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Inquiring Development Signs In 10th Jordanian 
Grader,s Social And Civil Education Textbooks. 

 

Hamed ATalafha, Facuity of Educational and Science, University of 
Jordan, Amman, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at inquiring development signs in 10th 

Jordanian grader’s social and civil education textbooks and exploring 
the point of view of teachers and supervisors and the effect of jobs , 
experience and academic qualifications on the rating of this 
development.The sample of the study consisted of (192) teachers and 
(22) supervisors. To answer the questions of the study, a questionnaire 
was designed, which consisted of (78) items with six domains. Validity 
of the questionnaire achieved by social studies experts' judgements 
cronbach-Alpha was used to find reliability and it was (0.86) which is 
enough to this study.The questionnaire was applied, and then the data 
were gathered and statistically analyzed. The results revealed the 
following: 
- Teachers’ rating for development signs was intermediate for the 

first domain of the three books, but the rating of the whole 
questionnaire and for other five domains were low. 

- Supervisors’ rating varied for every domain with the exception 
of the fourth and sixth domains which was low. 

 - Statistical differences (α = 0.05) were found between teachers’ 
rating and supervisors’ for the first , second and  fifth, and the 
whole questionnaire in favor of supervisors, but no differences 
were found for the third , fourth and sixth domains. 

- There was no effect of the experience and academic 
qualification on supervisors rating. 

- There was an effect of experience on teachers’ rating for the 
signs of development in the first and  second domains in favor 
of teachers with five years experience or less. 

- There was no effect of the academic-education variable in 
teachers rating. 

The study recommended institutions of textbooks authorship to trace 
the current development and to have benefit from the questionnaire of 
this study as criteria for developing books and giving teachers and 
supervisors a role in modernizing and developing textbooks. 
(Keywords: Development, social education, civil education, school 
textbooks, curriculum) 

  

ــردد صــداها  ا ــالم يت ــه     ، لع ــالم كل ــى الع ، الجــزار(بــل ويمتــد تأثيرهــا إل
ــصائص      إذ) 1989 ــي الخـ ــشترك فـ ــي تـ ــشعوب التـ ــع الـ ــبحت جميـ  أصـ

   رغـم  ،الطبيعية والحاجات واآلمال اإلنـسانية متقاربـة إلـى درجـة كبيـرة            
ــدة      ــة والعقيـ ــة والثقافـ ــن حيـــث اللغـ ــا مـ ــا بينهـ ــات فيمـ ــود االختالفـ وجـ

 بل وزاد هـذا االرتبـاط واالعتمـاد         ،(Carne,1988)والدين والفلسفة   
 واخــذ أشــكاال عديــدة مثــل التــرابط االقتــصادي  ،المتبــادل فيمــا بينهــا

وقــد ترتــب علــى ذلــك تقــدم مطــرد وملحــوظ فــي تطــور      ، والجغرافــي
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ـــا كـــان لـــ   عظـــم األثـــر فـــي دفـــع الكثيـــر مـــن   أ هالمعـــارف والعلـــوم  ممـ
تها المجتمعـــات إلـــى إدخـــال تغييـــرات جذريـــة ملموســـة فـــي سياســـا       

واقتــصادياتها ومخططــات تعليمهــا وأســاليب تفكيرهــا وطــرق حياتهــا    
(chapman,1982)  ،         وتفاوتت هذه المجتمعات فـي تغيرهـا وتطورهـا

من حيث قدرتها على االنفتاح نحو الحـديث فـي العلـوم والتكنولوجيـا              
عزمها على االستمرار في تكييـف أسـاليب حياتهـا بمـا يواكـب التغيـر         و

حيـث يـرى عبـد      ،   العـالم فـي الـسنوات األخيـرة        الحضاري الذي شهده  
أن هذه التغيرات المتالحقة تلقي على التربية مزيدا        ) 1989(الخالق  

 اجـل المالءمـة بـين أهـدافها الدائمـة وبـين مـسؤولياته             أمن العبء من    
  .ومهامها الجديدة التي تفرضها طبيعة العصر الحالي

ت المتالحقـة  ولقد اخذ األردن على عاتقـه مواكبـة هـذه التطـورا      
التــي تحــدث فــي العــالم اليــوم إليمانــه الراســخ بــأن التطــور ســمة مــن     

والتغييــر  هدفــه فـي ذلــك اإلنمـاء والتعــديل والتحـسين   ، سـمات الحيـاة  
، )1998، ســواقد(نحــو األفــضل بمــا يتناســب والظــروف المــستجدة  

ــاة     : حيـــث يـــشهد األردن تحـــوال واضـــحا فـــي مختلـــف مجـــاالت الحيـ
 والتحول الـديمقراطي والحيـاة الحزبيـة وحقـوق          كالتحول نحو السالم  

ــم       ــو نظـــ ــع نحـــ ــه الواســـ ــة والتوجـــ ــة الفكريـــ ــوق الملكيـــ ــرأة وحقـــ المـــ
 عـن ارتفـاع مـستوى       ةكمـا أدت الزيـادة الـسكانية الناجمـ        . المعلوماتية

 ظهــور مــشكلة  ىالمعيــشة وتحــسين الخــدمات الــصحية فــي األردن إلــ   
 منهـا وخلـق فـرص      البطالة التـي عكفـت الحكومـات المتتاليـة إلـى الحـد            

 كما ارتـبط بهـذه      ،وكان آخرها مراكز اإلعداد والتدريب المهني     ،  عمل
الزيادة السكانية مفهوم تنظيم األسرة الذي تحاول الحكومة نشره في          
المجتمــــع بكافــــة الوســــائل مــــن خــــالل إقامــــة الجمعيــــات أو البــــرامج  

   .التوعوية في الصحف والتلفاز وغيرها من وسائل اإلعالم المختلفة
لقد اصبح العالم اليـوم قريـة صـغيرة بـسبب التقـدم التكنولـوجي               

أصــــــبحت الــــــنظم االقتــــــصادية و ،وثــــــورة المعلومــــــات واالتــــــصاالت
والــسياسية والثقافيــة والتكنولوجيــة فــي دول العــالم المختلفــة متــصلة   

ولم يعد الطالب مواطنًا في مجتمعـه المحلـي فقـط بـل           ،  بعضًاببعضها  
صبح يعيش في عصر سـريع التغيـر       أو،  وليصبح مواطنًا في مجتمع د    أ

يتطلب مهارات ومعلومات تساعده علـى العـيش فـي عـصر المعلومـات              
)Werner, 1996 ; Bushell & Dyer, 1994 .(  

ــديا واضـــحا للتربـــويين و واضـــعي     شـــكلت هـــذه التطـــورات تحـ
ــي األردن   ــية فــ ــب المدرســ ــاهج والكتــ ــة  ،المنــ ــبحت العمليــ ــث أصــ  بحيــ

 لمواكبــة الكتــب المدرســية بحاجــة إلــى تطــويرالتربويــة بكاملهــا ومنهــا 
ويتنـــــاول التطـــــوير جميـــــع األنظمـــــة   "هـــــذه التغيـــــرات المتـــــسارعة،

ــه     ــاحي حياتــ ــتى منــ ــدها اإلنــــسان إلدارة شــ ــي أوجــ والمؤســــسات التــ
والنظــام التربــوي واحــد مــن اخطــر الحقــول فــي  . وأنــشطته المتعــددة

ــة المجتمـــع  ، حيـــاة اإلنـــسان ــه المؤســـس، وأهـــم مؤســـسة فـــي بنيـ ة ألنـ
المعنية بإعداد الناشـئة وبنـاء المـستقبل وفـق تـصور شـامل وسياسـة           

،  فالتربية هي اإلعداد للحيـاة     ،وبرامج متقدمة ،  ونظم محكمة ،  واضحة
  ).1988، وزارة التربية والتعليم" ( بل إنها الحياة ذاتها 

وبالتــالي فقــد جــاءت مــؤتمرات التطــوير التربــوي لــتعكس هــذا     
د اهــتم مــؤتمر التطــوير التربــوي األول فقــ، رض الواقــعأالتوجــه علــى 

التطوير التربوي  قد بدأ    و ،في األردن بتنفيذ مشروع شامل لإلصالح     

 كالبنـــاء ، وتنـــاول مـــدخالت النظـــام التربـــوي 1990مـــع إطاللـــة عـــام  
ــصادر واألدوات      ــن المـ ــزات مـ ــة والتجهيـ ــق التربويـ ــي والمرافـ المدرسـ

ــة ــوي كال  ،التعليميـ ــام التربـ ــات النظـ ــاول عمليـ ــا تنـ ــاهج والكتـــب   كمـ منـ
 بمـا يكفـل تحـسين       ،المدرسية وإعداد المعلمين أثناء الخدمـة وقبلهـا       

نوعيــة التعلــيم مــن جميــع جوانبــه تحقيقــا لألهــداف الوطنيــة المجمــع     
  ).1998، سواقد(عليها للنظام التربوي 

 التطــورات والتغيــرات التــي طــرأت وتطــرأ هولــضمان مواكبــة هــذ
بــد لنــا مــن منــاهج و كتــب     علــى مجتمعنــا وعلــى العــالم بأســره فــال      

. مدرسية تعكس كل هذه المفاهيم والتطورات التـي تحـدث فـي العـالم             
 فــي مختلــف جوانــب الشخــصيةبحيــث تــؤدي إلــى إيجــاد مــواطن نــام  ،

 للحياة من خـالل تنميـة المهـارات الفكريـة         ًال متكام ًامواطن معّد إعداد  
ــر كافــة    ، لديــه ــه مــن ممارســة مهــارات التفكي  علــى والقــدرة، ممــا يمكن

ــة والـــسياسية واالقتـــصادية    ــة المـــشكالت والقـــضايا االجتماعيـ مواجهـ
وبـــذلك يـــصبح مواطنـــا ذا ،  وتفحـــصهاوغيرهـــا فـــي مجتمعـــه والعـــالم

شخصية متوازنة قادرا على اتخاذ القرار الـسليم و المـشاركة الفاعلـة           
وقــادرًا علــى التعامــل بعقالنيــة مــع التزايــد ، فــي قــضايا مجتمعــه وأمتــه

  ).1995، زيادات( اكل المعرفة التي تزداد كل يوم السريع في هي
ولمــا كانــت التربيــة تعــد وســيلة رئيــسة لتطــور المجتمعــات فــي    
كافة مجاالتها وإعداد مواطنين صالحين وأجيال صـاعدة تعتمـد علـى         

 فـإن منـاهج التربيـة االجتماعيـة         ،مبدأ التفكير العلمـي وتـؤمن بـالتغيير       
مــن غيرهــا فــي تعلــيم الـــنشء     تعــد مــسؤولة اكثــر    وكتبهــا  والوطنيــة  

كـون الهـدف األساسـي والمعلـن لهـا هـو       ، وأسـسه  مبادئ هذا التطـور   
المتوافق مع نفسه وبيئته ومجتمعه ووطنه      " إيجاد المواطن الصالح  "

  إذاً فـال بـد مـن إعـادة النظـر         ). 1989،  الجـزار (وأمته والعالم بأسـره     
ت الجديـدة  في الكتب المدرسية وتطويرها وتحديثها لتواكب المتغيـرا      

  . مع زمانه وعصره الذي يعيشمنسجممن اجل إعداد جيل 
 فهـو األداة   النظام التعليمي،مدرسي بحق جوهريعتبر الكتاب ال 

ومـا  ،  التي تتوصل بها المدرسة لتحقيق األهـداف التربويـة المرسـومة          
 فإن الكتب المدرسـية     ،دامت هذه األهداف تشتق من أهداف المجتمع      

ــرآة تعكـــس  ــا هـــي إال مـ ــه   مـ ــع التـــي تتـــرجم عـــن نظمـ  ظـــروف المجتمـ
فالكتـب وظيفيـة     .االجتماعية واتجاهاته السياسية وأحواله االقتصادية    

غ أهـداف  نها الوسيلة التي تتخذها الدولة لبلـو      إفي طبيعتها من حيث     
فمــن الطبيعــي أن مــا يــصيب . ق أهدافــهالمجتمــع الــذي تخدمــه وتحقــ

عيــة تــنعكس علــى   المجتمــع مــن تغيــرات سياســية واقتــصادية واجتما    
  المنـــاهج والكتـــب المدرســـية التـــي تعكـــس نـــبض المجتمـــع وإيقاعـــه        

  ). 1995، أبو غريب(
 ويتمتع الكتاب المدرسـي مهمـا كـان شـكله أو مـضمونه قـديما               

في العصر الحالي بأهمية بالغة كونه المصدر الذي يمّكن الطلبة من            و
ه فــي وممــا يزيــد مــن أهميتــ، تحقيــق أهــداف المنهــاج المحــددة ســلفا

هـم  أمـن   الطلبـة باعتبـاره   همفر فـي حـوزة جمـيع   اهـذا المجـال انـه متـو    
كثر من  أ الطالب المعرفة بمكوناتها األساسية      اجع التي يأخذ منه   االمر

 وبمــا يتــضمنه مــن القــيم واالتجاهــات والمهــارات  ،غيــره مــن المــصادر
كمـا  ،  الضرورية المراد إكسابها لجميـع الطلبـة بـصورة منظمـة ومرتبـة            

، كتاب المدرسـي وسـيلة يـتعلم الطالـب مـن خاللهـا تعلمـا ذاتيـا                 ال يعد
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؛أبــو 1988، اللقــاني و بــرنس (فيكتــسب مهــارات القــراءة والمطالعــة    
  ).1986، حلو

ــذ      ــسة لتنفيـ ــي أداة رئيـ ــاب المدرسـ ــّد الكتـ ــر يعـ ــن جانـــب آخـ ومـ
ــنهج داخــــل الــــصف   ــث يــــرى عالونــــة   ، المــ ان الكتــــاب ) 1990(حيــ

ــه    ن يوصــف فــي المــدار  أالمدرســي يمكــن   ــصفة عامــة بأن ــة ب س العربي
ن المدرســــة العربيــــة فــــي واقعهــــا التعليمــــي  إ إذ ،المــــرادف للمنهــــاج

تــستخدم الكتــاب المدرســي باعتبــاره مرجعــًا رئيــسًا للعمليــة التعليميــة  
  .خر لهذا فإنه من الضروري أن يخضع للتقويم من حين آل،التعلمية

 لقـــد بـــذلت العديـــد مـــن الـــدول الكثيـــر مـــن الجهـــود لتحـــسين  
الكتاب المدرسي وتحديثه في مختلف نواحيـه مـن حيـث الـشكل العـام       

 وأسـلوب عـرض     ،)المحتـوى ( وإخراجه الفني والمادة العلمية      ،للكتاب
ــا  ــه واألهـــداف والوسـ ــويم، مادتـ ــة والتقـ  بهـــدف ئل واألنـــشطة التعليميـ

ــي       ــاب المدرسـ ــه الكتـ ــون عليـ ــب أن يكـ ــا يجـ ــى مـ ــول إلـ ــرى . الوصـ ويـ
كونـــات أساســـية يتـــضمنها الكتـــاب  التربويـــون أن هنـــاك مواصـــفات وم

أن المكونات األساسـية للكتـاب      ) 1998،  إبراهيم( يرى   إذ. المدرسي
المدرسي تـتلخص فـي المحتـوى وطريقـة تنظيمـه وعرضـه والوسـائل               
التعليميــة ومــدى تنوعهــا ومالءمتهــا وشــكل الكتــاب وإخراجــه وكفايــة   

ب أن  فترى أن الكتاب يجـ    ) 1996،  عبد الغني (أما  ،  المؤلف وفلسفته 
يتـــضمن القـــيم والمهـــارات واالتجاهـــات الهامـــة المـــراد توصـــيلها إلـــى  

ــة بــصورة مرئيــة ومنظمــة،    ، الــسليمان( فــي حــين يؤكــد  مجتمــع الطلب
 يتناســـب مـــع عمليـــات التفكيـــر المـــراد أهميـــة وضـــع محتـــوًى) 1996

ــع عــدم        ــر م ــرة للتفكي ــاب المدرســي أســئلة مثي ــا وتــضمين الكت تحقيقه
 ألن هنـاك    ؛ استرجاع المعلومات والحقـائق    إهمال األسئلة التي تتطلب   

وبهــذا الــصدد  . عالقــة جدليــة بــين أدنــى مــستويات التفكيــر وأعالهــا    
ضــرورة أن يتــضمن الكتــاب  ) 1980(يؤكــد كــل مــن دبــور والخطيــب  

المدرســي فــي التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة أســئلة تحفــز الطلبــة علــى  
المـادة الـسابقة    وتـساعد علـى الـربط مـع     ،المزيد من البحث واالطالع   

ويتفـق مـع    ،  وتمكنهم من التحليل واالستنتاج وتراعي فروقهم الفرديـة       
 أن الكتــاب حيــث يريــا ) 1982(ل مــن دمعــة ومرســي  هــذا االتجــاه كــ 

 فيــه التمرينــات والتــدريبات والمــشروعات   تتــوافرالمدرســي يجــب أن  
 بحيث تلبي حاجات الطلبة القرائيـة وتـدربهم علـى           ،واألسئلة التفكيرية 

دهم علـى النقـد والمقارنـة بـين األفكـار واآلراء            عـوّ تتفكير والتحليل و  ال
  . والمعلومات

 الكتـاب المدرسـي يقلـل مـن     ي فـ تفر هـذه المواصـفا    إن عدم تـو   
 فينحـصر اهتمـامهم فـي      ،قيمته بالنسبة للطلبـة ويعيـق اسـتفادتهم منـه         

مجـاور  (  من المعارف واألفكـار والمعلومـات والمهـارات     محدودةٍ دائرٍة
  ).1987، ديبوال

ــة قــد       ــة والوطني ــة االجتماعي إن تبنــي فكــرة تحــديث كتــب التربي
 لتوصـــــيات  مـــــع هـــــذا التـــــصور المعاصـــــر وملبيـــــةًًجــــاءت متماشـــــيةً 

المؤتمرات التربويـة الوطنيـة والدراسـات واألبحـاث واآلراء فـي مجـال           
 هــــا وتقويمهــــاوتطوير تحــــديث كتــــب التربيــــة االجتماعيــــة والوطنيــــة

عمليــة تحــديث الكتــب المدرســية وتطويرهــا     حيــث كانــت  . هــاوتحليل
 لمـا تمثلـه   ،وتقويمها محورًا الهتمام الباحثين محليًا وعربيـًا وعالميـاً      

هــذه العمليــة مــن خطــوة هامــة مــن خطــوات تحــديث النظــام التعليمــي   
  . بشكل كامل ه وتقويمهوتطوير

ــدفود     ــرى ليــ ــدة أجــ ــات المتحــ ــي الواليــ  (Ledfoud,1985)ففــ
، مجموعــة كتــب فــي مــادة التربيــة االجتماعيــة  لتحليــل محتــوى دراســًة

بهدف معرفة التغيـرات التـي حـدثت فـي مجـال التربيـة االجتماعيـة فـي                  
ــرة  ــتخدم التحليـــل الكمـــي لمحتـــوى كـــل   ، )م1983-1969(الفتـ واسـ

التغيرات التي سـعى للحـصول عليهـا مـن حيـث اإلدارة             فيه  كتاب حدد   
شـــملت األســـاليب  و،والتنظـــيم وتطـــور التربيـــة االجتماعيـــة وتاريخهـــا

وتــم قيــاس  ، وطــرق التــدريس والبــرامج الخاصــة بالتربيــة االجتماعيــة   
ــز كــل بــاب مــن     عــدد  التركيــز علــى المحتــوى مــن حيــث   بــواب أتركي

وأظهــرت النتــائج عــدم ، الكلمــات ونــسبتها مــن المحتــوى العــام للكتــاب
  .حدوث أي تغيير خاص مع مرور الزمن

 وأجـــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن جينـــــــــــــــــاجيلو وكـــــــــــــــــابالن    
(Giannagelo&Kaplan,1992) دراســـة كـــان هـــدفها تقـــويم أربعـــة 

كتــــب جديــــدة فــــي التربيــــة االجتماعيــــة المــــستخدمة فــــي المــــدارس  
 وتـم تقـويم كـل كتـاب باسـتخدام           ،الحكومية في والية تنسي األمريكية    

ــة  ــة  ،معــــايير تــــضمنت مــــستوى االنقرائيــ ــاهيم المعروضــ  وعــــدد المفــ
 وتحليـل  ،المـشكالت  ومدى التركيز على تنمية مهـارات حـل         ،وتتابعها

 للمجــال المعرفــي )بلــوم(أســئلة الكتــاب فــي ضــوء مــستويات تــصنيف  
 ودلت النتائج أن الكتب األربعة لـم تـراع   ،وأنماط التقويم في كل كتاب    

  .هذه المعايير بشكل كلي بل بشكل جزئي فقط
 إلــى تقــويم المنهــاج  (Brophy,1992)وهــدفت دراســة بروفــي  

ــوطني للتربيـــة االجتماعيـــة فـــي     المرحلـــة االبتدائيـــة فـــي الواليـــات    الـ
 المجــاالت الرئيــسة ،المتحــدة األمريكيــة وكــان محــور اهتمــام الدراســة 

  والوســـــائل  ،وأســـــلوب العـــــرض ، األهـــــداف والمحتـــــوى : التاليـــــة 
وقـد أشـارت النتـائج إلـى        . والتقـويم ،  واألنـشطة والواجبـات   ،  التعليمية

،  المتعلمـين  أن األهداف لم تكن مـصوغة بداللـة الفعـل الـسلوكي عنـد             
 على المستويات العقلية العليا كالتحليـل والتركيـب وإصـدار           ولم تركز 
ــام ــتم بالمبـــادئ       ، األحكـ ــم يهـ ــائق ولـ ــز علـــى الحقـ ــوى يركـ وأن المحتـ

ــية  ــار األساســـ ــافة إلـــــى غيـــــاب ، وعـــــرض األفكـــ  التكامـــــل فـــــي باإلضـــ
ــر الناقــد    ، موضــوعاته ــة التفكي ــه علــى تنمي ــا الوســائ ، وعــدم قدرت  لأم

  .واألنشطة متنوعة ومتعددة، كانت متنوعة وكثيرةالتعليمية فقد 
فقــد بينـت دراســته أن تقــديرات المــشرفين  ) 1993(أمـا خليــل  

ــة الغــوث الدوليــة لمــدى مالءمــة كتــب       التربــويين والمعلمــين فــي وكال
علـى مجـاالت    ،  التربية االجتماعية والوطنية للصف الخـامس األساسـي       

الوسـائل  و،  لغـة الكتـاب   و،  إخـراج الكتـاب وشـكله     "أداة الدراسة الستة    
 ،"التقــويمو، أســلوب عــرض المحتــوىو، محتــوى الكتــابو، التعليميــة

ــطة  ــة متوسـ ــوح    ،كانـــت بدرجـ ــي وضـ ــصورًا فـ ــائج قـ ــرت النتـ ــا أظهـ  كمـ
ــرة  ــة كبيـ ــام تفتقـــر   ، الخـــرائط بدرجـ ــة بـــشكل عـ ــائل التعليميـ وأن الوسـ

وأن ،   وأنهـا غيـر كافيـة بالنـسبة للمـادة التعليميـة            ،للتشويق والجاذبية 
محتــــــوى ال يعــــــالج المــــــصطلحات والتعبيــــــرات الفنيــــــة وال يهــــــتم  ال

 وفــي مجــال أســلوب  ،وال يراعــي ميــول الطلبــة وحاجــاتهم  ، باألنــشطة
عرض المحتوى ال يستخدم أسـلوب التفكيـر وال يقـدم األفكـار بـشكل               

وأن أســــئلة التقــــويم ال تقــــيس مختلــــف جوانــــب  ، مــــنظم ومتسلــــسل



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 4

 تقــيس المجــال الوجــداني  وال، وال تراعــي الفــروق الفرديــة،المحتــوى
وأمـــا مـــواطن القـــوة فـــي الدراســـة فكانـــت فـــي إخـــراج  . والنفـــسحركي

، حيــث أشــارت النتــائج إلــى وضــوح الطباعــة وجــودة الــورق       ، الكتــاب
كـــذلك تناســـق لغـــة الكتـــاب فـــي الوحـــدات      ، وتناســـق حجـــم الكتـــاب  

وفـــي مجـــال التقـــويم أشـــارت النتـــائج إلـــى وضـــوح ، الدراســـية الـــثالث
  .األسئلة

تقـويم كتــب  "دراسـة بعنـوان   ) 1994(ين أجـرى الطــورة  فـي حـ  
ــة للـــصف الـــسادس األساســـي فـــي     ــة االجتماعيـــة والوطنيـ مـــادة التربيـ

وقـد طـور الطـورة اسـتبانة غطـت          ،  "األردن من وجهـة نظـر المعلمـين       
ــرض      ــلوب العـ ــوى  وأسـ ــة والمحتـ ــي والمقدمـ ــراج الفنـ ــاالت اإلخـ ، مجـ

  :لى ما يليودلت النتائج ع. والتقويم، والوسائل واألنشطة
، ضل مجاالت الكتب الثالثة تقديرًاافمجال اإلخراج الفني كان  -

ي التاريخ في كتاَباقلها تقديرًا مجال وسائل التقويم وكان 
مجال المقدمة في كتاب كما هو الحال أيضًا في  ،والجغرافية

  . التربية الوطنية
نالت مجاالت اإلخراج الفني والمقدمة والمحتوى تقديرات  -

في حين نالت بقية المجاالت تقديرات ، في كتاب التاريخعالية 
 .متوسطة

جاءت جميع مجاالت كتاب الجغرافية في مستوى التقدير  -
 .العالي

جاءت جميع مجاالت كتاب التربية الوطنية في مستوى التقدير  -
العالي باستثناء مجالي المقدمة ووسائل التقويم اللذين جاءا 

 .في مستوى التقدير المتوسط
 الجغرافية والتربية الوطنية تقديرًا عاليًا في حين نال كتابال نا -

 . ًاكتاب التاريخ تقديرًا متوسط
بدراسة هدفت إلى تقـويم كتـب التربيـة         ) 1994(وقام الخريشة   

االجتماعية للصف السادس من وجهة نظـر المعلمـين والمـشرفين فـي             
رئيـسة   علـى سـتة مجـاالت        ضوء قائمة معايير أعدها الخريشة موزعـةً      

، والوسـائل التعليميـة   ،   وغـرض محتـواه    ،هإخـراج الكتـاب ومحتـوا     : هي
وقـد أظهـرت النتـائج مــا    . والتــدريبات، واألسـئلة ، واألنـشطة التعليميـة  

  :يلي 
 بالشكل واإلخراج بدرجـة عاليـة       ةتحققت معايير المجال المتعلق    -

  .لدى المعلمين والمشرفين
جــة عاليــة لــدى  بــالمحتوى بدرةتحققــت معــايير المجــال المتعلقــ -

 .وبدرجة متوسطة لدى المشرفين، المعلمين
 بعـرض محتـوى الكتـاب بدرجـة        ةتحققت معايير المجـال المتعلقـ      -

 .وبدرجة ضعيفة لدى المشرفين، متوسطة لدى المعلمين
 ومعــايير ، بالوســائل التعليميــةةتحققــت معــايير المجــال المتعلقــ  -

 ةجـال المتعلقـ    ومعـايير الم   ، باألنشطة التعليميـة   ةالمجال المتعلق 
 .باألسئلة بدرجة ضعيفة لدى كل من المعلمين والمشرفين

تحققت معايير المجـاالت الـستة مجتمعـة بدرجـة متوسـطة لـدى               -
  . من المعلمين والمشرفينكلٍّ

ــة   ــة ربايعــ ــدفت دراســ ــة   ) 1999(وهــ ــب التربيــ ــويم كتــ ــى تقــ إلــ
ــية     ــصفوف األساســـ ــسطينية للـــ ــة الفلـــ ــة والوطنيـــ ــع "االجتماعيـــ الرابـــ

ومـن خـالل اسـتبانة      ،  مـن وجهـة نظـر المعلمـين       " السادسوالخامس و 
فقـــرة موزعـــة علـــى خمـــس ) 56(موحـــدة للكتـــب الثالثـــة مكونـــة مـــن  

ومحتـــوى ، واإلخـــراج الفنـــي للكتـــاب، أهـــداف الكتـــاب: مجـــاالت هـــي 
وطبقــت االســتبانة . والتقــويم، والوســائل واألنــشطة التعليميــة ، الكتــب
تـــــائج باســـــتخدام وقـــــد أظهـــــرت الن، معلمـــــًا ومعلمـــــة) 302(علـــــى 

المتوسطات الحسابية لدرجـة تقـديرات مجـاالت الدراسـة الخمـسة أن             
مجــال اإلخــراج الفنـــي للكتــب الثالثـــة مجتمعــة احتـــل المرتبــة األولـــى      

علـى  مجـال األهـداف والمحتـوى       حـصل   و،  وبدرجة تقدير كبيـرة جـداً     
مجـال التقـويم والوسـائل واألنـشطة التعليميـة       أما  ،   تقدير كبيرة  درجة

  . تقدير متوسطةصل على درجةفقد ح
فقــد ســعت إلــى تحليــل األســئلة    ) 2000(أمــا دراســة ســليمان  

األول : فــي الــصفوف الثالثــة    وتــصنيفها  المتــوفرة فــي كتــب التــاريخ    
والثاني والثالث اإلعدادي في سوريا وفـق المجـاالت الثالثـة المعرفيـة            

درات وتحديد نـسبة األسـئلة التـي تتطلـب قـ     ،  واالنفعالية والنفسحركية 
وأظهـرت  .  ونسبة األسئلة التي تتطلب قدرات عقليـة عليـا         ،عقلية دنيا 
تركيـــز األســـئلة علـــى المجـــال المعرفـــي ومـــستوياته الـــدنيا   : النتـــائج 

ــة، تــــذكر( ــا نــــسبته   ،)تفــــسير، ترجمــ  إذ حقــــق المجــــال المعرفــــي مــ
 بينمـا لـم تتجـاوز نـسبة         ،من مجموع األسئلة فـي الكتـب      %) 95.45(

 %).4.55( االنفعالي والحس حركي األسئلة في المجالين
 & Kendall, Schoch)أمـا دراسـة كينـدال وسـكوتش ويونـغ      

Yong, , 2000)   فقــد هــدفت إلــى اختيــار معــايير موثوقــة لخمــس 
 لتطــــوير منــــاهج بوصــــفها محتــــوى مثاليــــًاواليــــات أمريكيــــة وضــــعت 

ــاريخ   ــا والت ــا الجغرافي ــى أن أهــم   ، للمــراح جميعه وأشــارت الدراســة إل
 والمهـارات المهمـة التـي       ،تحديـد المعرفـة   : الجغرافية هي   موضوعات  

ــة     ــة أن يتعلموهــا بموضــوع الجغرافي ــة  ، يجــب علــى الطلب وإنتــاج وثيق
وتحديــــد المعــــايير الجغرافيــــة ، أساســــية تــــنظم المعرفــــة والمهــــارات

  .للمراحل الدراسية المختلفة
 بدراســة هــدفت إلــى    (Harrison, 2001)كمــا قــام هارســون   

تربيــــة االجتماعيــــة والوطنيــــة فــــي مجتمــــع متعــــدد   تطــــوير منــــاهج ال
نها أحيث أشار إلى ضرورة تطوير هذه المناهج التي مـن شـ           ،  الثقافات

 ضــم المنهــاج إذ، مــساعدة الطلبــة علــى فهــم ثقــافتهم وثقافــة اآلخــرين
ــة    ــاور التاليــ ــد المحــ ــات  : الجديــ ــة الثقافــ ــة ومقارنــ ــيح ، الثقافــ وتوضــ

والتطــــورات ، ت المختلفــــةالمفـــاهيم مــــع إعطــــاء األمثلــــة مــــن الثقافــــا 
ــة ــة للمعرفـ ــة ، المختلفـ وقـــد خلـــص . وطـــرق حـــل المـــشكالت الخالفيـ

ــى أن هــذا المنهــاج مــن     جــل أن يحقــق أهدافــه يجــب أن   أهارســون إل
 وذلـك باسـتخدام    ،يتبنى بطريقة تؤكد معرفة الطلبة للثقافـات األخـرى        

  .التفكير الناقد وتحليل االتجاهات والسياسات والظروف االجتماعية
دراسة هدفت إلى الكشف عـن مـدى        ) 2001(أجرى المساد   و  

ــي       ــة فـ ــة الثانويـ ــة للمرحلـ ــة والوطنيـ ــة االجتماعيـ ــب التربيـ ــضمين كتـ تـ
وذلـك  ،  األردن لمنطلقات التطوير التربـوي الخاصـة بالكتـب المدرسـية          

مــن خــالل تقيــيم محتــوى كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة مــن قبــل 
 أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن وقــــد،  وتحليلــــهالمعلمــــين والمــــشرفين

األهــــداف التعليميــــة والمحتــــوى راعــــت المــــستوى المقبــــول تربويــــا  
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كمـا تفتقـر نهايـة      ،  وأن األهداف التعليمية معرفية في مجملهـا      ،  80%
  .وأن المحتوى غير مثير للتفكير، كل وحدة دراسية إلى خالصة

دراسـة هـدفت إلـى معرفـة وجهـات نظـر            ) 2002(أجرى دعيس   
طلبـة فـي تقيـيمهم لكتـاب الجغرافيـة الطبيعيـة والـسياسية         المعلمين وال 

للــصف الثــاني الثــانوي األدبــي مــن حيــث محتــوى الكتــاب وأنــشطته         
كمــا حاولــت ، ووسـائله ومقدمتــه وشــكله العــام وطريقــة إخراجــه الفنــي 

ثــر المؤهــل العلمـــي المــسلكي للمعلمــين فـــي     أالدراســة الكــشف عـــن   
وقــًا جوهريــة بــين تقــديرات  وجــاءت النتــائج بــأن هنــاك فر ، تقــديراتهم

وأن تقـديرات المعلمـين للكتـاب    ،  المعلمين والطلبة ولصالح المعلمـين    
ــاني مــن   ، بــشكل عــام جــاءت فــي المــستوى المتوســط     وأن الكتــاب يع

ضعف في محتواه وأنـشطته ووسـائله ومقدمتـه وشـكله العـام وطريقـة               
في حين لـم تظهـر النتـائج وجـود فـروق بـين تقـديرات             . إخراجه الفني 

  .المعلمين تعزى للمؤهل العلمي المسلكي
ــداد األداة        ــي إعـ ــات فـ ــذه الدراسـ ــن هـ ــث مـ ــتفاد الباحـ ــد اسـ وقـ

وكذلك أفاد منها عند عرض النتـائج  ، المستخدمة في الدراسة الحالية   
  .  ومناقشتهاالتي توصلت إليها هذه الدراسة

سـعت هـذه الدراسـة إلـى تقـصي مالمـح            : مشكلة الدراسـة وأسـئلتها    
ــي   ــديث فـ ــيم     التحـ ــة التعلـ ــة لمرحلـ ــة والوطنيـ ــة االجتماعيـ ــب التربيـ كتـ

وذلك . األساسي في األردن وتحديدا الصف العاشر من هذه المرحلة         
  : من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية 

ــسؤال األول  ــح     : الـ ــويين لمالمـ ــشرفين التربـ ــديرات المـ ــة تقـ ــا درجـ مـ
التحديث فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة للـصف العاشـر               

  األساسي ؟
مــا درجــة تقــديرات المعلمــين لمالمــح التحــديث فــي     : الــسؤال الثــاني 

  كتب التربية االجتماعية والوطنية للصف العاشر األساسي؟
  إحــــــــصائيةذات داللــــــــة هــــــــل توجــــــــد فــــــــروق : الــــــــسؤال الثالــــــــث

ــويين  ) 0.05 = ∝( ــشرفين التربــ ــديرات المــ ــين تقــ ــين ،بــ  وبــ
ــديرات  ــب ال    تقـــ ــي كتـــ ــديث فـــ ــح التحـــ ــين لمالمـــ ــة المعلمـــ تربيـــ

االجتماعيــــة والوطنيــــة للــــصف العاشــــر األساســــي تعــــزى إلــــى   
  الوظيفة ؟

ــع  ــسؤال الرابـــــ ــروق   :  الـــــ ــد فـــــ ــل توجـــــ ــة هـــــ ــصائيةذات داللـــــ    إحـــــ
بـــين تقــــديرات المـــشرفين التربــــويين لمالمــــح   ) 0.05 = ∝(

التحديث فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة للـصف العاشـر               
  األساسي تعزى إلى خبرتهم ؟

ــامس  ــسؤال الخــــ ــروق   : الــــ ــد فــــ ــل توجــــ ــة هــــ ــصائية ذات داللــــ    إحــــ
بـــين تقــــديرات المـــشرفين التربــــويين لمالمــــح   ) 0.05 = ∝(

التحديث فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة للـصف العاشـر               
  المسلكي ؟-األساسي تعزى إلى مؤهلهم العلمي

