاهم عن مجمل الخبرات األكاديمية واالجتماعية 

كانت  ويحيةوالتر  الالصفيةالنشاطات  أنتبين والنفسية التي قدمتها الجامعة لهم. 
 .المجاالت النفسية واألكاديمية لديهم عن، كما تبين عدم وجود رضا متدنية

 ةطلب بدراسة بعنوان: "درجة الرضا الحياتي لدى (Al Ansari, 2003) قام األنصاريو 
فلللللي الجامعلللللات  ة( طاللللللب وطالبللللل3000) ملللللن ةعينلللللال " تألفلللللت البريطانيلللللةالجامعلللللات 
مجلللاالت  ةبعلللر فقلللرة موزعلللة عللللى أ (44مكونلللة ملللن ) وتلللم اسلللتخدام اسلللتبانة ،البريطانيلللة

فلي جميلع  الطلبلةللدى  عاليةدرجة رضا  وجودتبين  .درجة الرضا الحياتي لديهمتقيس 
لمتغيللر الجللنس،  ىتعللز  إحصللائية ةتبللين وجللود فللروق ذات داللللكمللا ، الدراسللة مجللاالت
 .اإلناثولصالح 

بلين  العالقلةة بعنلوان: "سادر ب( Kara and Deshield,2004)  كارا وديشلودقام  كما 
". جامعللة بنسلللفانيافللي  الدراسللةفللي  واسللتمرارهم لهللم المقدمللةالخللدمات  نعلل الطلبللةرضلا 

بجامعلللللة  األعملللللال إدارةمللللن كليلللللة  ةوطالبللللل ا  ( طالبللللل143)ة الدراسلللللة مللللن عينلللللتكونللللت 
لحاجلاتهم  الطلبلة إشلباعبلين  إيجابية ةوجود عالق. توصلت نتائج الدراسة إلى بنسلفانيا
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كانت بدرجلة  لهم المقدمةالخدمات  نع الطلبةرضا  في الدراسة، وأن درجةستمرار واال
 .كانت مرتفعة الدراسةفي  كبيرة، وأن احتماالت استمرارهم

بعنللوان: "درجللة  دراسللة (Baykal,et al, 2005)  وآخللرونباكللال  أجللرىتركيللا  وفللي 
ة الدراسلللة ملللن عينللل علللن الحيلللاة. تكونللتكليلللة التملللريض بجامعللة اسلللطنبول  رضللا طلبلللة

تبللين وجللود درجللة رضللا  .كليللة التمللريض بجامعللة اسللطنبول مللن ةوطالبلل ( طالللب  500)
، كمللا الرابعللة ةفللي السللن األدنللىتصللل حللدها  أن إلللى، تللنخفض األولللى السللنةفللي  عاليللة
بذلك، وتبين وجود فروق الفرصة  تسنح إن  تخصصهم  في تغييررغبتهم  الطلبة أعلن

ذات اإلنلللاث، وأن هنلللاك فروقلللا  ، ولصلللالح غيلللر الجلللنسلمتتعلللزى  إحصلللائية ةذات داللللل
 .لمتغير السنة الدراسيةتعزى  إحصائية ةدالل

 اإلشللراف عللنمللدى الرضللا الطالبللي بعنللوان: " دراسللة (2006) زايللدو الصللارمي وأجللرى 
( 501)ة الدراسلللة ملللن عينلللتكونلللت  "عملللان ةبجامعلللة السللللطان قلللابوس بدولللل األكلللاديمي

، حيث تم توزيع اسلتبانة علليهم، عمان ةطان قابوس بدولجامعة السل وطالبة في طالب  
، وتوقعلللات األكلللاديمي ( فقلللرة تقللليس أربعلللة أبعلللاد للرضلللا علللن اإلشلللراف52تألفلللت ملللن )

 اإلشللللراف نعلللل الطلبللللةدرجللللة رضللللا  إلللللى أن حولهللللا. توصلللللت نتللللائج الدراسللللة الطلبللللة
، كما تبين الدراسةمع التقدم في  الدرجة، وتنخفض هذه متوسطة األكاديمي كان بدرجة

 .اإلناثولصالح  لمتغير الجنستعزى إحصائية  ةعدم وجود فروق ذات دالل
بعنوان: "درجلة رضلا طلبلة  ( دراسة2007بجامعة دمشق ) الجودةمركز ضمان  وأجرى

ة ( طالللب وطالبلل8300)عينللة الدراسللة  شللملت". الجامعللةسياسللات جامعللة دمشللق عللن 
 ت نتللائج الدراسللةبينللالطلبللة أنفسللهم. مللن وجهللة نظللر  ةيللالجامعسياسللات التقيلليم  بهللدف

، كملا والعلميلة الهندسلية فلي الكليلات أكبلر، وتالحلظ بدرجلة ةوجود درجة رضا منخفضل
 .اإلناثولصالح  لمتغير الجنس تعزى ة إحصائيةتبين وجود فروق ذات دالل



 2017،األول ،العددعشر التاسعإربد للبحوث والدراسات،المجلد     د.نزال، د.األشقر                   ... مدى الرضا الحياتي

186 

 

رضا طلبة كلية االقتصاد بجامعلة  مدىفي دراسته بعنوان: " (2009)  الحسنية وتناول
تعرف إللى حيث هدفت الدراسة  "كليته في واألكاديمي اإلداري األداءمستوى  حلب عن
 واألكلاديمي اإلداري األداءرضلا طلبلة كليلة االقتصلاد بجامعلة حللب علن مسلتوى درجة 
( فقرة توزعلت عللى 38م. استخدم الباحث استبانة لجمع البيانات تكونت من )كليته في

وجلود  ة. بينلت النتلائجوطالبل ا  ( طالبل290ت )بلغ ةعينثالثة مجاالت، تم توزيعها على 
وجود عدم  بينت، كما اإلناثولصالح  لمتغير الجنستعزى  إحصائية ةفروق ذات دالل

 .المكتبية، والمباني، والمرافق، والخدمات الجامعيةوالحياة  اإلداري،المجال  رضا في
تي لدى تعرف درجة الرضا الحياإلى هدفت  دراسة( 2011وآخرون )حسن وأجرى  

على  "، استخدم الباحثون استبانة تم توزيعهاعمان ةجامعة السلطان قابوس بدولطلبة 
 التربوية واإلدارة األصولمن خريجي قسم  ةوطالب ا  طالب (387بلغ عددها ) ةعين

وجود درجة رضا حياتي  بينت نتائج الدراسة .عمان ةبجامعة السلطان قابوس بدول
لمتغير  تعزى ة إحصائيةعدم وجود فروق ذات دالل تبين، كما متوسطةلديهم بدرجة 

   الجنس.
 

 تعقيب على الدراسات السابقة:
ت التي يعانينها الطلبة عند استعراض الدراسات السابقة تبين أنها تناولت المشكال 

الطلبة  درجة رضا، وبعضها تناول (1997) ةمحافظو عليا  ن مثل دراسة أبوالمستجدو 
 ,Al Ansari) ودراسة األنصاري ،(2002) قديس أبو دراسةعن الجامعة مثل 

مركز ضمان ، ودراسة (Baykal,et al, 2005)  نوآخريباكال ودراسة  ،(2003
 نع الطلبةبين رضا  العالقةوبعضها تناول  ، (2007بجامعة دمشق ) الجودة
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 Kara and)  كارا وديشلودمثل دراسة  الدراسةفي  واستمرارهم لهم المقدمةالخدمات 
Deshield,2004) (2011ن )وآخريحسن ، ودراسة. 
الرضا الحياتي لدى طلبة  مدىن الدراسات السابقة بتناولها راسة موقد تميزت هذه الد

بتحصيلهم األكاديمي، األمر الذي لم  ، باإلضافة إلى عالقتهاألهليةربد إجامعة 
 ن واطالعهم.أية دراسة سابقة حسب علم الباحثي تتناوله
 ةالدراس مشكلة

 األفلللراد إليهللاالتللي يسللعى  النفسلليةللصللحة  المهمللة معللاييرال أحللدالرضللا الحيللاتي  يعللد 
 بهملللة ونشلللاط، الحيلللاة أنشلللطةفلللي جميلللع  نينخرطلللو  األفلللرادوالجماعلللات، والتلللي تجعلللل 

تسللعى كثيللر مللن المؤسسللات  كمللا وتقللدمهم. إنجللازهم فلليتللؤثر ة كبيللر  ةبدافعيلل ويعملللون
 وتطويره تقييم العمل أهمية إلدراكهاوالعاملين فيها،  لبيئة العمل ةدراسات تحليلي إلجراء

 وزيادة فاعليته.
رتبط بعدد من النواحي حيث ي، للفردعالمات التكيف االجتماعي والنفسي  منالرضا و  

منظمللللللة ؛  2004ضللللللحيك ، ؛  2008 ،وآخللللللرونغريللللللب ؛  2009 سللللللليمان،)اآلتيللللللة 
 : ، منها(2005 العالمية، الصحة

  .انخفض التوتر والقلق ازدادت درجة الرضا الحياتي كلمافالتوتر والقلق،  -1
 درجة الرضا الحياتي. دادتظروفه التي يعيشها از  دكلما تقبل الفر فالتقبل،  -2
الرضللا  جللةنجازاتلله كانللت در إمللع  متناسللبة طالللبكانللت توقعللات ال كلمللافالتوقعللات،  -3

 .عالية
ازدادت  ةعالقلللات اجتماعيللل ملللةإقاعللللى  القلللدرةفرت اكلملللا تلللو ف التوافلللق االجتملللاعي، -4

 درجة الرضا الحياتي.
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علللى ضللبط صللراعاته ، وتناسللب مشللاعره مللع   الطالللبقللدرة  وهللواالنفعللالي،  االتللزان-5
 .يواجههاالتي  األحداث

 بها عدم وجود صراعات بين دوافعه، وتكاملها. ويعنيالتوافق الذاتي،  -6
 أهدافللله تحقيلللقتحملللل فشلللل ، ونعنلللي بهلللا قدرتللله عللللى اإلحبلللاطالقلللدرة عللللى تحملللل  -7

 .النهوضوطموحاته، والقدرة على 
 .الخاصة بطريقتهحاجاته  إشباعوقدرته على  االستقاللية-8

ونتيجللة لهللذه النللواحي وتأثيراتهللا علللى الفللرد بشللكل عللام، وعلللى الطالللب بشللكل  خللاص؛ 
 .فإنها تؤثر أيضا  على تحصيله األكاديمي، الذي يكون من نواتجها ونواتج تفاعالتها

أثنلاء  فلي ثينالبلاح اتظالمشكلة والشعور بها من خالل مالح هجاء اإلحساس بهذكما 
والصلحة  ، التربويلةاللنظم مسلاقات و  اإلرشادي،الجامعي لمساقات علم النفس  تدريسهم
رضللللاهم عللللن البيئللللة  فللللي مللللدى ومحللللاورتهم بالطلبللللة الرسللللمية واجتماعللللاتهم ، النفسللللية
 أثنلاء واالجتماعيلة النفسليةظلروفهم  تلأثير، ودرجلة ريواإلدا األكاديميبشقيها  الجامعية

، تبللين أن هللؤالء الطلبللة يعللانون مللن بعللض المشللكالت  التكيفيللة الجامعللةوجللودهم فللي 
والناتجللة علللن خللللل سلللواء فلللي األمللور األكاديميلللة أو التطبيقلللات اإلداريلللة فلللي الجامعلللة، 

الحياة الجامعيلة،  عستعمل على سرعة وسهولة تكيفهم م والتي إن وجدت طريقا  لحلها،
وبالتللاي سللتؤثر ايجابيللا  علللى تحصلليلهم األكللاديمي؛ لللذلك جللاءت هللذه الدراسللة للوقللوف 

تحصللللليلهم بوعالقتللللله  األهليلللللةربلللللد إالرضلللللا الحيلللللاتي للللللدى طلبلللللة جامعلللللة  ملللللدىعللللللى 
 األكاديمي.

 
 الدراسة: أسئلة

 :اإلجابة عن األسئلة اآلتية الدراسة حاولت هذه  
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ملللن وجهلللة  األهليلللةربلللد إالرضلللا الحيلللاتي للللدى طلبلللة جامعلللة  ملللدىاألول: "ملللا  السلللؤال
 "؟نظرهم
 مدىبين  (α  =0.05)"هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  الثاني: السؤال

 وتحصيلهم األكاديمي؟" األهليةربد إالرضا الحياتي لدى طلبة جامعة 
الرضللا  مللدىبللين ( α  =0.05: "هللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية )لللثالثا السللؤال

تبعلللا  الخلللتالف متغيلللرات  ،ملللن وجهلللة نظلللرهم األهليلللةربلللد إالحيلللاتي للللدى طلبلللة جامعلللة 
 "؟والسنة الدراسية، والمعدل التراكمي والكلية،الجنس، 

 الدراسة: أهمية
لدى  فرةاالمتو ، وذلك من خالل تزودينا بدرجة الرضا ةخاص أهمية الدراسةهذه  تكتسب

 سلللوفوالتبلللاين الموجلللود بلللين عناصلللر مجلللاالت الرضلللا، و ، األهليلللة إربلللدطلبللله جامعلللة 
للدى مجلاالت الرضلا  لتعظيم الخاصةبوضع البرامج  الجامعة إلدارة الدراسةتسمح هذه 

 .ة لهموجاذب آمنةجامعية  بيئة، وتوفير الطلبة
 
 
 
 

 :الجرائية التعريفات
،  الجامعلةخلل يعيشلها دا لتليبله تقيليم الطاللب لنوعيلة الحيلاة ا ويقصلد الحياتي: الرضا

الدرجة التي يحصل عليها الطالب على  هبأن   الدراسةهذه برف ع  ي  طبقا لنسقه القيمي ، و 
 مقياس الرضا الحياتي.
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التللي يعيشللها  االجتماعيللةبلله تقيلليم الطالللب لنوعيللة الحيللاة  ويقصللد االجتماااعي: الرضااا
ة التلي يحصلل الدرجل انهلأب الدراسلةهلذه علرف ، طبقلا لنسلقه القيملي ، وت   الجامعلةداخل 

 عليها الطالب في مجال الرضا االجتماعي  في مقياس الرضا الحياتي.
التلللي يعيشلللها داخلللل  النفسللليةلنوعيلللة الحيلللاة  الطاللللببللله تقيللليم  ويقصلللدالنفساااي: الرضاااا
الدرجلة التلي  بأنله الدراسلةبهلذه  الرضلا النفسلي ويعلرف، طبقا لنسلقه القيملي ،  الجامعة
 مقياس الرضا الحياتي.بضا النفسي  الطالب في مجال الر عليها  ليحص
التي يعيشها داخلل  األكاديميةبه تقييم الطالب لنوعية الحياة  ويقصد االكاديمي: الرضا

ا لة التلي يحصلل عليهللالدرجل بأنلله الدراسلةذه لبهل ويعلرف، طبقا لنسقه القيمي ،  الجامعة
يب التلللدريس ، كأسلللال ا الحيللاتي ،لمقيللاس الرضلللب األكلللاديميالرضلللا  مجللالالب فلللي لالطلل