ــسادس   ــسؤال الــــ ــروق : الــــ ــد فــــ ــل توجــــ ــة هــــ ــصائية ذات داللــــ    إحــــ
مــين لمالمــح التحــديث فــي  بــين تقــديرات المعل) 0.05 = ∝(

ــر األساســـي     ــة للـــصف العاشـ ــة والوطنيـ ــة االجتماعيـ كتـــب التربيـ
  تعزى إلى خبرتهم ؟

ــة هـــــــل توجـــــــد فـــــــروق : الـــــــسؤال الـــــــسابع     إحـــــــصائية ذات داللـــــ
بــين تقــديرات المعلمــين لمالمــح التحــديث فــي   ) 0.05 = ∝(

ــر األساســـي     ــة للـــصف العاشـ ــة والوطنيـ ــة االجتماعيـ كتـــب التربيـ
   المسلكي ؟-م العلمي تعزى إلى مؤهله

  أهمية الدراسة
تظهر أهمية الدراسة في كونها تتعلق بمادة التربية االجتماعيـة            -

والوطنية تلك المادة التي لها دور مهم في تعزيز التفكير الناقد           
للطالب من خالل ما تتـضمنه مـن حـوداث ومـشكالت وتحـديات              

ــة ــة االجتماعيـــ تحـــديثلـــذا فـــإن ، فكريـــة وتاريخيـ ة  كتـــب التربيـ
ــة  ــويره والوطنيـ ــة   وتطـ ــايير مدروسـ ــى معـ ــائم علـ المـــستمر والقـ
 فــــي تحقيـــق الهــــدف الجـــوهري للتربيــــة االجتماعيــــة   يـــسهمان 
  .والوطنية

تظهـــر أهميـــة الدراســـة فـــي كونهـــا تـــسعى إلـــى كـــشف المالمـــح   -
التحديثية فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة والمتمثلـة فـي         

رات التـــي يـــشتمل  التـــي تـــم تحديـــدها والفقـــ،المجـــاالت الـــستة
عليها كل مجال من المجـاالت المـذكورة مـن خـالل مـا تتـضمنه                
من مشكالت وأفكار وحقـائق ومفـاهيم وتحـديات فكريـة جديـدة       
طرأت على مجتمعنا األردني اجتماعيا وتربويا فـي نهايـة القـرن            

 .العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين
ائــدة علــى لجــان مــن المتوقــع أن تعــود نتــائج هــذه الدراســة بالف  -

ــيم   ــة والتعلـ ــأليف الكتـــب فـــي وزارة التربيـ ــا ، تـ وأن يـــستفيد منهـ
 . على حد سواءون والمشرفونالمعلم

تبــصير المعلمــين والمــشرفين بمــا يجــب أن تــشتمل عليــه كتــب    -
 .التربية االجتماعية والوطنية مما هو حديث

ــاين فــي طــرح المــواد        - تــستطيع هــذا الدراســة كــشف مــدى التب
 وإلــى أي ،مــن خــالل منــاهج العلــم المختلفــة تهاومناقــشالعلميــة 

مــدى تعــرض الكتــب حقــائق واضــحة ضــمن مــنهج واضــح نحــو     
 . توجه معاصر في عرض المادة العلمية

  التعريفات اإلجرائية
لـــى عمليـــة إو الـــدالالت التـــي تـــشير أهـــي المؤشـــرات : مالمــح   -

 .التحديث  التي سعت الدراسة الحالية للكشف عنها
ــديث  - ــة : التحـ ــصورة    عمليـ ــأتي بـ ــستمرة تـ ــة ومـ ــة منظمـ مخططـ

ــب       ــاهج والكتـ ــال المنـ ــي مجـ ــة فـ ــورات الحديثـ ــع التطـ ــة مـ متوافقـ
وتــم تمثيلهــا بــالفقرات  . المدرســية التــي تفرضــها طبيعــة الحيــاة 
الــشكل العــام  واإلخــراج  (الــواردة فــي مجــاالت الدراســة الــستة   

والمحتـــــوى   ، واألهـــــداف ، وأســـــلوب عـــــرض الكتـــــاب   ، الفنـــــي
  ). والتقويم، والوسائل واألنشطة

 التــي تقررهــا هــي الكتــب  : كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة     -
وزارة التربية والتعليم على طلبة الصف العاشـر األساسـي للعـام         

تــاريخ العــرب  "التــي تــشمل كتــب  ، م2003 / 2002الدراســي 
 ".التربية الوطنية والمدنيةو، جغرافية األردنو، الحديث

ــة وا  - ــة االجتماعيـــ ــو التربيـــ ــة معلمـــ ــذين  : لوطنيـــ ــون الـــ المعلمـــ
ــر     ــة للـــصف العاشـ ــة والوطنيـ ــة االجتماعيـ ــادة التربيـ يدّرســـون مـ
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ــي      ــام الدراســــــ ــة للعــــــ ــدارس الحكوميــــــ ــي المــــــ ــي فــــــ األساســــــ
 .م2002/2003

ــون   - ــشرفون التربويـــ ــة   : المـــ ــة االجتماعيـــ ــشرفو التربيـــ ــم مـــ هـــ
العــاملون فــي وزارة التربيــة والتعلــيم لإلشــراف علــى   ، والوطنيــة

 لــديهم خبــرة فــي التــدريس ويحملــون      ويكــون ، معلمــي المــادة  
 .مؤهًال علميًا ومسلكيًا

  الطريقة واإلجراءات
ن مجتمع الدراسة من معلمي مـادة التربيـة      تكّو: مجتمع الدراسة 

جمـــــيعهم فـــــي األردن للمرحلـــــة األساســـــية  االجتماعيـــــة والوطنيـــــة  
) 4384(والبـالغ عـددهم   ، م2003-2002ومشرفيهم للعام الدراسـي    

ــو  ــة مـ ــا ومعلمـ ــى معلمـ ــي   ) 12(زعين علـ ــيم فـ ــة والتعلـ ــة للتربيـ مديريـ
مـــشرفا تربويـــا للتربيـــة    ) 24( و، محافظـــات األردن االثنتـــي عـــشر  

ويبــين .  جميعهــا مــديريات التربيــة والتعلــيمياالجتماعيــة والوطنيــة فــ
توزيــع مجتمــع الدراســة مــن المعلمــين والمــشرفين  ) 1(الجــدول رقــم 

  .التربويين وفقا للمحافظة والوظيفة
   وفقًا للمحافظة والوظيفة**توزيع مجتمع الدراسة: )1(جدول 

 مشرف معلم المحافظة
 4 1049 العاصمة
 1 142 مادبا
 2 511 الزرقاء
 2  287 البلقاء
 4 824 اربد
 2 186 جرش
 2  167 عجلون
 2  458 المفرق
 2  333 الكرك
 1  151 الطفيلة
 1  193 معان
 1  83 العقبة

 24  4384 المجموع
 تحديد مجتمع الدراسة من المعلمين والمشرفين التربـويين حـسب إحـصائيات            تم  ** 

  2002/2003 قسم اإلحصاء والتخطيط في مديريات التربية والتعليم
معلمـًا ومعلمـة    ) 215(اشتملت عينة الدراسـة علـى        : عينة الدراسة 

مــن مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي محافظــات اربــد وجــرش والمفــرق    
ــة     والعاصــمة والزرقــ  ــار المحافظــات بالعين ــم اختي ــة، حيــث ت اء والطفيل

وبعــد . العــشوائية العنقوديــة بنــاًء علــى التوزيــع الجغرافــي للمحافظــات
) 192(جمــع االســتبانات بلــغ عــدد مــن اســتجابوا علــى أداة الدراســة  

أمـــا ). 2(معلمـــا ومعلمـــة فقـــط كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول رقـــم   
ا في عينـة الدراسـة نظـرا        ن فقد تم إدخالهم جميع    ون التربوي والمشرف

ــددهم       ــغ عـ ــتبانات بلـ ــع االسـ ــد جمـ ــددهم، وبعـ ــة عـ ــشرفًا ) 22(لقلـ مـ
  .تربويًا

  توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين وفقًا للمحافظة :)2(جدول 
 المجموع المحافظة

 45 اربد
 23 الكرك
 27 المفرق
  57 العاصمة
 29 الزرقاء
 11 الطفيلة
  192 المجموع

  ):االستبانة( ة أداة الدراس
تم استطالع الطموحات التربويـة التـي تـشكل إطـار         :اطريقة إعداده 

 وذلــك ،مالمــح تحــديث كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة للمــستقبل   
 واســـتطالع آراء معلمـــي الـــصف ،مـــن خـــالل مراجعـــة األدب التربـــوي 

العاشــر األساســي ومــشرفيهم، وقــد اســتخلص مــن هــذه الطموحــات      
ــايير تحــديث لم  ــشامل، وأعــدت     مع ــه ال ــاب بمفهوم ختلــف عناصــر الكت

استبانة مالمح التحديث في كتب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة حـسب             
:  ستة مجـاالت هـي  علىفقرة موزعة ) 78(تقديراتهم، وبلغت فقراتها    

ــه الفنــــي، وأســــلوب عــــرض الكتــــاب،     ــام للكتــــاب وإخراجــ الــــشكل العــ
قــويم، وحــدد لكــل  واألهــداف، والمحتــوى، والوســائل واألنــشطة والت  

عــال، متوســط،  "فقــرة درجــة تقــدير حــسب مقيــاس ليكــرت الربــاعي       
  ". منخفض، ضعيف 

تــم توزيــع األداة بــصورتها األوليــة علــى مجموعــة مــن   : صــدق األداة
ــاهج الدراســات        ــي من ــصين ف ــات المخت المحكمــين مــن أســاتذة الجامع
ــة     ــادة التربيــ ــاليب تدريــــسها وخمــــسة مــــشرفين لمــ ــة وأســ االجتماعيــ

ــة    االجت ــة االجتماعيـ ــادة التربيـ ــة، وخمـــسة معلمـــين لمـ ــة والوطنيـ ماعيـ
والوطنية للصف العاشر األساسي، وطلب منهم تحديـد مـدى مالءمـة            
الفقـــرات الـــواردة فـــي االســـتبانة لهـــدف األداة، ومـــدى انتمـــاء الفقـــرة  
للمجــال الــذي وردت فيــه، ومــدى شــمولية فقــرات المجــال الواحــد،        

 تعـديالت   ةلغويـة، وكـذلك ذكـر أيـ       ومدى وضوح الفقـرات وسـالمتها ال      
اقتراح فقـرات يرونهـا ضـرورية وحـذف الفقـرات           باإلضافة إلى   مقترحة  

  .غير الضرورية
وبعد إعادة االسـتبانة قـام الباحـث بـإجراء التعـديالت المقترحـة              
التــي أوردهــا المحكمــون فــي توصــياتهم، حيــث خرجــت األداة بــشكلها  

مجــاالت األداة الــستة، فقــرة موزعــة علــى  ) 78(النهــائي وتكونــت مــن  
  .توزيع عدد فقرات األداة وفق مجاالتها) 3(ويوضح الجدول رقم 

  توزيع عدد فقرات األداة وفق مجاالتها: )3(جدول 
 عدد الفقرات نص المجال  رقم المجال

 10 الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني 1
 12 أسلوب عرض الكتاب 2
 17 األهداف 3
  10  المحتوى  4
  18  ئل واألنشطةالوسا  5
  11  التقويم  6

 78 األداة الكـليـــة

تــم التأكــد مــن ثبــات األداة بحــساب معامــل الثبــات    :ثبــات االســتبانة
لكــــل مجــــال مــــن المجــــاالت الــــستة واألداة ككــــل باســــتخدام معادلــــة  

 فـي الجـدول     ن وبلغت قيم معامالت الثبـات كمـا هـو مبـي           ،كرونباخ ألفا 
  ).4(رقم 

 الستة واالستبانة ةت الثبات لمجاالت األداقيم معامال: )4(جدول 
  الكلية

 الكلي  السادس  الخامس  الرابع الثالث الثاني  األول المجال
معامل 
 0.86  0.88  0.75  0.83 0.84 0.79  0.87 الثبات
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ويــرى الباحــث أن قــيم معــامالت الثبــات الــسابقة كافيــة ألغــراض 
  .الدراسة

  تصميم الدراسة
متغيرا ت الدراسة

*
  

  :ات المستقلة المتغير
  مشرف-معلم           ب.  أ:    الوظيفة -1
 :الخبرة   -2

   سنوات 5أقل من   -أ 
  سنوات10أقل من الى 5من   -ب 
  سنوات فأكثر10  - ج 

  :   المؤهل العلمي والمسلكي-3
  بكالوريوس  -أ 
 دبلوم+ بكالوريوس   -ب 
 كثرأماجستير ف  - ج 

نه وبعد جمـع االسـتبانات تبـين عـدم     أويود الباحث اإلشارة إلى  
رفين تربـــويين ضـــمن عينـــة الدراســـة أجـــابوا علـــى أداة      وجـــود مـــش 

، وكـذلك   ) سـنوات  10أقـل مـن    الى   5من  (الدراسة من فئة الخبرة من      
حيـث  ). بكـالوريوس (من فئة المؤهل العلمي والمسلكي مـن تخـصص           

  .  تم إهمال هذه الفئات عند إجراء التحليل اإلحصائي
الثـــاني تـــم  لإلجابـــة عـــن الـــسؤالين األول و  : حـــصائيةالمعالجـــة اإل

ــة لتقـــديرات  ،احتـــساب المتوســـطات الحـــسابية   واالنحرافـــات المعياريـ
ــة       المــشرفين التربــويين لمالمــح التحــديث فــي كتــب التربيــة االجتماعي

 ولإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث تــم ،والوطنيــة للــصف العاشــر األساســي
 للكــشف عــن الفــروق بــين المتوســط     T-test" ت"اســتخدام اختبــار  

ت المـــــشرفين التربـــــويين والمتوســـــط الحـــــسابي  الحـــــسابي لتقـــــديرا
لتقديرات المعلمين على كـل مجـال مـن مجـاالت أداة الدراسـة، وعلـى                

كمـــا تـــم )  0.05 = ∝(المجـــاالت مجتمعـــة عنـــد مـــستوى الداللـــة  
 للكـشف عـن الفـروق بـين المتوسـطات      T-test" ت"استخدام اختبـار    

ث فــي كتــب الحــسابية لتقــديرات المــشرفين التربــويين لمالمــح التحــدي 
التربيـة االجتماعيــة والوطنيـة للــصف العاشــر األساسـي وفقــا لخبــرتهم    
ــاالت أداة      ــن مجــ ــال مــ ــى كــــل مجــ ــسلكي علــ ــي والمــ ــؤهلهم العلمــ ومــ

ــة      ــستوى الداللـ ــد مـ ــة عنـ ــاالت مجتمعـ ــى المجـ ــة، وعلـ  = ∝(الدراسـ
وهــذا يمثــل اإلجابــة عــن الــسؤالين الرابــع والخــامس، كمــا تــم ) 0.05

 للكـشف  ( One Way ANOVA ) ألحـادي  استخدام تحليل التبـاين ا 
ثــر أناتجــة عــن ) 0.05 = ∝(عــن وجــود أيــة فــروق دالــة إحــصائيا   

 المــــسلكي والخبــــرة للمعلمــــين علــــى تقــــديراتهم –المؤهــــل العلمــــي 
لمالمح التحديث في كتب التربية االجتماعية والوطنية للـصف العاشـر          

االت األساسي على كـل مجـال مـن مجـاالت أداة الدراسـة، وعلـى المجـ          
مجتمعة وهـذا يـشكل اإلجابـة عـن كـل مـن الـسؤال الـسادس والـسابع                   

  .من أسئلة الدراسة

                                                           
ية تقديرات المشرفين والمعلمين لمالمح التحديث في كتب الترب: المتغير التابع  *

 االجتماعية والوطنية للصف العاشر األساسي

  نتائج الدراسة ومناقشتها
مــــا درجــــة تقــــديرات المــــشرفين التربــــويين لمالمــــح  :الــــسؤال األول 

التحديث فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة للـصف العاشـر               
  األساسي ؟

لمعلمــين لمالمــح التحــديث فــي   مــا درجــة تقــديرات ا : الــسؤال الثــاني 
  كتب التربية االجتماعية والوطنية للصف العاشر األساسي؟

لالجابـــة عــــن الــــسؤالين األول والثـــاني اصــــطلح فــــي الدراســــة   
ــة    ــة لفئـــات مـــستويات التحـــديث األربعـ ــدودًا مئويـ ــط،  (حـ ــال، متوسـ عـ

وذلــك قياســًا بمــا هــو مــصطلح عليــه فــي التقــويم    ) مــنخفض، ضــعيف
ــ(التربــــوي   وانــــسجامًا مــــع الطموحــــات العاليــــة  ،)1999دة، الرواشــ

والمتأمل أن تتحقق في حركة تحديث المناهج في األردن، ثم حـسبت   
ــع الـــسابقة  الحـــدود النقط ــة لفئـــات التحـــديث األربـ  بحاصـــل الحـــدين يـ

المئـويين لكــل فئــة بالحــد األقــصى مــن نقــاط التقــدير األربــع، كمــا هــي  
  ).5(مبينة في الجدول رقم 

دود المئوية والنقطية لفئات تقدير مالمح تحديث الح: )5(جدول 
  كتب التربية االجتماعية والوطنية للصف العاشر

  النقطية  النسبة المئوية فئات التقدير
 4- 3.42 فاكثر% 85 عالية

 3.40- 3.02 %84.5 -% 75 متوسطة
 3.00- 2.60 %74.5 -% 65 منخفضة
 2.60-0 64.5اقل من  ضعيفة

  )1999الرواشدة، (
 أساس الحدود النقطية فـي الجـدول الـسابق وعلـى أسـاس              على

متوســطات تقــدير مالمــح تحــديث كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة    
التــــاريخ، والجغرافيــــة، والتربيــــة الوطنيــــة (بفروعهــــا للــــصف العاشــــر 

عــال، (صـنفت هــذه المالمـح إلــى مـستويات تحــديث أربعـة،     ) والمدنيـة 
  .ي ملحق الدراسةكما هي مبينة ف) متوسط، منخفض ضعيف

 ملحق الدراسة تدل تقديرات المشرفين التربويين       بالرجوع إلى 
 التحــديث فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة للــصف   علــى مالمــح

فقـرات  ) 6(ن هنـاك   فـإ العاشر األساسي، وفيما يتعلـق بكتـاب التـاريخ          
وأن هناك   )  4-3.42(جاءت ضمن فئة التقدير العالي التي تمتد من         

ــن       )17( ــد مـ ــي تمتـ ــط التـ ــدير المتوسـ ــة التقـ ــمن فئـ ــاءت ضـ ــرة جـ  فقـ
فقــرة جــاءت ضــمن فئــة التقــدير المــنخفض      ) 51(، و)3.02-3.40(

، أمـا فئـة التقـدير الـضعيف التـي تمتـد             )3.00-2.60(التي تمتد مـن     
  .فقرات) 4(فقد اشتملت على ) 2.60-0(من 

فقرة ضمن فئة   ) 11(وفيما يتعلق بكتاب الجغرافية فقد جاءت       
ــالي  و الت ــدير الع ــدير المتوســط،     ) 24(ق ــة التق ــرة جــاءت ضــمن فئ فق
فقــرة جــاءت ضــمن فئــة التقــدير المــنخفض، أمــا فئــة التقــدير     ) 41(و

  ، )فقرتين(الضعيف فقد اشتملت على 
فقـرة  ) 12(وبالنسبة لكتاب التربية الوطنية والمدنية فقد جاءت      

ــدير العــالي، و    ــرة جــاءت ضــمن فئــة التقــدي    ) 32(ضــمن فئــة التق ر فق
فقرة جاءت ضمن فئة التقـدير المـنخفض، أمـا فئـة           ) 34(المتوسط  و  

  .التقدير الضعيف فلم تشتمل على أية فقرة
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ــا  ــاءت    امــ ــد جــ ــة، فقــ ــة مجتمعــ ــب الثالثــ ــي  ) 7(الكتــ ــرات فــ فقــ
فقــرة جــاءت ضــمن فئــة التقــدير المتوســط     ) 32( و،المــستوى العــالي

تقــدير فقــرة جــاءت ضــمن فئــة التقــدير المــنخفض، أمــا فئــة ال   ) 37(و
  .)فقرتين(الضعيف فقد اشتملت على 

 كمــا يظهــر مــن الجــدول نفــسه أن تقــديرات المعلمــين لمالمــح   
التحــــديث فــــي كتــــب التربيــــة االجتماعيــــة والوطنيــــة للــــصف العاشــــر 

فيمـا يتعلـق     - وبخاصة مالمح التحـديث فـي كتـاب التـاريخ          -األساسي  
رة  فـي حـين      بكتاب التاريخ لم تشتمل فئة التقدير العالي علـى أيـة فقـ            

فقرة جاءت  ) 60(فقرات ضمن فئة التقدير المتوسط، و     ) 10(جاءت  
ضمن فئة التقدير المنخفض، أما فئـة التقـدير الـضعيف فقـد اشـتملت               

   .فقرات) 8(على 
ير العــالي وفيمـا يتعلـق بكتــاب الجغرافيـة فلـم تــشتمل فئـة التقـد      

ــرة،  ــة فقـ ــى أيـ ــاءت  علـ ــين جـ ــي حـ ــدير   ) 16( فـ ــة التقـ ــمن فئـ ــرة ضـ فقـ
 أمـا فئـة   ،فقرة جاءت ضمن فئـة التقـدير المـنخفض   ) 62(وسط، و المت

  .التقدير الضعيف فلم تشتمل على أية فقرة

مــا كتــاب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة، فلــم تــشتمل فئــة التقــدير    أ
فقـرة ضـمن فئـة التقـدير     ) 17(العالي على أية فقرة، فـي حـين جـاءت          

ض، أمـا فئـة   فقرة جاءت ضمن فئـة التقـدير المـنخف   ) 61(المتوسط، و 
  . التقدير الضعيف فلم تشتمل على أية فقرة

الكتب الثالثة مجتمعـة فلـم تـشتمل فئـة التقـدير العـالي علـى           أما  
فقرات ضـمن فئـة التقـدير المتوسـط،         ) 10( في حين جاءت     ،أية فقرة 

فقــرة جــاءت ضــمن فئــة التقــدير المــنخفض، أمــا فئــة التقــدير     ) 68(و
  )انظر الملحق. (الضعيف فلم تشتمل على أية فقرة

ــة     ــة االجتماعيــ ــة مــــدى مالمــــح التحــــديث لكتــــب التربيــ ولمعرفــ
ــستة      ــاالت الـ ــاالت األداة الـــستة والمجـ ــن مجـ ــال مـ ــل مجـ ــة لكـ والوطنيـ

تــــم اســــتخراج المتوســــطات الحــــسابية واالنحرافــــات    فقــــد مجتمعــــة
المعياريـة لتقــديرات المعلمــين لمالمـح التحــديث فــي تلـك الكتــب، كمــا    

  ).6(هو موضح في الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمالمح التحديث في كتب التربية االجتماعية: )6(جدول 
  .والوطنية للصف العاشر األساسي كما قدرها المعلمون حسب المجاالت الستة

 الكتب الثالثة مجتمعة التربية الوطنية والمدنية الجغرافية التاريخ

جال
 الم

رقم
 

متوسط ال نص المجال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.39 3.11 0.49 3.12 0.49 3.15 0.44 3.06 الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني 1
 0.49 2.89 0.57 2.87 0.57 2.92 0.58 2.88 أسلوب عرض الكتاب 2
 0.46 2.88 0.50 2.97 0.54 2.89 0.55 2.78 األهداف 3
 0.49 2.76 0.55 2.85 0.60 2.79 0.57 2.63 المحتوى 4
 0.48 2.78 0.53 2.81 0.56 2.80 0.54 2.75 الوسائل واألنشطة 5
 0.51 2.81 0.59 2.80 0.58 2.81 0.54 2.82 التقويم 6

 0.41 2.86 0.44 2.90 0.46 2.88 0.44 2.81 المجاالت الستة مجتمعة  

أن المتوســـطات الحـــسابية لتقـــديرات   ) 6(يبـــين الجـــدول رقـــم  
ــي كتــب التربيــة االجتماعيــة         المعلمــين لمــستويات مالمــح التحــديث ف

 والكتب مجتمعة جـاءت علـى المجـال األول المتعلـق            ،والوطنية الثالث 
المتوسط التـي  بالشكل العام للكتاب وإخراجه الفني ضمن فئة التقدير         

أســلوب ( أمــا المجــاالت الخمــسة األخــرى  ،)3.40-3.02(تمتــد مــن 
ــشطة،      ــائل واألنـــ ــوى، والوســـ ــداف، والمحتـــ ــاب، واألهـــ ــرض الكتـــ عـــ

والمجــاالت الــستة مجتمعــة فقــد جــاءت ضــمن فئــة التقــدير  ) والتقــويم
ــد مــن     ــي تمت ــي ان تحــديث   ). 3.00-2.60(المــنخفض الت وهــذا يعن

ن هـذا  أ الفنـي جـاء بـصورة جزئيـة، أي        الشكل العام للكتـاب واخراجـه     
المجال بحاجة الى اهتمام اكبر وهذا ال يمنـع أنـه جـاء بدرجـة تقـدير                 
اعلى من باقي المجاالت االخرى، وربمـا ان التحـديث كـان فـي الواقـع         

علمــًا ان الكتــاب المدرســي للمرحلــة االساســية بــشكل  بــصور مناســبة 
 ويعـاد توزيعـه فـي    ،عام فـي االردن يـسترد فـي نهايـة كـل عـام دراسـي              

بداية العام الدراسي الجديد، بحيث يظهر الكتـاب للمعلمـين علـى أنـه              
  .قديم مما أثر في تقديراتهم

 وبالنــسبة لتقــديرات المعلمــين المنخفــضة علــى بــاقي المجــاالت   
أسلوب عرض الكتـاب، واألهـداف، والمحتـوى والوسـائل واألنـشطة،        (

أن وزارة التربيـة والتعلـيم   ذلـك إلـى    فإن الباحث يعزو سبب     ) والتقويم
ركزت على هذه المجاالت بشكل أساسي في دليل المعلم على اعتبـار             

ــار     ترجمــة للمنهــاج،  هأن دليــل المعلــم يماثــل الكتــاب المدرســي باعتب

فقــد أورد دليــل المعلــم للتربيــة االجتماعيــة والوطنيــة أهــدافا تعليميــة 
عليميــة  لكــل درس مــن دروس الكتــاب كمــا اقتــرح وســائل وأنــشطة ت       

 وتـــرك للمعلـــم حريـــة اختيـــار الوســـيلة واألنـــشطة التعليميـــة  ،للـــدرس
كما أن المحتـوى يـصعب تغييـره    حسب ما يقتضيه الموقف التعليمي،      

وتحديثه باستمرار في الكتاب المدرسي بسبب التكلفة الماديـة العاليـة        
ــذا راعــت وزارة التربيــة والتعلــيم فــي دليــل     ،إضــافة للوقــت والجهــد  ل

ع بنــد فــي معظــم الــدروس تحــت عنــوان معلومــات إضــافية المعلــم وضــ
معلومـــات إضـــافية مـــستجدة تتعلـــق وبحيـــث تقـــدم إثـــراء للمحتـــوى، 

وكـــذلك فـــي مجـــال التقـــويم أورد دليـــل  . بمحتـــوى موضـــوع الـــدرس 
المعلم بعض األسئلة التفكيرية بحيث تسد عيـوب التقـويم فـي الكتـاب              

ــي  ــيم (المدرسـ ــة والتعلـ ــل المعلـــ -وزارة التربيـ ــذلك ). 2002م،  دليـ كـ
ــة        ــة والوطنيـ ــة االجتماعيـ ــب التربيـ ــؤلفي كتـ ــماء مـ ــى أسـ ــالرجوع إلـ وبـ

 غيـاب مــشاركة مختـصين فــي  ومعـديها للـصف العاشــر األساسـي تبــين    
  . وإعدادهاالقياس والتقويم في لجان تأليف هذه الكتب

ــة     ــة االجتماعيــ ــة مــــدى مالمــــح التحــــديث لكتــــب التربيــ ولمعرفــ
ــاالت ا   ــن مجـ ــال مـ ــل مجـ ــة لكـ ــستة  والوطنيـ ــاالت الـ ألداة الـــستة والمجـ

 تــــم اســــتخراج المتوســــطات الحــــسابية واالنحرافــــات    فقــــدمجتمعــــة
المعياريــة لتقــديرات المــشرفين التربــويين لمالمــح التحــديث فــي تلــك    

  ).7(الكتب، كما هو موضح في الجدول رقم 
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  ربية االجتماعيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمالمح التحديث في كتب الت: )7(جدول 
  .والوطنية للصف العاشر األساسي كما قدرها المشرفون التربويون حسب المجاالت الستة

 الجغرافية التاريخ
التربية الوطنية 

 والمدنية
 الكتب الثالثة مجتمعة

جال
 الم

رقم
 

 نص المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ط المتوس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.31 3.53 0.32 3.55 0.26 3.64 0.49 3.40الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني 1
 0.53 3.11 0.42 3.25 0.54 3.12 0.76 2.96 أسلوب عرض الكتاب 2
 0.68 3.00 0.64 3.09 0.65 2.95 0.83 2.95 األهداف 3
 0.75 2.89 0.62 2.98 0.74 2.81 0.95 2.89 توىالمح 4
 0.56 3.00 0.52 3.01 0.53 3.02 0.67 2.99 الوسائل واألنشطة 5
 0.56 2.90 0.42 2.87 0.62 2.96 0.70 2.86 التقويم 6

 0.54 3.06 0.47 3.11 0.52 3.06 0.69 3.00 المجاالت الستة مجتمعة  

 فـــي تقـــديرات   ًانـــ يالحـــظ مـــن الجـــدول الـــسابق أن هنـــاك تباي    
المــشرفين التربــويين علــى مالمــح التحــديث فــي الكتــب الثالثــة علــى         
مجاالت األداة الستة والمجاالت مجتمعة، حيث تم عرض هذه النتـائج          

عــال، متوســط، مــنخفض،  (وفقــًا لمــستويات مالمــح التحــديث األربعــة   
  ).8(كما في الجدول رقم ) ضعيف

  ين على مالمح التحديث في الكتب الثالثة على مجاالت األداة الستةتقديرات المشرفين التربوي: )8(جدول 
  )عال، متوسط، منخفض، ضعيف(والمجاالت مجتمعة، وفقًا لمستويات مالمح التحديث األربعة 

التربية الوطنية   الجغرافية التاريخ نص المجال المجال
  والمدنية

الكتب الثالثة 
  مجتمعة

 عال عال متوسط متوسط لفنيالشكل العام للكتاب وإخراجه ا 1
 متوسط متوسط متوسط منخفض أسلوب عرض الكتاب 2
 منخفض متوسط منخفض منخفض األهداف 3
 منخفض منخفض منخفض منخفض المحتوى 4
 منخفض منخفض متوسط منخفض الوسائل واألنشطة 5
 منخفض منخفض منخفض منخفض التقويم 6

 متوسط سطمتو متوسط منخفض المجاالت الستة مجتمعة
أن تقــديرات المــشرفين علــى المجــال   ) 8(ُيظهــر الجــدول رقــم  

األول المتعلــق بالـــشكل العـــام للكتـــاب وإخراجــه الفنـــي جـــاءت ضـــمن   
 علـى كتـابي التـاريخ والجغرافيـة، فـي حـين             طمستوى التقـدير المتوسـ    

كانــت تقــديراتهم ضــمن المــستوى العــالي علــى كتــاب التربيــة الوطنيــة   
ثالثة مجتمعة، وتتفق هذه التقديرات مـع التوقعـات    والمدنية والكتب ال  

المتأملــة مــن عمليــة التحــديث فــي مجــال الكتــاب وإخراجــه الفنــي، أمــا   
المجال الثاني المتعلق بأسلوب عـرض الكتـاب فقـد جـاءت تقـديراتهم              

 فـي حـين جـاءت     ،ضمن مستوى التقدير المنخفض على كتاب التاريخ      
ــدير المتوســط    ــة   تقــديراتهم ضــمن مــستوى التق ــابي الجغرافي ــى كت  عل

 وربمـا تعـود هـذه    ،والتربية الوطنية والمدنية والكتـب الثالثـة مجتمعـة    
كتـاب نفـسه التـي      الالتقديرات المنخفضة على كتاب التاريخ إلى طبيعة        

 كـوين صـور  تعاني مـن مـشكلة ارتباطهـا بالبعـد الزمـاني التـي تتطلـب ت            
ذلك يــرى مــن الماضــي ممــا يجعــل مــن التــاريخ مــادة صــعبة وجافــة، لــ  

 أن مـادة التـاريخ يجـب أن تعتمـد نموذجـًا يركـز علـى            التربويينبعض  
ــدرج بالمــادة نحــو    ــدء بالحاضــر والت ــراهيم   الب  الماضــي، فقــد أورد إب

لعـــرض محتـــوى مـــادة التـــاريخ بحيـــث تـــنظم  عـــدة  شـــروطًا) 1998(
 وتـستخدم المـصطلحات واألحـداث       ،المفاهيم التاريخية تنظيمًا هرمياً   

 م وتركــز علــى االهتمــا  ، مبــسطة وربطهــا بالحاضــر  التاريخيــة بــصورة 
ــذاتي  ــالتعلم ال ــم  وهــذا ،ب ــول ــاريخ للــصف العاشــر    ايت ــاب الت فر فــي كت

  . في األردنياألساس
 فقد كانت تقـديراتهم     ،)األهداف( وفيما يتعلق بالمجال الثالث     
 باســتثناء تقــديراتهم علــى كتــاب   ،ضــمن مــستوى التقــدير المــنخفض  

ــه حيــث كانــت تقــديراتهم  ة التربيــة الوطنيــة والمدنيــ  ضــمن مــستوى  ل

وبنظــرة عامــة لمحتــوى الكتــب المدرســية المقــررة  التقــدير المتوســط، 
علــى طلبــة الــصف العاشــر األساســي يتبــين أن المحتــوى قــد بنــي فــي  

 ًا لــذا فــإن التركيـز عليــه يكــون ضــعيف ،معظمـه لتحقيــق أهــداف معرفيـة  
ذه المـواد تركـز     كـون هـ    ،غلب مواد التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة       أفي  

ونظـرا  على قضايا سياسية وتاريخية واجتماعيـة ودينيـة واقتـصادية،            
لطبيعة هذه القضايا، وطريقة صـياغتها فـي الكتـب المدرسـية فإنهـا ال               
تتطلب ممارسات ذاتية في صورة عملية، وبالتالي لم تفرض وجودهـا        

 ممــا ،دائيــةأفــي محتــوى مــواد التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة بــصورة    
وتتفــق . أدى إلــى عــدم انعكاســها علــى األهــداف الخاصــة الموضــوعة   

األهـداف  كـون    فـي ) 2001المـساد،   (هذه النتيجة مع ما توصـل إليـه         
 ،التعليمية فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة معرفيـة فـي مجملهـا                

  .وال تهتم بالجوانب النفسحركية واالنفعالية
تقــديراتهم ضــمن  فقــد جــاءت  ) المحتــوى(أمــا المجــال الرابــع   

المــــستوى المــــنخفض علــــى الكتــــب الثالثــــة منفــــردة والكتــــب الثالثــــة 
) 1991، هعبـد اللـ  (مجتمعة، فربما تعود النتيجة إلى مـا توصـل إليـه          

 كمـا أن    ،من عدم مناسبة حجم المحتـوى مـع عـدد الحـصص المقـررة             
 وال يهــتم بالنــشاط ،محتــوى الكتــب ال يراعــي مــشكالت البيئــة المحليــة
 لكــل وحــدة بــصورة ةالمدرســي، كمــا أنهــا ال تبــرز المفــاهيم األساســي 

واضـــحة، وال تعكـــس التطـــورات العلميـــة والمـــستجدات الحاصـــلة فـــي 
ــوم  ــة التحــديث فــي الكتــب فيمــا      . العــالم الي وهــذا يــدل علــى أن عملي

يتعلـــق بمجـــال المحتـــوى لـــم تلبـــي الطموحـــات المتأملـــة مـــن عمليـــة   
 والـــدليل علـــى ذلـــك انـــسجام تقـــديرات المـــشرفين      ،تحـــديث الكتـــب 

  . التربويين على الكتب الثالثة
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أمــا المجــال الخــامس المتعلــق بالوســائل واألنــشطة فقــد جــاءت  
تقديراتهم ضمن مستوى التقدير المنخفض باستثناء كتاب الجغرافيـة   

وبـــالرجوع إلـــى الكتـــب . الـــذي حـــصل علـــى مـــستوى تقـــدير متوســـط
 الجغرافيـة يـستخدم الوسـائل التعليميـة اكثـر           المدرسية نجد أن كتـاب    