 .الدراسيةجودة الخطط و التقييم ،  وأساليب
التللللي تقللللدمها  اإلداريللللةبلللله تقيلللليم الطالللللب لنوعيللللة الخللللدمات  ويقصللللد : الداري الرضااااا
الدرجلة التلي يحصلل  بأنله الدراسلةبهلذه  ويعلرفلطلبتها ، طبقا لنسلقه القيملي،  الجامعة

 البيئلللللة مثلللللل: حيلللللاتي،مقيلللللاس الرضلللللا الب  اإلداريعليهلللللا الطاللللللب فلللللي مجلللللال الرضلللللا 
 وغيرها.، سائل النقلو ، الكافتيريا، و األقسام رؤساءبين  العالقةو ، الجامعية

 
 
 

 :الدراسة محددات
المسجلين خالل الفصلل  األهلية إربدعلى طلبة جامعة  الدراسةنتائج هذه  تقتصر     

 (.2011/2012)للعام الجامعي  الثانيالدراسي  
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 والجراءات: الطريقة
يلللي وصللف لمجتمللع الدراسللة وعينتهللا، وأداة الدراسللة، وطللرق التحقللق مللن صللدقها  فيمللا 

 للتوصللل الباحثللان اسللتخدمهاوثباتهلا، ومتغيللرات الدراسللة، والمعالجللات اإلحصللائية التللي 
 إلى النتائج. 

 الدراسة:  مجتمع
 طالبللا  ( 1846والبللالغ عللددهم ) ،األهليللةربللد إجامعللة  طلبللةمجتمللع الدراسللة جميللع  شللمل

 يلةوالفنلون، وكل اآلدابكليات هي: كلية القانون، وكليلة   خمسعلى  يتوزعون لبة،طاو 
والماليللة، وكليللة العلللوم وتكنولوجيللا المعلومللات، وكليللة العلللوم التربويللة،  اإلداريللةالعلللوم 
للفصلللللللللل الدراسلللللللللي  علللللللللةالقبلللللللللول والتسلللللللللجيل فلللللللللي الجام ةدائلللللللللر  إحصلللللللللائيات حسلللللللللب
الدراسللة حسللب الكليللة  مجتمللعح توزيللع ( يوضلل1) رقللم(. والجللدول 2011/2012الثللاني)
 والجنس.
 والجنس الكليةالدراسة حسب  مجتمعأفراد  توزيع(: 1) الجدول

 الكلية
 الطلبة عدد

 المجموع
 إناث ذكور

 1562 423 1139 اإلنسانية الكليات
 284 142 142 العلمية الكليات

 1846 565 1281 المجموع

 
 

 الدراسة:  عينة
 لعينلةمجتمع الدراسة، حيث تكونلت ا نم الكليةحسب  طبقيةاختيار عينة عشوائية  تم 

( ملللن مجتملللع الدراسلللة فلللي %23.45ملللا نسلللبته ) ونيشلللكل طالبلللة،و  طالبلللا  ( 433ملللن )
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( يوضح توزيلع أفلراد العينلة حسلب 2والجدول رقم ) ،والكليات العلمية اإلنسانيةالكليات 
 متغيراتها.

 أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها توزيع(: 2) الجدول

 المئوية النسبة التكرار المستويات المتغيرات

 التراكمي المعدل

 %17.32 75 %68من  أقل

 %51.96 225 %76 - %68 من

 %30.72 133 %76من  أكثر

 الجنس
 %58.89 255 ذكر

 %41.11 178 أنثى

 الدراسية السنة
 %45.27 196 لى وسنة ثانيةأو  سنة

 %54.73 237 ثالثة وسنة رابعة سنة

 الكلية
 %84.53 366 إنسانية كليات

 %15.47 67 علمية كليات

 %100.00 433 المجموع

 
 
 

 الدراسة : منهجية
الذي يتناسب وطبيعلة هلذه االرتباطي الوصفي التحليلي  المنهج الباحثان استخدم      
 استبانة الدراسة، وتحليلها كميا . بوساطةالبيانات حيث تم جمع  ،الدراسة
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 الدراسة: أداة
مثللل دراسللة  ،لدراسللات سللابقة فللي هللذا المجللا  عللدةعلللى  بللاالطالع لباحثللانا قللام      
 Al) ، ودراسللة األنصللاري(2006) زايللدو الصللارمي ودراسللة  ،(2011ن )وآخللريحسللن 

Ansari, 2003) ، وهي  ، الدراسة استبانةيم االستفادة منها في عملية تصم تتمحيث
ملللن  وذلللكمللن وجهللة نظللرهم"،  األهليللةربللد إلللدى طلبللة جامعللة  الحيللاتي"مللدى الرضللا 

بصلللورتها االسلللتبانة  تكونلللت وقلللد ،وتحليلهلللا خلللالل جملللع بيانلللات هلللذه المشلللكلة البحثيلللة
 :العواملل المتعلقلة بالطاللب، والثلاني :األول :قسلمين إللى( فقلرة موزعلة 31من )األولية 
 ل المتعلقة بالجامعة.العوام

 
 االستبانة: صدق
بعرضلللها عللللى لجنلللة ملللن المحكملللين  الباحثلللانملللن صلللدق االسلللتبانة قلللام  للتحقلللق      

مللن ذوي االختصللاص والخبللرة مللن أعضللاء هيئللة التللدريس فللي  ا  ( محكملل11وعلللددهم )
الجامعلللللات األردنيلللللة )الحكوميلللللة  فلللللي والتقلللللويم والقيلللللاسالتربيلللللة وعللللللم اللللللنفس  :كليلللللات
تعلللديل  و، ومقترحلللاتهم بتوجيهلللات أعضلللاء لجنلللة التحكللليم األخلللذحيلللث تلللم  ،صلللة(والخا

، وقلد على ذللك نالمحكمي من ستةالصياغة اللغوية لبعض الفقرات وذلك عندما يجمع 
( فقللرة 28فقللرات، فأصللبحت االسللتبانة بصللورتها النهائيللة مكونللة مللن ) تللم حللذف ثللالث

مجلالين، هملا: المجلال  وتتضمنطالب، العوامل المتعلقة بال :األول :قسمين إلىموزعة 
 :والثلللللاني ،( فقلللللرات7وتضلللللمن ) اعيوالمجلللللال االجتمللللل ( فقلللللرات،6وتضلللللمن ) النفسلللللي

( 7، وتضللمن )مجللالين، همللا: المجللال األكللاديمي وتتضللمنالعواملل المتعلقللة بالجامعللة، 
 .( فقرات8وتضمن ) والمجال اإلداري فقرات،
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 االستبانة: ثبات
بطلريقتين:  بحسلاب معلامالت الثبلات لله الباحثلانستبانة قلام من ثبات اال للتحقق      
عادة التطبيق، حيث قام  :األولى عللى عينلة  ملرتين ابتطبيقه الباحثانطريقة التطبيق وا 

مللن خللارج عينللة الدراسللة وبفاصللل زمنللي بللين  طالبللةو  طالبللا  ( 43) ااسللتطالعية عللدده
سلاب معلامالت ارتبلاط بيرسلون وتلم ح ،أسلبوعان ومدتهالتطبيق األول والتطبيق الثاني 

(، 0.91-0.84الثبللات للمجللاالت بللين ) مالتتراوحللت معللا وقللد لتطبيقللين،بللين نتللائج ا
  .(0.88وبلغت قيمة معامل االرتباط لالستبانة الكلية )

اتسللاق الفقللرات،  لتعللرففيهللا طريقللة كرونبللا  ألفللا  فاسللتخدمأمللا الطريقللة الثانيللة،       
( 0.91(، و)0.90 – 0.83ثبللللللات للمجللللللاالت بللللللين )قلللللليم معللللللامالت ال وقللللللد تراوحللللللت
 وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة. ،لالستبانة الكلية

 االستبانة: تصحيح
مقيللاس خماسللي التللدريج علللى شللاكلة مقيللاس ليكللرت الخماسللي علللى النحللو  اسللتخدم   

، ،جلللدا راض: )اآلتلللي ، غيلللر راض   راض  (، وتلللم إعطلللاء  جلللدا  غيلللر متأكلللد، غيلللر راض 
 الحيللاتيالرضللا  مللدى( علللى الترتيللب لتقيلليم 1، 2، 3، 4، 5) اآلتيللةالتقللديرات الرقميللة 
اسلتخدام التلدريج اإلحصلائي  تلم   كملا ،ملن وجهلة نظلرهم األهليلةربلد إلدى طلبة جامعلة 

 : (.2004حسب مبدأ التقريب الرياضي )عودة،  لتوزيع المتوسطات الحسابية اآلتي
 .متدنية ارض( درجة 2.49  -  1.00: )أوال
 متوسطة. رضا( درجة 3.49 -  2.50: )ثانيا
 عالية. رضا( درجة 5.00 – 3.50: )ثالثا
 

 :اآلتيةالدراسة: اشتملت الدراسة على المتغيرات  متغيرات
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 :مستقل: المتغير الأوالً 
 أكثللر ،%76 - %68 مللن،  %68مللن  أقلللمسللتويات: ) ةالتراكمللي: وللله ثالثلل المعللدل
 (. %76من 
 :الوسيطة تغيرا: المتثانياً 

ناث(الجنس  .: وله فئتان: )ذكور، وا 
 . ثالثة وسنة رابعة وسنة -2 أولى وسنة ثانية سنة -1: نمستويا ولهاالدراسية:  السنة
 علمية(.  كلياتو  ،إنسانية كليات: )فئتان: ولها الكلية

 : المتغير التابع:اً لثثا
واللذي يعبلر  ،وجهلة نظلرهمملن  األهليلةربلد إلدى طلبلة جامعلة  لحياتيالرضا ا مدى   

عنه بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة عللى فقلرات مجلاالت االسلتبانة المعلدة 
 لذلك.

: المتوسللطات اآلتيللةالمعالجللات اإلحصللائية  الباحثللاناإلحصللائية: اسللتخدم  المعالجللات
 ،الربلللاعيالحسلللابية واالنحرافلللات المعياريلللة، وتحليلللل التبلللاين المتعلللدد، وتحليلللل التبلللاين 

 .، ومعامل ارتباط بيرسونواختبار شيفيه
 
 
 

 النتائج ومناقشتها: عرض
الرضللا  مللدى اسللتبانةأداة الدراسللة " بوسللاطةبجمللع البيانللات  الباحثللانبعللد أن قللام       
وفقلللا    استعراضلللهاب قاملللاملللن وجهلللة نظلللرهم"، األهليلللة ربلللد إللللدى طلبلللة جامعلللة  الحيلللاتي

 ألسئلة الدراسة.
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ماان وجهااة األهليااة  باادر إلاادى طلبااة جامعااة  الحياااتيالرضااا  ماادى"مااا األول:  الساالال
 "؟نظرهم
عللن هللذا السللؤال، تللم حسللاب المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة  لإلجابللة   

حيللث كانللت كمللا  ،رضللاهم األكللاديمي مللدىلتقللديرات أفللراد عينللة الدراسللة علللى مجللاالت 
 (.3هي موضحة في الجدول رقم )

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: المت3) جدول
 المتوسطات الحسابية سبح نازلياً ت الحياتي مرتبةرضاهم  مدىعلى مجاالت 

 المجاالت
 المتوسط
 الحسابي*

 الرضا درجة المعياري االنحراف

 
 الرضا  عوامل

 متوسطة 35. 3.37 جتماعيةا عوامل
 متوسطة 34. 3.13 نفسية عوامل

 متوسطة 44. 3.25 بالطالب المتعلقة
 
 الرضا عوامل

 متوسطة 39. 3.17 أكاديمية عوامل
 متوسطة 61. 2.99 إدارية عوامل

 متوسطة 26. 3.08 بالجامعة المتعلقة

 (5العظمى من ) الدرجة 
 

( أن مجللللال العوامللللل االجتماعيللللة احتللللل المرتبللللة األولللللى  3الجللللدول رقللللم ) يبللللين      
 فليالنفسلية  العواملل(، وجاء مجال 0.35وانحراف معياري ) ،(3.37حسابي )بمتوسط 

(، وجللللاء مجللللال 0.34وانحللللراف معيللللاري ) ،(3.13المرتبللللة الثانيللللة بمتوسللللط حسللللابي )
وانحللللراف معيللللاري  ،(2.99المرتبللللة األخيللللرة بمتوسللللط حسللللابي ) فللللياإلداريللللة  العوامللللل

المتعلقلة  العوامللنلة الدراسلة عللى ( وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفلراد عي0.61)
بينمللا  ة،بدرجللة متوسللط رضللا(، وهللو يقابللل 0.44( بللانحراف معيللاري )3.25بالطالللب )

المتعلقللة بالجامعللة  العواملللالمتوسللط الحسللابي لتقللديرات أفللراد عينللة الدراسللة علللى  بلللغ
 أيضا . ةمتوسط جة(، وهو يقابل رضا بدر 0.26( بانحراف معياري )3.08)
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واالنحرافلات المعياريلة لتقللديرات أفلراد عينللة  يةتلم حسللاب المتوسلطات الحسللاب وقلد      
 :اآلتيالدراسة على فقرات مجاالت االستبانة، حيث كانت على النحو 

 : العوامل المتعلقة بالطالب:أوالً 
 النفسية:  العواملاألول: مجال  المجال
لتقللللديرات أفللللراد عينللللة حسللللاب المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافللللات المعياريللللة  تللللم      

 (.4) رقم الدراسة على فقرات هذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول
(: المتوسلللللطات الحسلللللابية واالنحرافلللللات المعياريلللللة لتقلللللديرات أفلللللراد عينلللللة 4) جلللللدول   

 النفسية مرتبة تنازليا   العواملالدراسة على مجال 
 الفقرات الرقم

 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 عياريالم

 الرضا درجة

 كبيرة 1.14 3.87 تسم بهاالذي  المزاج 15
 كبيرة 1.17 3.64 الشخصية الفاعلية 17
 متوسطة 91. 3.46 الديني التزامي 21
 متوسطة 1.15 3.30 التي أحملها القيم 16
 متوسطة 91. 3.20 احتياجاتي الشخصية تلبية 19
 متوسطة 1.02 2.73 التي أتمتع بها النشاط والحيوية 18

 متوسطة 0.34 3.13 ككل المجال

 (5* الدرجة العظمى من )
 

اللذي أتسلم بله"  الملزاج( والتي نصت عللى "15( أن الفقرة رقم ) 4) لالجدو  يبين      
(، 1.14وانحلللللراف معيلللللاري ) ،(3.87قلللللد احتللللللت المرتبلللللة األوللللللى بمتوسلللللط حسلللللابي )