ن الوســـائل كالجـــداول إمـــن كتـــابي التـــاريخ والتربيـــة الوطنيـــة، حيـــث 
ــة      ــاريخ والتربيـ ــابي التـ ــي كتـ ــادرة فـ ــة نـ ــوم البيانيـ ــصاءات والرسـ واإلحـ
الوطنيــة، فــي حــين تمتــاز فــي كتــاب الجغرافيــة بوجــود بيانــات قديمــة   

م هـذا الكتـاب علـى الـرغم مـن      فيها منذ أن قررت وزارة التربية والعلـي  
كمـــا أن النـــشاطات . الطبعـــات المتكـــررة فـــي بدايـــة كـــل عـــام دراســـي 

ــة   ــة فــــي الكتــــب الثالثــ ــرة التــــي تــــرتبط المقترحــ بالمــــشكالت المعاصــ
وبخبــرات الطلبــة، جــاءت بــشكل يــصعب علــى المتعلمــين تحقيقهــا فــي  
نهايــة كــل درس كالزيــارات الميدانيــة للمواقــع التاريخيــة ومؤســسات       

جتمــع والمرافــق االقتــصادية، واستــضافة شخــصيات مــن المجتمــع    الم
  .المحلي

فقـــــد جـــــاءت ) التقـــــويم( وفيمـــــا يتعلـــــق بالمجـــــال الـــــسادس 
مــستويات مالمــح التحــديث كمــا قــدرها المــشرفون التربويــون ضــمن    
المــستوى المــنخفض علــى الكتــب الثالثــة منفــردة وعلــى الكتــب الثالثــة  

اردة فـي الكتـب ال تنمـي التفكيـر          ن أساليب التقويم الو   إحيث  مجتمعة،  
 وال تركـز علـى قيـاس األنـشطة        ،اإلبداعي عند الطلبة وجميعها مقالية    

والوسائل الموجـودة فـي الكتـب، وال تركـز علـى قيـاس مـدى اكتـساب          
الطلبة لألسلوب العلمي فـي التفكيـر، وال تـساعد الطلبـة علـى التقيـيم                

كتـــب المرتبطـــة بالـــذاتي، وال علـــى الرجـــوع إلـــى المراجـــع والمـــصادر 
  .التربية االجتماعية والوطنية

ن هذه النتائج جاءت مغايرة للتوقعـات المتأملـة والمرجـوة مـن             إ
عملية تحديث وتطـوير كتـب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة التـي تقـوم                
بهــا وزارة التربيــة والتعلــيم فــي األردن، فقــد كانــت آراء العــاملين فــي    

ــشرفين أ   ــين والمـ ــن المعلمـ ــدان مـ ــة   الميـ ــه وزارة التربيـ ــوم بـ ــا تقـ ن مـ
 ،والتعلــيم مــن تحــديث وتطــوير للكتــب ال يواكــب التطــورات الحديثــة    

ــديثات        ــذه التحـ ــت هـ ــو كانـ ــرة، ولـ ــاة المتغيـ ــة الحيـ ــه طبيعـ ــا تفرضـ ومـ
والتطـــــويرات مالءمـــــة لواقعنـــــا التعليمـــــي النعكـــــس ذلـــــك علـــــى آراء 
المعلمــين والمــشرفين التربــويين، حيــث جــاءت تقــديرات المـــشرفين       

بــويين والمعلمــين منــسجمة، فقــد جــاءت معظــم المجــاالت ضــمن    التر
ويالحــظ وفقــًا لتقــديرات المعلمــين والمــشرفين   . المــستوى الــضعيف 

التربويين أن التركيز في تحديث الكتـب انـصب نوعـًا مـا علـى المظهـر            
 بينمـا كـان التحـديث غيـر مناسـب فـي             ،الخارجي والشكل العام للكتاب   

ــائل واألنـــشطة   عـــرض اوأســـلوبمجـــاالت األهـــداف  لمحتـــوى والوسـ
ولو أن التحديث في الكتب كـان بالـصورة المتأملـة النعكـس         . والتقويم

  .على تقديرات المشرفين التربويين والمعلمين
 = ∝ (إحـصائية ذات داللـة    هل توجـد فـروق      : السؤال الثالث   

المعلمــين تقــديرات بــين تقــديرات المــشرفين التربــويين وبــين ) 0.05
ي كتب التربية االجتماعية والوطنية للـصف العاشـر        لمالمح التحديث ف  

  األساسي تعزى إلى الوظيفة ؟
 T-test" ت"لالجابــة عــن الــسؤال الثالــث تــم اســتخدام اختبــار  

الختبــار مــستوى داللــة الفــروق بــين متوســطات تقــديرات المعلمــين         
والمــشرفين التربــويين لمالمــح التحــديث فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة  

الثــة مجتمعــة علــى كــل مجــال مــن مجــاالت األداة الــستة،   والوطنيــة الث
) 0.05 = ∝ (حـصائية والمجاالت مجتمعـة عنـد مـستوى الداللـة اإل         

  ).9(وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم 
أن هنــاك فروقــًا بــين متوســطات   ) 9(يتــضح مــن الجــدول رقــم   

مـح  تقديرات المشرفين التربويين ومتوسطات تقديرات المعلمـين لمال    
 فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة فــي كــل مــن المجــال  ثالتحــدي

 والمجـال الثـاني   ،األول المتعلق بالشكل العـام للكتـاب وإخراجـه الفنـي          
 والمجال الخـامس المتعلـق بالوسـائل        ،المتعلق بأسلوب عرض الكتاب   

واألنــشطة وعلــى المجــاالت الــستة مجتمعــة حيــث كانــت القــيم التائيــة     
 فــي ،لــصالح المــشرفين التربــويين) 0.05 = ∝(وى دالــة علــى مــست

 بـين  إحـصائية حين يظهر الجدول نفسه عدم وجود فـروق ذات داللـة           
ــين      ــديرات المعلمــ ــطات تقــ ــشرفين ومتوســ ــديرات المــ ــطات تقــ متوســ

 فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة فــي كــل مــن  ثلمالمــح التحــدي
 المتعلـق بـالمحتوى      والمجال الرابع  ،المجال الثالث المتعلق باألهداف   

  .والمجال السادس المتعلق بالتقويم

الختبار مستوى داللة الفروق بين متوسطات تقديرات المعلمين ومتوسطات تقديرات المشرفين " ت"نتائج استخدام اختبار : )9(جدول 
   من مجاالت األداة الستة والمجاالت مجتمعةالتربويين لمالمح التحديث في كتب التربية االجتماعية والوطنية الثالثة مجتمعة، على كل مجال

رقم 
المتوسط  العدد المجموعة  نص المجالالمجال

 الحسابي
االنحراف 

 يالمعيار
قيمة ت 
  المحسوبة

  مستوى الداللة
∝  

الشكل العام للكتاب وإخراجه  1 0.31 3.53 22 مشرف
 0.000 4.884 0.39 3.11 192 معلم  الفني

 0.047 1.999 0.49 2.89 192 معلم  أسلوب عرض الكتاب 2 0.53 3.11 22 فمشر

 0.286 1.069  0.46  2.88 192 معلم  األهداف 3  0.68  3.00 22 مشرف

 0.260 1.130  0.49  2.76 192 معلم  المحتوى 4  0.75  2.90 22 مشرف

 0.046 2.004 0.48 2.78 192 معلم  الوسائل واألنشطة 5 0.56 3.00 22 مشرف

 0.460 0.741 0.51 2.81 192 معلم  التقويم 6 0.56 2.90 22 مشرف

 0.043 2.035  0.41 2.86 192 معلم  المجاالت الستة مجتمعة كلي  0.54 3.01 22 مشرف
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ويعزو الباحث هذه النتيجـة إلـى أن المـشرفين التربـويين لـديهم           
ــام واإلخــراج        ــشكل الع ــاب مــن حيــث ال ــي القــدرة علــى تقــويم الكت الفن

وكـــذلك أســـلوب العـــرض مـــن حيـــث التسلـــسل المنطقـــي للمعلومـــات    
ــواردة فــي الكتــاب المدرســي    حيــث يمتلكــون  والوســائل واألنــشطة،  ال

 حيـث   ،الطويلـة كثر من المعلمين في ضوء خبراتهم       أالنظرية التربوية   
وضــعت وزارة التربيــة والتعلــيم معيــارًا ينطبــق علــى جميــع المــشرفين    

مـؤهالت  الو من أصحاب الخبرة في التـدريس،      يكونوا ريكيةبوجوب أم 
ــة ــةالتربوي ــة     ، العالي ــة المــؤهالت العلمي ــم مــن حمل المــسلكية -فمعظمه

كالــدبلوم العــالي والماجــستير ولــديهم معلومــات فــي المــواد التربويــة    
كفلسفة التربية وعلم النفس التربوي والقيـاس والتقـويم تلقوهـا أثنـاء        

لى تقيـيم الكتـاب بـصورة منطقيـة         عدراساتهم العليا ممـا يجعلهـم اقـدر       
اكثر من المعلمين الذين جاء تقييمهم ألسلوب عرض الكتـاب وشـكله            

غيــر مبنيــة اتــسمت بالذاتيــة والعــام وإخراجــه الفنــي وفــق وجهــة نظــر  
  .)2002العمري،  (على معايير تربوية

هـــل توجـــد فـــروق بـــين تقـــديرات المـــشرفين  : الـــسؤال الرابـــع 
فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة     التربــويين لمالمــح التحــديث   

  للصف العاشر األساسي تعزى إلى خبرتهم ؟
 T-test" ت"لإلجابــة عــن الــسؤال الرابــع تــم اســتخدام اختبــار    

ــين متوســطات تقــديرات المــشرفين       ــة الفــروق ب ــار مــستوى دالل الختب
التربــويين لمالمــح التحــديث فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة        

ــة مجتمعـــ  ــرتهم  الثالثـ ــًا لخبـ ــن  (ة وفقـ ــل مـ ــنوات5أقـ  10(و)       سـ
، وذلـــك علـــى كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت األداة الـــستة،   )ســـنوات فـــأكثر

 = ∝  (حـــــصائيةوالمجـــــاالت مجتمعـــــة عنـــــد مـــــستوى الداللـــــة اإل 
  ) 10(وكانت النتيجة كما هو موضح في الجدول رقم ). 0.05

لة الفروق بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين لمالمـح التحـديث فـي كتـب            الختبار مستوى دال  " ت"نتائج استخدام اختبار    : )10(جدول  
، علـى كـل مجـال مـن مجـاالت األداة الـستة       ) سـنوات فـأكثر  10(و )  سـنوات 5أقـل مـن   (التربية االجتماعية والوطنية الثالثة مجتمعة وفقًا لخبـرتهم   

  .والمجاالت مجتمعة
  مستوى الداللة  قيمة ت المحسوبة ياالنحراف المعيار متوسط الحسابيال العدد المجموعة  نص المجال رقم المجال

∝  
 0.21 3.62 4  سنوات5أقل من 

  الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني 1
 0.34 3.51 18  سنوات فأكثر10

0.597 0.557 

 0.38 3.33 4  سنوات5أقل من 
  أسلوب عرض الكتاب 2

 0.55 3.06 18  سنوات فأكثر10
0.930 0.363 

  0.53 3.34 4  سنوات5أقل من 
  األهداف 3

 0.269 1.136  0.70 2.92 18  سنوات فأكثر10

  0.40 3.35 4  سنوات5أقل من 
  المحتوى 4

 0.186 1.371  0.78  2.79 18  سنوات فأكثر10

 0.36 3.39 4  سنوات5أقل من 
  الوسائل واألنشطة 5

 0.57 2.92 18  سنوات فأكثر10
1.563 0.134 

 0.52 3.33 4  سنوات5أقل من 
  التقويم 6

 0.54 2.80 18  سنوات فأكثر10
1.807 0.086 

  المجاالت الستة مجتمعة كلي  0.41 3.39 4  سنوات5أقل من 
  0.55 2.98 18  سنوات فأكثر10

1.369 0.186 

ــم    ــدول رقــ ــر الجــ ــة    ) 10(يظهــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــدم وجــ عــ
ات تقـــديرات المـــشرفين التربـــويين مـــن ذوي   بـــين متوســـطإحـــصائية
 ثلمالمـح التحـدي   )  سنوات فـأكثر   10(و  )  سنوات 5أقل من   (الخبرة  

فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة علــى كــل مجــال مــن المجــاالت  
الستة وعلى المجـاالت الـستة مجتمعـة، حيـث كانـت القـيم التائيـة غيـر                  

  ).0.05 = ∝(دالة على مستوى الداللة 
الــسبب فــي ذلــك إلــى أن المــشرفين التربــويين يمتلكــون  ويعــزى 

نهـم يطلعـون علـى معظـم مـا          أالنظرية التربوية بدرجة متـساوية، ذلـك        
يتعلــق بمنــاهج وأســاليب تــدريس التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة مـــن        

كمــا تعقــد  . خــالل مديريــة المنــاهج التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم      
ممـــا ادى الـــى تقـــارب    باســـتمرار، الـــوزارة لهـــم الـــدورات التدريبيـــة   

ممـا  مستوياتهم وتجسير الفروق بين المـشرفين وفقـا لعامـل الخبـرة،             
فـروق دالـة    أدى إلى أن تكون تقديراتهم متقاربة وبالتالي عدم وجـود           

ن معـرفتهم بالكتـاب المدرسـي وكيفيـة      إ حيث   إحصائيا بين تقديراتهم،  
ه الكتـب، وربمـا   تقويمه واحدة ونـتج عـن ذلـك اتفـاقهم فـي تقـويم هـذ         

يعــود الــسبب الــى ان قــضية الكتــاب المدرســي وتقويمــه مــن القــضايا     

المطروحــة فــي الوقــت الحــالي التــي كثــر تناولهــا فــي بــرامج الــدورات     
  .  للمشرفين التربويينالتدريبية

ــين تقــديرات المــشرفين     : الــسؤال الخــامس  هــل توجــد فــروق ب
ماعيــة والوطنيــة   التربــويين لمالمــح التحــديث فــي كتــب التربيــة االجت     

  المسلكي ؟-للصف العاشر األساسي تعزى إلى مؤهلهم العلمي
 T-test" ت"جابة عن السؤال الخامس تم اسـتخدام اختبـار          لإل

ــين متوســطات تقــديرات المــشرفين       ــة الفــروق ب ــار مــستوى دالل الختب
التربــويين لمالمــح التحــديث فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة        

) دبلـوم +سبكالوريو(المسلكي -ًا لمؤهلهم العلميالثالثة مجتمعة وفق 
ــستير فــــ (و ــستة     ) كثرأماجــ ــاالت األداة الــ ــن مجــ ــال مــ ــل مجــ ــى كــ علــ

) 0.05 = ∝ (حـصائية والمجاالت مجتمعـة عنـد مـستوى الداللـة اإل         
  ) 11(وكانت النتيجة كما هو موضح في الجدول رقم 

ــم    ــدول رقــ ــر الجــ ــة    ) 11(يظهــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــدم وجــ عــ
توســـطات تقـــديرات المـــشرفين التربـــويين مـــن ذوي    بـــين مإحـــصائية

) كثرأماجــستير فــ(و) دبلــوم+سبكــالوريو(المــسلكي -المؤهــل العلمــي
 في كتب التربية االجتماعية والوطنية على كل مجـال          ثلمالمح التحدي 
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  ).0.05 = ∝(التائية غير دالة على مستوى الداللة من المجاالت الستة وعلى المجاالت الستة مجتمعة، حيث كانت القـيم           
الختبار مستوى داللة الفروق بين متوسطات تقديرات المشرفين التربويين لمالمـح التحـديث فـي كتـب              " ت"نتائج استخدام اختبار    : )11(جدول  

ل مــن علــى كــل مجــا )  ماجــستير فــاكثر(و ) دبلــوم+سبكــالوريو(المــسلكي -التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة الثالثــة مجتمعــة وفقــًا لمــؤهلهم العلمــي   
  مجاالت األداة الستة والمجاالت مجتمعة

رقم 
المتوسط  العدد المجموعة  نص المجال المجال

 الحسابي
االنحراف 

 يالمعيار
قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة
∝  

 0.33 3.52 14 ماجستير فاكثر  الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني 1 0.32 3.54 8 دبلوم +بكالوريوس
0.126 0.902 

 0.964 0.044 0.43 3.11 14 ماجستير فاكثر  أسلوب عرض الكتاب 2 0.69 3.12 8 دبلوم +بكالوريوس

 0.713 0.373  0.62 2.95 14 ماجستير فاكثر  األهداف 3  0.81 3.07 8 دبلوم +بكالوريوس

 0.284 1.100  0.77  2.76 14 ماجستير فاكثر  المحتوى 4  0.71 3.13 8 دبلوم +بكالوريوس

 0.073 1.891 0.59 2.84 14 ماجستير فاكثر  الوسائل واألنشطة 5 0.39 3.29 8 دبلوم +بكالوريوس

 0.494 0.697 0.49 2.83 14 ماجستير فاكثر  التقويم 6 0.70 3.01 8 دبلوم +بكالوريوس

 0.412 0.837  0.53 2.98 14 ر فاكثرماجستي  المجاالت الستة مجتمعة كلي  0.59 3.19 8 دبلوم +بكالوريوس

 المـشرفين التربـويين يمتلكـون النظريـة         بـأن ويمكن تفسير ذلـك     
التربوية بدرجة واحدة ذلك انهم يطلعون علـى معظـم مـا يكتـب حـول                

نهـم يخـضعون    أأساليب تقويم كتب التربية االجتماعية والوطنية، كمـا         
– بغــــض النظــــر عــــن مــــؤهالتهم العلميــــة  ،لبــــرامج تدريبيــــة واحــــدة

القـاعود وأبــو  (ربـة  سلكية، ممـا أدى إلـى أن تكــون تقـديراتهم متقا   المـ 
ن معـرفتهم بالكتـاب المدرسـي وكيفيـة تقويمـه        إ حيـث    ،)1997إصبع،  

  .واحدة ونتج عن ذلك اتفاقهم في تقويم هذه الكتب

هــل توجــد فــروق بــين تقــديرات المعلمــين   : الــسؤال الــسادس 
لوطنية للـصف العاشـر    لمالمح التحديث في كتب التربية االجتماعية وا      

  األساسي تعزى إلى خبرتهم ؟
لالجابــة عــن الــسؤال الــسادس تــم تــصنيف المعلمــين إلــى ثــالث  

 ثــــــم اســــــتخرجت المتوســــــطات الحــــــسابية ،فئــــــات وفقــــــا لخبــــــرتهم
واالنحرافـــات المعياريـــة للتقـــديرات التـــي أعطاهـــا المعلمـــون لمالمـــح   

ــة والوطنيــة فــي كــل م      ــة االجتماعي جــال مــن  التحــديث فــي كتــب التربي
) 12(المجــاالت الــستة والمجــاالت مجتمعــة، ويوضــح الجــدول رقــم       

  .هذه المعطيات
المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات المعلمــين لمالمــح التحــديث فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة وفقــا      : )12(جــدول 

  ةلخبرتهم  على كل مجال من المجاالت الستة والمجاالت مجتمع
 جميع أفراد العينة  سنوات فأكثر10  سنوات10أقل من إلى 5من   سنوات5أقل من 

جال
 الم

رقم
 

المتوسط  نص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.39 3.11 0.44 3.06 0.36 3.09 0.34 3.27 وإخراجه الفنيالشكل العام للكتاب  1
 0.49 2.89 0.47 2.94 0.52 2.80 0.37 3.08 أسلوب عرض الكتاب 2
 0.46 2.88 0.47 2.86 0.49 2.88 0.34 2.91 األهداف 3
 0.49 2.76 0.46 2.75 0.56 2.73 0.30 2.87 المحتوى 4
 0.48 2.78 0.48 2.76 0.51 2.79 0.38 2.81 الوسائل واألنشطة 5
 0.51 2.81 0.57 2.82 0.48 2.80 0.47 2.82 التقويم 6

 0.41 2.86 0.43 2.86 0.42 2.84 0.30 2.94 المجاالت الستة مجتمعة  
أن تقــديرات المعلمــين لمالمــح ) 12(يالحــظ مــن الجــدول رقــم 

التحديث في كتب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة تـزداد عنـد المعلمـين               
هـم مـن ذوي   ئعـن زمال )  سنوات 5أقل من   (ي الخبرة القصيرة    من ذو 

ــطة   ــرات المتوسـ ــن زمال) 10 – 5(الخبـ ــرات   ئوعـ ــن ذوي الخبـ ــم مـ هـ
 ،علــى كــل مجــال مــن المجــاالت الــستة   )  ســنوات فــأكثر 10(الطويلــة 

 حيــــــث جــــــاءت ،باســــــتثناء المجــــــال الــــــسادس المتعلــــــق بــــــالتقويم 
عنــد المعلمــين  المتوســطات الحــسابية لتقــديرات المعلمــين متــساوية   

هــم مــن ذوي ئوزمال)  ســنوات5أقــل مــن (مــن ذوي الخبــرة القــصيرة  
، وفيما يتعلق بالمجاالت الـستة      ) سنوات فأكثر  10(الخبرات الطويلة   

مجتمعة فيالحظ أنها تزداد عنـد المعلمـين مـن ذوي الخبـرة القـصيرة              
 حيــث بلــغ ئهــم مــن الفئتــين األخــريين، عــن زمال)  ســنوات5أقــل مــن (

ــط ا ــستة مجتمعــــة       المتوســ ــى المجــــاالت الــ ــسابي لتقــــديراتهم علــ لحــ
في حين بلغ المتوسـط الحـسابي للمعلمـين مـن ذوي الخبـرة         ) 2.94(

 مــن ذوي الخبــرات الطويلــة فبلــغ  المعلمــون أمــا ،)2.84(المتوســطة 
  ).2.86(المتوسط الحسابي لتقديراتهم  

ولمعرفــة إذا مــا كانــت هــذه الفــروق فــي المتوســطات الحــسابية    
 One Way) تـم إجـراء تحليـل التبـاين األحـادي      إحـصائية لة ذات دال

ANOVA) 13( كما يوضحه الجدول رقم.(  
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 فـي تقـديرات المعلمـين لمالمـح التحـديث فـي كتـب التربيـة االجتماعيـة                 ة التبـاين األحـادي ألثـر الخبـر        لنتائج اسـتخدام اختبـار تحليـ       :)13(جدول  
  الت األداة الستة والمجاالت مجتمعةوالوطنية الثالثة مجتمعة، على كل مجال من مجا

 مصدر التباين  نص المجال المجال
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة ف 
  المحسوبة

  مستوى الداللة
∝  

  الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني 1 2 0.471 0.942 بين المجموعات
 189 0.149 28.156 داخل المجموعات

3.163 
0.045*  
 

  أسلوب عرض الكتاب 2 2 1.042 0.2083 بين المجموعات
 189 0.320 43.424 داخل المجموعات

4.534 
0.012*  
 

  األهداف 3 2  2.937 5.874 بين المجموعات
 189  0.212 40.161 داخل المجموعات

0.138 0.871 

  المحتوى 4 2  0.211 0.423 بين المجموعات
 189  0.242 45.809 داخل المجموعات

0.872 0.420 

  الوسائل واألنشطة 5 2 3.253 6.506 بين المجموعات
 189 0.229 43.365 داخل المجموعات

0.142 0.868 

  التقويم 6 2 1.716 3.432 بين المجموعات
 189 0.262 49.564 داخل المجموعات

0.065 0.937 

  المجاالت الستة مجتمعة كلي 2 0.108 0.217 بين المجموعات
 189 0.166 31.328 داخل المجموعات

0.655 0.521 

  )0.05 = ∝(دالة احصائيا عند مستوى     * 
أن ) 13(تظهر نتائج تحليل التباين األحـادي فـي الجـدول رقـم           

تقـــديرات المعلمـــين لمالمـــح التحـــديث فـــي كتـــب التربيـــة االجتماعيـــة  
 علـى المجـالين     والوطنية لم تتأثر بمتغيـر الخبـرة باسـتثناء تقـديراتهم          
 والمجـال الثـاني   ،األول المتعلق بالشكل العـام للكتـاب وإخراجـه الفنـي          

المتعلــق بأســلوب عــرض الكتــاب، حيــث أظهــرت النتــائج أن هنــاك أثــرًا  
ــر الخبــرة فــي تقــديرات المتعلمــين لمالمــح التحــدي        فــي كتــب  ثلمتغي

جـه  التربية االجتماعية والوطنيـة المتعلقـة بالـشكل العـام للكتـاب وإخرا      

 حـصائية  وذلك عند مـستوى الداللـة اإل       ،الفني وبأسلوب عرض الكتاب   
)∝= 0.05.(  

 لمتغيـــر إحــصائية وللكــشف عـــن مــصدر الفـــروق لوجــود داللـــة    
الخبــرة علــى تقــديرات المعلمــين فــي المجــال األول المتعلــق بالــشكل     

 تـم إجـراء مقارنـات بعديـة كمـا هـو        فقـد  العام للكتـاب وإخراجـه الفنـي      
  ).14( رقم موضح في الجدول

 لمتغيـر الخبـرة فـي تقـديرات المعلمـين      إحـصائية  للكشف عن مصدر الفروق لوجود داللـة  (LSD)نتائج استخدام المقارنات البعدية      :)14(جدول  
  )الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني(لمالمح التحديث في كتب التربية االجتماعية والوطنية المتعلقة بالمجال األول 

 الخـبـــرة

  -س  

   سنوات5قل من أ
)3.2689( 

   سنوات10أقل من الى 5من 
)3.0903( 

   سنوات فأكثر10
)3.0626( 

 *0.2063 *0.1786  )3.2689(  سنوات5أقل من 
 0.02765   )3.0903(  سنوات10أقل من الى 5من 

    )3.0626(  سنوات فأكثر10

  المتوسط الحسابي : -        س).               0.05 =∝( على مستوىإحصائيةذو داللة * 
يتبــــين مــــن الجــــدول الــــسابق وجــــود فــــروق بــــين متوســــطات  

ــرة       5أقــل مــن  (تقــديرات المعلمــين لمالمــح التحــديث مــن ذوي الخب
)  سـنوات 10أقل مـن  الى 5من (والمعلمين من ذوي الخبرة  ) سنوات

، وعلـــى ) ســـنوات5أقـــل مـــن (ولـــصالح المعلمـــين مـــن ذوي الخبـــرة  
، ويظهـــر الجـــدول نفـــسه  )0.05 =∝ (حـــصائيةإلمـــستوى الداللـــة ا

وجود فروق بين متوسطات تقديرات المعلمين لمالمـح التحـديث مـن           
 10(والمعلمـين مـن ذوي الخبــرة   )  ســنوات5أقـل مـن   (ذوي الخبـرة  

ــأكثر  ــنوات فـ ــرة    ) سـ ــن ذوي الخبـ ــين مـ ــصالح المعلمـ ــن  (ولـ ــل مـ  5أقـ
ــنوات ــة اإل  ) سـ ــستوى الداللـ ــى مـ ــضا وعلـ ــصائيةأيـ ). 0.05 =∝ (حـ

وذلـــك علـــى المجـــال األول المتعلـــق بالـــشكل العـــام للكتـــاب وإخراجـــه 
  .الفني

 لمتغيـــر إحــصائية وللكــشف عـــن مــصدر الفـــروق لوجــود داللـــة    
الخبـرة علــى تقـديرات المعلمــين فـي المجــال الثـاني المتعلــق بأســلوب     

ــاب   ــة كمــا هــو موضــح فــي      فقــد عــرض الكت ــم إجــراء مقارنــات بعدي ت
  )15(الجدول رقم 

وجــود فــروق بــين متوســطات     ) 15(ول رقــم  يتبــين مــن الجــد   
ــرة       5أقــل مــن  (تقــديرات المعلمــين لمالمــح التحــديث مــن ذوي الخب

ــنوات ــرة   ،)سـ ــن ذوي الخبـ ــين مـ ــن ( والمعلمـ ــى 5مـ ــن  الـ ــل مـ  10 أقـ
ــرة   )ســنوات ــصالح المعلمــين مــن ذوي الخب )  ســنوات5أقــل مــن  ( ول

وذلـك علــى المجــال  ) 0.05 =∝ (حــصائيةوعلـى مــستوى الداللـة اإل  
  .ي المتعلق بأسلوب عرض الكتابالثان
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 لمتغيـر الخبـرة فـي تقـديرات المعلمـين لمالمـح       إحـصائية نتائج استخدام المقارنات البعدية للكشف عن مصدر الفروق لوجـود داللـة          :)15(جدول  
  )أسلوب عرض الكتاب(التحديث في كتب التربية االجتماعية والوطنية المتعلقة بالمجال الثاني 

 الخـبـــرة

  -س  

   سنوات5 من أقل
)3.0778( 

 10أقل من الى 5من 
 )2.7957(سنوات 

   سنوات فأكثر10
)2.9411( 

 0.1367 *0.2821  )3.0778(  سنوات5أقل من 
 0.1454   )2.7957(  سنوات10أقل من الى 5من 

    )2.9411(  سنوات فأكثر10
  متوسط الحسابيال : - س    ).         0.05 =∝( على مستوىإحصائيةذو داللة * 

ويفــسر الباحـــث نتــائج المقارنـــات البعديــة التـــي جــاءت لـــصالح     
علــى المجــال األول )  ســنوات5أقــل مــن (المعلمــين مــن ذوي الخبــرة 

المتعلق بالشكل العام للكتاب وإخراجه الفني والمجال الثاني المتعلـق          
هــذه الفئـة مــن المعلمــين قليلــي  تقــديرات بأسـلوب عــرض الكتــاب بـأن   

التـي تعقـد    انت انعكاسا لما اكتـسبوه مـن الـدورات التدريبيـة            كالخبرة  
حيث تركز وزارة التربية     ،لهم أثناء الخدمة كونهم من حديثي التعيين      

 كمـا   ،والتعليم على اسـتدعاء هـذه الفئـة مـن المعلمـين لتلـك الـدورات               
نهم من حديثي التخـرج مـن الجامعـات األردنيـة التـي بـدأت تركـز فـي                  أ

ويـرى  . على الجوانب المختلفة في إعـداد المعلمـين       السنوات األخيرة   
أن ممارســة هــذه الفئــة مــن المعلمــين لمهنــة التــدريس ) 1999(ربايعــة
 لالهتمـام، ممـا   ًا ومثيـر ًان كـل مـا هـو جديـد يكـون مرغوبـ         أ و ،جديدة

يشكل لديهم دافعية إلى أن تكون تقديراتهم تمتـاز بالجديـة، وبالتـالي        

ول المتعلــق بالــشكل العــام للكتــاب  جــاءت تقــديراتهم علــى المجــال األ 
وإخراجه الفني والمجال الثاني المتعلـق بأسـلوب عـرض الكتـاب أعلـى        

  .من تقديرات بقية فئات متغير الخبرة
ــسابع  ــين    : الـــسؤال الـ ــديرات المعلمـ ــين تقـ ــروق بـ ــد فـ هـــل توجـ

ــة للـــصف       ــة و الوطنيـ ــة االجتماعيـ ــب التربيـ ــي كتـ ــديث فـ ــح التحـ لمالمـ
   المسلكي ؟-مؤهلهم العلمي العاشر األساسي تعزى إلى 

لإلجابة عن السؤال السابع تم تصنيف المعلمين إلى ثالث فئات          
 ثــــم اســــتخرجت المتوســــطات ،وفقــــا لمــــؤهالتهم العلميــــة المــــسلكية

الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة للتقــديرات التــي أعطاهــا المعلمــون    
جـال  لمالمح التحديث في كتب التربية االجتماعيـة والوطنيـة فـي كـل م          
) 16(من المجاالت الستة والمجاالت مجتمعة، ويوضح الجـدول رقـم     

  .هذه المعطيات
المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لتقــديرات المعلمــين لمالمــح التحــديث فــي كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة وفقــا       :)16(جــدول 

  والمجاالت مجتمعةلمؤهلهم العلمي المسلكي، على كل مجال من المجاالت الستة 
 جميع أفراد العينة ماجستير فاكثر دبلوم+بكالوريوس بكالوريوس

جال
 الم

رقم
 

المتوسط  نص المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  0.39  3.11  0.32  2.95 0.47 3.08 0.35 3.16  وإخراجه الفنيالشكل العام للكتاب 1
  0.49  2.89  0.40  2.82 0.52 2.90 0.49 2.90 أسلوب عرض الكتاب 2
  0.46  2.88  0.28  2.78 0.53 2.87 0.45 2.90 األهداف 3
  0.49  2.76  0.46  2.59 0.55 2.76 0.46 2.80 المحتوى 4
  0.48  2.78  0.39  2.71 0.56 2.77 0.45 2.81 الوسائل واألنشطة 5
  0.51  2.81  0.44  2.78 0.62 2.81 0.46 2.81 التقويم 6

  0.41  2.86 0.29 2.77 0.50 2.86 0.37 2.89 المجاالت الستة مجتمعة  
أن تقــديرات المعلمــين لمالمــح ) 16(يالحــظ مــن الجــدول رقــم 

التحديث في كتب التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة تـزداد عنـد المعلمـين               
هــم مــن ئعــن زمال) بكــالوريوس( العلمــي والمــسلكي لوي المؤهــمــن ذ

ــ ــسلكي  لذوي المؤهــ ــي والمــ ــالوريوس ( العلمــ ــوم+ بكــ ــن ) دبلــ وعــ
علـى  ) ماجـستير فـاكثر  ( العلمـي والمـسلكي   لالمؤهـ ذوي  هم من   ئزمال

ــق         ــاني المتعل ــستة باســتثناء المجــالين الث كــل مجــال مــن المجــاالت ال
ــسادس المتعلــق بــ     ــاب، وال  حيــث جــاءت  ،التقويمبأســلوب عــرض الكت

المتوســطات الحــسابية لتقــديرات المعلمــين متــساوية عنــد المعلمــين    
 مـن    وعـن زمالئهـم    )بكـالوريوس ( العلمي والمـسلكي     لمن ذوي المؤه  

حيـث بلغـت    ) دبلـوم + بكـالوريوس   ( العلمي والمسلكي    لذوي المؤه 
وعلـى  ) 2.90(قيم المتوسطات الحسابية للفئتين على المجال الثاني        

، وفيمــا يتعلــق بالمجــاالت الــستة مجتمعــة    )2.81( الــسادس المجــال

ــين مــــن ذوي المؤهــــ       ــد المعلمــ ــا تــــزداد عنــ ــيالحظ أنهــ  العلمــــي لفــ
م مـــن الفئتـــين هـــئزمالأكثـــر ممـــا هـــو عنـــد ) بكـــالوريوس(والمـــسلكي 
 حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي لتقــديراتهم علــى المجــاالت    األخــريين،

الحــسابي للمعلمــين فــي حــين بلــغ المتوســط  ) 2.89(الــستة مجتمعــة 
ــ ــالوريوس ( العلمـــــي والمـــــسلكي لمـــــن ذوي المؤهـــ )     دبلـــــوم+ بكـــ

 العلمــــــي والمــــــسلكي ل مــــــن ذوي المؤهــــــالمعلمــــــونأمـــــا  ) 2.86(
  )2.77(فقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديراتهم ) ماجستير فاكثر(

ولمعرفــة إذا مــا كانــت هــذه الفــروق فــي المتوســطات الحــسابية    
 One) إجـراء تحليـل التبـاين األحـادي      تـم فقـد   إحـصائية ذات داللة 

Way ANOVA) 17( كما يوضحه الجدول رقم.(  
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 العلمـي المـسلكي فـي تقـديرات المعلمــين لمالمـح التحـديث فـي كتــب        ل التبـاين األحـادي ألثـر المؤهــ   لنتـائج اسـتخدام اختبـار تحليــ    :)17(جـدول  
  مجاالت األداة الستة والمجاالت مجتمعةالتربية االجتماعية والوطنية الثالثة مجتمعة، على كل مجال من 

 مصدر التباين  نص المجال المجال
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة ف 
  المحسوبة

مـــــــستوى 
  الداللة
∝  

  الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني 1 2 0.441 0.882 بين المجموعات
 189 0.149 28.217 داخل المجموعات

2.955 0.054 

  أسلوب عرض الكتاب 2 2 7.291 0.146 بين المجموعات
 189 0.240 45.362 داخل المجموعات

0.304 0.738 

  األهداف 3 2  0.144 0.289 بين المجموعات
 189  0.211 39.931 داخل المجموعات

0.684 0.506 

  المحتوى 4 2  0.415 0.831 بين المجموعات
 189  0.240 45.401 داخل المجموعات

1.729 0.180 

  الوسائل واألنشطة 5 2 0.104 0.209 بين المجموعات
 189 0.229 43.221 داخل المجموعات

0.456 0.634 

  التقويم 6 2 1.165 2.329 بين المجموعات
 189 0.262 49.575 داخل المجموعات

0.044 0.957 

  المجاالت الستة مجتمعة كلي 2 0.142 0.285 بين المجموعات
 189 0.165 31.260 داخل المجموعات

0.861 0.424 

أن ) 17(تظهر نتائج تحليل التباين األحـادي فـي الجـدول رقـم           
تقـــديرات المعلمـــين لمالمـــح التحـــديث فـــي كتـــب التربيـــة االجتماعيـــة  
والوطنيــة لــم تتــأثر بمتغيــر المؤهــل العلمــي المــسلكي علــى أي مجــال  

تة مجتمعة، وذلـك علـى مـستوى        من المجاالت الستة أو المجاالت الس     
ويمكن أن يعود السبب إلـى تـشابه        ). 0.05 =∝ (حصائيةالداللة اإل 

ــي إعــداد معلمــي التربيــة        ــة والدراســية المــستخدمة ف ــرامج التربوي الب
 التي تحرص علـى تزويـد       ،االجتماعية والوطنية في الجامعات األردنية    

ــا أن الكفايــــات التدريــــسية والمهنيــــة بقــــدر متــــشابه بالمعلمــــين  ، كمــ
الدورات التدريبية التي يخضع لها المعلمون أثناء الخدمة تتوحد فـي          

لمؤهــل العلمــي اعــن  أهــدافها ووســائلها وســبل تنفيــذها بغــض النظــر 
 نظــرة المعلمــين بفئــاتهم الــثالث مــن   تعكــس وربمــا .لمــن يلتحــق بهــا 

المــسلكي الــصورة الحقيقــة لواقــع كتــب التربيــة   -حيــث المؤهــل العلمــي 
 بحاجـــــة إلـــــى تحـــــديث يواكـــــب مـــــن كونهـــــا والوطنيـــــة، االجتماعيــــة 

  .التطويرات المعاصرة في مجال تأليف الكتب المدرسية
  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي 
بالنـــسبة لنتـــائج الدراســـة التـــي أظهـــرت أن تقـــديرات المعلمـــين   -1

والمــشرفين التربـــويين كانـــت فـــي معظمهـــا ضـــمن فئـــة التقـــدير  
ــة    المـــنخفض  ــي الكتـــب الثالثـ ــتبانة الـــستة فـ ــاالت االسـ علـــى مجـ

 :منفردة والكتب مجتمعة فإن الباحث يوصي بـ 
ــة        -أ  ــب التربيــ ــي كتــ ــة فــ ــداف التعليميــ ــاة األهــ ــرورة مراعــ ضــ

االجتماعيـــــة والوطنيـــــة لمختلـــــف مجـــــاالت النمـــــو لـــــدى 
المــتعلم، و أن تكــون قــادرة علــى تنميــة التفكيــر بأنواعــه       

  .المختلفة
 لمـــــشكالت البيئـــــة المحليـــــة ضـــــرورة تـــــضمين المحتـــــوى  -ب 

واالهتمــــام بالنــــشاط المدرســــي، و أن يعكــــس التطــــورات  

العلميـــة والمـــستجدات الحاصـــلة المرتبطـــة بمـــادة التربيـــة 
 .االجتماعية والوطنية

 أن تتــــضمن كتــــب التربيــــة االجتماعيــــة والوطنيــــة العــــدد   - ج 
الكافي من الوسائل التعليمية والصور والرسـوم واألشـكال         

ــدا ــرائط والجـــ ــديثها  حـــــصائيةول اإلوالخـــ ــرورة تحـــ ، وضـــ
 .باستمرار

إعــادة النظــر فــي األســاليب التقويميــة بحيــث تكــون قــادرة        -د  
ة، المعرفيــة، النفــسحركي (علــى قيــاس النتاجــات التعليميــة    

إشـراك  و أن تكون متنوعة باإلضافة إلـى أهميـة        ) االنفعالية
 فـي القيـاس والتقـويم عنـد تحـديث كتـب التربيـة               مختصين

 .وطنيةاالجتماعية وال
االســـتفادة مـــن أداة الدراســـة كمعيـــار عنـــد القيـــام بعمليـــة   -هـ

تحــديث كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة كونهــا أعــدت     
 .وفقًا للمعايير الحديثة في مجال تأليف الكتب المدرسية

زيــــادة عــــدد الحــــصص المقــــررة لمــــادة التربيــــة االجتماعيــــة        -2
ــة ــب   ،والوطنيـ ــا ال يتناسـ ــب ومحتواهـ ــم الكتـ ــدد   ألن حجـ ــع عـ مـ

 .الحصص المقررة لها
اطالع اللجان القائمـة علـى تـأليف الكتـب علـى كـل المـستجدات                 -3

ــأليف       ــة ت ــاء عملي ــة كــي يتــسنى مراعاتهــا أثن والتطــورات الحديث
 .الكتب وتحديثها

ضرورة إشـراك المعلمـين والمـشرفين التربـويين بعمليـة تطـوير              -4
 .هاوتحديث كتب التربية االجتماعية والوطنية

 مــن الدراســات للكــشف عــن مالمــح التحــديث فــي    إجــراء مزيــد  -5
  .كتب التربية االجتماعية والوطنية لباقي الصفوف الدراسية
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  المصادر والمراجع
 كتاب التاريخ للصف أسئلةتحليل ) 1998(، فاضل خليل إبراهيم

 في العراق في ضوء تصنيف بلوم اإلعدادي السادس
عة جرش مجلة جام، المعرفي التربوية في المجال لألهداف

   .)19 (3، للبحوث والدراسات
 تحليلية لمحتوى كتب دراسة) 1986(  حلو، يعقوب عبد الله أبو

 تالميذ الصفوف الرابع على التربية االجتماعية المقررة
سلسلة ، اليرموك أبحاثوالخامس والسادس االبتدائي، 

  .)1 (3العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 لمناهج الدراسات مستقبليةؤية ر) 1995( غريب، عايدة عباس أبو

تطوير  العام في مصر في ضوء سياسة بالتعليماالجتماعية  
 العلوم مجلة المعاصرة، العالمية واالتجاهات جالمناه

  .203 – 167 ) 4، 3(عدد خاص، التربوية، 
تطوير منهج التاريخ في ) 1989(، نجفة قطب السيد جزارال

 ضوء فكرة في  األساسي التعليمالحلقة الثانية من 
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين العالميالتفاهم 

  .شمس، القاهرة 
 االجتماعية للصف التربيةتقويم كتب ) 1994(علي كايد ، خريشةال

مجلة جامعة األردن،  في األساسيةالسادس من المرحلة 
    .)2(، بغدادالمستنصرية، 

تاب التربية  لكتقويميةدراسة ) 1993(، عدنان مصطفى خليل
 في األساسي للصف الخامس والوطنية االجتماعية

 التربية من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة األردن
ير ت، رسالة ماجسالغوث والوطنية في وكالة االجتماعية

   .األردن، عمان األردنيةغير منشورة الجامعة 
 االجتماعيات تدريس أساسيات) 1980(، مرشد والخطيب دبور

 . دار العدوي:األردن  ، عمان،)1ط(
تقويم كتاب الجغرافية الطبيعية  ) 2002( دعيس، عبد الرحيم 

والسياسية للصف الثاني الثانوي األدبي من وجهة نظر 
رسالة ماجستير غير . المعلمين والطلبة في قصبة الزرقاء

   .منشورة، جامعة الجزيرة
 الكتاب .)1982( .مرسي، محمد منيرو  إبراهيم، مجيد دمعه

 في المرحلة والتعليمومدى مالءمته لعمليتي التعلم 
 ، للتربية والثقافة والعلومالعربيةالمنظمة   .االبتدائية

  . تونس البحوث التربويةوحدة
 التربية الوطنية كتبتقويم  .)1999(.، محمد توفيق ربايعه

 وجهة من الرابع والخامس والسادس األساسيةللصفوف 
جامعة ، منشورةر غير يت رسالة ماجس.نظر المعلمين
  .فلسطين نابلس،  النجاح الوطنية

 مالمح تطويرية في مناهج .)1999 (. فيصلإبراهيم، رواشدةال
مجلة مركز  . حسب تقدير الطلبةاألردنعلوم العاشر في 

  .16جامعة قطر، البحوث التربوية، 
 طلبة باكتسا مدى بينالعالقة . )1995 (.، ماهرزيادات

 لمهارات التفكير الناقد  األردنفي المرحلة الثانوية 
 رسالة .نفسها اكتساب طلبتهم لها في المرحلة  ومدى

  .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد 
 المتوافرة في كتب لألسئلة دراسة  .)2000 (.، جمالسليمان

، السورية الجمهورية العربية في  اإلعداديةالتأريخ للمرحلة 
  .278 – 239 )3 (16، دمشقمجلة جامعة 

 والتمارين لألسئلة تحليليةدراسة .) 1996 (.، سليمانسليمانال
، )بنين (المتضمنة في كتب التاريخ بالمرحلة المتوسطة 

 العربية السعودية، جامعة المملكةمركز البحوث التربوية، 
   .الملك سعود، كلية التربية

 األول المؤتمر الوطني انعكاسات .)1998(.، ساري سواقد
 في المدرسي التقويم  إجراءات على التربويةلتطوير ل

مجلة مؤته للبحوث ، األردن في األساسيمرحلة التعليم 
  .233-193) 6( 13، والدراسات

 كتب مادة التربية تقويم.) 1994 (.، عبد الرحمن محمدطورةال
 من األساسياالجتماعية والوطنية للصف السادس 

رسالة  .األردن  في محافظة جنوبالمعلمينوجهة نظر 
  .األردن جامعة مؤته، ،ماجستير غير منشورة

 والصراعات المعاصر العالم .)1989( .عبد الله ،  الخالقعبد
  .14 -13 )133(عالم المعرفة،  -الدولية 

تقويم كتاب الرياضيات . )1996 (.، زينب احمد الغنيعبد
المدرسي للمرحلة المتوسطة للبنات بالمملكة العربية 

مجلة كلية . ة في ضوء آراء الموجهات والمعلماتالسعودي
  . )12 (جامعة أسيوط، التربية

 الجغرافية المقررة كتبتقويم .) 1991 (.، فوزي قاسمعبدالله
 من وجهة نظر المعلمين األردنفي المرحلة الثانوية في 

،  األردنية رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة.والطالب
  .األردنعمان 
تقويم كتاب مذكرة في قواعد اللغة  . )1990 ( .دعالونة، محم

رسالة . العربية للصف العاشر األساسي في األردن
 .جامعة اليرموك، اربد. ماجستير غير منشورة

تقويم كتاب التربية اإلسالمية للصف . ) 2002 ( .العمري، معاذ
 من وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية يالعاشر األساس

رسالة ماجستير غير . ة اربداإلسالمية في محافظ
 .منشورة، جامعة آل البيت، المفرق



 طالفحة

 17
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  ملحق الدراسة
مستويات مالمح تحديث كتب التربية االجتماعية والوطنية للصف العاشر كما قدرها المشرفون والمعلمون على فقرات األداة في كل 

  مبحث وعلى المباحث مجتمعة
 المباحث مجتمعة بية الوطنية والمدنيةالتر الجغرافية التاريـخ

رقم
ال

 

 الفقــرة
ضعيفمنخفضمتوسط عـال ضعيف منخفض متوسط عـال ضعيف منخفضمتوسط عـال ضعيف منخفضمتوسط عـال

الوظيفة

  الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني: أوًال

 r  r    r    r  مشرف
 .مناسبة حجم الكتاب مع طبيعة الموضوعات المطروحة فيه 1

 r   r   r    r  معلم 

r    r   r    r   مشرف
 .مناسبة توزيع وحدات الكتاب على فصلي العام الدراسي 2

 r   r   r    r  معلم 
  r r    r    r  مشرف

 .مناسبة حجم المحتوى مع عدد الحصص المقررة للكتاب 3
   r r   r     r معلم 

r   r   r    r   مشرف
 .طور في الصفحة الواحدةمناسبة عدد الس 4

 r   r   r    r  معلم 

r   r   r    r   مشرف
 .كفاية المسافات بين الكلمات والسطور 5

 r   r   r    r  معلم 

 r  r   r    r   مشرف
 .ترتيب الكتاب من مقدمة، موضوعات، فهرس، مراجع، أشكال، رسومات 6

 r   r   r    r  معلم 

r   r   r    r   مشرف
 .اتصاف ورق الكتاب بالجودة من حيث اللون والحجم ومساحة الصفحات 7

 r   r   r    r  معلم 

r   r   r    r   مشرف
 .اتصاف عناوين الكتاب الفرعية والرئيسة بالوضوح والدقة 8

 r   r   r    r  معلم 
 r   r  r     r  مشرف

 .مناسبة وضع الصور والرسومات واألشكال في المكان المخصص لها في الكتاب 9
 r   r   r    r  معلم 
  r r    r    r  مشرف

 .مدى جاذبية غالف الكتاب للتالميذ 10
  r   r  r     r معلم 

  أسلوب عرض الكتاب: ثانيًا 

  r  r   r    r  مشرف
 .ةيشّوق للقراء 11

  r  r    r   r معلم 
  r  r   r    r  مشرف

 .موفق في عرض األفكار بطريقة متسلسلة ومتتابعة 12
  r  r    r   r معلم 
  r  r   r    r  مشرف

 .يتناسب عمق األفكار مع مستوى التالميذ 13
  r  r    r   r معلم 
  r  r  r     r  مشرف

 .يتخلل العرض مواقف تعليمية وأنشطة تحفز على التفكير 14
  r   r   r   r معلم 
  r  r   r    r  مشرف

 .يشجع أسلوب عرض الكتاب على القراءات اإلضافية 15
  r   r   r   r معلم 
 r   r  r     r  مشرف

 .يتجنب التكرار الممل واإليجاز المخل 16
  r   r   r   r معلم 

r    r  r    r   مشرف
 .وضوح لغة الكتاب من حيث التعبير والتركيب 17

 r   r    r  r  معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .يشوق أسلوب العرض التالميذ على التعلم 18
  r   r   r   r معلم 

   r  r   r    rمشرف
 .تاب التالميذ على التعلم الذاتييساعد أسلوب الك 19

  r   r   r   r معلم 
   r  r   r   r مشرف

 .يحفز أسلوب العرض التالميذ على البحث واالستكشاف 20
  r   r   r   r معلم 
 r   r   r    r  مشرف

 .يناسب أسلوب العرض المستوى العقلي للتالميذ 21
  r   r   r   r معلم 
 r  r    r    r  مشرف

 .يهتم أسلوب العرض بتبسيط المصطلحات والتعابير 22
  r  r    r   r معلم 

  األهداف: ثالثًا 

 r   r   r    r  مشرف
 . مراعاة األهداف لروح األصالة والمعاصرة 23

  r  r   r    r  معلم 
  r  r   r    r  مشرف

 .تهتم بتنمية عمليات التفكير عند التالميذ 24
  r   r   r   r معلم 

مشرف r   r  r     r   .تركز على فهم التالميذ للمفاهيم والنظريات الحديثة 25
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 المباحث مجتمعة بية الوطنية والمدنيةالتر الجغرافية التاريـخ

رقم
ال

 

 الفقــرة
ضعيفمنخفضمتوسط عـال ضعيف منخفض متوسط عـال ضعيف منخفضمتوسط عـال ضعيف منخفضمتوسط عـال

الوظيفة

  r   r   r   r معلم 
  r   r  r    r  مشرف

 .توضح العالقة بين اإلنسان والبيئة الطبيعية 26
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .تركز على أهمية صنع القرار 27
  r   r   r   r معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .تركز على دراسة المشكالت االجتماعية المعاصرة 28
  r  r   r     r معلم 

 r    r  r    r  مشرف
 . اإليجابيةتغرس القيم واالتجاهات 29

  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .تراعي حاجات التالميذ والمجتمع في ضوء المتغيرات الجديدة 30
  r   r   r   r معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .تراعي عادات المجتمع وتقاليده 31
  r   r   r   r معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .تنمي الحس الوطني والقومي عند التالميذ 32
  r   r  r     r معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .تطرح مبادئ السالم واإلحساس بأثرها في الحياة 33
  r   r   r   r معلم 
 r    r  r    r  مشرف

 .ةتركز على المفاهيم السياسية واالجتماعية الجديد 34
  r   r  r     r معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .تواكب التطور العلمي والتكنولوجي 35
  r   r  r     r معلم 

  r  r    r   r مشرف
 .تركز على التقارب بين المجتمعات والتبادل الثقافي 36

  r   r  r     r معلم 
  r  r    r   r مشرف

37 
تركــز علــى دور المؤســسات االجتماعيــة الجديــدة فــي النــواحي الــسياسية واالقتــصادية

 معلم r  r   r   r    .المختلفة

  r  r   r    r  مشرف
 .واقعية األهداف واتساقها مع المتغيرات المعاصرة 38

  r   r   r   r معلم 
  r  r    r   r مشرف

 .ستويات العقلية واالنفعالية واالدائية للتالميذتركز على الم 39
   r  r   r   r معلم 

  المحتوى: رابعًا

  r  r  r     r  مشرف
 يعبر المحتوى عن واقع المجتمع األردني وطبيعته ويعكس سماته 40

  r   r   r   r معلم 
 r    r  r    r  مشرف

 .يق األهداف العقلية واالدائية واالنفعاليةيساعد المحتوى في تحق 41
 r    r   r   r معلم 

 r    r   r   r مشرف
 .يساعد المحتوى في تنمية التفكير اإلبداعي والناقد 42

  r   r   r   r معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .يساعد المحتوى في حل المشكالت المعاصرة والمختلفة 43
  r   r   r   r معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .يساعد المحتوى في توظيف المعلومات واألفكار الجديدة في الحياة اليومية 44
  r   r  r     r معلم 
   r   r  r    rمشرف

 . يمكن المحتوى التالميذ من استخدام مصادر البيئة المحلية 45
   r  r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .يركز المحتوى على مبدأ التعلم الذاتي 46
   r  r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .يراعي المحتوى األحداث الجارية 47
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .رارات بأنفسهميساعد المحتوى التالميذ على اتخاذ الق 48
  r   r   r   r معلم 

  r   r   r   r مشرف
 .يسهم المحتوى في تنمية القيم واالتجاهات اإلسالمية والوطنية والقومية 49

  r   r   r   r معلم 

  الوسائل واألنشطة: خامسًا 

 r    r   r  r  مشرف
 .ارتباط الوسائل بمحتوى الكتاب 50

  r   r   r   r معلم 
  r   r  r    r  مشرف

 .حداثة الوسائل ومناسبتها للتطورات الجديدة 51
  r   r   r   r معلم 
 r   r   r    r  مشرف

 .تسهل الوسائل واألنشطة عملية التعليم 52
  r   r   r   r معلم 

  r r   r     r  مشرف
 .ستعمال الرسومات والصور والخرائطسهولة ا 53

  r   r   r   r معلم 
مشرف  r   r   r    r  .تنمي الرسومات والصور واألشكال في الكتاب عملية التفكير عند التالميذ 54
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 المباحث مجتمعة بية الوطنية والمدنيةالتر الجغرافية التاريـخ

رقم
ال

 

 الفقــرة
ضعيفمنخفضمتوسط عـال ضعيف منخفض متوسط عـال ضعيف منخفضمتوسط عـال ضعيف منخفضمتوسط عـال

الوظيفة

  r   r   r   r معلم 
  r   r   r  r  مشرف

 . دةتتنوع األنشطة بحيث تتالءم والتغيرات الجدي 55
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 . الجديدةتتراعي األنشطة ربط التعلم بالبيئة المحلية والتطورا 56
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .تساعد في فهم األدوار الجديدة للمؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية 57
  r   r   r   r معلم 

  r   r   r   r مشرف
 .تتصف الوسائل التعليمية في الكتاب بالدقة والوضوح 58

  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .تكفي األنشطة المقترحة في الكتاب إلثراء تعلم التالميذ الذاتي 59
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .تساعد األنشطة على إثارة التفكير لدى التالميذ 60
  r   r   r   r معلم 
  r   r  r     r مشرف

 .تتصف وسائل التعليم في الكتاب بأنها جذابة ومشوقة للتالميذ 61
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 شطة على األحداث الجاريةتركز الوسائل واألن 62
  r   r   r   r معلم 
  r  r    r   r مشرف

 .تركز األنشطة على الرحالت والزيارات الميدانية 63
   r  r   r   r معلم 
  r   r  r    r  مشرف

 .تركز األنشطة على استخدام العمل الجماعي 64
   r  r   r   r معلم 

 r    r   r   r مشرف
 .تنوع طرق عرضها وإثارتها الستراتيجيات دراسية وتعليمية 65

  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .تركز على متابعة وسائل اإلعالم والبرامج الجديدة 66
   r  r   r   r معلم 

 r   r    r  r  مشرف
 .ر والحقائق المراد تحقيقهاتركز على األفكا 67

  r   r   r   r معلم 

  التقويم: سادسًا 

 r   r   r    r  مشرف
 .ارتباط أسئلة التقويم بمحتوى مادة الكتاب 68

  r   r   r   r معلم 

  r   r   r   r مشرف
 .تركيز األسئلة على مستويات التفكير العليا 69

  r   r   r   r معلم 
  r  r    r   r مشرف

 .شمولية وسائل التقويم الواردة في الكتاب لجميع جوانب المحتوى 70
  r   r   r   r معلم 

  r    r  r  r  مشرف
 .تساعد التالميذ على التقويم الذاتي 71

  r   r   r   r معلم 
   r  r   r   r مشرف

 .ثير أسئلة التقويم تفكير التالميذتست 72
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .تقيس األسئلة مدى اكتساب الطلبة للمهارات المختلفة 73
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

  .تساعد األسئلة على فهم المادة واستيعابها 74
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

 .تغطي األسئلة المجاالت المختلفة لنواتج التعلم المعرفية، االنفعالية، والنفس حركية 75
  r   r   r   r معلم 
  r   r   r   r مشرف

76 
تتــضمن أســئلة تقــويم غيــر تحــصيلية مثــل اختبــارات القــدرات والميــول واالتجاهــات والتكيــف       

 معلم r   r   r   r   .االجتماعي، ومفهوم الذات
  r  r    r  r  مشرف

 . تتضمن أسئلة الكتاب كتابة التقارير واألنشطة الصفية والالصفية 77
  r   r   r   r معلم 

  r  r    r    r  مشرف
 .تصاغ األسئلة والتدريبات بشكل واضح ومحدد في الكتاب 78

  r   r   r   r معلم 
مشرف 32372 7 340 32 12 1124412 17514 6

 عدد التقديرات وفقا لفئات التقدير
 معلم 10680 0 610 17 0 16620 0 10608 0
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قوة االختبار اإلحصائي وحجم األثر وحجم العينة للدراسات املنشورة في 
   سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية -مجلة أبحاث الريموك

  

   ** ماجـد جودة  و*ضرار جرادات
  

29/11/2004 تاريخ قبوله    8/8/2004 تاريخ تسلم البحث

ي وحجـم األثـر     حاولت هذه الدراسة أن تقّيم قوة االختباراالحصائ       :ملخص
 مــن مجلــدات مجلــة ًا مجلــد16وحجــم العينــة فــي الدراســات المنــشورة فــي  

ــة -أبحـــاث اليرمـــوك ــة .  سلـــسلة العلـــوم اإلنـــسانية واالجتماعيـ واحتـــوت عينـ
 المــستخدم فــي تحليــل    F اختبــارًا إحــصائيًا مــن نــوع     785الدراســة علــى  

 البيانات التي وأمكن من.  لمعامل االرتباطt للعينات المستقلة و tالتباين و 
 ، لكـوهن كمقيـاس لحجـم األثـر      dاحتوتها الدراسات المنشورة حـساب قيمـة        

وقـد خلـصت    . ومن ثم استخراج قوة االختبار اإلحصائي من جـداول كـوهن          
ــة        ــسبة العاليــ ــرئيس وراء النــ ــل الــ ــتنتاج أن العامــ ــى االســ ــة إلــ ــذه الدراســ هــ

مـن  %) 52(من الفرضيات الصفرية المرفوضة والنـسبة العاليـة          %) 72.5(
الـذي يقترحـه   ) 0.8(االختبارات اإلحصائية التي حققـت الحـد األدنـى للقـوة      

كوهن، قد يكون الحجـم الكبيـر لعّينـات الدراسـة ولـيس حجـم األثـر المقتـرن          
ــيات        ــسبة الفرضـ ــزد نـ ــم تـ ــا، إذ لـ ــرى اختبارهـ ــي جـ ــصفرية التـ ــيات الـ بالفرضـ

  %.26.5الصفرية التي اختبرت واقترنت بحجم أثر كبير عن 
قـــوة االختبـــار، حجـــم األثـــر، حجـــم العينـــة، الداللـــة : لكلمـــات المفتاحيـــةا(

 )االحصائية، الداللة العملية
 
 
 

Test Power, Effect Size and Sample Size of 
Published Research in Abhath Al-Yarmouk 

Hummanities and Social Science Series 
  

Derar Jaradat, Faculty of Education. Yarmouk University, Irbid, 
Jordan. 

Majed  Judeh, Yarmouk Model School, Yarmouk University. 

Abstract: This study tried to evaluate the test power, effect size and 
sample size of the research published in 16 volumes of Abhath Al-
Yarmouk- Hummanities and Social Sciences Series. The sample 
consisted of 785 statistical test, where 3 conventional tests, were used, 
namely the F test for ANOVA, the t test for means of independent 
samples and the t test for the correlation coefficient. From data 
reported by the studies, Cohen d as a measure of effect size was 
calculated for each tested hypothesis and the power for the used 
statistical test was obtained from tables prepared by Cohen.The study 
concluded that the major factor behind the high percentage (72.5%) 
of rejected hypotheses and the high percentage (52%) of statistical 
tests reaching Cohen criterion for minimal power (0.8) might have 
been the large sample size and not the effect size since hypotheses 
associated with a large effect size were only 26.5%. 
(Keywords: Test power, effect size, sample size, statistical 
significance, practical significance). 
 

ـــة ــادة      :مقدمـ ــة عـ ــسانية واالجتماعيـ ــوم اإلنـ ــي العلـ ــاحثون فـ ــي البـ يبنـ
ــصفرية      ــية الـــــ ــى بالفرضـــــ ــرف األولـــــ ــيات ُتعـــــ ــن الفرضـــــ ــوعين مـــــ   نـــــ

(Null Hypothesis)   ــة ــية البديلـــــ ــة بالفرضـــــ ــسمى الثانيـــــ  وتـــــ
(Alternative Hypothesis) .  ويمكـــن وصـــف الفرضـــية الـــصفرية

بأنها ادعاء أو زعم للباحث حـول مقـدار مؤشـر أو مؤشـرات لمجتمـع          
 أو حــول مقــدار تــأثير أو تــأثيرات لمتغيــر أو متغيــرات   ،أو مجتمعــات

ــة     ــرات تابع ــر أو متغي ــى متغي ــه    . مــستقّلة عل ــذي يبني وهــذا االدعــاء ال
البيانـات التـي يجمعهـا مـن     الباحث يحاول التحقق من صحته بإخضاع      

عينة أو عينات مأخوذة مـن مجتمـع أو مجتمعـات مـستهدفة بمجهـوده               
  .البحثي، لالختبار اإلحصائي المناسب

 ليس إّال مجموعة مـن  (Statistical Test)واالختبار اإلحصائي 
ــى مــساعدة        ــات تهــدف إل ــات عينــة أو عين المعالجــات اإلحــصائية لبيان

ــرار    ــى ق ــصفرية    الباحــث فــي الوصــول إل  حــول فرضــيته أو فرضــياته ال
  ويـصل الباحـث إلـى قـراره هـذا     . وذلك برفـضها أو الفـشل فـي رفـضها     

  
  

_________________________  
  . كلية التربية، جامعة اليرموك  *

  .المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك** 
  .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة © 

حصائي المحـسوب مـن بيانـات العينـة مـع قيمـة           بعد مقارنة المؤشر اإل   
ــة  ــرات   ،ذلـــك اإلحـــصائي الحرجـ ــع مؤشـ ــون خـــصائص توزيـ ــدما تكـ  عنـ

  .العينات العشوائية المشابهة لعينة الباحث معروفة
ــصائية      ــراءات إحــ ــث إلجــ ــاع الباحــ ــضرورة أن اّتبــ ــي بالــ وال يعنــ
محـددة ومعروفــة كفيــل بــصحة قــراره حــول الفرضــية الــصفرية التــي ال  

ًا عن صـحتها أو عـدم صـحتها، األمـر الـذي يجعـل الفرصـة                 يعرف شيئ 
مواتية لوقوع الباحث في نوعين من األخطـاء ُيعـرف أحـدهما بالخطـأ      

 ، عنـــدما يـــرفض الباحـــث فرضـــية صـــفرية صـــحيحة  ،مـــن النـــوع األول
ويعرف اآلخر بالخطأ من النوع الثاني عندما يفشل الباحث في رفض            

  .فرضية صفرية خاطئة
 وهـي   ،)α(مال للخطأ مـن النـوع األول ألفـا          ويساوي أعلى احت  

وتعنـي كلمـة داللـة فـي أبـسط          . ما تعـرف بمـستوى الداللـة اإلحـصائية        
صــورها أن الفــرق بــين القيمــة المفترضــة لمعلــم فــي المجتمــع وقيمتــه   
المحسوبة من بيانـات العينـة كبيـر إلـى القـدر الـذي يـصعب عـزوه إلـى           

لفـا قبــل أن ينخـرط فــي   ويحـدد الباحــث عـادة قيمــة أ  . أخطـاء العينــات 
 ويجعـل مـن هـذه القيمـة معيـارًا يحـتكم إليـه فـي             ،جمع بيانات دراسـته   

أمــا احتمــال الخطــأ مــن النــوع  . اتخــاذ القــرار حــول فرضــيته الــصفرية 
فهو وإن كان قـابًال للحـساب قبـل أن          ) β(الثاني والذي ُيعرف بـ بيتا      

ــه   ب مقــداره  إّال أن العــادة جــرت أن يــتم احتــسا  ،يجمــع الباحــث بيانات
  .بعد أن ينتهي الباحث من تحليالته اإلحصائية
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مــــع أن اســــتخدام اختبــــارات الداللــــة   :نظــــرة علــــى األدب الــــسابق
ــسانية      ــوم اإلنـــ ــي العلـــ ــين فـــ ــاحثين الكمّيـــ ــل البـــ ــن قبـــ ــصائية مـــ اإلحـــ

 إّال أّن هـذا االسـتخدام       ،واالجتماعية قد يعود إلـى سـبع عقـود ونّيـف          
. (Kirk, 1996; Shaver, 1993)كان وال يزال موضع جدل ونقـاش  

ــارات       فقــد وجهــت علــى مــدى العقــود الماضــية انتقــادات كثيــرة الختب
ــة اإلحــصائية  ففــي حــين حــّذر بعــض البــاحثين مــن التفــسيرات     . الدالل

 شـكك آخـرون فـي    (Kirk, 1996)الخاطئـة لمعنـى الداللـة اإلحـصائية     
  قيمتهــــــا وذهبــــــوا إلــــــى االســــــتنتاج بأنهــــــا إفــــــساد لطريقــــــة العلــــــم 

(Carver, 1978, 1993)،   ــا ــتخلص منهـ ــن الـ ــد مـ ــه فـــال بـ  ، وعليـ
واقترحوا بدُال من ذلك أن يقوم الباحثون بإعطاء معلومات عن حجم           

 Practical)األثـــــر أو التـــــأثير أو مـــــا يعـــــرف بالداللـــــة العمليـــــة  
Significance)  ألثــــر المتغيــــر المــــستقل علــــى المتغيــــر التــــابع فــــي 

  .مجهوداتهم البحثية
ب على اختبـارات الداللـة اإلحـصائية اعتمادهـا          ولعّل أكثر ما ُيعا   

 إذ كلمـا زاد ذلـك العـدد كلمـا        ،القوي على عـدد أفـراد عينـة الدراسـة         
 إّال أن حجــم ،(Xiato, 2001)زاد احتمــال رفــض الفرضــية الــصفرية 

ــسمى حجــم الدراســة        ــا يمكــن أن ُي ــأثر هــو اآلخــر بم ــر يت ــذي ،األث  ال
وقـد دّلـل   . معـاً ) عاتهـا مجمو(يتضمن عدد أفرادها وعـدد معالجاتهـا        

 علــى العالقــة الخطيــة (Murry & Doser, 1987)مــوري ودوســر 
وقيمــة ) كمقيــاس لحجــم األثــر) (η2(المباشــرة بــين قيمــة مربــع ايتــا  

 واســتنتجا أن كــًال مــن   ،)كمقيــاس للداللــة اإلحــصائية   (Fاإلحــصائي 
 علـى قيمـة     فإذا رفضت الفرضـية الـصفرية بنـاء       المؤشرين داّلة لآلخر،    

F علـى قيمـة مربـع ايتـا          محسوبة سُترفض تلك الفرضية بنـاء      ال )η2 (
  .المحسوبة والعكس صحيح أيضًا

ــة اإلحــصائية       ــارات الدالل ــم تجــاوز الجــدل حــول اختب وإذا مــا ت
 Brewer, 1972; Wampold)والمواقف المتباينة منها يجد البعض 

Furlong & Atkinson 1983)  مــا يــشبه اإلجمــاع بــين البــاحثين 
ــى أ ــات  علـ ــة المعلومـ ــة هميـ ــا التاتجـ ــارات    وجوهريتهـ ــوة االختبـ ــن قـ عـ

اإلحــصائية التــي يــستخدمونها، هــذه المعلومــات التــي يطلــب كــوهن        
(Cohen, 1977)    ــاتهم ــام دراسـ ــل إتمـ ــدها قبـ ــاحثين تحديـ ــن البـ  مـ

وتـأتي قيمـة    . وإعطاء معلومات عنها عند نشر تلـك الدراسـات الحقـاً          
ن تــدليلها علــى دقــة قــرار  المعلومــات عــن قــوة االختبــار اإلحــصائي مــ 

 وتـدليلها   ،برفض الفرضية الصفرية الخاطئـة مـن جهـة         هوصدقالباحث  
وهـذه العالقـة   . على احتمال الخطـأ مـن النـوع الثـاني مـن جهـة أخـرى          

التكامليـــة بـــين احتمـــال رفـــض الفرضـــية الـــصفرية الخاطئـــة واحتمـــال   
الفــشل فــي رفــضها تــشير بوضــوح إلــى أهميــة أن تكــون قــوة االختبــار  

ــوهن    ا ــرح كــ ــة، ويقتــ ــصائي مرتفعــ ــدة (Cohen, 1977)إلحــ  كقاعــ
اجتهاديـــة بـــأن ال تقـــل قـــوة االختبـــار اإلحـــصائي المـــستخدم الختبـــار 

 وللتـــدليل علـــى أهميـــة أن تكـــون قـــوة     0.8الفرضـــية الـــصفرية عـــن   
ــوة      ــال أن قـ ــبيل المثـ ــى سـ ــة، افتـــرض وعلـ ــار اإلحـــصائي مرتفعـ االختبـ

ــا تـــساوي     ــار إحـــصائي مـ ــي أوهـــذا 0.5اختبـ ن احتمـــال رفـــض   يعنـ
 أي أن احتمــال أن  0.5الفرضــية الــصفرية عنــدما تكــون خاطئــة هــو      

الـذي يتـوفر   نفـسه    وهو االحتمال    ،0.5يكون قرار الباحث صائبًا هو      

للباحث لو احتكم إلـى نتيجـة رمـي قطعـة نقـود غيـر متحيـزة بـدًال مـن                     
  !.إجراء االختبار اإلحصائي

ة لعـل مـن أهمهـا       وتتأثر قوة االختبـار اإلحـصائي بعوامـل عديـد         
 ومـستوى الداللـة اإلحـصائية الـذي يعتمـده          ،عدد أفراد عينة الدراسة   

 الــذي  ، وحجــم األثــر أو التــأثير  ،الباحــث الختبــار فرضــياته الــصفرية   
 إذ تزيــد قــوة االختبــار اإلحــصائي   ،ســمي اصــطالحًا بالداللــة العمليــة  

وإذا كــان المقــصود . بزيــادة مقــادير هــذه العوامــل وتــنقص بنقــصانها 
 عـن التعريـف إّال    ًابعدد أفراد العينـة ومـستوى الداللـة اإلحـصائية غنيـ           

أن مــا ُيقــصد بالداللــة العمليــة قــد يختلــف بــاختالف أســئلة البــاحثين    
 ولعــّل هــذا ُيفــّسر تعــدد المؤشــرات اإلحــصائية التــي تــدلل  ،الجوهريــة

 مقياسـًا  40 (Kirk, 1996)على مقدار تلـك الداللـة، فقـد أورد كيـرك    
 ومقــاييس ،مقــاييس قــوة العالقــة : ها فــي فئــات ثــالث هــي  لهــا، وصــنف 
ــر  ــاوت فــي    .  ومقــاييس أخــرى ،حجــم األث ومــع أن هــذه المقــاييس تتف

 إّال أن هذا العدد الكبير      ،خصائصها اإلحصائية كتقديرات لحجم األثر    
ــائج         ــاحثين قــد ال يجــدون فــي نت ــا قــد يكــون شــاهدًا علــى أن الب منه