المرتبلللة الثانيلللة فلللي الشخصلللية" ي كلللان نصلللها " الفاعليلللة ( والتللل17وجلللاءت الفقلللرة رقلللم )
( 18رقلللم ) فقلللرة(، بينملللا احتللللت ال1.17) يوانحلللراف معيلللار  ،(3.64بمتوسلللط حسلللابي )
التلي أتمتلع بهلا" المرتبلة األخيلرة بمتوسلط حسلابي  النشلاط والحيويلةوالتي نصت على " 

(، وقللد بلللغ المتوسللط الحسللابي لتقللديرات أفللراد العينللة 1.02وانحللراف معيللاري ) ،(2.73)
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(، وهللو يقابللل تقللدير بدرجللة 0.34وانحللراف معيللاري ) ،(3.13ى هللذا المجللال ككللل )عللل
 .متوسطة
 االجتماعية: العواملالثاني: مجال  المجال
حسللللاب المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافللللات المعياريللللة لتقللللديرات أفللللراد عينللللة  تللللم      

 (.5الدراسة على فقرات هذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )
(: المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة لتقللديرات أفللراد عينللة الدراسللة 5) جللدول

 االجتماعية مرتبة تنازليا   العواملعلى مجال 
 الفقرات الرقم

 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

 الرضا درجة

 كبيرة 91. 3.78 على أحداث حياتي سيطرتي 11
 كبيرة 95. 3.75 األصدقاء نوعية 12
 متوسطة 96. 3.15 األهداف التي أسعى نحوها تحقيق 13
 متوسطة 1.00 3.10 التي أعيف فيها األسرة 14
 متوسطة 81. 2.84 قضاء أوقات الفراغ والتسلية كيفية 20
 متوسطة 79. 2.74 معالجة مشكالتي أساليب 23
 متوسطة 85. 2.56 ةالجامعية الموجود البيئة 28

 متوسطة 0.35 3.37 ككل المجال

 (5العظمى من ) الدرجة 

عللى أحلداث  سليطرتي( والتي نصت على " 11) رقم( أن الفقرة 5) الجدول يبين      
(، 0.91وانحراف معياري ) ،(3.78حياتي" قد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

ة المرتبلللة الثانيللللفلللي نوعيلللة األصلللدقاء" "( والتلللي كلللان نصللللها  12وجلللاءت الفقلللرة رقلللم )
( 28(، بينملللا جلللاءت الفقلللرة رقلللم )0.95وانحلللراف معيلللاري ) ،(3.75بمتوسلللط حسلللابي )
الجامعيلللة الموجلللودة" فلللي المرتبلللة األخيلللرة بمتوسلللط حسلللابي  البيئلللةوالتلللي كلللان نصلللها "

(، وقللد بلللغ المتوسللط الحسللابي لتقللديرات أفللراد العينللة 0.85) معيللاري وانحللراف ،(2.56)
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 رجللة(، وهللو يقابللل تقللدير بد0.35اف معيللاري )وانحللر  ،(3.37علللى هللذا المجللال ككللل )
 .متوسطة

 
 : العوامل المتعلقة بالجامعة:ثانياً 

 األكاديمية:  العواملالثالث: مجال  المجال
حسللللاب المتوسللللطات الحسللللابية واالنحرافللللات المعياريللللة لتقللللديرات أفللللراد عينللللة  تللللم     

 (.6جدول )الدراسة على فقرات هذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في ال
 
 
 
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 6) جدول
 األكاديمية مرتبة تنازلياً  العوامل مجالعلى 

 الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

 الرضا درجة

 كبيرة 82. 3.83 ةأعضاء الهيئة التدريسية بالمحاضرات والساعات المكتبي التزام 3
 كبيرة 94. 3.80 التدريسيةأعضاء الهيئة  كفاءة 26
 كبيرة 96. 3.59 األكاديمي اإلبداعفرص  فراتو  10

 متوسطة 83. 3.41 التدريسية التي يتبعها أعضاء الهيئة التدريسية الطرق 1

 متوسطة 94. 2.86 األكاديمي الذي حققتهالتحصيل  22
 متدنية 77. 2.36 الذي التحقت به التخصص 8
 متدنية 74. 2.35 الدراسية وانسجامها مع تخصصي الخطة 27

 متوسطة 0.39 3.17 ككل المجال

 (5* الدرجة العظمى من )
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أعضلللللاء الهيئلللللة  التلللللزام( والتلللللي نصلللللت عللللللى " 3( أن الفقلللللرة رقلللللم ) 6) لجلللللدولا يبللللين
ى بمتوسلط حسلابي التدريسية بالمحاضرات والساعات المكتبيلة" قلد احتللت المرتبلة األولل

( والتي كان نصها " كفاءة 26(، وجاءت الفقرة رقم )0.82وانحراف معياري ) ،(3.83)
وانحللللراف  ،(3.80المرتبللللة الثانيللللة بمتوسللللط حسللللابي )فللللي " التدريسلللليةأعضللللاء الهيئللللة 

الدراسلللية  الخطلللة" عللللى( والتلللي نصلللت 27(، بينملللا احتللللت الفقلللرة رقلللم )0.94معيلللاري )
وانحلراف معيلاري  ،(2.35المرتبة األخيرة بمتوسلط حسلابي )وانسجامها مع تخصصي" 

(، وقلللد بللللغ المتوسلللط الحسلللابي لتقلللديرات أفلللراد العينلللة عللللى هلللذا المجلللال ككلللل 0.74)
 . متوسطة(، وهو يقابل تقدير بدرجة 0.39وانحراف معياري ) ،(3.17)

 :الدارية العوامل: مجال الرابع المجال
المعياريللللة لتقللللديرات أفللللراد عينللللة  االنحرافللللاتة و المتوسللللطات الحسللللابي ابحسلللل تللللم      

 (.7الدراسة على فقرات هذا المجال، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )
المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة  االنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 7) جدول

 مرتبة تنازليًا  الدارية العواملعلى مجال 
 الفقرات الرقم

 المتوسط
 حسابي*ال

 االنحراف
 المعياري

 الرضا درجة

 كبيرة 90. 3.58 كافيتريا،(و التي تقدمها الجامعة )مواصالت،  الخدمات 6
 كبيرة 88. 3.53 إدارة الجامعة مع المجتمع المحلي تفاعل 5
 متوسطة 1.09 3.35 التعليمية الجامعة بيئة 9
 متوسطة 97. 3.17 األقسامعمداء الكليات ورؤساء  كفاءة 4
 متوسطة 87. 3.02 فرةاالطالبية الالمنهجية المتو  األنشطة 24
 متوسطة 94. 2.90 األقسامعمداء الكليات ورؤساء  فاعلية 2
 متدنية 75. 2.25 حوافز للطلبة توفير 7
 متدنية 81. 2.11 الجامعة في الحد من العنف الطالبي سياسة 25

 متوسطة 0.61 2.99 ككل المجال

 (5ن )العظمى م الدرجة 
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التللي تقللدمها  الخللدمات( والتللي نصللت علللى " 6( أن الفقللرة رقللم )7) الجللدول يبللين      
 ،(3.58كافيتريللا(" قللد احتلللت المرتبللة األولللى بمتوسللط حسللابي )و الجامعللة )مواصللالت، 
ارة إد تفاعلللللكللللان نصللللها " تللللي( وال5(، وجللللاءت الفقللللرة رقللللم )0.90وانحللللراف معيللللاري )

 نحللرافوا ،(3.53المرتبللة الثانيللة بمتوسللط حسللابي )فللي الجامعللة مللع المجتمللع المحلللي" 
الجامعلة فلي  سياسلة( والتي كان نصلها " 25(، بينما جاءت الفقرة رقم )0.88معياري )