 معلومات كافيـة للخـروج بإجابـات        اختبارات الداللة اإلحصائية وحدها   
 أو لمعرفـة مـا إذا كانـت        ،دقيقة وصحيحة ألسئلتهم البحثيـة الجوهريـة      

ــيس      ــة ولــ ــياتهم العلميــ ــد أو تــــدحض فرضــ ــة تؤيــ ــاتهم االمبريقيــ بيانــ
  .فرضياتهم اإلحصائية

 تـصنيفًا لمـستويات حجـم    (Cohen, 1977)وقد اقتـرح كـوهن   
: كـوهن فـي ثـالث فئـات        ل dاألثر عندما يتم حـسابه باسـتخدام مؤشـر          

ــغير ومتوســـط وكبيـــر  ــادير 1 ويحتـــوي الجـــدول ،صـ ــر  مقـ حجـــم األثـ
الـــصغيرة والمتوســـطة والكبيـــرة فـــي حـــال اســـتخدام ثالثـــة اختبـــارات  

ــار : إحـــصائية هـــي  للفـــرق بـــين متوســـطي عينتـــين  t واختبـــار Fاختبـ
 الختبـار فرضـية حـول مـا     ؛)t rمـن اآلن والحقـًا    (tمستقلتين واختبار 

امــل بيرســون لالرتبــاط بــين متغيــرين فــي المجتمــع يختلــف إذا كــان مع
ــدنيا لمــستويات حجــم     .عــن الــصفر    وتجــدر المالحظــة أن الحــدود ال

 تــــصنيف كــــوهن لحجــــم األثـــر حــــسب نــــوع االختبــــار  :)1 (جـــدول 
  اإلحصائي المستخدم

 حجم األثر
d في حالة 

استخدام 
  tاختبار 

d في حالة 
استخدام اختبار 

F  

d  في حالة استخدام
 *trتبار  اخ

 0.29 - 0.1 0.24 - 0.1 0.49 – 0.2 صغير
 0.49 - 0.3 0.39 – 0.25 0.79 - 0.5 متوسط
   فما فوق- 0.5  فما فوق- 0.40  فما فوق- 0.8 كبير

  .r  حجم األثر قيمة معامل االرتباط يساوي *
 في حين أن الحدود بعضًا،تبعد مسافات متساوية عن بعضها األثر 

  .مستويات مفتوحةالعليا لهذه ال
وقد حظيت موضوعات قوة االختبار اإلحصائي والداللة 

 فقد وجد ،العملية والداللة اإلحصائية باهتمام كبير من الباحثين
 في مراجعة لألبحاث المنشورة في أربع دوريات (Kirk, 1996)كيرك 

علمية أن نسبة األبحاث التي أوردت مؤشرات للداللة العملية قد 
كما وجد هاس . للدوريات األربع% 77و % 12تراوحت بين 

 أن (Hasse, Waccter & Solomon, 1982)وواكتر وسولومون  
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متوسط الداللة العملية لألبحاث المنشورة في مجلة علم النفس 
 قوة (Brewer, 1972) وحسب برّور ،0.58 يساوياإلرشادي 

وي االختبارات اإلحصائية لألبحاث المنشورة في مجلة البحث الترب
 لحجم األثر 0.79 و 0.56 و 0.23 أن متوسط القوة هو وجد

وبالمثل وجد تشيس . الصغير والمتوسط والكبير على التوالي
 أن قوة االختبارات اإلحصائية (Chase & Chase, 1976)وتشيس 

للبحوث المنشورة في مجلة علم النفس التطبيقي كانت عمومًا عالية 
  . ة متوسطة وعاليةخاصة عندما كانت الداللة العملي

مـن مراجعـة لألبحـاث المنـشورة فـي          ) 1988(واستنتج الـصياد    
مجلــة البحـــث التربـــوي أن البــاحثين يلجـــأون إلـــى زيــادة عـــدد أفـــراد    

 في حين أن الداللـة العمليـة    ،العينة من أجل رفض فرضياتهم الصفرية     
  .لألبحاث المنشورة في تلك المجلة كانت في المتوسط ضعيفة

أن األبحـاث المنـشورة فـي       ) 2000(جـد ابـراهيم     وفي األردن و  
ــرة   ــات للفتـ ــة دراسـ ــطة  1998 -1997مجلـ ــة متوسـ ــة عمليـ  ذات داللـ

 في حين كانت قوة االختبـارات اإلحـصائية المـستخدمة علـى             ،وضعيفة
ــان      ــة، كمــا وجــد حجمــات وعلي مــن % 63أن ) 1997(األغلــب عالي

ــاد ا    ــائل ماجـــستير اإلرشـ ــة إحـــصائيًا فـــي رسـ لنفـــسي الفرضـــيات الدالـ
 فــي ، ضــعيفةكانــت ذات داللــة علميــة والتربــوي فــي الجامعــة األردنيــة  

  .حين كانت قوة اختبار تلك الفرضيات عالية
ــدرابيع   ــديثًا خلــــص الــ ــات  ) 2003(وحــ ــة للدراســ ــن مراجعــ مــ

ــة للبحــــوث والدراســــات سلــــسلة العلــــوم     ــة مؤتــ المنــــشورة فــــي مجلــ
سـتنتاج أن   إلـى اال   2000 -1996اإلنسانية واالجتماعيـة للفتـرة بـين        

... تتمتـع بقـوة اختبـار عاليـة وداللـة عمليـة مقبولـة        "هـذه الدراسـات   
 بـشرط   ،)174ص" (ويمكن أن تؤخذ نتائجها على المستوى العملـي       

  .أن تكون نتائج هذه الدراسات ذات داللة إحصائية
حاولـــت هـــذه الدراســـة تقيـــيم قـــوة      :مـــشكلة الدراســـة وأهميتهـــا  

فـــي فحـــص الفرضـــيات الـــصفرية  االختبـــارات اإلحـــصائية المـــستخدمة 
 سلسلة العلـوم  -لعينة من األبحاث المنشورة في مجلة أبحاث اليرموك    

 كمـا حاولـت هـذه       ،2001 -1985اإلنسانية واالجتماعيـة للفتـرة مـن        
الدراســـة، مـــن خـــالل معالجـــة البيانـــات التـــي تحتويهـــا هـــذه األبحـــاث   
ــوة       ــين قــ ــربط بــ ــاملة تــ ــصيلية وشــ ــات تفــ ــاء معلومــ ــشورة، إعطــ المنــ

 وأعــــداد أفــــراد ،ختبــــارات اإلحــــصائية المــــستخدمة وحجــــم األثــــر اال
وبـشكل أكثـر تحديـدًا      .  ونوع االختبار اإلحصائي المـستخدم     ،العينات

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية
كيف يتوزع حجم األثر المقترن بالفرضيات الصفرية التي تم  -1

لحجم األثر اختبارها حسب المستويات التي اقترحها كوهن 
  ؟ 1التي يوضحها جدول

ــارات االحـــصائية المـــستخدمة حـــسب   تكيـــف  -2 تـــوزع قـــوة االختبـ
 ؟ المستويات المختلفة للقوة

مــا نــسبة االختبــارات االحــصائية التــي تزيــد قوتهــا عــن الحــد          -3
؟   )0.8(األدنى الذي اقترحـه كـوهن لقـوة االختبـار االحـصائي             
المقتــــرن وكيــــف تختلــــف تلــــك النــــسبة بــــاختالف حجــــم األثــــر 

 ؟ بالفرضيات الصفرية التي تم اختبارها

هل يمكن وصف العالقة بين قوة االختبار االحصائي من جهة  -4
؟  والتغير المتصاحب لحجم األثر وحجم العينة من جهة أخرى

وهل حجم األثر أم حجم العينة كان العامل الحاسم المؤثر في 
م قوة االختبارات االحصائية للفرضيات الصفرية التي ت

  ؟ اختبارها
 للمجهـودات   على أنهـا اسـتكمال    ويمكن النظر إلى هذه الدراسة      

ــر       ــة بحجــم األث ــى المؤشــرات المتعلق ــت التعــرف عل ــي حاول  وقــوة ،الت
 التـي  ،االختبار اإلحصائي للدراسات المنـشورة فـي الـدوريات األردنيـة         

للدراسات المنشورة في مجلدين من     ) 2000(بدأت بدراسة ابراهيم    
 سلـسلة العلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـة التـي           -ة دراسـات  مجلدات مجلـ  

للدراسـات  ) 2003( ثـم دراسـة الـدرابيع        ،تصدر عن الجامعة األردنية   
 -التي ُنشرت في خمسة مجلدات من مجلة مؤتـة للبحـوث والدراسـات       

  .سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية التي تصدر عن جامعة مؤتة
سة على إثـارة االهتمـام لـدى        ومن المؤمل أن تساعد هذه الدرا     

الباحثين األردنيين المهتمين بدراسة الظـواهر اإلنـسانية واالجتماعيـة          
 التـي   ،في المجتمع األردني بمسائل تتعلق بقوة االختبارات اإلحصائية       

يستخدمونها في اختبار فرضياتهم الصفرية وأحجام األثر التي تقتـرن          
ــوس       ــى طقـ ــون إلـ ــن الركـ ــدًال مـ ــيات بـ ــك الفرضـ ــة  بتلـ ــارات الداللـ اختبـ

 أنهـا مفـسدة   (Carver, 993, 1978) التـي يعتقـد كـارفر    ،اإلحـصائية 
 بالتمرينـات الـساذجة   (Kirk, 1996) ويصفها كيـرك  ،للطريقة العلمية

  .التي تجيب على أسئلة تختلف عن أسئلة العلم
  الطريقة واإلجراءات

ــة الدراســة  ــة المنتظمــة للحــصول علــى     :عين اســتخدمت طريقــة العّين
ــة  عّي ــذه الدراسـ ــة هـ ــتخدمت     ،نـ ــي اسـ ــات التـ ــن الدراسـ ــت مـ ــي تألفـ  التـ

 t و ، المــستخدم عــادة فــي تحليــل التبــاين  F: االختبــارات اإلحــصائية
المستخدم في اختبار الداللة اإلحصائية للفرق بـين متوسـطي عينتـين            

 المـستخدم فــي اختبـار اخـتالف معامـل ارتبــاط     tr واختبـار  ،مـستقلتين 
والدراسات التي تحتويهـا عينـة      .  عن الصفر  بين متغيرين في المجتمع   

هــذه الدراســة منــشورة فــي العــدد األول مــن كــل مجلــد مــن مجلــدات   
مجلــة أبحــاث اليرمــوك سلــسلة العلــوم اإلنــسانية واالجتماعيــة للفتــرة     

 دراســة احتــوت 54وقــد بلــغ عــدد هــذه الدراســات  . 2001 -1985
: ن معرفيـة هـي     اختبارًا إحصائيًا وتوّزعت على أربعـة ميـادي        785على  

التربيــة وعلــم الــنفس، واالقتــصاد والعلــوم اإلداريــة، وعلــم االجتمــاع،   
  .والعلوم السياسية

 مراجعــة الدراســات المنــشورة فــي العــدد األول مــن   بعــد :اإلجــراءات
 سلـــسلة العلـــوم  -كـــل مجلـــد مـــن مجلـــدات مجلـــة أبحـــاث اليرمـــوك      

ــين   ــرة بــــ ــة للفتــــ ــُتبعدت 2001 -1985اإلنــــــسانية واالجتماعيــــ  اســــ
الدراســات التــي لــم تــستخدم اختبــارات الداللــة اإلحــصائية كجــزء مــن   

 وُصّنفت الدراسات المتبقية حسب الميدان المعرفـي        ،المجهود البحثي 
ثـــم تـــم بعـــد ذلـــك تفريـــغ البيانـــات الـــضرورية فـــي   . للبحـــث المنـــشور

جداول خاصة أعّدت لذلك الغرض، واشتملت هذه البيانات علـى نـوع      
ستخدم ومـــستوى الداللـــة اإلحـــصائية الـــذي االختبـــار اإلحـــصائي المـــ

 عــدد أفــراد  ،اعتمــده الباحــث، إن وجــد، ونتيجــة االختبــار اإلحــصائي  
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العينة إضافة لبعض البيانات اإلحصائية األخـرى والتـي كانـت ضـرورية         
 ومــن ثــم اســتخراج قــوة االختبــار   ،لحــساب حجــم األثــر فــي الدراســة  

  .(Cohen, 1977)اإلحصائي من جداول كوهن 
ــد حـــ  ــيم وقـ ــسب    dسبت قـ ــر حـ ــم األثـ ــرات لحجـ ــوهن كمؤشـ  لكـ

 التـــي تختلـــف بـــاختالف االختبـــار اإلحـــصائي     ،العالقـــة الخاصـــة بهـــا  
لقيمـة  :  مـساوية dفقـد اعتبـرت   . المستخدم لفحص الفرضية الصفرية 

معامل االرتباط بين المتغيرين كمقياس لحجم األثر في حالـة االختبـار      
تـين مـستقلتين مقـسومًا       وقيمة الفـرق بـين متوسـطي عين        trاإلحصائي  

علــى االنحــراف المعيــاري للمجتمــع كمقيــاس لحجــم األثــر فــي حالــة         
 وقيمـــة الجـــذر ، للفـــرق بـــين متوســـطي عينتــين مـــستقلتين tاالختبــار  

ـــ   ــي لـ ــا(التربيعـ ــا-1/ (2ايتـ ــة    )) 2ايتـ ــي حالـ ــر فـ ــم األثـ ــاس لحجـ كمقيـ
 لكـوهن  d ولمزيـد مـن التفـصيل حـول كيفيـة حـساب قـيم        ،Fاالختبار  

ــاختالف  ــوهن          بــ ــاب كــ ــى كتــ ــوع إلــ ــن الرجــ ــصائي يمكــ ــار اإلحــ االختبــ
(Cohen, 1977) .  

وقد تبين من بيانات الدراسات التي تم مراجعتها في عينة 
 أن أكثر من نصف هذه الدراسات لم ُتحدَّد مستوى للداللة ،الدراسة

اإلحصائية لالختبار اإلحصائي قبل جمع البيانات أو بعد تحليل 
مستوى الداللة اإلحصائية ضرورية لحساب قوة وألن قيمة . النتائج

 P االختبار اإلحصائي، فقد اعتمد في هذه الدراسة قيمة االحتمال 
Value)  التي تظهر في الجداول التي تحتوي عليها الدراسات

ألن تكون القيمة المحسوبة لإلحصائي بهذا المقدار أو ) المنشورة
لمستوى الداللة أكبر بسبب أخطاء العينات العشوائية كبديل 

وقد يكون من الضروري التذكير أن اّتباع مثل هذا . اإلحصائية
اإلجراء سيعمل أحيانًا على تقليل قوة االختبار اإلحصائي 

 وعلى ،) صغيرةpعندما تكون قيمة (المستخرجة من الجداول 
كما تجدر ) .  كبيرةpعندما تكون قيمة (زيادتها أحيانًا أخرى 

عند ) المعالجة(أفراد العّينة في المجموعة اإلشارة إلى أن عدد 
 قد حسب t واالختبار اإلحصائي Fحساب قوة االختبار اإلحصائي 

بقسمة العدد الكلي ألفراد العينة على عدد مستويات المتغير 
 لفحص الداللة اإلحصائية لألثر Fالمستقل عند استخدام اختبار 

عند استخدام  وعلى عدد التقاطعات ،الرئيسي للمتغير المستقل
 وعلى اثنين عند ، لفحص الداللة اإلحصائية للتفاعالتFاختبار 

 للفرق بين متوسطي عينتين مستقلتين، بمعنى أنه tاستخدام اختبار 
تم افتراض تساوي عدد األفراد في المجموعات الفرعية لكل 

 (Cohen, 1977)وهذا هو اإلجراء الذي يقترحه كوهن . دراسة
وقد اعتبر . األفراد في المجموعات الفرعيةعند عدم تساوي عدد 

العدد الكلي ألفراد العينة كعدد لألفراد في المجموعة عند إيجاد 
  .trقوة االختبار اإلحصائي 

ــائج ومناقــشتها  ــى الجــدل القــائم حــول      :النت تمــت اإلشــارة ســابقًا إل
 علـى أنهمـا معيـاران     أهمية كل من الداللة اإلحصائية والداللـة العمليـة          

 علــى قيمــة األدلــة االمبريقيــة التــي توفرهــا المجهــودات البحثيــة للحكــم
كمـا أشـير إلـى مـا يـشبه اإلجمـاع علـى أن               . حول الظواهر المدروسـة   

ــداللتين       يحتــوي التقريــر البحثــي المنــشور علــى معلومــات عــن كــال ال
حتى يستطيع قارئ التقرير أن ُيقّيم بشكل مستقل عـن الباحـث نتـائج              

  . التي بنيت على تلك النتائجدراسة ما واالستنتاجات
ــة أبحــاث        ــشورة فــي مجل ــات الدراســات المن ــى بيان ــالرجوع إل وب

ــة   ، سلــسلة العلــوم اإلنــسانية واالجتماعيــة  -اليرمــوك  التــي شــكّلت عين
هذه الدراسة تبين أن من بين الفرضيات التي تم اختبارهـا باسـتخدام             

   فرضـية  785 التـي بلـغ عـددها    ،tr  و t  و Fاالختبـارات اإلحـصائية   
كانــت تتعلــق بظــواهر أن أغلـــب الفرضــيات التـــي ُرفــضت  الــذي يظهــر 

  عدد الفرضيات اإلحصائية الدالة وغير الدالة موزعة حسب نوع االختبار والميدان المعرفي: )2(جدول 
االقتصاد والعلوم  التربية وعلم النفس

 اإلدارية
 المجموع  العلوم السياسية علم اإلجتماع 

  
االختبار

مجموع  غير دال دال غير دال دال غير دال دال  غير دال دال غير دال دال
الفرضيات

النسبة 
 المئوية

F 101 95 41 14 
 - - - 1 

 
142 110 252 32.10%

T 94 30 10 1 
 

57 14 5 21 
 

166 66 232 29.60%

tr 145 28 85 23 
 - - 16 4 

 
246 55 301 38.30%

 38 136 153 340المجموع
 

57 14 21 25 
 

554 231 785 100 
  النسبة
 المئوية

43.30%19.50%17.30%4.90%7.20%1.80%2.70%3.30%70.70%29.30%100% 

  مـــــــن هـــــــذه الفرضـــــــيات % 38.3 وإن حـــــــوالي ،تربويـــــــة ونفـــــــسية
 فـــي حـــين كـــان البـــاقي ،كانـــت حـــول عالقـــات ارتباطيـــة بـــين متغيـــرين

  .أكثر في المجتمعفرضيات حول تساوي متوسطين أو 
وللتعرف علـى مقادير حجم األثـر فـي الدراسـات المنـشورة فــي              

 وكيـف  ، سلـسلة العلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـة     -مجلة أبحـاث اليرموك  
ــوهن       ــا كـ ــي اقترحهـ ــستويات التـ ــسب المـ ــرات حـ ــذه المؤشـ ــت هـ توزعـ

(Cohen, 1977)في هذه الدراسة، تم إضـافة  1 التي احتواها جدول 
ــع لمــ   ــادير حجــم     مــستوى راب ــة يحتــوي علــى مق ستويات كــوهن الثالث

  األثـــر التـــي تقـــل عـــن الحـــّد األدنـــى لحجـــم األثـــر الـــصغير والدالـــة          
% 8.5 أن حــوالي 3ويظهــر مــن جــدول . إحــصائيًا فــي الوقــت نفــسه

  مـــن مقـــادير حجـــم األثـــر كانـــت أقــــل مـــن الحـــّد األدنـــى لحجـــم األثـــر 
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   موزعين حسب نوع االختبار وحجم األثر(N)* سط عدد أفراد العينةعدد الفرضيات اإلحصائية الدالة ومتو): 3(جدول 
 المجموع  F  t  tr نوع االختبار

 حجم األثر
عدد 

 الفرضيات
 متوسط

N 
 

عدد 
 الفرضيات

 متوسط
N 

 
عدد 

 الفرضيات
  متوسط

N 
 

عدد 
 الفرضيات

 متوسط
N 

النسبة التراكمية 
 لعدد الفرضيات

أقل من الحجم 
 %8.50 280 47  280 9  266 26  310 12 الصغير

 %38.60 250 167  224 79  313 59  191 19 الصغير

 %63 196 135  187 83  260 32  129 20 المتوسط

 %100 176 205  221 75  100 49  181 81 الكبير

  212 554  213 246  233 166  187 142 المجموع

   %100  %44.40   %30   %25.60 النسبة المئوية

  .سط عدد أفراد العينة مقرب إلى أقرب واحد صحيحمتو* 
إلى ذلك أعداد الفرضـيات التـي تقتـرن بحجـم            وإذا ما أضفنـا     ،الصغير

مــن مقــادير حجــم األثــر تقــع  % 38.6األثــر الــصغير نجــد أن حــوالي  
  .ضمن هذين المستويين

 التساؤل حول السبب الذي يجعل مـن حجـم أثـر أقـل              يثاروقد  
 أو بعبــارة ، داللــة إحــصائيةذااألثــر الــصغير مــن الحــد األدنــى لحجــم  

ــثًال أن يكــــون فــــرق  أ  بــــين متوســــطي عينتــــين  خــــرى كيــــف يمكــــن مــ
 داللــة ذامــستقلتين يقــل عــن عــشري االنحــراف المعيــاري للمجتمــع       

 للفــــرق بــــين متوســــطي عينتــــين tإحــــصائية عنــــد اســــتخدام اختبــــار 
فنـا  والحقيقـة أن مثـل هـذا التـساؤل قـد يختفـي إذا مـا عر           . مستقلتين

بعــض المعلومــات عــن عــدد األفــراد الكبيــر فــي المجموعــات الفرعيــة      
، حيــث تحتــوي خاليــاه  3للدراســات المختلفــة الــذي يوضــحه جــدول  

ــى متوســط عــدد األفــراد فــي المجموعــة الواحــدة عنــد اســتخدام          عل
، tr وفي المجموعة الكلية عند اسـتخدام اختبـار          ،t واختبار   Fاختبار  

ــدد     ــط عـ ــح أن متوسـ ــن الواضـ ــاص    ومـ ــشكل خـ ــر بـ ــة كبيـ ــراد العينـ أفـ
للفرضيات التي اقترنت بحجـم أثـر أقـل مـن الحـّد األدنـى لحجـم األثـر                   

ولعـّل فـي    . الصغير أو بحجم أثر صغير بالمقارنة بالفرضـيات األخـرى         
 علــى أن زيــادة عــدد أفــراد العينــة يــساعد إلــى مــدى هــذا األمــر دلــيًال

  .ألثر صغيرًابعيد على رفض الفرضية الصفرية حتى ولو كان حجم ا
 وهـو أن غالبيـة الفرضـيات التـي          3وثمة أمر آخر يظهره جدول      

 -رفضها الباحثون الـذين نـشروا دراسـاتهم فـي مجلـة أبحـاث اليرمـوك           
سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة قـد اقترنـت بحجـم أثـر متوسـط            

مـن  % 44وإذا ما أضفنا إلى هذه النتيجة حقيقة أن حـوالي           . أو أقل 
ات المرفوضة كانت حول معامل ارتبـاط بـين متغيـرين فـي            هذه الفرضي 

 وأن قيمــة معامــل االرتبــاط الــذي ُيــصنف ضــمن حجــم األثــر     ،مجتمــع
ــا ضــعف العالقــة مــن جهــة   0.5 -0.3المتوســط تتــراوح بــين     ألدركن

وقّلة المنفعة العملية لمثل هـذه العالقـة الـضعيفة إذا أريـد اسـتثمارها               
  .وتوظيفها ألغراض مستقبلية

عطــاء معلومــات شــاملة عــن الدراســات المنــشورة فــي مجلــة   وإل
ــوك  ــاث اليرمــ ــرة    -أبحــ ــة للفتــ ــسانية واالجتماعيــ ــوم اإلنــ ــسلة العلــ  سلــ

 الـــذي يحتــــوي علـــى بيانــــات   ،4، تـــّم بنـــاء جــــدول   2001 -1985
ــر    ــم األثــ ــستوى حجــ ــن مــ ــصيلية عــ ــصائي   ،تفــ ــار اإلحــ ــوع االختبــ  ونــ

ضــــيات  وعــــدد الفر،المــــستخدم ونتيجــــة اختبــــار الفرضــــية الــــصفرية 
 ومتوســـط كـــل مـــن حجـــم األثـــر، وقـــوة ،الـــصفرية التـــي تـــم اختبارهـــا

االختبار اإلحصائي، وعدد أفراد العينة، التي تقترن بكل مجموعة مـن           
الفرضـــــيات ذات الخـــــصائص المـــــشتركة مـــــن حيـــــث نـــــوع االختبـــــار  

. ومستوى حجـم األثـر ونتيجـة االختبـار اإلحـصائي للفرضـية الـصفرية            
 متوســـط قـــوة االختبـــار اإلحـــصائي  أن مقـــدار4ويتـــضح مـــن جـــدول 

. األثــر يتغير بتغير كل من متوسط عدد أفـراد العينـة ومتوسـط حجـم         
ــه قـــد يكـــون مـــن الـــصعب    ومـــع أن مثـــل هـــذه النتيجـــة  ــة إّال أنـ متوقعـ

الوصــف الــدقيق لخــصائص العالقــة التــي تــربط بــين قــوة االختبــار مــن 
ن فمــ. جهــة وعــدد أفــراد العينــة وحجــم األثــر معــًا مــن جهــة أخــرى         

المعروف أن قوة االختبار اإلحصائي تزداد بزيادة كل من عـدد أفـراد            
:  هذه الزيادة قد تكون محكومة بعوامـل ثالثـة     لكنالعينة وحجم األثر    

 أن قـــوة االختبـــار اإلحـــصائي ال يمكـــن أن تزيـــد عـــن واحـــد       :األول
  أن تكون هذه العالقة خطيـة سـواء   وبالتالي ليس من المتوقع   ،صحيح

 أن مقـدار التغيـر فـي    : والثـاني ، مع حجم األثرأمالعينة  مع عدد أفراد    
 عدد أفراد العينة وحجم األثر قد يكون متفاوتـًا مـن جهـة وفـي اتجـاه                

أمـا العامـل الثالـث؛      . واحد أو في اتجاهين متعاكسين من جهة أخـرى        
 ،فيتعلق بخصائص العالقة بين عدد أفـراد العينـة ومقـدار حجـم األثـر              

وقـد أظهـرت بيانـات هـذه الدراسـة        . تنبؤ بها التي يصعب وصفها أو ال    
 عنـــد محاولـــة وصـــفها   ) 0.176(أن هـــذه العالقـــة ضـــعيفة وموجبـــة    
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موزعـة حـسب نـوع االختبـار وحجـم      * عدد الفرضيات اإلحصائية الدال وغير الدال ومتوسطات حجم األثر والقوة وعدد أفراد العينـة   : )4 (جدول
  األثر

 المجموع غير دال دال

نـــــــــــــــــــــــــوع 
 االختبار

مستوى 
عدد حجم األثر

الفرضيات
متوسط 
حجم األثر

متوسط 
 القوة

متوسط 
عدد أفراد 

 العينة

 

عدد 
الفرضيات

متوسط 
حجم 
 األثر

متوسط 
 القوة

متوسط 
عدد 
أفراد 
 العينة

 

عدد 
الفرضيات

متوسط 
حجم 
 األثر

متوسط 
 القوة

متوسط 
عدد أفراد 

 العينة

 172 0.37 0.1 146  150 0.21 0.08 105  226 0.78 0.14 41 صغير
 F 115 0.83 0.29 23  22 0.41 0.29 3  129 0.89 0.29 20 وسط
 179 0.98 8.3 83  67 0.99 0.79 2  181 0.98 8.51 81 كبير

 F  142 4.9 0.91 187  110 0.1 0.23 145  252 2.8 0.61 169مجموع 
 272 0.44 0.21 146  235 0.23 0.14 61  299 0.59 0.27 85 صغير
  t 256 0.87 0.6 35  215 0.6 0.61 3  260 0.89 0.6 32 وسط
 98 0.93 1.26 51  32 0.83 0.97 2  100 0.94 1.27 49 كبير

 t  166 0.63 0.75 233  66 0.19 0.27 228  232 0.5 0.61 231مجموع 
 227 0.49 0.15 143  222 0.26 0.08 55  230 0.63 0.2 88 صغير
 tr 186 0.94 0.39 83  - - - -  187 0.94 0.39 83 وسط
 221 0.99 0.66 75  - - - -  221 0.99 0.66 75 كبير

 tr 246 0.4 0.85 213  55 0.08 0.26 222  301 0.34 0.74 214مجموع 
 205 0.66 1.19 785  187 0.25 0.12 231  212 0.83 1.63 554 المجموع الكلي

  .نة مقرب إلى أقرب واحد صحيحمتوسط عدد أفراد العي           *
 محاولـة فهـم مـصدر أو        إنخالصة القـول    . بمعامل بيرسون لالرتباط  

مـــصادر الفـــروق بـــين متوســـطات قـــوة االختبـــارات اإلحـــصائية التـــي   
 ال بـــد وأن تأخـــذ فـــي الحـــسبان العوامـــل  4يحتـــوي عليهـــا جـــدول 

  .الثالثة السابقة فرادى ومتصاحبة
 فإنــه ،ا فــي الفقــرة الــسابقةوبــالرغم مــن الــصعوبات المــشار لهــ 

 ،4األوصــاف العامــة للبيانــات فــي جــدول   مــن الممكــن تقــديم بعــض  
منهـــا أن متوســـط عـــدد أفـــراد العينـــة ومتوســـط حجـــم األثـــر لكـــل         
مجموعـــة فرضـــيات تمّثـــل تقـــاطع اختبـــار إحـــصائي معـــين مـــع أحـــد    
ــر للفرضــيات التــي رفــضها البــاحثون       مــستويات حجــم األثــر همــا أكب

ولعــل هــذا قــد .  التــي فــشلوا فــي رفــضها،لمنــاظرةمنهــا للفرضــيات ا
متوســط عــدد أفــراد (يعــزز مــن جهــة االســتنتاج بــأن هــذين العــاملين  

قــد أّثــرا بقــوة علــى نتيجــة االختبــار      ) العينــة ومتوســط حجــم األثــر   
اإلحصائي ويقّوي من جهة أخرى االعتقاد بأن الباحثين قـد يلجـأون     

وعلـى  . ضـياتهم الـصفرية   عادة إلى زيادة عدد أفراد العينـة لـرفض فر         
سبيل المثال، وكما أشير سابقًا، يكون معامل بيرسون لالرتباط بين          

 زوج مـــن المـــشاهدات لمتغيـــرين دال إحـــصائيًا عنـــد مـــستوى  100
ــة  ــال  ،0.195 إذا كـــان مقـــداره 0.05الداللـ ــة الحـ  وال يخفـــى بطبيعـ

  .ضعف مثل هذه العالقة
اتهـــا فـــي وللوقـــوف علـــى حجـــم العينـــات التـــي اســـُتخدمت بيان 

المعالجــات اإلحــصائية الوصــفية واالســتنتاجية للدراســات المنــشورة     
 سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ُبنـي       -في مجلة أبحاث اليرموك   

 بطـول ثابـت   5م فـي جـدول   ولـم يـتم االلتـزا   .  لهذا الغـرض   5جدول  
أفــراد العينــة علــى أمــل أن يــساعد ذلــك علــى فهــم أفــضل    لفئــة عـــدد

وقـد يكـون   . أفراد العينات في الدراسـات المنـشورة      لخصائص توزيع   
مــن الــضروري التــذكير مــرة أخــرى أن عــدد أفــراد العينــة فــي حــالتي  

 هو العدد الذي احتوتـه المجموعـة الواحـدة ولـيس            t، و   Fاالختبار  
  .عدد أفراد العّينة الكلية للدراسة

عدد الفرضيات اإلحصائية الدالة وغير الدالة موزعة  ):5(جدول 
   فئة عدد أفراد العينة ونوع االختبارحسب

 المجموع F t tr نوع االختبار
النسبة 
 التراكمية

 دال فئة العينة
غير 
 دال دال

غير 
 دال دال

غير 
 دال دال

غير 
 كلي دال

للمجموع 
 الكلي

 %14919 59 90 - 10 24 51 35 29 50 –صفر 
51 – 100 57 30 41 6 65 14 16350 21346.10% 
101 – 200 25 30 8 12 42 3 75 45 12061.40% 
201 – 300 2 - 2 1 79 26 83 27 11075.40% 
301 – 400 7 7 2 - 45 12 54 19 73 84.70% 

 %120100 31 89 - 5 23 62 8 24 400أكثر من 
  785 554231 55 246 66 166 142110 المجموع

مـن العينـات    % 46 يتبـين أن أكثـر مـن         5ومن تفحص جـدول     
 فــرد فـي المجموعــة  100 ومـع أن  ،100يزيـد عـدد أفرادهــا عـن    ال 

 أو Fقد يكون مالئمًا عنـد اسـتخدام اختبـار        ) لكل معالجة (الواحدة  
ــار  ــار     ،tاختبـ ــة االختبـ ــي حالـ ــيًال فـ ــون قلـ ــد يكـ ــه قـ ــن ،tr إّال أنـ  إذ مـ

المتوقــع أن يــؤدي العــدد القليــل ألفــراد العينــة فــي هــذه الحالــة إلــى     
عينــــة المحــــسوبة كتقــــديرات لمؤشــــرات عــــدم اســــتقرار مؤشــــرات ال

المجتمع، بالرغم مـن رفـض الفرضـية الـصفرية، وإلـى عـدم الدقـة فـي            
. تقدير مؤشرات المجتمع عند بناء فترات ثقة حـول معـالم المجتمـع            

وعلى سبيل المثال ال الحـصر تكـون قيمـة معامـل بيرسـون لالرتبـاط                
ض فرضـية   بافترا (0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة       0.195

 وهـذا يعنـي   ،100عندما يكون عدد أفراد العينة   ) بديلة غير متجهة  
التي يمكـن أن يقـع ضـمنها معامـل االرتبـاط فـي             % 95أن فترة الثقة    
 وهـذه الفتـرة واسـعة جـدًا ويمكـن          ،0.387 – 0.003المجتمع هـي    
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وصــف التقــديرات المبنيــة عليهــا بعــدم الدقــة مقارنــة بفتــرة ال يزيــد     
  .ول هذه الفترة مثًالطولها عن ربع ط

 أن ربــع الفرضــيات التــي تــم  5ومــن الملفــت للنظــر فــي جــدول  
اختبارها إحصائيًا في الدراسات المنشورة في مجلة أبحـاث اليرمـوك       

 بمعنــى أن ، فــرد300زاد عــدد أفــراد المجموعــة الواحــدة فيهــا عــن 
 هـو   F، و   tأقل عدد ممكن ألفراد العينة الكليـة فـي حـالتي االختبـار              

مـــن الفرضـــيات % 83 أن حـــوالي 5 كمـــا يظهـــر مـــن جـــدول .600
الدالة إحـصائيًا كـان يزيـد عـدد أفـراد المجموعـة الواحـدة منهـا عـن             

إذا مـا أخـذ فـي االعتبـار حجـم      (ولعل هـذا ُيفـّسر جزئيـًا    .  فرد 100
ــر أيــضاً  ــى قــوة االختبــار        ) األث ــراد العينــة عل ــأثير العــدد الكبيــر ألف ت

  .هذا االختبار من جهة أخرى وعلى نتيجة ،اإلحصائي من جهة
ــارات اإلحــــصائية التــــي اســــتخدمت فــــي     ولتقيــــيم قــــوة االختبــ

ــوك    ــة أبحـــاث اليرمـ ــي مجلـ ــوم  -الدراســـات المنـــشورة فـ  سلـــسلة العلـ
ولتـسهيل عمـل    .  لهـذه الغايـة    6اإلنسانية واالجتماعية أعّد الجـدول      

األحكام حول قوة هذه االختبارات، تفاوتت أطوال فئات القـوة األربـع            
   وتــم اختيــار نهايــات الفئــات بــشكل مقــصود مــن أجــل   6جــدول فــي 

  

عدد الفرضيات الدالة وغير الدالة موزعة حـسب فئـات          : )6(جدول  
  قوة االختبار ونوع االختبار اإلحصائي

 المجموع F  t tr نوع االختبار
النسبة 
 التراكمية

 دال فئات القوة
غير 
 دال

 دال
غير 
 دال

 دال
غير 
 دال

 دال
غير 
 دال

 الكلي
لمجموع ل

 الكلي

 %35.40 278 211 67 48 26 61 37 102 4 0.500 –صفر 

0.501 – 0.750 21 5 22 2 30 5 73 12 85 46.20% 

0.751 – 0.800 2 - 3 - 11 - 16 - 16 48.30% 

0.801 - 1 115 3 104 3 1792 3988 406 100% 

  785 554231 24655 66 166 110 142 المجموع

. ارات التي تقل قوتهـا عـن مقـادير هـذه النهايـات        حساب نسبة االختب  
مـن االختبـارات اإلحـصائية      % 35 أن أكثر من     6ويتضح من جدول    