وانحلللراف  ،(2.11الحلللد ملللن العنلللف الطالبلللي" فلللي المرتبلللة األخيلللرة بمتوسلللط حسلللابي )
علللى هللذا المجللال لتقللديرات أفللراد العينللة  (، وقللد بلللغ المتوسللط الحسللابي0.81معيللاري )
 .متوسطةتقدير بدرجة  بل(، وهو يقا0.61معياري )النحراف الوا ،(2.99ككل )

أفراد عينة الدراسة على المجاالت األربعة  إجابات أن ذلك إلى ويعزو الباحثان
)عوامل  واإلداريةواألكاديمية  ،بالطالب( قةاالجتماعية والنفسية )عوامل الرضا المتعلو 

كان أعالها في المتوسطات و لجامعة( جاءت بدرجة متوسطة، الرضا المتعلقة با
وهو ما يؤكد ضرورة سعي  اإلداري،وأقلها المجال  ،الحسابية المجال االجتماعي

، والمجال اإلداري األكاديمي،مجال الاالهتمام بالمجاالت المتعلقة بها  إلىالجامعة 
ير الخطط الدراسية، تطو و الحوافز و من حيث الخدمات المقدمة للطالب،  وتحسينها

األكاديمية والنفسية  ن الجوانبماالهتمام بعمليات القياس والتقويم وغيرها و 
 .واالجتماعية

واختلفت مع دراسة  ،دراسة الصارمينتائج ظهر اتفاق بين نتيجة هذه الدراسة و  وقد
على  أجريت األنصاري، ويعزو الباحثان سبب هذا االختالف إلى أن دراسة األنصاري

 .ربد األهليةالدراسة على طلبة جامعة إ ، بينما أجريت هذهعات بريطانيةجام
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بااين  (α  =0.05)"هاال هناااق عالقااة ارتباطيااة ذات داللااة إحصااائية  الثاااني: الساالال

 وتحصيلهم األكاديمي؟" األهليةربد إالرضا الحياتي لدى طلبة جامعة  مدى
تقديرات أفراد العينة  رسون بينمعامالت ارتباط بيعن هذا السؤال، تم حساب  لإلجابة 

، وتحصللليلهم األكللللاديمي واللللذي يعبلللر عنللله المعلللدل التراكمللللي لحيلللاتيا رضلللاهملدرجلللة 
 (.8حيث كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول ) ،للطالب

 رضااااهمتقاااديرات أفاااراد العيناااة لدرجاااة  معاااامالت ارتبااااط بيرساااون باااين(: 8) جااادول 
 وتحصيلهم األكاديمي  لحياتيا

 الالمج
 االرتباط

 مستوى الداللة الحصائية قيمة معامل ارتباط بيرسون
 *0.001 0.68 النفسية العوامل
 *0.001 0.61 االجتماعية العوامل
 *0.001 0.73 األكاديمية العوامل

 *0.001 0.54 الدارية العوامل

 ذات ( داللة إحصائية عند مستوى الداللة=0.05) 
ذات دالللللة إحصلللائية بلللين  يجابيلللةعالقلللة ارتباطيلللة إ وجلللود (8) قلللمالجلللدول ر  يبلللين

 وتحصيلهم األكاديمي.متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند مجاالت الدراسة 
ويعللزو الباحثللان ذلللك إلللى عوامللل الرضللا سللواء المتعلقللة بالطالللب، أو تلللك التللي تتعلللق 

دارتها، فإنها تسهل وتيسر مهمة الطالب في تلقيه العلم والمعرفلة والمهلارات  بالجامعة وا 
ة والنشللاط والمثللابرة، المطلوبللة مللنهم، وتجعللل حيللاتهم الجامعيللة ممتعللة ومفعمللة بالحيويلل

ولللم يعثللر الباحثللان علللى أيللة دراسللة تناولللت  يجابللا  علللى رضللاهم الحيللاتي.مملا يللنعكس إ
 هذا المتغير.
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لرضا ا مدى( بين α  =0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) ل: "هلثالثا السلال 
تبعااًا الخااتالف متغياارات  ،وجهااة نظاارهم ماان األهليااةربااد إلاادى طلبااة جامعااة  الحياااتي

 ".؟والسنة الدراسية والكلية،الجنس، 
عن هلذا السلؤال، تلم حسلاب المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة  لإلجابة     

مجللاالت  حسللب متغيللرات الدراسللة علللى لحيللاتي،ا رضللاهملتقللديرات أفللراد العينللة لدرجللة 
 :اآلتياالستبانة، على النحو 

 الجنس: متغيرل وفقا -أ
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العيناة لدرجاة 9) جدول

 متغير الجنس حسب الحياتيا رضاهم

 المجال

 (178)ن =  أنثى (255)ن =  ذكر

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط

 58. 3.22 61. 3.47 النفسية العوامل
 35. 3.01 42. 3.29 االجتماعية العوامل
 37. 3.08 32. 3.34 األكاديمية العوامل

 35. 2.94 34. 3.16 الدارية العوامل

 
 :الكلية لمتغير وفقا -ب
اد العينااة الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لتقااديرات أفاار  المتوسااطات(: 10) جاادول  

 الكليةمتغير  حسباألكاديمي  رضاهملدرجة 

 المجال

 النسانية
 (366)ن = 

 العلمية
 (67)ن = 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 59. 3.23 61. 3.49 النفسية العوامل
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 40. 3.14 38. 3.11 االجتماعية العوامل
 30. 3.14 34. 3.16 األكاديمية العوامل

 37. 3.02 34. 2.98 الدارية العوامل

 الدراسية: السنة لمتغير وفقا -ج
الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لتقااديرات أفااراد العينااة  المتوسااطات(: 11) جاادول 

 الدراسية السنةمتغير  حسباألكاديمي  رضاهملدرجة 

 المجال
 ثانية سنة + أولى سنة

 (196)ن = 
 ابعةر  سنة + ثالثة سنة

 (237)ن = 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط

 64. 3.53 58. 3.22 النفسية العوامل
 38. 3.28 40. 3.02 االجتماعية العوامل
 34. 3.33 34. 3.06 األكاديمية العوامل

 30. 3.34 39. 2.84 الدارية العوامل

 
 التراكمي: المعدل لمتغير وفقا -د
(: المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لتقااديرات أفااراد العينااة 12) جاادول  
 التراكمي المعدلمتغير  حسباألكاديمي  رضاهم جةلدر 

 المجال

 %68من  أقل
 (75)ن = 

 %76 - %68 من
 (225)ن = 

 %76من  أكثر
 (133)ن = 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 معياريال

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 69. 3.38 60. 3.35 50. 3.41 النفسية العوامل
 38. 3.00 42. 3.05 31. 3.35 االجتماعية العوامل
 34. 3.21 34. 3.15 34. 3.18 األكاديمية العوامل

 35. 2.96 32. 2.99 37. 3.44 الدارية العوامل

 
( وجلللللللود فلللللللروق ظاهريلللللللة بلللللللين 12، 11 ،10، 9ملللللللن الجلللللللداول أرقلللللللام ) يتبلللللللين     

رضللللاهم  درجللللةالمتوسللللطات الحسللللابية لتقللللديرات أفللللراد عينللللة الدراسللللة علللللى مجللللاالت 
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األكاديمي حسب متغيرات الدراسة، ولمعرفلة مسلتويات الدالللة اإلحصلائية لتللك الفلروق 
 ذلك. ( يبين13) رقم تم استخدام تحليل التباين المتعدد، والجدول

(: نتاااائج تحليااال التبااااين المتعااادد للفاااروق باااين المتوساااطات الحساااابية 13) جااادول
 متغيرات الدراسة حسب الحياتيرضاهم  درجةلتقديرات أفراد العينة على مجاالت 