 أو أقـل، بمعنـى أن احتمـال الـرفض           0.5التي أجريت تساوي قوتهـا      
الصادق للفرضية الصفرية الخاصة باستخدام هذه االختبـارات قـد ال           

النتيجـة قـد تكـون      ومثـل هـذه     . يزيد عن النصف في أفـضل األحـوال       
ــوة هــذه االختبــارات      ــق حــول ق ــرة للقل  ألن الباحــث يــستطيع أن  ،مثي

يحتكم في قراره حول الفرضية الـصفرية إلـى احتمـال ظهـور الـصورة               
 ويـرفض الفرضـية أو      ،أو الكتابة عنـد رمـي قطعـة نقـود غيـر متحيـزة             

 وهــو ،يفــشل فــي رفــضها بــدًال مــن االحتكــام إلــى االختبــار اإلحــصائي
ل علــى تــوفير الجهــد والتكلفــة للمجهــود البحثــي المتمثــل  بــذلك يعمــ

 وإجـــــراء ، وجمـــــع هـــــذه البيانـــــات،بتطـــــوير أدوات جمـــــع البيانـــــات
% 11 أن حوالي    6كما يتبين من جدول     . التحليالت اإلحصائية لها  

مــن االختبــارات تتــراوح فــرص الــرفض الــصادق للفرضــيات الــصفرية    
  .فرص من أربعالخاطئة لها بين فرصة من اثنتين إلى ثالث 

 ,Cohen)وإذا مـا حاولنـا تبنـي المعيـار الـذي اقترحـه كـوهن        
ــار اإلحـــصائي عـــن   (1977 ــوة االختبـ  نجـــد مـــن 0.8 بـــأن ال تقـــل قـ

ــدول  ــوالي 6جـــ ــي    % 52 أن حـــ ــصائية التـــ ــارات اإلحـــ ــن االختبـــ مـــ
اســتخدمت فــي الدراســات المنــشورة فــي مجلــة أبحــاث اليرمــوك قــد    

  .حققت هذا المعيار
 وحـدها غيـر كافيـة       6ت التي احتواها جدول     وقد تكون البيانا  

لتقييم قوة االختبارات اإلحصائية في الدراسـات المنـشورة فـي مجلـة         
 المعلومـات التـي     6أبحاث اليرموك بشكل دقيق، إذ غاب عن جدول         

تربط بـين قـوة االختبـار ومـستوى حجـم األثـر التـي يحتويهـا جـدول             
الفرضـيات  التـي      مـن  % 55الذي يتضح من بياناته أن أكثر من        . 7

مــن االختبــارات % 80 وأن ،اختبــرت قـــد اقترنــت بحجــم أثـــر صــغير
. اإلحــصائية لهــذه الفرضــيات لــم يحقــق المعيــار الــذي اقترحــه كــوهن

وإذا مــا أضــفنا الفرضــيات المقترنــة بحجــم األثــر الــصغير والمتوســط  
ــن    ــد عـــــــــ ــا تزيـــــــــ ــد أنهـــــــــ ــًا نجـــــــــ ــوع % 73معـــــــــ ــن مجمـــــــــ   مـــــــــ

يـر الدالـة موزعـة حـسب فئـة         عدد الفرضـيات الدالـة وغ     : )7(جدول  
  القوة وحجم األثر

 المجموع كبير وسط صغير حجم األثر
النسبة 
 التراكمية

 دال فئة القوة
غير 
 دال

 دال
غير 
 دال

 دال
غير 
 دال

 دال
غير 
 دال

 الكلي
للمجموع 

 الكلي

 %35.40 278 211 67 - 1 5 5 206 61 0.500 –صفر 

0.501 – 0.750 59 11 8 - 6 1 73 12 85 46.20% 

0.751 – 0.800 11 - 3 - 2 - 16 - 16 48.30% 

0.801 - 1 83 4 119 1 196 3 398 8 406 100% 

  785 231 554 4 205 6 135 221 214 المجموع

ــا  ــارات  % 36 إّال أن ،الفرضـــيات التـــي تـــم اختبارهـ فقـــط مـــن االختبـ
د األدنـى لقـوة   اإلحصائية لهذه الفرضيات قد حقق معيـار كـوهن للحـ        

 إّال أن األمـــر يختلـــف فـــي حالـــة حجـــم األثـــر      ر اإلحـــصائي،االختبـــا
مــــن الفرضــــيات التــــي % 95و % 85ن إ إذ ،المتوســــط أو الكبيــــر

اقترنــت بحجــم أثــر متوســط أو كبيــر علــى التــوالي قــد حققــت معيــار    
وربمــا يــدل ذلــك مــرة أخــرى علــى أهميــة حجــم األثــر فــي          . كــوهن

  .تحديد قوة االختبار اإلحصائي
مــن الفرضــيات  % 70غم مــن أن مــا يزيــد عــن   بــالر :االســتنتاجات

 -التي تم اختبارها في الدراسات المنشورة في مجلة أبحاث اليرمـوك          
سلــسلة العلــوم اإلنــسانية واالجتماعيــة قــد تــم رفــضها، إّال أن هــذه     
النسبة العالية للرفض لم تكن راجعة علـى مـا يبـدو لكبـر حجـم األثـر              

ضـــيات التـــي اقترنـــت  إذ شـــكلت الفر،الـــذي يقتـــرن بهـــذه الفرضـــيات 
مـــن مجمـــوع   % 73.5بحجـــم أثـــر صـــغير أو متوســـط مـــا نـــسبته      

  . الفرضيات التي تم اختبارها
ــة      ــون النـــسبة العاليـ ــل قـــد ال تكـ مـــن %) 52حـــوالي (وبالمثـ

كمــا ) 0.8(االختبــارات اإلحــصائية التــي حققــت الحــد األدنــى للقــوة    
 يقترح كوهن، راجعـة هـي األخـرى إلـى كبـر حجـم األثـر الـذي يقتـرن                

 لـــم تـــزد نـــسبة الفرضـــيات التـــي إذا ،بالفرضـــيات التـــي تـــم اختبارهـــا
مجمـوع الفرضـيات    فقـط مـن     % 26.5اقترنت بحجم  أثـر كبيـر عـن          

 األمر الذي يقود إلى االسـتنتاج بـأن العـدد الكبيـر        التي تم اختبارها،  
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ألفراد العينات التي بنى الباحثون اعتمادًا على بياناتهـا قـراراتهم فـي            
 ربمــا كــان العامــل ، الــصفرية أو الفــشل فــي رفــضها رفــض الفرضــيات

الحاســم وراء هــاتين النــسبتين العــاليتين، ومثــل هــذا االســتنتاج قــد   
؛ حجمـات  2000ابـراهيم،  (يدعم مـا خلـصت إليـه مجهـودات سـابقة            

راجعت الدراسات المنـشورة فـي      ) 2003؛ الدرابيع،   1997وعليان،  
حصائية التي أجرتها تلـك     دوريات أردنية من أن غالبية االختبارات اإل      

ــر      ــم أثـ ــرن بحجـ ــد اقتـ ــا قـ ــة إال أن معظمهـ ــوة عاليـ ــات ذات قـ الدراسـ
  .متوسط أو صغير

لقــد حاولــت هــذه الدراســة أن تقــّدم وصــفًا موضــوعيًا ومعمقــًا  
للمؤشرات اإلحصائية المتعلقة بقوة االختبار اإلحصائي وحجم األثـر         

 -اث اليرمـوك  وعدد أفراد العينـة للدراسـات المنـشورة فـي مجلـة أبحـ             
. 2001 -1985سلــسلة العلــوم اإلنــسانية واالجتماعيــة للفتــرة بــين  

وقـــد تكـــون الطريقـــة التـــي تناولـــت بهـــا هـــذا الدراســـة مثـــل تلـــك          
المؤشرات قد اختلفت كثيرًا عن الطريقة التي تناولت بهـا مجهـودات         

ولعـل أهـم مـا    . أخرى الدراسات المنشورة في دوريات أردنية أخـرى   
ه الدراســـة هـــو التركيـــز المتـــصاحب علـــى مجمـــل يميـــز منهجيـــة هـــذ

العالقات المتـشابكة التـي تـربط بـين قـوة االختبـار اإلحـصائي وحجـم                 
 وعدد أفراد العينة ونتيجة االختبار اإلحصائي لكل فرضـية فـي            ،األثر

محاولة للوصول إلى فهم أفـضل وأعمـق للمعالجـات اإلحـصائية التـي              
ــة    وإ،أجراهــا مؤلفــو هــذه الدراســات مــن جهــة    ــيم أكثــر واقعي لــى تقي

لنتـــائج هـــذه الدراســـات ولالســـتنتاجات التـــي بنيـــت عليهـــا مـــن جهـــة  
  .أخرى

وغني عن القول أن المعلومات عن مؤشرات قوة االختبار 
اإلحصائي وحجم األثر وعن عدد أفراد العينة في الدراسات 

 سلسلة العلوم اإلنسانية -المنشورة في مجلة أبحاث اليرموك
تكفي وحدها للحكم على قيمة ومنفعة المجهودات واالجتماعية ال 

 إذ يحتاج التقويم ،البحثية التي قام بها ناشرو هذه الدراسات
الشامل والدقيق لهذه المجهودات البحثية إلى معلومات وافية عن 

 وعن ،أهمية المشكالت المدروسة ودالالتها اإلنسانية واالجتماعية
يير المعروفة للتصاميم مدى التزام تصميماتها البحثية بالمعا

 وعن مدى توفر الخصائص الجيدة ألداة القياس في أدوات ،الجيدة
 وعن مدى مالءمة تحليالتها اإلحصائية لإلجابة عن ،جمع بياناتها

 وأخيرًا وليس آخرًا عن مدى ،األسئلة التي طرحتها هذه الدراسات
ن وم. االنسجام المنطقي بين استنتاجات هذه الدراسات ونتائجها

المؤمل أن توفر مراجعات مستقبلية للدراسات المنشورة في 
الدوريات األردنية مثل هذه المعلومات لالسترشاد بها من الباحثين 

  .من جهة ومن رؤساء هيئات التحرير من جهة أخرى
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   االجتماعيةتتصورات املعلمني واملعلمني الطلبة للتعليم الفعال للدراسا
  

   *سميح الكراسنة
  

  6/1/2005 تاريخ قبوله     15/1/2004 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تصورات المعلمين  :ملخص
.  لخصائص وسمات التعليم الفعال للدراسات االجتماعيةالمعلمين الطلبةو
،  فقرة55لجمع البيانات الالزمة قام الباحث بإعداد استبانة اشتملت على و

 طالبا 54تكونت عينة الدراسة من . قسمت هذه الفقرات إلى أربعة مجاالت
 من 172و، )وهم من الطلبة الذين انهوا للتو تدريبهم العملي(معلما

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية  .معلمي الدراسات االجتماعية
، هاومجاالت النحرافات المعيارية والنسب المئوية لتحليل فقرات الدراسةوا
 إليجاد الفروقات بين تصورات للعينة الواحدة) ت(اختبار  تم استخدام اكم

كشفت الدراسة أن و) المتغيرات حسب بعض (المعلمين الطلبةالمعلمين و
حول )  الطلبةالمعلمينالمعلمين و(هناك اتفاقا عاما بين أفراد عينة الدراسة

غالبية الصفات التي تسهم في تفعيل األداء التعليمي لمعلمي الدراسات 
حيث بينت الدراسة أن أهم صفات التعليم الفعال للدراسات ، االجتماعية

االجتماعية هي العالقات الشخصية بين المعلمين والتالميذ واألنشطة 
لفروقات ذات داللة كما كشفت الدراسة أن هناك بعض ا. التعليمية التعلمية

المعلمين  ون بين تصورات المعلمي)α=0.05 (إحصائية على مستوى
وقد أوصت الدراسة .  حول التدريس الفعال للدراسات االجتماعيةالطلبة

 بعدد من التوصيات منها ما ارتبط ببرامج تربية المعلمين قبل الخدمة
ج لمزيد من البحث كما تم اقتراح بعض األفكار البحثية التي تحتا، وأثنائها

الدراسات و، ال الفّعالتعليمو ،التطورات: الكلمات المفتاحيه( .والمتابعة
  ).المعلمين الطلبةو ،االجتماعية

 

Teachers' and Student Teachers' Perceptions of 
Effective Teaching of Social Studies  

 

Samih Karasneh, Faculty of Education, Yarmouk University, Irbid, 
Jordan. 

 
Abstract: The purpose of this study was to investigate teachers’ and 
student teachers’ perceptions of the characteristics of effective social 
studies teaching. Data were collected using a questionnaire designed 
to give information on the participants’ perceptions of effective 
teaching of social studies. The sample of the study included 54 student 
teachers (those who have newly finished their teaching practice) and 
172 social studies teachers (with different levels of experience). The 
data were analysed with SPSS-X computer programme. The means, 
percentages and standard deviations were used to analyze the various 
items and the domains of the questionnaire. Also, one sample t-test 
was used to examine the differences between the participants 
perceptions. Although some statistically signficant differences (α 
=0.05) were revealed, the results of the study emphasized that the 
participants agreed bout the majority of the characteristics of effective 
social studies teaching. The study concluded that effective social 
studies teachers should have good relationships with their students. 
Besides, they should employ various teaching and learning activities 
for their teaching to be effective. (Keywords: perceptions, Effective 
teaching, Social studies, student teachers). 

 
 الحياة المعرفية لطبيعة النمو المتسارع لتغيرات نإ: مة الدراسةدقم

والتكنولوجية والتغير الذي يطرأ على األشكال والمتطلبات من 
 في التأكيد على الدور الحيوي والفّعال الذي ًاالعملية التربوية أثر

. معلم في العملية التنموية والتربوية والتعليميةلا يقع على عاتق
 بشكل علم هو العنصر الفاعل والمؤثر الذي ُيعتمد عليهم الإنحيث 

استثنائي في تحقيق النتاجات المتوقعة ميدانيا من خالل ما يقوم به 
التي تسهم في بناء  تلك البيئات هاوتنظيممن إعداد للبيئات التعّلمية 

. جتمعات التي يعيشون فيهالمالشخصية المتكاملة لألفراد في ا
ير في فهم عمليتي التعليم بولحجم هذه التغيرات ومجالها أثر ك

مما يفرض على المعلمين التفكير والتأمل الدائم بأطرهم ، موالتعل
وتحسين ، وفلسفاتهم التدريسية من أجل تحسين أدائهم، النظرية

لهذا فقد أصبحت الحاجة مستمرة . المتعلمين وتوجهيهم تفاعلهم مع
  .توافقا مع تلك التغيرات بكل أشكالها وانسجامًا لتعليم أكثر

لمدرسـية نـرى أن التالميـذ ُيدّرسـون مـن       النظر إلى مراحـل الحيـاة ا      فب
  قبــــــــل مجموعــــــــات مــــــــن معلمــــــــي الدراســــــــات االجتماعيــــــــة مــــــــن 

  
_________________________  

  .االردن، اربد. جامعة اليرموك، كلية التربية* 
  .األردن، اربد، لجامعة اليرموكحقوق الطبع محفوظة © 

هؤالء إال أن عددًا قليًال من ، مستويات ومؤهالت وخبرات مختلفة
ين ومحبوبين ونشطين ديجالمعلمين يتم ذكرهم وتذكرهم كمعلمين 

 الحكم من قبل التالميذ اوغالبا ما يصدر هذ، ومؤثرين واجتماعيين
ما هي خصائص هؤالء المعلمين : وهناك تساؤل دائم. أنفسهم

الذين ُتطبع صورهم وسيرهم في ذاكرة التالميذ ومذكراتهم؟ لماذا 
 فئة من ةسون فيها أيي البيئة التي يدّرينجح بعض المعلمين ف

 وال ينجح غيرهم في البيئة نفسها؟ لماذا ،)نوعا وكما(ميذ الالت
ينجح بعض المعلمين في توفير مهام تعلمية للتالميذ بدرجة من 
الصعوبة أضعاف ما يستطيع غيرهم من المعلمين الذين قد يعجزون 

؟ لماذا يتعلم همللتالميذ أنفسعن توفير أسهل المهام التعلمية 
التالميذ من بعض المعلمين أكثر من تعلمهم من معلمين آخرين؟ 

واإلجابة ، احتلت هذه التساؤالت حيزًا كبيرًا من أجندة الباحثين
عليها جميعا يمكن أن تقودنا إلى معرفة األداء التعليمي األفضل 

 ,Brain(وبطبيعة الحال ينسجم مع طبيعة التغير ، واألكثر فاعلية
ُيبقي األثر الذي معنى أن المعلم الذي سيواكب التغير ب، )1998

باعتبار المتعلم هو المحور الذي (النفسي اإليجابي عند المتعلم 
  .هو المعلم األكثر فعالية) تدور حوله ومن أجله جميع المحاور

البحوث التي ركزت على  و الرغم من كثرة الدراساتىلعو
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 المعلم يعد من العناصر الحيوية وعلى الرغم من أن، فعالية المعلم
، حضإال أن معنى التعليم الفّعال ال يزال غير وا، عملية التعليم يف

هذا وقد بّين األدب التربوي أنه ال يوجد نمط تعليمي فعال 
، يستخدمه جميع المعلمين أو نمط يكون من استخدمه معلمًا فعاًال

لم تنفيذ أعمال فقد وصف التعليم بأنه عملية معقدة تتطلب من المع
في فترة زمنية ،  من اإلجراءات التعليميةيدكثيرة والقيام بالعد

في بيئة مليئة باألنماط والمظاهر السلوكية المختلفة  و،محددة
)Harris, 1998( ،ك كان من الصعب تحديد تعريف مثالي لذل

 أو للتعليم الفّعال أو حتى تحديد صفات محددة للمعلم الفّعال
الف المعايير تخاى لإ سبب في ذلكليعود ا و،تحديد خصائصه

، واختالف المعلمين أنفسهم، ف التعليميةقاوالمرتبطة باختالف الم
والواضح أن ، التعليم الفّعال قضية نسبية مما يجعل تحديد سمات

االختالف قد ال يكون حول قائمة خصائص أو صفات التعليم الفّعال 
  .صائص وأهميتهابل حول نسبة االتفاق على هذه الخ، فقط

دراسات االجتماعية لا لك فان قضية تحديد خصائص معلمولذ
ال  مهمة التيلا القضايا نمتعد ، الاعفالفّعال أو إعداده حتى يصبح 

. تزال تستأثر باهتمام المربين المهتمين بتربية الدراسات االجتماعية
دة علمية متميزة من خالل ام جتماعية تشكلالاراسات دلاف

التي تشكل مصدرا من المصادر المعرفية ، ا المختلفةموضوعاته
نها تقدم معلومات إإذ ، هاج المدرسينملاألساسية المتنوعة ل

. شكالت الحياة المعقدة وخبراتهامومعارف تساعد على فهم 
فالدراسة الحالية تحاول إضافة أفكار وصياغات أخرى لخصائص 

االعتماد على مصدر للدراسات االجتماعية من خالل  التعليم الفّعال
 من سيدّرس وأ  تصورات من يدرس هذا الموضوعيتمثل فيمهم 

 المحاور مهأعلمين ملار دراسة تصورات بتذ تعإ. الموضوع اذه
 حلقة نفالمعلمو، ئرة التغيير والتطوير التربوياد م فيهستالتي 

وبين ميدان ، الوصل بين السياسة التربوية وصناع القرار من جانب
فدور المعلمين محوري . نفيذ هذه السياسة من جانب آخرأو مكان ت

لذلك فمعرفة تصوراتهم قضية ، تاسالتحديد آلية التنفيذ لهذه السي
ه ذه أن  إلى)1993( غزال أبو ويعرمإذ يشير ، حيوية وهامة

التصورات تعتبر معايير ومؤشرات منطقية تؤثر في مكونات برامج 
  .إعداد المعلمين المختلفة

تم الدراسـة الحاليـة بدراسـة تـصورات         هت :أسئلتها و دراسةلة ال كشم
رات وصتـــ راســـة دب باإلضـــافة الهتمامهـــا ) أثنـــاء الخدمـــة (المعلمـــين 
   عبــــه تــــصوراتلفالــــدور الــــذي ت). قبــــل الخدمــــة(طلبــــة لا المعلمــــين

)perceptions (معلمـــين والمعلمـــين الطلبـــة فـــي التغيـــر والتطـــوير لا
   وزمــــــــالؤه فقــــــــد أكــــــــد هــــــــوف . التربــــــــوي جــــــــوهري وأساســــــــي 

)Hof et al, 2001 (لبـة  طلا فهـم تـصورات المعلمـين والمعلمـين     نأ
أن سوء فهـم هـذه التـصورات أو         و،  الفّعال تعليملا ة لتطوير  هام ةيضق

ــديرها بالـــشكل الـــصح   ــدم تقـ ــا يعـ ــة ضعفيـــح ربمـ ــة  الفعاليـ  والفاعليـ
لــذلك تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى الكــشف  . لعمليتــي التعلــيم والــتعلم

ــصائ  ــن الخـ ــة      عـ ــون الطلبـ ــون والمعلمـ ــا المعلمـ ــا يراهـ ــة كمـ ص المهمـ
رة جديـدة أو إعطـاء      فكـ  االجتماعية؛ إلضافة    الفّعال للدراسات للتعليم  

ــوير اب، خـــرىأصـــورة  ــال عتلغـــرض تطـ ــلـــيم الفّعـ للدراســـات  هوتقديمـ
ــةا ــ عداستــتــي مــن المتوقــع أن  لا ،الجتماعي لتطــوير  را تقــديم أفكــ يف

اء أكانـت قبـل الخدمـة أم أثنـاء          سـو (برامج تربية المعلمين وتحسينها     
وير فهمهم وممارستهم ليـصبحوا    طي ت فعدتهم  اسمجل  أن  م )الخدمة

 معلمـــــــــين فعـــــــــالين يتحملـــــــــون المـــــــــسؤولية كأصـــــــــحاب مهنـــــــــة     
)Professionals.(ة االختالفــــــات بــــــين يــــــتبحــــــث الدراســــــة الحال و

للدارســــات  م الفّعــــاليلــــعتــــصورات المعلمــــين والمعلمــــين الطلبــــة للت
وفـي ضـوء معرفـة الباحـث     {، ًء علـى جنـسهم وخبـراتهم   االجتماعية بنا 

ن خصوصية هذه الدراسة وتفردها عن غيرها من الدراسـات يكمـن            فإ
ففعاليــة المعلمــين هــي   ، }وتفــصيلها ألثــر هــذه المتغيــرات   ا بدراســته
ــاح  ــرئيساالمفتـ ــة لـ ــوير المخرجـــات التربويـ ولتحقيـــق ،  لتحـــسين وتطـ

   :ن التاليينالهدف من الدراسة فإنها ستجيب عن السؤالي
المعلمـــين الطلبـــة للتعلـــيم  و تـــصورات المعلمـــينامـــ :ؤال األولسلـــا

  الفّعال للدراسات االجتماعية؟
 هنـاك فــروق ذات داللـة إحــصائية بـين تــصورات    لهـ  :ؤال الثــانيسلـ ا

ــة     ، لمــينعالم ــال للدراســات االجتماعي ــيم الفّع ــة للتعل والمعلمــين الطلب
  مسلكي؟تعزى لمتغير الجنس والخبرة والمسمى ال

   ية الدراسةمهأ 
، يعة الموضوع الذي تبحثهبطن م ي أهمية الدراسة الحاليةتأت -

إن . نها تنظر في تصورات المعلمين والمعلمين الطلبةإ ثحي
صائص التعليم الفّعال بوجه خمعرفة تصورات المعلمين الطلبة ل

بوجه خاص شرط هام لتحديد  ةيعام والدراسات االجتماع
تي يمكن أن تؤكد لا لمهارات واالتجاهاتاو الخبرات والمعارف

كما تعمق مالحظة ، وتعمقها اهل علمين الطلبةملاتصورات 
  للواقع مقارنة مع األدب التربوي نظرياهامدى مالءمت

لذلك فإن معرفة تصورات المعلمين الطلبة حول . تجريبيا و
سية لمحاولة التعرف على ما هو خطأ اسأالتعليم الفّعال خطوة 

تعديلها في ضوء ما  و ومحاولة مساعدتهم على معالجتها،منها
  .هو متوقع

ا ومجتمع تهنيع طبيعة نمك تأتي أهمية هذه الدراسة لذك -
إذ إن غالبية الدراسات السابقة التي تناولت ، دراستها

لتعليم الفّعال أو المعلم الفّعال للدراسات االجتماعية اخصائص 
مة والمهتمين قد بحثت تصورات المعلمين أثناء الخد

قليًال من الباحثين قد اهتم إذ إن ،  الفّعالبالتعليمالتربويين 
ة عن التعليم الفّعال أو دمبدراسة تصورات المعلمين قبل الخ

لك ربما ذل ،عن خصائص المعلم الفّعال للدراسات االجتماعية
قالئل التي تبحث هذا لا تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات

   .ي البيئة األردنيةخاصة ف، الموضوع
ل اهتمامها بمحاولة الخ ا منضيأرز أهمية الدراسة الحالية بتو -

الفّعال للدراسات  عليملت لهوتوضيح ٍر نظرياطإبناء 
التعليم بدم المعرفة النظرية المتعلقة قت حيث، جتماعيةالا

  .صوصخلاالفّعال للدراسات االجتماعية على وجه 
  



 الكراسنة

 33

  : دات الدراسةدحم
دراسة على عينة الدراسة ومجتمعها من صر هذه التقت -

  .المعلمين في إقليم شمال األردن
صر هذه الدراسة على عينة الدراسة ومجتمعها من تقت -

المعلمين الطلبة في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك في 
  . 2003/ 2002للعام الدراسي  )األردن(

  .قف نتائج الدراسة جزئيا على درجة ثبات األداة وصدقهاوتت -
صر عينة المعلمين على معلمي الدراسات االجتماعية تقت -

 )الصف الرابع إلى الصف التاسع(للمرحلة األساسية من 
  :يةعريفات اإلجرائتلا
بة البكالوريوس الذين يدرسون مواد لط هم:علمون الطلبةملا -

 ويدرسون ،جتماعيةالادة الدراسات انظرية مختلفة مرتبطة بم
ي آخر ف،  سنواتعوية لمدة أرب المساقات التربنم مجموعة

فصل يذهب هؤالء الطلبة إلى الميدان للتطبيق العملي لمدة 
  .عشرة أسابيع

  المعلميننم و تعريف بعمل كلهو: سمى المسلكيملا -
  .تهمفظيوالمعلمين الطلبة أو و

دراسات ل عدد سنوات العمل في مجال تدريس ايه: برةخلا -
  .االجتماعية

ال بد من اإلشارة  د مفهوم التعليم الفّعالل تحديقب :اإلطار النظري
إلى أن األدب التربوي قد ذكر عددًا من المسميات التي تعكس 

مثل التعليم الجيد والتعليم النشط والتعليم ، مفهوم التعليم الفّعال
  ). Zahork, 1992 (المتقن والتدريس المباشر

دى تحقيق بم) effectiveness(  الفعاليةمفهوم  د ارتبطقل
إذ كلما كانت ممارسات المعلم التعليمية محققة  ؛ةاألهداف المرغوب

قد و .)Shulman, 1986(لألهداف المرغوبة كان التعليم فعاال 
بقدرة المعلم   ربط التعليم الفّعالعلىاتفقت العديد من الدراسات 
ء التالميذ دافبدون األهداف يبقى أ، على تحقيق األهداف التعلمية

وبدون تحقيق األهداف ال يمكن اعتبار المعلم  ،عشوائيا وعفويا
 ,Patrick and Smart, 1998 and Dunne and Wragg (فعاًال 
نه أ) Wragg and Dunne, 1994(وقد أكد راق ودوني ) 1983

ن المعلم  أ إال،على الرغم من صعوبة تحديد معنى كلمة الفّعال
ألخص معرفته وعلى ا، كفايات مهنية وتاج دائما إلى معرفة واسعةيح

التعلم "يرى أن ف) 200:47(أما الشلبي  .باألهداف ليكون فعاال
وقد قدم الشلبي نموذجا ، الفّعال ينتج من التعليم الفّعال بال شك

 وأعلى أو أرقى اكانت نتيجته متعلمين أكثر عدد، للتعليم الفّعال
فيرى أن التعليم الفّعال يرتبط بقدرة ) 1997(أما إبراهيم". نوعا

، معلم وإبداعه في خلق اإلثارة العقلية والفكرية لدى التالميذال
باإلضافة إلى العالقة اإليجابية بين المعلم والتالميذ وأثرها النفسي 

وبهذا الفهم فإن التعليم الفّعال . والعاطفي في تحفيز التالميذ للتعلم
. ا على نوعية التعلم ويجعل التعلم أكثر إنتاجية وكفايةبييؤثر إيجا

ويرى البعض أن التعليم الفّعال يتعلق بالمتعة أو إمتاع التالميذ 

فعندما نرى جميع التالميذ فرادى ومجموعات ، داخل غرفة الصف
وعندما نرى ، يستجيبون بسرعة وثقة ويتعلمون معلومات جديدة

وبين ، بعضًاقيًا وإنسانيًا حقيقيًا بين التالميذ بعضهم التعامل أخال
نستنتج عندها أن التعليم هنا ، داخل غرفة الصفالتالميذ والمعلم 

) 2003(يرى الخوالدة و). Roseshine & Stevens ،1986(فعال 
أن التعليم الفّعال يجب أن يستند في كل عملياته التنظيمية على 

األمر ، لمتعي تتحكم في عملية التخصائص المتعلمين النفسية ال
، لفهم كيفية حدوثه، مالذي يتطلب من المعلمين فهم نظريات التعل

تم ي ي التةسهل تحديد اآلليات واإلجراءات التعليمية الفّعالي امم
بناؤها على أسس ومبادئ ونماذج تالئم المتعلمين وطبائعهم مما 

 ستفينس و روزنشاينأضافو. يسهل التعلم على المتعلمين
Rosenshine and Stevens, 1986)( أن المعلم الفّعال هو المعلم 

لتالميذ ل وعلى توجيه األسئلة هم،جميع لى إشراك التالميذ عالقادر
   .منهمطلبة أو المتطوعين من ال بدل التركيز على بعض همجميع

كذلك فقد بّين األدب التربوي االهتمام الكبير بين المربين و
، دوث التعليم الفّعالحوالمهتمين بتحديد العوامل التي تؤثر في 

؟ باإلضافة إلى ما ذكر آنفا فقد لفّعال م التعلي ابم نستدل على: يأ
عرض األدب التربوي موضوعات كثيرة يمكن من خاللها تحديد ذلك 

منها ما يرتبط بالمعلم نفسه من حيث شخصيته وظهوره ، التعليم
اترك وزميله  بارأشقد و). Cruickshank, 1990(وذكاؤه 

)Patrick and Smart, 1998( دراساتال وللبحوثم هعت مراجفي 
 العوامل التي تسهم في منإلى مجموعة  لمتعلقة بالتعليم الفّعالا

قدرة المعلم التعليمية واهتمامه وتنظيمه لألنشطة : منها، إحداثه
 ةودرجة االنفتاحي، وإدارة سلوك التالميذ، وكذلك اإلثارة، التعلمية

تة مبادئ  س(Ramzden, 1992)وقد حدد رامزدن . يذمع التالم
االهتمام بتفسير األشياء بشكل ) 1: تعليم الفّعالأساسية لحدوث ال

شجيع ت) 3. استخدام التقييم والتغذية الراجعة المناسبة) 2. واضح
القدرة على إعداد ) 4. االستقاللية والمشاركة الطالبية الفّعالة

  .ه ب التالميذ واالهتمامماحترام تعل) 5. األهداف الواضحة
  سهاري ما خلصنبي .قدرة التالميذ على التعلم) 6
)Harris, 1998:179 (ما يلي علىلى أن التعليم الفّعال يعتمدإ : 

. المخرجات التربوية واألهداف التي يسعى التعليم إلى تحقيقها: أوال
السلوكات والقيم األساسية الضرورية للتعليم  والمهارات: ثانيًا

لتعليم ع ألنماط التعليم أو نماذج انوالستخدام المتا:لثًااث. الفّعال
التعليم يرتبط : وأخيرا. التي تعد متطلبات أساسية للتعليم الفّعال

الفّعال ارتباطا كبيرا بالتفكير واالستقصاء والنمو والتطوير المهني 
  . التعليم الفّعال التزامًا خلقيا من المعلملبكما يتط، المستمر
علق بالتعليم الفّعال للدراسات االجتماعية فتعود تا فيما يمأ

، 1990(ور االهتمام به إلى األعمال التي قام بها بروفي جذ
Brophy( ،يث يرى بروفي أن المعلم الفّعال للدراسات االجتماعية ح

ويساعد التالميذ على الفهم ، هو الذي يتمتع بشخصية حماسية
الذي يعرض  وهو، الجتماعيةا تالشمولي لمحتوى الدراسا

لمنظمات عليمي بشكل منظم باستخدام التالمحتوى ا
ويبرز األفكار الرئيسة ويعمل ، " "Advance organizers"المتقدمة
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أيضا  و،الملخصات الهادفة والمالئمة للموقف والمحتوى التعليمي
ويشكلها بمستويات ، هو المعلم الذي يحدد أسئلته بشكل واضح

) 2001:140(وقد عرف الغبيسي . مناسبة لمستويات التالميذ
سات االجتماعية بأنه عملية التوجيه واإلشراف لتعليم الفّعال للدراا

التي يقوم بها المعلم من خالل تنظيم مجموعات صغيرة تعمل 
 بحيث يساعد التزاوج بين ،بصورة تعاونية تساعد المتعلمين

ابه سالنظرية والتطبيق وتنمية الشخصية المتكاملة للمتعلم في اكت
يسي إلى بعض  أشار الغبوقد. عقلية وقيمية ومهارات اجتماعية

مثل ،  التي تؤدي للتعلم الفّعال للدراسات االجتماعيةةالطرق الفّعال
، واالكتشاف،  المشكالتلوح، وسيناريوهات، العمل التعاوني
أضاف أن مثل هذا التعليم يؤدي  و،والمناقشة، والعصف الذهني

ن مثل هذه البيئة تسهم أو، كلي المرنلللتعلم الممتد المتكامل أو ا
مستويات التفكير العليا وإدارة الوقت لكبر أاء اهتمام في إعط
لمشاركة في عمليات التقييم ل وكذلك إتاحة الفرصة للطالب ،وترتيبه

  . لفرد والمجموعاتا ىوالتقويم على مستو
ن التعلم الفّعال  أStanley)1991(وقد أورد ستانلي 
لقليلة ا فمن تعلم اكتساب المعار للدراسات االجتماعية يبدأ

ألكثر تعقيدا والمعارف األكبر من ا موالمحدودة والبسيطة إلى التعل
لدراسات االجتماعية على أنها معرفة معقدة ل وينظر، حيث البناء

البناء من معارف أخرى يتم تجزئتها إلى أجزاء صغيرة من المعارف 
 الفّعال للدراسات موبذلك فإن المعل. سية ليتم تعليمهاسااأل
ي يأخذ المعارف االجتماعية المعقدة ويقدمها الجتماعية هو الذا

 على أنها خبرات يساعدهم على التعامل معها ،لطالبه بشكل مبسط
والمعلم الفّعال للدراسات  .حياتية ال معلومات صماء تحفظ وتنسى

د المعلومات التي يحتاجها دياالجتماعية هو المعلم القادر على تح
يما بعد نماذج لخلفياتهم  فوالتي تصبح، تالميذ وتعليمهم إياهالا

  . المعرفية
وأضاف ستانلي أن معلم الدراسات االجتماعية الفّعال يجب أن 

وحتى يصبح ، ن يخبر التالميذ بهاأ و،يهتم باألهداف الواضحة
، المعلم فعاال ال بد من ربط الدروس بالمعارف السابقة للطالب

لقصيرة ا تان خالل االختبارموالتركيز على جلب انتباه التالميذ 
ما أن الدراسات االجتماعية بو). Stanley,1991(والواجبات البيتية 

لمختلفة تشكل مصدرا من المصادر المعرفية ا ابموضوعاته
ألنها تقدم المعلومات والمعارف لفهم ، األساسية للمنهاج المدرسي

فإن المعلم الفّعال للدراسات ، قدة وخبراتهامعمشاكل الحياة ال
و المعلم القادر على فهم مشكالت الحياة وإعدادها جتماعية هالا

 ينفذها التالميذ ،وتنظيمها على شكل خبرات وفرص تعلمية
ليصبحوا قادرين على حل مثل هذه المشكالت بالطرق العلمية 

   ).Stanley,1991(سليمة ال
والرومان أن التدريس ن ل ألفي عام اعتقد المربون اليونابق

، العمليات البنائية الداخلية للمتعلم وحققهاا ما أكد ذيكون فعاًال إ
هي اآلن مدار اهتمام ) من حيث الزمان(وهذه الفكرة القديمة 

الباحثين في الدراسات االجتماعية خاصة بعدما عجزت جهود 
المعلمين التقليديين عن إنتاج تراكم معرفي ذي معنى لدى 

لقول كن امي ضوء هذه الفكرة يفو). (Armento, 1986المتعلمين
 ينظر اليه على أنهأن التعليم الفّعال للدراسات االجتماعية ربما 

العملية التي يكون فيها المعلم مسهًال لتطوير األنماط التعلمية 
التي تسهم في مساعدة ، للمعرفة االجتماعية واالستقصاء االجتماعي

 ربورتلفقا وو .لتعلم ذي المعنىلفي عرالتالميذ على البناء الم
ن المعلم الفّعال  فا(Porter and Brophy, 1988:75)ولبروفي 

للدراسات االجتماعية هو المعلم الذي يوجد الفرص التعلمية 
التي تمكن التالميذ من ممارسة ، المخططة والمعدة بشكل محكم

كما تمكنهم من تنظيم المعارف بطرق ، استراتيجيات التعلم الذاتي
تيح مجاالت اإلبداع ت أي أن هذه الفرص، ملهة عما أعطيت لفمخت

 إذا ما تم تهيئة ،والبناء للطالب من خالل إيجاد فهم جديد للمعارف
وبذلك نالحظ أن التعليم الفّعال للدراسات . البيئة االجتماعية للتعلم

 هو التعليم الذي يدعم اعتماد -كما يراه بروفي وبورتر-االجتماعية 
اجعة والتقييم ربة والمم في التعلم من خالل المراقتهالتالميذ على ذا

 تم ربط التعليم وباإلضافة إلى ذلك فقد .الذاتي لكل ما يقومون به
فقد ، الفّعال بالمعلم الذي يتحمل مسؤولية تعلم طالبه وسلوكهم

ه األفكار عندما مّيز بين النظرية  هذ)Brophy, 1998(أكد بروفي 
ات دراسالالتقليدية والنظرية البنائية االجتماعية لغرف صف 

   .االجتماعية
ما تقدم يمكن مالحظة أن ما تم كتابته حول مفهوم  بناًء علىو

وأن االختالف في ، ذو أبعاد واسعة ومتعددة ومتنوعةالتعليم الفّعال 
تحديد سمات مفهوم التعليم الفّعال أو العوامل المؤثرة في حدوثه 

ن قد تم في ضوء اإلطار الفلسفي أو النظري الذي يتبناه كل م
الدراسات االجتماعية في  ونظرا لخصوصية. باحثين والمهتمينال

وفي العالم ، المنهاج المدرسي في وطننا العربي الكبير بشكل خاص
مكن تعريف التعليم الفّعال للدراسات  يبشكل أشمل وأوسع

التي جميعها االجتماعية على أنها اإلجراءات والعمليات واألعمال 
 لها يقضي ًا وأنشطة تعلمية مخططًارصتشكل ف، ويقوم بها المعلم

يذ من خاللها وقتا يعملون فيه بشكل مستقل تحت إشراف مالتال
  :المعلم بحيث يتم

ن البعد االجتماعي لتالميذ على التفاعل والتعاون؛ ألاعدة امس -1
الوجداني للتعلم محوري في الدراسات االجتماعية والتربية 

  . االجتماعية
 ية الصحيحة للتعلمفكياعدة التالميذ على تعلم المس -2

 وذلك من خالل عد قمساعدتهم على التفكير بتعلمهم بعمو
التعلم العميق أو استخدام األنماط والطرق العميقة في التعلم 

  . و الطرق السطحية في التعلمأكبر أثرا من استخدام األنماط أ
شجيع استقاللية التعلم من خالل تشجيع التعلم الذاتي  ت -3

رفة باعتبار ذلك معوالتأمل والبناء الذاتي للوالتقييم الذاتي 
التي تساعد التالميذ على التعلم ذي  من أفضل اإلجراءات

وتحقيق تعلمات أكثر انسجاما مع متطلبات العصر ، المعنى
فإذا كان التعلم عن بعد في التعليم العالي هو شعار . وتغيراتها

م فمن يدري كيف سيصبح التعلي، الحداثة والتقدم والنمو
والتعلم في العقود القادمة لألطفال والتالميذ في المراحل 
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  العمرية المختلفة؟
 للتعليم المعلمين الطلبةيما يتعلق بتصورات المعلمين ووف

الفّعال فقد أظهر األدب التربوي أنها كانت مدار اهتمام العديد من 
دور ف. )Skamp, 2001نظرا( الباحثين المهتمين بتربية المعلمين

وأكد ، ومعرفة تصوراتهم قضية حيوية وهامة، ين محوريالمعلم
على أنها ات المعلمين وممارساتهم رغوردن أهمية تحليل تصو-روس

-Ross، 2003(خطوة أساسية حتى يكونوا معلمين فعالين 
Gordon.( اهتماما واضحا هذه القضية قد أولى البحث التربوي ف

لدراسات إلى  تمت اإلشارة في بعض اإذ، في السنوات األخيرة
 من خالل معرفة ،ن قبل الخدمةميإمكانية تقييم برامج إعداد المعل

 وفهمهم المعلمين الطلبةمها في تطوير تصورات امدى إسه
مقارنة باألطر الفلسفية والنظرية حول  لخصائص التعليم الفّعال

يضا نت الدراسات أقد بّيو. Hart, 2002)(انظر ( التعليم والتعلم
 يعود إلى خبرات الطلبة المدرسية التصور وتكوينهأن تشكيل هذا 

 ,Tobin et al( ائيةدكانت في المرحلة اإلعدادية أم االبت أسواء
أشارت بعض الدراسات إلى أثر برامج إضافة إلى ذلك  .)1995

 ,Tobin et al( إعداد المعلمين قبل الخدمة في تشكيل هذا الفهم
 لى تصورات المعلمينفي هذه الدراسة سيتم التركيز عو. )1995

 تلتعليم الفّعال للدراسال لتحديد خصائص المعلمين الطلبةو
   .الجتماعيةا

مراجعة واسعة ومتفحصة لألبحاث المتعلقة  يف :بقةاسلراسات ادلا
وقد ، تبين أن هذه الدراسات كثيرة، بموضوع التعليم الفّعال

 معظمفقد اهتمت . استخدمت في موضوعات وبيئات مختلفة
  :من هذه الدراساتو، عليم الفّعالتئص الاصخسات بتحديد الدرا

إلى  ت الدراسةفده: Feldman,1988):(سة فلدمان ارد -
من وجهة نظر الطلبة  تحديد خصائص التعليم الفّعال

 قد تم تصنيف خصائص التعليم الفّعال و،)يكيارمأ(والمعلمين
تشتمل كل مجموعة على خصائص ، في سبع مجموعات رئيسة

االهتمام بتقدم مستوى : ومن هذه المجموعات السبع، فرعية
.... والمعرفة بالموضوع، وتنظيمها واإلعداد للمادة، الصف

. ستبانة والمقابالت الشخصية لجمع البياناتالا تم استخدامو
علمين الطلبة في الجامعة نة الدراسة المقد ضمت عّيو

  .نوالمدرسي
): Wilson & Cameron, 1996 (ولسن واسة كامرونرد  -

 للتعليم المعلمين الطلبة معرفة تصورات ىلدراسة إلا هدفت
وكيف تتغير هذه التصورات كلما تقدم التالميذ في ، الفّعال

 في ثالث ات هذه التصورصنفتفقد . سنوات الدراسة
العالقات  و،إدارة الصف و،التدريس: مجموعات هي

 من السلوكات التي ًاوتشمل كل مجموعة عدد. الشخصية
وتمت . كما يراها الطلبة الفّعال  بأنها تعكس التعليموصفت

تم جمع البيانات باستخدام  .المقارنة بين المستويات الثالث
  ).استراليا(  اليومية المعلمين الطلبةمذكرات 

دراسة إلى لا تهدف :)Minor et al, 1996 (اسة ماينررد  -

 المعلمون الطلبةكما يراها  معرفة خصائص التعليم الفّعال
في سبع  صائص التعليم الفّعالخ صنفتفقد ). أمريكيا(

 وإدارة ،وإدارة الصف، )وهو المحور(الطالب : مجموعات
والحماس ، التدريس األخالقي و،المدرس الكفء و،السلوك
تم و والتعليم المهني،، والمعرفة بموضوع الدرس، للتعليم

  .استخدام االستبانة لجمع البيانات
رف على األداء عالدراسة إلى الت تدفه: )1999(سة طناشارد -

من وجهة نظر أعضاء هيئة  التعليمي الجامعي الفّعال
 بينت الدراسة مجموعة من السلوكات إذ). األردن(التدريس

وقد صنفت .  أعضاء هيئة التدريس فعالةيعدهاالتعليمية التي 
هذه السلوكات في تسعة مجاالت منها التخطيط المسبق 

 ،التعامل مع محتوى المساق و،صفيةالسلوكات ال و،للمساق
وممارسات ، والعالقات مع الزمالء، التفاعل الصفيو

 والممارسات خارج قاعة المحاضرة،، والعالمات، االمتحانات
   .خدم الباحث االستبانة لجمع البياناتستوقد ا

فت الدراسة إلى معرفة خصائص ده: )2000(سة القادريارد -
ثانوية في المدرسة لة المرحلة اها طلبكردكما ي المعلم الفّعال

وقد حددت الدراسة  ).األردن(وعالقتها بدافعيتهم لإلنجاز
منها ، مجموعة من الممارسات التي تعكس التعليم الفّعال

، الحماس لألداء و،وطرح األسئلة التفكيرية، يد األهدافحدت
وتشجيع الطلبة ، ضبط الصف و،واستخدام الوسائل التعليمة

 الدراسة أن هناك عالقة بين تقد أظهرو. على اإلبداع
 التالميذ وبين دافعيتهم كما يدركها خصائص التعليم الفّعال

  . وقد استخدم الباحث استبانة لجمع البياناتلإلنجاز،
تبطت هذه الدراسة مباشرة را: )(Dyer, 2002سة داير ارد -

 ديوهدفت إلى تحد. للدراسات االجتماعية  الفّعالبالتعليم
وسلوكاته كما يراها  تربية االجتماعية الفّعاللاصفات معلم 

وقد خلصت الدراسة إلى تحديد  ).أمريكيا(المعلمون الطلبة
ا أن يكون الهدف هنم، صفات معلم التربية االجتماعية الفّعال

 ،أن يمتلك مهارات اجتماعية و،عند المعلم هو اإلتقان
. عيةمقدرة إبدا و،اتجاهات ايجابية و،عالقات البين شخصيةو

استخدم الباحث المقابالت الشخصية المنظمة لجمع  وقد
  . البيانات

فت ده ): Harslett et al,2003(  اسة هارسلت ورفاقهرد  -
كما يراه كل  لتعرف على خصائص التعليم الفّعالا الدراسة إلى

وقد تم استخدام . من الطلبة والمعلمين في المدرسة
وكان من أهم . تبيانااالستبانة لجمع ال والمقابالت الشخصية

في أربع  النتائج أن تم تصنيف خصائص المعلم الفّعال
 ، والعالقات، والفهم، فن التعليم: هيمجموعات من الصفات
 .وإدارة سلوك التالميذ

تلك   الدراسات السابقة التي تناولت التعليم الفّعالنمو
 أو/ مدى ممارسة المعلمين والدراسات التي اهتمت بمعالجة

  :مثل،  الطلبة للتعليم الفّعالينالمعلم
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ت الدراسة إلى الكشف عن عدد فده :)1989( سة مقابلةارد -
من المتغيرات في فعالية ممارسة معلمي المرحلة الثانوية 

 كشفت الدراسة أن المعلمين الذكور إذ، للكفايات التعليمية
أكثر فعالية من اإلناث في مجال معرفة الموضوع الدراسي 

وقد كشفت الدراسة عن عدم . ئل واألنشطةاسوواستخدام ال
  بين تأثير الخبرة التدريسية للمعلم من جهةوجود اختالف

 ،من جهة أخرى  الموضوع الذي يدرسه ودرجته العلميةوبين
 في المجاالت المحددة ايات التعليميةكفعلى درجة فعاليته لل

وقد ، تم استخدام استبانة لجمع البياناتو في المقياس،
  ).األردن(العينة من معلمي المرحلة الثانويةتكونت 

بطت هذه الدراسة ترا :)Freankel, 1995 ( ة فرانكلنسارد  -
هدفت إلى و .مباشرة بمعلمي الدراسات االجتماعية الفّعالين

 قام وقد، ة ما يدور في غرف صف الدراسات االجتماعيةرفمع
 ّعالعن المعلم غير الف الباحث بتحليل اختالف المعلم الفّعال

-  ى أن المعلم الفّعاللوخلصت الدراسة إ. ت مختلفةائيفي ب
 يتصرف ويدرس بنفس -بيئة أو المكانلا بغض النظر عن

 .هالطرق أينما كان يدرس ومهما كان الموضوع الذي يدرس
وقد عرضت الدراسة مجموعة من الطرق الفّعالة في تدريس 

 الذي يحب هو نت أن المعلم الفّعالوبي، الدراسات االجتماعية
ه ويحب مهنة س والموضوع الذي يدر،عمله وطالبه

المقابالت  وولجمع البيانات تم استخدام المالحظات.التعليم
معلمي  وةبلط كذلك شملت عينة الدراسة معلمينو، الشخصية

 تخصص التربية االجتماعية في جامعات من استراليا ونيوزلندا
  .بولندا وكوريا وأمريكيا وألمانياو

 نمضا يأ اسةره الدذه: )1998(أبو إصبع  ودوعا القاسةرد  -
، الدراسات التي ارتبطت بمعلم الدراسات االجتماعية مباشرة

ث ت الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة معلمي مبحفده فقد
قدمت  .التاريخ للصف الثاني الثانوي لمبادئ التعليم الفّعال 
لمعلمي  لالدراسة سبعة وستين مبدأ من مبادئ التعليم الفّعا

حيث تمثل ، التاتم توزيعها على تسعة مج، اريختلامبحث 
هذه المجاالت مجموعة المبادئ التي قد تكون خصائص 

وقد أظهرت الدراسة أن ممارسة . وشروطًا لهللتعليم الفّعال 
لمين لهذه المبادئ متوسطة وفقا لتقديرات المشرفين معال

، ع البيانات استخدام استبانة لجموتم. والمعلمين أنفسهم
وي ن الصف الثاني الثامن معلمي عينة الدراسة وكانت

  .)ردنألا(ن لمبحث التاريخ والمشرفين التربويي
فت الدراسة إلى الكشف عن ده): Butler,2001(سة باتلر ارد -

وقدرتهم على  ، للتعليم الفّعالالمعلمين الطلبةالعالقة بين فهم 
م استخدام االستبانة تو، ممارسة سلوكات تمثل التعليم الفّعال

 .)يكيارمأ( ن الطلبةالمعلميالشخصية وتقارير  توالمقابال
هو المعلم الذي يمتلك  فت الدراسة أن المعلم الفّعالشكو

عمال األ والقدرة على تنفيذ ،المعلومات والصفات الشخصية
وهو المعلم الذي يسعى لتطوير نفسه ، التي ترتبط بالتعليم

 الدراسة أن إلضافة إلى ذلك بّينتوبا.  مهنةعلى أنه صاحب
  . التشكيلر في طوال يزال  للتعليم الفّعالالمعلمين الطلبةفهم 

حظ أن الدراسات السابقة قد وظفت طرقا وأنماطا بحثية الن
، وبالرغم من االختالف والتنوع في الطرق البحثية. متنوعة ومختلفة

الفّعال بين  حول الخصائص األساسية للتعليم ًاإال أن هناك إجماع
لسابقة قد كشفت ا تكما نالحظ أن الدراسا، هاجميع الموضوعات

ومعرفتهم ، حول سلوك المعلمين داخل غرفة الصف عن آراء مختلفة
 تباينت وقد .وأثر ذلك في تعلم التالميذ، بالموضوع الذي يدرسون

التعليمية لعناصر العينات التي استخدمت في هذه ت المستويا
طلبة الجامعات والمعلمون  و طلبة المدارسالدراسات؛ فهناك

وفيما يتعلق . والمشرفون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات
 أن متوقعجه الخصوص للدراسات االجتماعية على و بالتعليم الفّعال

التي تتناول التعليم  القليلةتكون الدراسة الحالية من الدراسات 
ئة األردنية من وجهة نظر الفّعال للدراسات االجتماعية خاصة في البي

  . امهأثناءها وتقارن بين وكل من المعلمين قبل الخدمة
  إجراءاتها  وريقة الدراسةط
  :شتمل مجتمع الدراسة علىا :لدراسة ا مجتمع 
من ) تخصص معلم مجال دراسات اجتماعية( المعلمين الطلبة -

 الذين انهوا التدريب العملي أو ،نة الرابعةسمستوى ال
في الجامعة األردنية وجامعة ) Teaching practice(الميداني 
 والبالغ 2003/ 2002للعام الدراسي ) في األردن( اليرموك
) 25(من الجامعة األردنية و) 29(،  طالبا وطالبة54عددهم

  .من جامعة اليرموك
ة األساسية العليا في لمعلمي الدراسات االجتماعية للمرح -

حافظة  وم،الثانيةواألولى اربد ( مديريات إقليم شمال األردن
 لواء األغوارو ،لواء الكورةو ،لواء بني كنانة و،عجلون

 847والبالغ عددهم ) محافظة جرشو ،لواء الرمثا و،ماليةشال
معلما ومعلمة للمرحلة األساسية حسب آخر إحصائية لوزارة 

  .ردنألا/ التربية والتعليم
  ينة الدراسة ع
ويبلغ عددهم ، همجميع أفراد المجتمع: المعلمون الطلبة -

  . فالعينة هي المجتمع-طالبا معلما) 54(
، تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من كل مديرية: لمعلمونا -

) 2و1(لجدول رقم ا يبين و. ومعلمةًا معلم172ويبلغ حجمها 
 وقد كانت ،)سةاحسب متغيرات الدر( توزيع المجتمع والعينة

 .0.20= يالدراسة إلى المجتمع تساونسبة عينة 
  داة الدراسة أ

عة من السمات أو وام الباحث بتطوير استبانه تضمنت مجمق
اعتمد و عالة لتدريس الدراسات االجتماعية،المميزات التي اعتبرت ف

ألدب السابق االباحث في تحديده لهذه السمات على مصادر أهمها 
المعلمون لمعلمون واو، )النظري والتجريبي( المرتبط بالموضوع

حيث قام الباحث بتوجيه عدد من األسئلة لمجموعات من ، بةالطل
  : هيالمعلمين الطلبةمين وجميع لالمع
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  ما هي شروط التعليم الفّعال أو الناجح للدراسات االجتماعية؟ -
 أو الناجح؟ الفّعالة ا هي صفات معلم الدراسات االجتماعيم -
 تى تكون دروس الدراسات االجتماعية فعالة أو ناجحة أوم -

  لية ؟ثام
ها ببعد جمع البيانات قام الباحث بتصنيف هذه السمات وترتي

  . مجاالتةفي أربع
حــــسب متغيــــرات (توزيــــع مجتمــــع الدراســــة وعينتهــــا : )1(جــــدول 

  )الدراسة
 عينة المعلم مجتمع المعلم

 مستوياته المتغير
 النسبة العدد النسبة العدد

 0.640  110  0.60  516 ذكر
 0.360  62  0.40  331 أنثى

 الجنس

  100  172  100  847 الكلي
  0.10  23  0.03  23 بدون خبرة

  0.40  73  0.39  327 من سنة إلى خمس سنوات
  0.20  28  0.28  233 من ست إلى عشر سنوات

 الخبرة

  0.30  48  0.30  264 أكثر من عشر سنوات
  100  172  100  847 الكلي 

  
 تاحــــسب متغيــــر(وزيــــع مجتمــــع الدراســــة وعينتهــــا ت :)2(جــــدول 

  )الدراسة
 تهم وعين مجتمع المعلمين الطلبة

 النسبة العدد مستوياته
  0.24  13 ذكر
  0.76  41 أنثى
  100  54 الكلي

  100  54 بدون خبرة
  100  54 الكلي

قام ، ألغراض التحقق من صدق األداة :دق األداة وثباتهاص
الباحث بتحكيم األداة من خالل توزيعها على مجموعة من األساتذة 

وثالثة من ، ثالثة منهم من رتبة أستاذ، الجامعة بلغ عددهم ستةفي 
التخصص والمعلمين من مدارس ومراعاة ، رتبة أستاذ مساعد

وقد تم .  كان عدد المعلمين عشرةإذ، شمال األردن، محافظة اربد
وفي ضوئها ، اخذ المالحظات والمقترحات حول الفقرات والمجاالت

لك تم عرض األداة على عينة من وكذ. تم تعديل وتطوير األداة 
 لمعرفة إذا ما كانت هذه الفقرات تعبر المعلمين الطلبةالمعلمين و

 وقد. للدراسات االجتماعية عن آرائهم حول سمات التعليم الفّعال
، ألفا للتأكد من االتساق الداخليخ  معادلة كرونباتاستخدم

االت يبين قيمة معامل الثبات لألداة ولمج) 3(والجدول رقم 
  : الدراسة

  الت الدراسةا لمجالثباتمعامالت : ) 3(جدول 
الثبات باستخدام معادلة 

 المجال كرونباخ ألفا

 طالبمعلم  معلم

 عدد الفقرات

  10  0.37  0.24 صفات المعلم وقيمه الشخصية

  11  0.71  0.61 العالقات الشخصية مع التالميذ
  11  0.56  0.5 إدارة الصف وتنظيمه

  22  0.71  0.75 لتعليمية التعلميةاألنشطة ا
  54  0.87  0.84 الثبات الكلي

جراءات الدراسةإ  

ا النسخ وإرساله ام الباحث بطباعة النسخة النهائية وتحضيرق
وكانت األداة مرفقة بورقة تعليمات توضح . لجميع أفراد العينة يدويا

وطلب من جميع أفراد العينة قراءة كل فقرة . أهميتها والهدف منها
 240تم استالم  .في األداة واالستجابة عليها بكل دقة وأمانة

 بسبب عدم وضوح اإلجابات أو  استبانة14حذف منها ، استبانه
 اشتمل عليهاالتي ت وبذلك تكون عدد االستبانا. بعضهاإهمال 

)  عينة المعلمين172 والمعلمين الطلبة عينة 54 ( 226التحليل 
 ذاكرة الحاسوب واستخدمت بعد وبعد ذلك تم إدخال البيانات إلى

في معالجة البيانات ) SPSS(عيةاذلك الرزم اإلحصائية للعلوم االجتم
  . إحصائيا

 تماستخدإلجابة عن السؤال األول ل :لمعالجة اإلحصائيةا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت 

 السؤال الثاني تم عن ولإلجابة، ولكل فقرة من فقرات األداة، األداة
   .للعينة الواحدة) ت(استخدام اختبار 

 الثة وهيثيكرت بتدريجات لقياس م استخدم :صحيح األداةت 
التي كانت بشكل  ن االستجاباتإحيث ، )قوي، طمتوس، ضعيف(

واالستجابات التي كانت بشكل متوسط ) 1(ضعيف أعطيت القيمة 
 بشكل قوي أعطيت  التي كانتواالستجابات) 2( أعطيت القيمة

  .لمضموناالموجبة  للفقرات) 3( لقيمةا
) 1( القيمة عطيتأ فقد نلمضمواالنسبة للفقرات سالبة  بما أ

لمن ) 2(القيمة  عطيتأ و)بشكل قوي( ن استجابوا على تدريج لم
من ل) 3(وأعطيت القيمة ، جابوا على تدريج بشكل متوسطتسا

الفقرات سالبة ن أ علما استجابوا على تدريج بشكل ضعيف،
، 30، 29، 27، 22، 19، 16، 13، 8، 6، 5، 2 (المضمون هي

32 ،40 ،42 ،48 ،51.(  
هذا وقد اعتمد الباحث التدريج المطلق بغرض تصنيف  

وذلك على ، لذكر افةنآلاالمتوسطات الحسابية ضمن التدريجات 
  : النحو التالي

  .1.49حتى  1من  اشكل ضعيف تراوحت متوسطاتهب .1
  2.49حتى  1.50من  اسط تراوحت متوسطاتهبشكل متو .2
   .3حتى  2.50من  اهشكل قوي تراوحت متوسطاتب .3
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ـــة  ـــائج الدراســـ ــسب أســـئلة       :نتـــــ ــة حـ ــائج الدراسـ ــرض نتـ ســـيتم عـ

  :الدراسة

I. ــسؤال األول ــين   :الــ ــين والمعلمــ ــا تــــصورات المعلمــ ــةمــ   الطلبــ
  للدراسات االجتماعية؟ للتدريس الفّعال

 الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية         إلجابة هذا السؤال قام   
حيـث تـم توزيعهـا حـسب أبعـاد          ،  األداةاريـة لفقـرات     واالنحرافات المعيّ 

  :)8.7.6.5.4( أو مجاالت الدراسة كما هو مبين في الجداول رقم 

  ) صفات المعلم وقيمه الشخصية(األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األّول : )4(جدول 
 المسمى المسلكي

 الفقرة لرقما  54=1؛ نالمعلم الطالب  172=2معلم؛ ن
 الدرجة االنحراف المتوسط الرتبة الدرجة االنحراف المتوسط الرتبة

  متوسطة  0.7  2.31  5  متوسطة  0.7  2.33  7  بديمقراطية عدم الممارسة  1
  متوسطة  0.7  1.63  9  ضعيفة  0.6  1.37  10  مع اآلخرين في بعض المواقف مرونةال  2
  قوية  0.6  2.67  1  قوية  0.5  2.81  1  اإلخالص في العمل  3
  متوسطة  0.7  1.70  8  متوسطة  0.6  1.60  9  في بعض المواقف سامحالت  4
  متوسطة  0.7  1.54  10  متوسطة  0.7  1.69  8  ببعض قوانين المدرسة وتعليماتهاااللتزام   5

6  
عدم التعاون مع الزمالء لما فيه خدمة المدرسة 

  متوسطة  0.8  2.30  6  متوسطة  0.8  2.38  5  بوالطال

  قوية  0.7  2.57  3  قوية  0.6  2.57  4  بالصبر تحلىال  7
  متوسطة  0.7  2.17  7  متوسطة  0.8  2.37  6   دائمعدم االلتزام بحسن المظهر بشكل  8
  قوية  0.6  2.63  2  قوية  0.6  2.66  3  تنفيذ األعمال بحماس  9

  قوية  0.6  2.52  4  قوية  0.5  2.74  2  ينساناإل سحامتالك ال  10
  2.6  22.04  2.3  22.52 صفات المعلم وقيمه الشخصية

  0.2  2.25 االتجاه العام لصفات المعلم وقيمه الشخصية
  متوسطة

2.20  0.3  
 متوسطة

ــين مــن الجــدول  ي المعلــم  تــصورات المعلمــين حــول صــفات    أن) 4(تب
قـد   االجتماعيـة    الفّعـال للدراسـات    الشخـصية الالزمـة للتـدريس        وقيمه

وقـد  . )الـضعيفة ( و )المتوسـطة ( و )القويـة (التـصور   وزعت بين درجـة     
  :رتبت على النحو اآلتي

 ت عليهــــا متوســــطات رصــــد التــــي)4-1( الرتــــب ذاتلفقــــرات ا -
 قــد علــى الترتيــب تنازليــاً ) 2.57-2.81(حــسابية تراوحــت بــين

إخـالص  ( قـد جـاءت فقـرة      و ،)قويـة ( درجـة تـصور      وقعت ضمن 
ــه  ــم فـــي عملـ ــة فـــي المرت) المعلـ ــذه الدرجـ ــة األولـــى لهـ ــان ، بـ وكـ
) التحلـي بالـصبر  ( كمـا جـاءت فقـرة      ،  2.81متوسطها الحـسابي  

ــة  ــي المرتبــــ ــة   فــــ ــمن الدرجــــ ــرة ضــــ ــسها  األخيــــ ــط نفــــ بمتوســــ
  .2.57حسابي

ــا - ــرات  أمــ ــن  ذات الفقــ ــب مــ ــد ) 9-5( الرتــ ــا  فقــ ــدت عليهــ رصــ
 علـى الترتيـب     1.60 - 2.38متوسطات حـسابية تراوحـت بـين        

: حيث جاءت فقـرة   ،  )متوسطة( جة ضمن در  وقد وقعت ،  تنازليًا
) عــدم التعــاون مــع الــزمالء لمــا فيــه خدمــة المدرســة والطــالب  (

ــذه الدرجـــة بمتوســـط حـــسابي        ــي المرتبـــة األولـــى لهـ ، 2.38فـ
في المرتبة األخيـرة    ) التسامح في بعض المواقف   :(وجاءت فقرة 

   . 1.60وكان متوسطها الحسابي، للدرجة نفسها
فـــي )  التعامـــل مـــع اآلخـــرينالمرونـــة فـــي( فقـــرة بينمـــا جـــاءت  -

ــة  ــطها   و)10(المرتبــ ــان متوســ ــسابي كــ ــتإذ، 1.37الحــ   وقعــ
   ).ضعيفة( درجة تصور ضمن

 تـصورات المعلمـين الطلبـة       أن) 4(ونالحظ كـذلك مـن الجـدول         

  الشخـصية الالزمـة للتـدريس الفّعـال        وقيمـه المعلـم   حول صـفات    
 ،)القويـة (التـصور   قد وزعت بـين درجـة       ،  للدراسات االجتماعية 

 إلــى متوســطات تــشيرولــم يكــن هنــاك أي  ، فقــط) المتوســطة(و
  :وقد كان التوزيع كالتالي. )ضعيفة(وجود درجة تصور 

ــرات  - ــب ذاتالفقــ ــن  الرتــ ــد)4-1(مــ ــطات  رصــ ــا متوســ  ت عليهــ
). قويـــة( ضـــمن درجـــة تـــصور 2.52-2.67حـــسابية تراوحـــت 

عنــد المعلمــين ) اإلخــالص فــي العمــل:(فقــد جــاءت أيــضا فقــرة 
ــة الطلبـــة فـــي الم ــة األولـــى لهـــذه الدرجـ  كـــان متوســـطها إذ، رتبـ

فــــي ) امــــتالك الحــــس اإلنــــساني: (بينمــــا جــــاءت فقــــرة، 2.67
  .2.52بمتوسط بلغ، المرتبة األخيرة ضمن الدرجة نفسها

ــا  - ــرات أمـ ــب ذاتالفقـ ــا  ) 10-5( الرتـ ــدت عليهـ ــطات رصـ متوسـ
ــًا ضــمن  علــى الترتيــب  1.54-2.31بــين تراوحــت   درجــة تنازلي
عـــــدم الممارســـــة : ( جـــــاءت فقـــــرةفقـــــد، )متوســـــطة(تـــــصور 

 كـــــان إذ، فـــــي المرتبـــــة األولـــــى لهـــــذه الدرجـــــة ) بديمقراطيـــــة
االلتــزام بــبعض قــوانين  : (بينمــا جــاءت فقــرة ، 2.31متوســطها 

،  نفـسها المرتبة األخيرة ضمن الدرجةفي ) المدرسة وتعليماتها 
 .1.54وكان متوسطها 

  



 الكراسنة

 39

  ) العالقات الشخصية مع التالميذ(لفقرات المجال الثاني األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)5(جدول 
 المسمى المسلكي

  172=2معلم؛ ن  54=1؛ نالمعلم الطالب
 الرتبة المتوسط االنحراف الدرجة الرتبة المتوسط االنحراف الدرجة

 الرقم الفقرة

  1  ه ودعمهم لتالميذ تشجيع  2  2.70  0.6  قوية  2  2.69  0.6  قوية
  2   غير المحبوبينلتالميذا مراعاة  10  2.41  0.7  متوسطة  6  2.44  0.7  متوسطة
  3   جسور الثقة مع بعض التالميذبناء  11  1.43  0.6  ضعيفة  11  1.67  0.8  متوسطة

  3  2.68  0.5  قوية  1  2.70  0.5  قوية
فــــي  هموقــــدراتحاجــــات التالميــــذ مراعــــاة 
  4  لمستوياتامختلف 

  5  التالميذ جهود تقدير  1  2.76  0.5  قوية  3  2.61  0.6  قوية

  8  2.44  0.7  متوسطة  9  2.37  0.8  متوسطة
 التالميذ بدرجـة عاليـة مـن        عدم التفاعل مع  

  6  الفاعلية

  7  احترامكل  بالتالميذة عاملم  4  2.67  0.5  قوية  4  2.57  0.6  قوية
  8   أسماء التالميذبعضة عرفم  7  2.54  0.6  قوية  10  2.35  0.7  متوسطة

  9  2.41  0.7  متوسطة  8  2.39  0.7  متوسطة
ــن     ــديثهم عـــ ــد حـــ ــذ عنـــ ــغاء للتالميـــ اإلصـــ

  9  مشكالتهم

  10  لتالميذ على طرح األسئلةاز يحفت  5  2.60  0.6  قوية  5  2.57  0.7  قوية
  11   التالميذ بشكل حقيقيبآراءام تمهاال  6  2.56  0.6  قوية  7  2.44  0.7  متوسطة

 العالقات الشخصية مع التالميذ  27.20  3.0  26.81  3.7
 متوسطة

0.3  2.44  
 متوسطة 

 االتجاه العام للعالقات الشخصية مع التالميذ  2.47  0.3

 تـصورات المعلمـين حـول العالقـات         أن) 5( من الجـدول   نالحظ
 لتـــدريسكمجـــال يـــشتمل علـــى خـــصائص ا   مـــع التالميـــذالشخـــصية

، )القويـة (التصور  للدراسات االجتماعية قد وزعت بين درجة        الفّعال
ضــمن ) 7(ءت غالبيــة الفقــراتوقــد جــا. )الــضعيفة( و،)المتوســطة(و

، فقــرات ضــمن درجــة تــصور متوســطة    ) 3 (و، درجــة تــصور قويــة 
وكـان ترتيـب هـذه    . وفقرة واحدة جاءت ضـمن درجـة تـصور ضـعيفة          

  :الفقرات على النحو اآلتي
متوســــطات رصــــدت عليهــــا ) 7-1( الرتــــب مــــن ذاتفقــــرات ال -

 ضـمن   علـى الترتيـب تنازليـاً     2.54-2.76 بين   حسابية تراوحت 
ــ ــة( تـــصور ةدرجـ ــرةحيـــث ، ) قويـ ــاءت فقـ ــود  :( جـ ــدير جهـ تقـ

فــي ، 2.76بمتوســط الحــسابي ، فــي المرتبــة األولــى ) التالميــذ
قـد جـاءت فـي      )  أسـماء التالميـذ    بعـض ة  عرفـ م: (حين أن فقرة  

  .2.54 بمتوسط حسابي للدرجة نفسهاالترتيب األخير 
متوســـــطات  رصـــــدت عليهـــــا   )10-8( الرتـــــب ذاتفقـــــرات ال -

 درجــة تنازليــًا ضــمنعلــى الترتيــب 2.41 -2.44بــين  حــسابية
 عـــدم التفاعـــل مـــع: ( وقـــد جـــاءت فقـــرة).متوســـطةال(تـــصور 

في المرتبة األولى من هـذه  ) التالميذ بدرجة عالية من الفاعلية 
عـدم مراعـاة   :( فقرتـا اأمـ ، 2.44الدرجة بمتوسـط حـسابي بلـغ     
اإلصـــــغاء للتالميـــــذ عنـــــد ( و، )التالميـــــذ غيـــــر المحبـــــوبين 

ــشكال   ــن مـ ــديثهم عـ ــد جاءتـــ ) تهمحـ ــرة   افقـ ــة األخيـ ــي المرتبـ  فـ
   .2.41بمتوسط حسابي للدرجة نفسها

ــرة ذات الرتبــــة   - ــآراء التالميــــذ بــــشكل    االهتمــــام ( 11الفقــ بــ
ــ(ضـــمن درجـــة تـــصور  جـــاءت ) حقيقـــي قـــد كـــان و، )ضعيفةالـ

  .1.37متوسطها الحسابي 
لـــوحظ أن  فقـــد ،وفيمـــا يتعلـــق بتـــصورات المعلمـــين الطلبـــة    

ــسابية للف  ــطات الحـ ــين   المتوسـ ــت بـ ــد وزعـ ــرات قـ ــة القـ ــة القويـ  ،درجـ
 مؤشـرات علـى وجـود    ةولـم تكـن هنـاك أيـ     ،  فقـط درجة المتوسـطة    الو

قــد وقعــت ) 6( وقــد كانــت غالبيــة الفقــرات).ضعيفةالــ(درجــة تــصور 
علــى النحــو وكــان ترتيــب الفقــرات ، ضــمن درجــة التــصور المتوســطة

  : اآلتي
 متوســــطاترصــــدت عليهــــا ) 5-1(  الرتــــب مــــنذاتلفقــــرات ا -

ــساب ــت يةحـ ــين تراوحـ ــب  2.57- 2.70 بـ ــى الترتيـ ــًا  علـ تنازليـ
حاجـات  مراعـاة   ( حـصلت فقـرة    إذ. )قويةال( درجة تصور    ضمن