 ذات ( داللة إحصائية عند مستوى الداللة=0.05) 
 

 (:13) قمالجدول ر  يبين

 المجاالت التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 الحرية درجات
 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 الداللة

 الحصائية

 الجنس
 0.928 هوتلنغ= قيمة

 0.002= ح

 *0.039 3.463 5.288 1 5.288 النفسية العوامل

 *0.001 5.971 6.341 1 6.341 االجتماعية العوامل

 *0.001 5.637 5.569 1 5.569 األكاديمية العوامل

 *0.001 7.840 6.554 1 6.554 اإلدارية العوامل

 الكلية
 0.382ولكس=  قيمة

 0.149= ح

 *0.001 5.889 8.992 1 8.992 النفسية العوامل

 0.113 2.183 2.318 1 2.318 االجتماعية العوامل

 0.127 2.079 2.054 1 2.054 األكاديمية العوامل

 0.095 2.711 2.266 1 2.266 اإلدارية العوامل

 الدراسية السنة
 0.963هوتلنغ=  قيمة

 0.029= ح

 *0.001 4.367 6.669 1 6.669 فسيةالن العوامل
 *0.001 6.705 7.121 1 7.121 االجتماعية لالعوام

 *0.001 7.077 6.992 1 6.992 األكاديمية العوامل
 *0.001 6.360 5.317 1 5.317 الدارية العوامل

 التراكمي المعدل
 0.895ولكس=  قيمة

 0.042= ح

 0.091 2.761 4.216 2 8.432 النفسية العوامل

 *0.001 6.153 5.337 2 10.674 االجتماعية العوامل
 0.215 1.827 3.805 2 7.61 األكاديمية العوامل
 *0.032 3.851 6.534 2 13.068 اإلدارية العوامل

 الخطأ

 1.527 426 650.502 النفسية العوامل

 1.062 426 452.412 االجتماعية العوامل 
 0.988 426 420.888 األكاديمية العوامل
 0.836 426 356.136 اإلدارية العوامل
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عند  توسط تقديرات أفراد عينة الدراسةفروق ذات داللة إحصائية بين م وجود -1
 وعز وي وذلك لصالح تقديرات اإلناث. ،مجاالت الدراسة تعزى لمتغير الجنس

 لهن هذه فرصة كبيرة بأنهن وشعور  في التعليم اإلناثالباحثان ذلك لرغبة 
بعض  وتفضيل، الصعبة التي تواجههن وفيجب تقديرها بالرغم من الظر 

للبنت، وقد اتفقت هذه الدراسة منحه هذا الحق لالبن الذكر قبل  إعطاء األسر
 .، ودراسة األنصاريوالحسينية( عليا )أبومثل دراسة  أخرىمع دراسات 

 
ين متوسلط تقلديرات أفلراد عينلة الدراسلة وجود فروق ذات داللة إحصلائية بل عدم -2

باسللتثناء مجللال العوامللل النفسللية،  الكليللة،تعللزى لمتغيللر  سللةعنللد مجللاالت الدرا
السللبب فللي ذلللك هللو أن العديللد  أنويعتقللد الباحثللان  اإلنسللانية. الكليللات لصللالح

اللذي  يسلاعد اللدارس  النفسلي الجانلبتأخلذ  اإلنسلانيةمن المساقات فلي العللوم 
 إلى جانب أقرب من الرضا الحياتي. الوصولو  ،م مع أجواء الدراسةعلى التأقل

 ولم يعثر الباحثان على أية دراسة تناولت هذا المتغير. 
 

فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللط تقللديرات أفللراد عينللة الدراسللة عنللد  وجللود -3  
لبلللة الدراسلللية، وذللللك لصلللالح تقلللديرات ط السلللنةالدراسلللة تعلللزى لمتغيلللر  مجلللاالت جميلللع
مسلللتوى  ن  إحثلللان هلللذه النتيجلللة بالطبيعيلللة حيلللث البا رويفسللل والرابعلللة. ،الثالثلللة :نالسلللنتي

مللرور  مللعيللزداد  واإلداريللة األكاديميللةأجللواء الجامعللة  مللعبللالنفس والتللأقلم  ةالرضللا والثقلل
 في الجامعة. الطالبعلى  الوقت

نللة الدراسللة وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللط تقللديرات أفللراد عي عللدم -4  
التراكمي، بينما  المعدللمتغير  تعزى األكاديميةوالعوامل  ،العوامل النفسية :يعند مجال
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والعواملللل اإلداريلللة.  ولتحديلللد  ،االجتماعيلللة وامللللالع :كانلللت هنلللاك فلللروق عنلللد مجلللالي
 ( كما هو موضح في جلدول Scheffeاستخدام اختبار شافيه ) تممصادر تلك الفروق 

 (.14) رقم
أفااراد العينااة  قااديراتت بااين( للفااروق  Scheffeشااافيه ) باااراخت نتااائج(: 14) جاادول

 :حسب متغير المعدل التراكمي، والعوامل الدارية ،اعيةالعوامل االجتم :يعلى مجال
 

 التراكمي المعدل %68من  أقل %76 - %68 من %76من  أكثر
 المجال

 المتوسط 3.35 3.05 3.00
 الحسابي

 

 %68من  أقل 3.35  *0.30 *0.35
 %76 - %68 من 3.05   0.05 االجتماعية العوامل

 %76من  أكثر 3.00   

 التراكمي المعدل %68من  أقل %76 - %68 من %76من  أكثر
 المجال

 المتوسط 3.44 2.99 2.96
 الحسابي

 

 %68من  أقل 3.44  *0.45 *0.48
 %76 - %68 من 2.99   0.03 الدارية العوامل

 %76من  أكثر 2.96   

 (0.05α=داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  ذات
 

 تقديراتذات داللة إحصائية بين متوسط  ا  هناك فروق أن( 14الجدول ) يبين      
المعدل  ذوي قديراتومتوسط ت جهة،( من %68المعدل التراكمي )أقل من  يذو 

 لمعدللمتغير ا تعزى ة،( من جهة ثاني%76،أكثر من %76 - %68التراكمي )من 
( عند مجالي %68)أقل من  ،المعدل التراكمي ذوي تقديراتالتراكمي وذلك لصالح 

توقعاته  الطالب في مستوى أكاديمي مقبول تختلف بأنيفسر هذا يمكن أن و  المقارنة.
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فرها وأدائها للغايات التي اومدى تو  اإلداريةاتجاه الجوانب  األكثر تفوقا   عن الطلبة
كانت أنه يشغل نفسه باألمور االجتماعية سواء أا، ومن الواضح جلهأوجدت من 

 وقد األكاديمي. ءعلى األداا  وسلبي تأثيرا  واضحا  ضمن الرفاق، مما يعكس  أمأسرية 
 الصارمي.نتائج دراسة و  الحسنية، ةدراسنتائج مع  النتيجةاتفقت هذه 

 
 
 

 :التوصيات
وورف  وراتخلالل  د ملنا الحيلاتي الجامعلة التركيلز عللى أهميلة مفهلوم الرضل على-1

 عمل.
 هللمطالعإل ،عمللل محاضللرات توعويللة للطلبللة قبللل التسللجيل فللي جميللع التخصصللات-2

  .ما يرغب فيه عن معرفة تامة ليختار الطالب ،على مفهوم التخصص
إجللللراء المزيللللد مللللن الدراسللللات التللللي تتنللللاول الرضللللا الحيللللاتي لللللدى طلبللللة الجامعللللات -3

تللائج دراسللات تناوللللت الرضللا الحيللاتي لللدى طلبللة الجامعلللات الحكوميللة ومقارنتهللا مللع ن
 األهلية.
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 إربد للبحوث والدراسات
 

 متخصصة لة علمية محّكمةمج
 في جامعة إربد األهلية  والدراسات العليا تصدر عن عمادة البحث العلمي

 

، وتنشر المجلة أو أكثرا  يضم عددين مجلدا  واحدا  سنوي   إربد للبحوث والدراساتُتْصدُر مجلة 
لعلوم االقتصادية واإلدارية، والعلوم التربوية، وا ،البحوث العلمية األصيلة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 . كما تنشر المراجعات العلمية والتحقيقات والتعليقات والمقاالت العلمية المختصرةوعلوم الشريعة والقانون
 .في تلك المجاالت

 قواعد النشر في المجلة
 

يجب أن تتوافر في البحث المقدم للنشر شروط البحث العلمي من حيث الجدة واإلحاطة   -1
ً  بإحدى اللغتين العربية واالستقص عدد واإلنجليزية. ويجب أال يزيد أاء والتوثيق، وأن يكون مكتوبا 

، بما في ذلك األشكال والرسومات والمراجع والجداول ثالثين صفحة لىصفحات البحث ع
 والمالحق. 

تعهد يشترط في البحث أال  يكون قد نشر أو قد م للنشر في أية مجلة أخرى، وعلى الباحث أن ي  -2
 ا  عند تقديمه البحث.بذلك خطي  

أو نشر ملخص  إربد للبحوث والدراساتال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور مسبقا  في مجلة   -3
ر على نشره، وبموافقة خطية من رئيس عنه في أي وسيلة نشر أخرى إال  بعد مرور ستة أشه

 التحرير، على أن يشار إلى هذه الموافقة عند إعادة النشر.
تحتفظ المجلة بحقها في أن تحذف  أو تختزل  أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم مع أسلوبها   -4

 في النشر.
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لنفقات التي أنفقت على إذا استرد الباحث بحثه بعد إرساله إلى التحكيم فهو ملزم بدفع جميع ا  -5
 تحكيم البحث.

د مؤلف البحث المنشور بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، باإلضافة إلى  خمس   -6 يزو 
 عشرة مستلة مجانية من بحثه.

باستعمال برنامج وورد مايكروسوفت   A4يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق بحجم   -7
للكتابة العربية، وتكون  14للكتابة اإلنجليزية و  12بحيث يكون البنط وحرف تايمز نيو رومان، 

سم.  ويجب أن يقدم الباحث   2.5المسافات مزدوجة بين األسطر، وتكون الهوامش بعرض  
 ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية واحدة )على قرص ممغنط أو        قرص مدمج(.

سب ورودها في البحث، وتزود بعناوين، وتطبع على أوراق ترقم الجداول واألشكال على التوالي ح - 8
وفي صفحات منفصلة، وترسم أو تطبع بالحبر األسود، وتوضع في  (tracing paper)شفافة 

 نهاية البحث.
 عند وروده  في النص ألول مرة. يمكن استخدام المختصرات  شريطة أن يكتب المصطلح كامال    - 9

 ،يكتب اسمه على البحث بل يكتب على ورقة منفصلة اسمه الكامليجب على الباحث أن ال   - 10
.  وذلك ليبقى وعنوانه مفصال   ،واسم المؤسسة التي يعمل فيها ،ورتبته العلمية ،ووظيفته الحالية

 من أجل التحكيم. االسم مجهوال  
على ، على الباحث أن يكتب ملخصين للبحث: أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية -11

سبع  لىتلي الملخص كلمات دالة ال تزيد عكلمة.  و   150 لىأال يزيد عدد كلمات الملخص ع
 تعر ف بنواحي البحث الرئيسة. 
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يجب على الباحث اتباع المنهج العلمي المستخدم في حقل البحث المعرفي واستعمال أحد  -12
(أو MLAالمراجع: أسلوب إم إل أي)األساليب التالية في االستشهاد في المتن والتوثيق في قائمة 

(في العلوم APA(في العلوم اإلنسانية، أو أسلوب أي بي أي)Chicagoأسلوب شيكاجو )
( AIP( في العلوم الطبيعية، أو أسلوب  أي آي بي )CSEاالجتماعية، أو أسلوب سي إس إي )

 في العلوم التطبيقية.  وهي  كلها متوافرة على اإلنترنت.
أما إذا كانت عربية فيوضع  ،عناوين الكتب والمجالت بالحرف المائل إن كانت أجنبيةيجب كتابة  - 13

 تحتها خط.
إذا استخدم الباحث مصادر ومراجع أجنبية وعربية فعليه أن يعد  قائمتين في ثبت المراجع، مبتدئا  -14

 بالمصادر والمراجع العربية.
 ة إلى:ترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجل  -15

 

 والدراسات العليا عميد البحث العلمي
 ، األردن 21110، إربد  2600جامعة إربد األهلية ، ص.ب 

 224-225فرعي 7056682هاتف 
Email: ij@inu.edn.jo.
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 إربد للبحوث والدراسات
 مجلة علمّية محّكمة

 تصدر عن جامعة إربد األهلية

 قسيمـــة اشتــــراك
 : إربد للبحوث والدراسات مجلةأرجو قبول اشتراكي في 

 لمدة سنة واحدة ابتداء من: ...........................................................
 االسـم: .............................................................................

 ............................... العنوان: ..............................................
............................................................................ 
 قيمة االشتراك: ...................................................................... 

 حوالة بريدية   حوالة بنكية    شيك   طريقة الدفـع: 
 م: .............................  تاريخ:.....................................()رقــ

 )التوقيع: .............................. التاريخ:.....................................(
 داخل المملكة:-أ

 لألفــراد: خمسة دنانير أردنية.
 للمؤسسات: عشرة دنانير أردنية.

 كة:خارج الممل-ب
 لألفــراد: عشرة دنانير أو ما يعادلها.

 للمؤسسات: خمسة عشر دينارا  أو ما يعادلها.
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 اتــــويـــالمحت
 

رقم  اسم الباحث عنوان البحث

 الصفحة

 عمان قيم المواطنة في كتب الدراسات االجتماعية بمرحلة التعليم األساسي في سلطنة 
 

 سعود بن سليمان النبهاني .د

 

1 

 

 

  بقيم التوازن البيئي تجاه النظام  األهليةربد إمدى التزام طلبة كلية التربية في جامعة
 تبعا لمتغير الجنس ومكان السكن البيئي

 40 د. نوال العكور

  درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعالقات اإلنسانية في مدارس البادية
 نفي األرد الشمالية

القطيش حسين مشوح أ.   

 حمد عطا محمد المساعيدأ د.

68 

 المعرفة مجتمع مالمح ضوء في الفلسطيني المستقبل معلم إعداد متطلبات 
 

 96 د. محمود عبد المجيد عساف

  درجة ممارسة طالبات التربية العملية لتخصص األحياء في جامعة ُصحار في سلطنة
 ُعمان للكفايات األدائية في التدريس

 141 فلةد."محمد خير" نواف نوا

 ل نزالكماد.  وعالقته بتحصيلهم األكاديمي األهلية إربدجامعة  ةالحياتي لدى طلب ضاالر  مدى  
األشقرد. وفاء   

174 

 214 الكريم البكر د. فهد بن عبد تقويم أداء تالميذ الصف السادس االبتدائي في مهارات االستماع 

  ايرة مفردات اختبار تحصيلي محكي فاعلية النموذج اللوجستي ثالثي المعلمة في مع
 المرجع في مقرر الرياضيات للصف السابع

 

 د. حمدي أبو جراد
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