علــــى أعلــــى  ) لمــــستوياتا فــــي مختلــــف هموقــــدرات التالميــــذ
 تحفيــــز ( وحــــصلت فقــــرة  ،  فــــي الدرجــــة  2.70المتوســــطات

الدرجــة اقــل المتوســطات فــي    ) لتالميــذ علــى طــرح األســئلة  ا
  . 2.75نفسها 

حــسابية  متوســطات رصــدت) 11-6(مــن  الرتــب ذاترات لفقــا -
علــى الترتيــب تنازليــًا درجــة تــصور   1.67-2.44 بــين تراوحــت

ــطة( ــرة إذ ).متوســــ ــصلت فقــــ ــاة(  حــــ ــذا مراعــــ ــر لتالميــــ  غيــــ
 ضـمن درجـة تـصور       2.40على أعلـى المتوسـطات    ) المحبوبين
 جــــسور الثقــــة مــــع بعــــض بنــــاء: (وحــــصلت فقــــرة، متوســــطة
 . هانفس  في الدرجة1.68طات على اقل المتوس  )التالميذ
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  )إدارة الصف وتنظيمه (الثالثاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال : )6(جدول 
 المسمى المسلكي

  172=2معلم؛ ن  54=1؛ ن المعلم الطالب
 الرتبة المتوسط االنحراف الدرجة الرتبة المتوسط االنحراف الدرجة

 الرقم الفقرة

  1  ما يدور في غرفة الصف بشكل دائمعدم متابعة   7  2.53  0.7  قوية  8  2.33  0.8  طةمتوس
  2   في إدارة الصفالقوة البدنيةم ااستخد  4  2.60  0.6  قوية  5  2.44  0.7  متوسطة
  3  بالبيئة االجتماعية لغرفة الصفام هتماال  6  2.57  0.6  قوية  4  2.50  0.6  قوية

  3  2.60  0.6  قوية  3  2.50  0.6  قوية
مـا يطلـب مـنهم    لتالميـذ لتكملـة   ل الكافية  الفرصاحة  إت

  4  من اعمال

  5   لتحقيق األهداف فاعلبشكلوقت الحصة  رااستثم  2  2.67  0.6  قوية  1  2.59  0.7  قوية
  6  بتوفير فرص التواصل االجتماعيعدم االهتمام   8  2.29  0.7  متوسطة  9  2.17  0.7  متوسطة
  7  رة على إثارة دافعية التالميذالقد  5  2.60  0.6  قوية  6  2.41  0.7  متوسطة

  9  2.26  0.7  متوسطة  7  2.39  0.7  متوسطة
التالميــــــذ بأنــــــشطة تــــــسهم بــــــتحملهم     دم إشــــــراك  

  8  المسؤولية

  11  1.26  0.5  ضعيفة  11  1.48  0.6  ضعيفة
ــاال ــات   ام هتمـ بـــضبط التالميـــذ والـــسيطرة علـــى مجريـ

  9  الحصة

  1  2.68  0.5  قوية  2  2.54  0.6  قوية
 التالميــذ اتمــشاركليــز مختلفــة  أنمــاط تعزم ااســتخد
  10  اإليجابية

  10  1.46  0.6  ضعيفة  10  1.76  0.6  متوسطة
علــى مــشاركة بعــض التالميــذ فــي األنــشطة       رصالحــ

  11  الصفية

 إدارة الصف وتنظيمه  25.53  2.8  25.11  3.2
 متوسطة

0.3  2.28  
 متوسطة 

 االتجاه العام إلدارة الصف وتنظيمه  2.32  0.3

هــــذا  تــــصورات المعلمــــين حــــول أن) 6(ول مــــن الجــــدنالحــــظ
 )المتوســــطة( و)القويــــة(التــــصور  بــــين درجــــة صــــنفت قــــدالمجــــال 

ضـــمن درجـــة تـــصور ) 7(وقـــد جـــاءت غالبيـــة الفقـــرات . )الـــضعيفة(و
وفقرتــان ضــمن  ، )متوســطة( وفقرتــان ضــمن درجــة تــصور  (و، قويــة

  :وكان الترتيب على النحو اآلتي). ضعيفة( درجة تصور
ــرات ال - ــذاتفقــ ــن ب  الرتــ ــطات ) 7-1(مــ ــا متوســ ــدت عليهــ  رصــ

ــسابية  ــت حـ ــينتراوحـ ــى ا 2.53 -2.68 بـ ــب علـ ــازلي اللترتيـ تنـ
أنمـاط  م  ااسـتخد : ( حـازت فقـرة     إذ ).القويـة ( تصور ضمن درجة 

على أعلى متوسـط  )  التالميذ اإليجابية اتمشاركلتعزيز مختلفة   
فـــي حـــين أن ،  ضـــمن الدرجـــة وجميـــع الـــدرجات2.68حـــسابي

قـد  ) دور فـي غرفـة الـصف بـشكل دائـم     مـا يـ  عـدم متابعـة    :(فقرة
  . هانفس  ضمن الدرجة2.53قل متوسط حسابيأحازت على 

ـــفقرتأمــا  - ــاال ــان ذات ــصها ) 8 (ة الرتب ــوفيرعــدم االهتمــام  (ون  بت
عـدم إشـراك   ( ونـصها    )9(الرتبـة    و )فرص التواصـل االجتمـاعي    

رصــد واللتــان ) المــسؤوليةالتالميــذ بأنــشطة تــسهم بــتحملهم    
 دقـ ،   الترتيـب  ىعلـ ،  2.26 و 2.29 ناسابي حـ  ناتوسـط عليهما م 

  .)متوسطة(ضمن درجة تصور وقعتا 
علــى رص الحــ( ونــصها)10(الرتبــة  ذاتــي أن الفقــرتينفــي حــين  -

ــة ، )الــصفيةمــشاركة بعــض التالميــذ فــي األنــشطة     )11(والرتب
بـــضبط التالميـــذ والـــسيطرة علـــى مجريــــات     ام هتمـــ اال(ونـــصها 
ــين ) الحــصة - 1.46 ينبي حــسارصــد عليهمــا متوســطين  واللت
  ).ضعيفةال(ضمن درجة تصور  وقعتاقد ، على الترتيب، 1.26

 يوضـح  هنفـس لمجـال  لوفيما يتعلـق بتـصورات المعلمـين الطلبـة      
لمتوســطات الحــسابية للفقــرات قــد وزعــت بــين درجــة   أن ا) 6(جــدول

درجــــــة تــــــصور  و)المتوســــــطة(تــــــصورودرجــــــة ، )القويــــــة(تــــــصور 
ــ( ــة الفقــرات   وقــد كا).ضعيفةال قــد وقعــت ضــمن درجــة   ) 6(نــت غالبي

  : على النحو اآلتيوكان الترتيب ، تصور متوسطة
متوســـــطات رصـــــدت عليهـــــا ) 4-1(مـــــن الرتـــــب ذات الفقـــــرات -

ضـــــمن درجـــــة تـــــصور  2.50-2.59تراوحـــــت بـــــين حـــــسابية 
  فاعـل  بـشكل وقـت الحـصة      رااسـتثم : ( جاءت فقرة  إذ ).قويةال(

ضــمن الدرجــة بمتوســط فــي المرتبــة األولــى ) لتحقيــق األهــداف
بالبيئـــة االجتماعيـــة  ام هتمـــاال: ( فقـــرةتوجـــاء، 2.59حـــسابي

بمتوســـط  هانفـــسلدرجـــة لفـــي المرتبـــة األخيـــرة ) لغرفـــة الـــصف
 .2.50حسابي

متوســـطات رصـــدت عليهـــا ) 10-5(لفقـــرات ذوات الرتـــب مـــن ا -
ــاً 1.68-2.44حـــسابية تراوحـــت   ــمن ،  علـــى الترتيـــب تنازليـ ضـ

ــصور  ــة تـ ــطة(درجـ ــازتإذ. )متوسـ ــرة حـ ــتخد: ( فقـ ــوة م ااسـ القـ
فـــي المرتبـــة األولـــى ضـــمن الدرجـــة  )  فـــي إدارة الـــصفالبدنيـــة

علـى مـشاركة    رصالحـ : (حـازت فقـرة   و،2.44بمتوسـط حـسابي  
علــى المرتبــة األخيــرة    ) بعــض التالميــذ فــي األنــشطة الــصفية    

  .1.68بمتوسط حسابي هالدرجة نفسل
ت الفقــرة ذا وكــان )ضعيفةالــ( درجــة تــصور وقعــت ضــمنبينمــا  -

حرص على مشاركة بعض التالميـذ فـي   ال: (ونصها )11(الرتبة  
  .1.48  متوسطها الحسابي)األنشطة الصفية
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  ) األنشطة التعليمية التعلمية(األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع : )7(جدول 
 المسمى المسلكي

 معلم المعلم الطالب
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 الرقم الفقرة

  1  . التعلم الذاتي للتالميذفرصإتاحة   10  2.46  0.7  متوسطة  15  2.33  0.8  متوسطة
  2  .المعلم محور العملية التعليمية التعلمية  18  2.20  0.8  متوسطة  19  1.93  0.8  متوسطة
  3  .تطوير بعض مهارات التفكيرفي  تسهم  التينشطةألتقديم ا  14  2.41  0.7  متوسطة  9  2.44  0.8  متوسطة
  4  .صدرللتعلمعدم استخدام البيئة المحلية كم  11  2.44  0.7  متوسطة  13  2.35  0.8  متوسطة
  5  .الدرس باألحداث الجارية ربط  1  2.75  0.5  قوية  8  2.48  0.7  متوسطة
  6  .أنشطة العمل التعاوني فيوظت  6  2.49  0.7  متوسطة  3  2.56  0.6  قوية
  7  .الجتماعيةا وبإكساب التالميذ القيم الروحيةام هتماال  3  2.64  0.6  قوية  1  2.63  0.6  قوية

  8  . الربط الجزئي بين مفاهيم العلوم االجتماعيةعلى زيركالت  21  1.63  0.6  متوسطة  21  1.67  0.6  متوسطة
  9  .على طرح األسئلة المعرفية زيركالت  17  2.31  0.7  متوسطة  18  2.02  0.6  متوسطة
  10  .التالميذ بالتغذية الراجعة بشكل مخططعدم تزويد   9  2.47  0.7  متوسطة  12  2.41  0.7  متوسطة

  13  2.41  0.7  متوسطة  4  2.52  0.5  قوية
  التالميذ بأنشطة تؤول إلى تنمية التفكيربتزويدام هتماال

  11  .اإلبداعي

  12  .أة في التعلمالتالميذ على المباد مساعدة  5  2.52  0.6  قوية  7  2.48  0.6  متوسطة
  13  .تشجع التالميذ على البحثالتي نشطة  األميقدت  4  2.57  0.6  قوية  6  2.48  0.7  متوسطة
  14  .قدم تفسيرات واضحة لجزء مما يسأل عنه التالميذت  22  1.47  0.6  ضعيفة  22  1.65  0.6  متوسطة
  15  .الفروق الفردية بينهم ضوء فرص المشاركة للتالميذ فيإتاحة   20  1.77  0.7  متوسطة  20  1.83  0.8  متوسطة
  16  .بكل تصرفاته داخل غرفة الصفعدم تفكير المعلم   8  2.48  0.7  متوسطة  11  2.41  0.8  متوسطة
  17  . افتتاحية مثيرة للتفكير والدافعيةأسئلة طرح  2  2.69  0.6  قوية  2  2.57  0.6  قوية

  18  . التكنولوجيا في التعليم والتعلمك مهارات استخدامامتال  16  2.36  0.7  متوسطة  14  2.33  0.7  متوسطة
  19  .ر استخدام المعلم لبعض أساليب التقويمااقتص  19  2.12  0.8  متوسطة  17  2.20  0.7  متوسطة

  7  2.48  0.6  متوسطة  16  2.30  0.7  متوسطة
بالجانب   التي تهتمس على طرق التدري بشكل كبيرتركيزال

  20  .أثناء التدريس المعرفي

  21  .م أنشطة تساعد التالميذ على التفكير التأملييقدت  12  2.43  0.7  وسطةمت  5  2.50  0.7  قوية
  22  .البنائيةباألسئلة  ام المعلمأهتم  15  2.40  0.7  متوسطة  10  2.43  0.6  متوسطة

 األنشطة التعليمية التعلمية  51.5  5.9  50.5  6.0
 متوسطة

0.3  2.30  
 متوسطة 

 ة التعلميةاالتجاه العام لألنشطة التعليمي  2.34  0.3

هـذا المجـال قـد      ) 15(إن غالبية فقرات    ) 7( تبين من الجدول  
فقــرات ضــمن درجــة  ) 4(و، )المتوســطة(وقعــت ضــمن درجــة تــصور  

وكـان  ). الـضعيفة ( وفقرة واحدة ضمن درجـة تـصور      ،  )القوية(تصور  
  :الترتيب على النحو اآلتي

ــرات ال - ــب ذاتفقــ ــن  الرتــ ــدت)5-1(مــ ــا  رصــ ــطات  عليهــ متوســ
علـى الترتيـب تنازليـا ضـمن         2.52-2.75وحت بين   حسابية ترا 

الـــدرس  المعلـــم ربـــط( حـــازت فقـــرةإذ. )قويـــة( درجـــة تـــصور 
على المرتبة األولى ضـمن الدرجـة بمتوسـط         ) باألحداث الجارية 

التالميـذ علـى المبـادأة       مـساعدة : (حـازت فقـرة    و ،2.75حسابي
بمتوســــط نفــــسها لدرجــــة لفــــي المرتبــــة األخيــــرة ) فــــي الــــتعلم

 .2.52حسابي
متوســــطات عليهــــا رصــــدت ) 21-6( الرتــــب مــــنذاتلفقــــرات ا -

 علـى الترتيـب تنازليـًا ضـمن         1.63-2.49تراوحت بين    حسابية
أنــشطة  فيــوظت: ( جــاءت فقــرةإذ. )متوســطة ال(درجــة تــصور 

ــاوني  ــى ضــمن الدرجــة بمتوســط      ) العمــل التع ــة األول فــي المرتب
ين  الـربط الجزئـي بـ      على زيركالت: ( جاءت فقرة  و ،2.49حسابي

نفـسها  لدرجـة   لفـي المرتبـة األخيـرة       ) مفاهيم العلوم االجتماعيـة   
   .1.63بمتوسط حسابي

ــين   - ــي حــ ــرة  أن فــ ــسابي للفقــ ــط الحــ ــة ذالمتوســ ) 22(ات الرتبــ
قدم المعلم تفـسيرات واضـحة لجـزء ممـا يـسأل عنـه              ت: (ونصها

ــذ ــان ) التالميــ ــرة وقعــــت و 1.47كــ ــمنالفقــ ــة تــــصور  ضــ  درجــ
  ).ضعيفةال(

ــصورا   ــق بتــ ــا يتعلــ ــد   وفيمــ ــة فقــ ــين الطلبــ ــوحظ أن ت المعلمــ لــ
 ) فقرات 5(المتوسطات الحسابية للفقرات قد وزعت بين درجة القوية       

ولم تكن هناك أي مؤشرات علـى      ،  فقط)  فقرة 17(ودرجة المتوسطة و
ــ(وجــود درجــة تــصور    ــى النحــو   وكــان ترتيــب الفقــرات   ).ضعيفةال عل

  :اآلتي
ــرات ال - ــب ذاتفقــ ــن  الرتــ ــدت)5-1(مــ ــا  رصــ ــطات  عليهــ متوســ

ضـمن  ،  على الترتيب تنازليـا    2.50-2.63سابية تراوحت بين    ح
ــة تـــصور  ــة( درجـ ــرةإذ). القويـ ــاءت فقـ ــاال(  جـ بإكـــساب ام هتمـ

 فـي المرتبـة األولـى ضـمن       ) التالميذ القيم الروحية واالجتماعيـة    
م يقـــدت(وجـــاءت فقـــرة ، 2.63الدرجـــة بمتوســـط حـــسابي هـــذه
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ــأملي    ــر التـ ــى التفكيـ ــة فـــي الم) أنـــشطة تـــساعد التالميـــذ علـ رتبـ
  .2.50بمتوسط حسابينفسها لدرجة لاألخيرة 

متوســــطات عليهــــا رصــــدت ) 22-6( الرتــــب مــــنذاتلفقــــرات ا -
 علـى الترتيـب تنازليـًا ضـمن         1.68-2.49تراوحت بين    حسابية

ــة تـــصور   ــطةال(درجـ ــرة إذ  ،)متوسـ ــازت فقـ ــوظت(حـ ــشطة  فيـ أنـ

ــاوني  ــى ضــمن الدرجــة بمتوســط      ) العمــل التع ــة األول فــي المرتب
قدم تفسيرات واضحة لجزء ممـا     ت(اءت فقرة   جو،  2.49حسابي

نفــــسها لدرجــــة لفــــي المرتبــــة األخيــــرة ) يــــسأل عنــــه التالميــــذ
   .1.68بمتوسط حسابي

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداة الدراسة ومجاالتها حسب المسمى المسلكي: )8(جدول 
 المسمى المسلكي

 معلم المعلم الطالب
 الرتبة المتوسط االنحراف الدرجة الرتبة المتوسط االنحراف رجةالد

 الرقم البعد

  1 االتجاه العام لصفات المعلم وقيمه الشخصية  4  2.25  0.2  متوسطة  4  2.20  0.3  متوسطةا
  2 االتجاه العام للعالقات الشخصية مع التالميذ  1  2.47  0.3  متوسطة  1  2.44  0.3  متوسطة
  3 االتجاه العام إلدارة الصف وتنظيمه  3  2.32  0.3  متوسطة  3  2.28  0.3  متوسطة
  4 االتجاه العام لألنشطة التعليمية التعلمية  2  2.34  0.3  متوسطة  2  2.30  0.3  متوسطة

  2.35  0.2 متوسطة   2.31  0.2 متوسطة
 للتدريس المعلمين الطلبةاالتجاه العام لتصورات المعلمين و

 للدراسات االجتماعية الفّعال

  
أن االتجاه العام لتصورات المعلمين ) 8(يبين الجدول 

االجتماعية قد وقع  للدراسات  للتدريس الفّعالالمعلمين الطلبةو
 الحسابية لتصورات كانت المتوسطات إذ، )المتوسطة(درجة ضمن 

. 2.31والمتوسطات الحسابية للمعلمين الطلبة ، 2.35المعلمين 
على ) الميذالعالقات الشخصية مع الت( :وقد حاز المجال الثاني

أو عند ) 2.47(أعلى المتوسطات الحسابية سواء عند المعلمين
  ) 2.44(المعلمين الطلبة

   هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى مــستوى   :الثــانيالــسؤال 

)α= 0.05 (   ــين تــصورات المعلمــين والمعلمــين ــدريس   ب ــة للت الطلب
 الجــــنس(للدراســـات االجتماعيــــة يعـــزى لمتغيــــرات الدراســـة     الفّعـــال 

 ؟)والخبرة والمسمى المسلكي
) T-test(هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب اختبـار          عن  إلجابة  ل

لمعرفــة داللــة الفــروق بــين المتوســطات علــى المجــاالت المختلفــة كمــا 
  :)9.10.11(ول اجدالهو مبين في 

  حسب متغير الجنس) T-test) (ت(نتائج اختبار : )9(جدول 
  المحك

  )المعلم الطالب(
 الجنس المعلم

 متوسط العدد
ــة  احتماليـــــــــ

 الخطأ
درجــــــــــــــة 

 الحرية
ــة ت  قيمـــــــــــــــ

 المحسوبة
 العدد المتوسط االنحراف

 بعدال

 

 ذكر االتجاه العام لصفات المعلم وقيمه الشخصية  2.23  0.2 7.9  109  0.00  2.06  13

  االتجاه العام للعالقات الشخصية مع التالميذ  2.45  0.3  6.6  109  0.00  2.27  
  االتجاه العام إلدارة الصف وتنظيمه  2.31  0.2  3.7  109  0.00  2.22  
  االتجاه العام لألنشطة التعليمية التعلمية  2.30  0.3  3.90  109  0.00  2.20  
  

2.19  0.00  109  6.3  0.2  2.32  

110  

ــين    ــصورات المعلمـ ــام لتـ ــاه العـ ــين واالتجـ ــة المعلمـ  الطلبـ
  للدراسات االجتماعية  للتدريس الفّعال)ذكور(

 أنثى االتجاه العام لصفات المعلم وقيمه الشخصية  2.29  0.2  1.3  61  0.20  2.25  41
  االتجاه العام للعالقات الشخصية مع التالميذ  2.52  0.3  0.9  61  0.36  2.49  
 االتجاه العام إلدارة الصف وتنظيمه  2.34  0.3  1.1  61  0.29  2.30  
 نشطة التعليمية التعلميةاالتجاه العام لأل  2.42  0.2  3.01  61  0.00  2.33  
  

2.34  0.02  61  2.35  0.2  2.40  

62  

ــصورات المعلمـــ   ــام لتـ ــاه العـ ــينو اتاالتجـ ــة المعلمـ  الطلبـ
 للدراسات االجتماعية  للتدريس الفّعال)إناث(

 

 :ما يلي) 9(يبين جدول 
  ) الذكور( الطلبة  المعلمين والفروقات بين تصورات المعلمين •

تعكـس التعلـيم    مجاالت الدراسة التي    لكل مجال من    الطلبة المعلمينو عــــام بــــين تــــصورات المعلمــــين   التجــــاه الل الفروقــــات حــــسابعنــــد 



 الكراسنة

 43

للمجـــال  :قيمـــة ت المحـــسوبة كانـــت، الفّعـــال للدراســـات االجتماعيـــة 
للمجـــــال  ) 3.680( و،للمجـــــال الثـــــاني ) 6.548( و،)7.942(األول

جميـــع هـــذه القـــيم إلـــى  تـــشير و، للمجـــال الرابـــع) 3.903(و، الثالـــث
ــودو ــا فجـــــ ــة إحـــــــصائية  تروقـــــ ــد ذات داللـــــ ــة مـــــــستوى عنـــــ    داللـــــ
)α =0.05 (     ــى حــــساب المعلمــــين ــصالح المعلمــــين الــــذكور علــ  لــ

ــا يتعلــــق بمجــــاالت الدراســــة ككــــل أظهــــرت   .الطلبــــة قيمــــة ت  وفيمــ
ــاكأن ) 6.260(المحــــسوبة ــا هنــ ــة إحــــصائية تفروقــ  عنــــد ذات داللــ

ه تـشير هـذ   .ولصالح المعلمـين الـذكور      ) α = 0.05 (داللةمستوى  
التصورات حول التعلـيم الفعـال عنـد معلمـي الدراسـات            النتائج إلى أن    

االجتماعية الذكور قد جاءت بشكل أفضل وأقوى مما هي عليه عند           
  . المعلمين الطلبة الذكور

  ) اإلناث( الطلبة  المعلمين والفروقات بين تصورات المعلمين •
التجــــاه العــــام بــــين تــــصورات المعلمــــين     ل الفروقــــات حــــسابعنــــد 

تعكـس التعلـيم    مجاالت الدراسة التي    لكل مجال من    الطلبة والمعلمين
للمجـــال : قيمـــة ت المحـــسوبة كانـــت، للدراســـات االجتماعيـــة الفّعـــال
للمجـــــال  ) 1.079(و، للمجـــــال الثـــــاني ) 0.923( و،)1.923(األول

ــث ــشير القــيم الــثالث األول إلــى    . للمجــال الرابــع  ) 3.013(و، الثال ت
ــات ذات د   ــدم وجــــود فروقــ ــصائية اللــــة عــ ــستوى عنــــدإحــ   داللــــة مــ

)α = 0.05(  ،           في حين أن قيمة ت المسحوبة للمجال الرابـع تـشير
  داللـــــة مـــــستوى عنـــــد ذات داللـــــة إحـــــصائية تروقـــــافإلـــــى وجـــــود 

)α = 0.05 ( وفيمـــــا يتعلـــــق . ولـــــصالح المعلمـــــات فـــــي الميـــــدان
ــرت    ــل أظهـ ــة ككـ ــاالت الدراسـ ــسوبة بمجـ ــة ت المحـ أن ) 2.346( قيمـ

) α = 0.05 (داللـة  مـستوى    عندداللة إحصائية    ذات   تفروقا هناك
 هــذه النتــائج أن لــدى معلمــات  وتبــرز.لــصالح المعلمــات فــي الميــدان
ــاث   ــة اإلن ــال    الدراســات االجتماعي ــيم الفّع ــشكل  تــصورات حــول التعل ب

ــة  وافـــــــــــــضل ــين الطلبـــــــــــ ــن المعلمـــــــــــ ــاث/ أقـــــــــــــوى مـــــــــــ . اإلنـــــــــــ
  

  حسب متغير الخبرة) T-test) (ت(نتائج اختبار : )10(جدول 
) المحك(توسط م

المعلم الطالب 
  )54=ن(

حتماليــة ا
 الخطأ

رجـــــة د
 الحرية

ــة ت ق يمـــــــ
 المحسوبة

 برة المعلمخ لبعدا لعددا لمتوسطا النحرافا

 االتجاه العام لصفات المعلم وقيمه الشخصية  23  2.20  0.3  0.011  22  0.99  2.20
  الشخصية مع التالميذاالتجاه العام للعالقات  23  2.39  0.3  0.726-  22  0.48  2.44
 االتجاه العام إلدارة الصف وتنظيمه  23  2.23  0.3  0.935-  22  0.36  2.28
 االتجاه العام لألنشطة التعليمية التعلمية  23  2.27  0.3  0.463-  22  0.65  2.30
2.31  0.47  22  -0.734  0.2  2.27  23   

 بدون خبرة

 لم وقيمه الشخصيةاالتجاه العام لصفات المع  73  2.27  0.2  2.470  72  0.02  2.20
 االتجاه العام للعالقات الشخصية مع التالميذ  73  2.49  0.3  1.587  72  0.12  2.44
 االتجاه العام إلدارة الصف وتنظيمه  73  2.34  0.2  2.056  72  0.04  2.28
 االتجاه العام لألنشطة التعليمية التعلمية  73  2.36  0.3  1.987  72  0.05  2.30
2.31  0.01  72  2.542  0.2  2.37  73   

مــن ســنة إلــى   
خمــــــــــــــــــــــسة 

 سنوات

 االتجاه العام لصفات المعلم وقيمه الشخصية  28  2.23  0.2  0.453  27  0.65  2.20
 االتجاه العام للعالقات الشخصية مع التالميذ  28  2.48  0.3  0.661  27  0.51  2.44
 الصف وتنظيمهاالتجاه العام إلدارة   28  2.34  0.3  1.138  27  0.26  2.28
 االتجاه العام لألنشطة التعليمية التعلمية  28  2.38  0.3  1.678  27  0.10  2.30
2.31  0.19  27  1.348  0.2  2.36  28   

مــن ســت إلــى   
 عشر سنوات

 االتجاه العام لصفات المعلم وقيمه الشخصية  48  2.26  0.2  2.011  47  0.05  2.20
 ام للعالقات الشخصية مع التالميذاالتجاه الع  48  2.49  0.2  1.538  47  0.13  2.44
 االتجاه العام إلدارة الصف وتنظيمه  48  2.32  0.3  1.131  47  0.26  2.28
 االتجاه العام لألنشطة التعليمية التعلمية  48  2.32  0.3  0.745  47  0.46  2.30
2.31  0.16  47  1.411  0.2  2.35  48   

أكثر من عشر   
 سنوات

  :ما يلي) 10(يبين جدول 
 _بـــــدون خبـــــرة_ علمـــــين الفروقـــــات بـــــين تـــــصورات الم •

  الطلبةالمعلمين و
 بــدون التجــاه العــام بــين تــصورات المعلمــين  ل الفروقــات حــسابنــد ع

مجـاالت الدراســة    لكـل مجــال مـن   الطلبـة المعلمــين والمعلمـين  وخبـرة 
قيمـــة ت  كانـــت، للدراســـات االجتماعيـــة تعكـــس التعلـــيم الفّعـــال  التـــي

-(و،  ل الثـاني  للمجا) 0.726-( و ،)0.011( للمجال األول  المحسوبة
تـشير جميـع    و. للمجـال الرابـع   ) 0.463-(و،  للمجال الثالـث  ) 0.935

 مـستوى   عنـد إحـصائية   هذه القيم إلى عدم وجود فروقات ذات داللـة          
وفيمــا يتعلــق بمجــاالت الدراســة ككــل أظهــرت  ). α = 0.05 (داللــة

ــسوبة  ــة ت المحــ ــود  )0.734-( قيمــ ــدم وجــ ــا عــ ــة تفروقــ  ذات داللــ
 هــذه النتــائج أن  وتبــرز).α = 0.05 (لــةدال مــستوى عنــدإحــصائية 

ــين        ــصورات المعلمـ ــع تـ ــة مـ ــرة متماثلـ ــدون خبـ ــين بـ ــصورات المعلمـ تـ
  .الطلبة
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مــن ســنة إلــى خمــس  _ الفروقــات بــين تــصورات المعلمــين   •
   الطلبةالمعلمين  و_سنوات خبرة

ــين تــصورات المعلمــين   ل الفروقــات حــسابنــد ع ــام ب  التجــاه الع
 لكــل  الطلبــةوالمعلمــين ،واتذوي الخبــرة مــن ســنة إلــى خمــس ســن     

 للمجــــال قيمــــة ت المحــــسوبة كانــــت، مجــــاالت الدراســــة مجــــال مــــن
للمجـــــال  ) 2.056(و، للمجـــــال الثـــــاني ) 1.587( و،)2.470(األول
المجـال  (تـشير المجـاالت الـثالث       . للمجال الرابع   ) 1.987(و،  الثالث
وجــود  مــن هــذه القــيم إلــى ) والمجــال الرابــع، والمجــال الثالــث، األول

ــة  ف ــات ذات داللـ ــصائية روقـ ــدإحـ ــستوى عنـ ــة مـ ، )α = 0.05 (داللـ
العالقــــات ( المحــــسوبة المتعلقــــة بالمجــــال الثــــاني ) ت(قيمــــة  بينمــــا

ــى ) الشخــصية مــع التالميــذ  ــة تفروقــا عــدم وجــود  تــشير إل  ذات دالل
ــصائية  ــدإحـــ ــستوى عنـــ ــة مـــ ــي أن  ). α = 0.05 (داللـــ ــذا يعنـــ وهـــ

 سـنوات تختلـف     تصورات المعلمين ذوي الخبـرة مـن سـنة إلـى خمـس            
باستثناء المجـال    هاجميععن تصورات المعلمين الطلبة في المجاالت       

  . لصالح المعلمين) العالقات الشخصية مع التالميذ( الثاني
 قيمـة ت المحـسوبة    فيما يتعلق بمجاالت الدراسة ككـل أظهـرت         

  داللـــة مـــستوى عنـــد ذات داللـــة إحــصائية  تفروقـــا وجــود ) 2.542(
)α = 0.05 .(ــائج إلـــى أنتـــشير هـــذو ــين ذوي  ه النتـ لـــدى المعلمـ

ــال        ــيم الفّع ــى خمــس ســنوات تــصورات حــول التعل ــرة مــن ســنة إل  الخب
  بشكل افضل 

ــين     • ــين تــصورات المعلم ــات ب ــى عــشر    _ الفروق ــن ســت إل م
  المعلمين الطلبة  و_سنوات خبرة

 بــدون التجــاه العــام بــين تــصورات المعلمــينل الفروقــات حــسابنــد ع 
مجـاالت الدراســة    لكـل مجــال مـن   الطلبـة نالمعلمــي والمعلمـين  وخبـرة 
قيمـــة ت  كانـــت، تعكـــس التعلـــيم الفّعـــال للدراســـات االجتماعيـــة  التـــي

ــسوبة ــال األولالمحـــ ــاني ) 0.661( و،)0.453( للمجـــ ــال الثـــ  ،للمجـــ
ــث ) 1.138(و ــال الثالـ ــع  ) 1.678(و، للمجـ ــال الرابـ ــشف . للمجـ وتكـ

 عنـد ة  إحـصائي عدم وجـود فروقـات ذات داللـة         عن   هذه القيم جميعها  
وفيمـا يتعلـق بمجـاالت الدراسـة ككـل          ). α = 0.05 (داللـة مستوى  
 ذات داللـة  تفروقـا  عدم وجـود  )1.348( قيمة ت المحسوبة  أظهرت  

ــصائية  ــدإحــ ــستوى عنــ ــة مــ ــي أن و )α = 0.05 (داللــ ــذا يعنــ ال  هــ
تــصورات المعلمـين بــدون خبــرة مـع تــصورات المعلمــين    اخـتالف بــين 

  .الطلبة
 تعـشر سـنوا    مـن    أكثـر _ علمين  الفروقات بين تصورات الم    •

  الطلبةالمعلمين  و_خبرة
ــين تــصورات المعلمــين   ل الفروقــات حــسابنــد ع ــام ب  التجــاه الع

  لكـل مجـال مـن      الطلبة المعلمين و كثر من عشر سنوات   أممن خبرتهم   
، للدراســات االجتماعيــة تعكــس التعلــيم الفّعــال  مجــاالت الدراســة التــي

ــت ــسوبة  كانــــ ــة ت المحــــ ــال األولقيمــــ ) 1.538( و،)2.011( للمجــــ
ــاني  ــال الثــ ــث ) 1.131(و، للمجــ ــال الثالــ ــال ) 0.745(و، للمجــ للمجــ

 إلى عدم وجـود فروقـات ذات داللـة          هاجميع تشير هذه القيم  و. الرابع
وفيمـا يتعلـق بمجـاالت     ). α = 0.05 (داللـة  مـستوى    عندإحصائية  

 عـــدم وجــــود  )1.411(قيمــــة ت المحـــسوبة الدراســـة ككـــل أظهـــرت    
  داللـــــــــــة مـــــــــــستوى عنـــــــــــدحـــــــــــصائية  ذات داللـــــــــــة إتفروقـــــــــــا

) α = 0.05.( أن تـــصورات المعلمـــين عــن  هـــذه النتـــائج  وتكــشف 
  .بدون خبرة متماثلة مع تصورات المعلمين الطلبة

  حسب متغير المسمى المسلكي) T-test ()ت(نتائج اختبار : )11(جدول 
  المتوسط قيمة ت درجة احتمالية

  المحسوبة  الحرية  الخطأ
المعلم 
  الطالب

  المسمى المسلكي                     البعد  مالمعل

0.007  224  2.718  2.20  2.25  
االتجاه العام لصفات المعلم وقيمه 

 الشخصية

0.096  224 1.673  2.44  2.47  
االتجاه العام للعالقات الشخصية مع 

 التالميذ

 االتجاه العام إلدارة الصف وتنظيمه  2.32  2.28  1.931 224  0.055

 االتجاه العام لألنشطة التعليمية التعلمية  2.34  2.30  2.230 224  0.027

0.008  224 2.663  2.31  2.35  
 المعلمين واالتجاه العام لتصورات المعلمين

للدراسات   للتدريس الفّعالالطلبة
  االجتماعية 

التجــاه لعنــد اختبـار الفروقــات  أنــه و) 11(يالحـظ مــن الجــدول رقـم    
لجميـــع مجـــاالت   الطلبـــةمعلمـــين والالعـــام بـــين تـــصورات المعلمـــين 

للدراســات االجتماعيــة أظهــرت   تعكــس التعلــيم الفّعــال  ي التــالدراســة
  ذات داللــة إحــصائيةأن هنــاك فروقــات) 2.663(قيمــة ت المحــسوبة 

  .لصالح المعلمين) α = 0.05( داللة مستوى عند

هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات أو : مناقشة النتائج
 االجتماعية كما يراها المعلمون تللدراسا ّعالخصائص التعليم الف

في ضوء تحليل بيانات الدراسة سيتم مناقشة  و.المعلمون الطلبةو
  : النتائج حسب سؤاليها وبشكل متسلسل

المعلمين ما تصورات المعلمين و: مناقشة نتائج السؤال األول
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    للتعليم الفّعال للدراسات االجتماعية؟الطلبة
ل عام أن هناك درجة عالية من التوافق بشك وكشفت الدراسة

للدراسات   للتعليم الفّعالالمعلمين الطلبةبين تصورات المعلمين و
وبالرغم من هذا التوافق واالتفاق العام إال انه كان . االجتماعية

هناك بعض االختالفات في درجة التصور لبعض الممارسات 
لدراسات  لي تسهم في تحقيق التعليم الفّعالوالمميزات الت

 الفرق واضحا في مجال إذ برز هذا، االجتماعية لصالح المعلمين
األنشطة التعليمية (ومجال ) صفات المعلم وقيمه الشخصية(

واالعتقاد السائد أن مثل هذا االختالف مبرر في هذه ). التعلمية
فخبرات ،  وعلى األخص مجال األنشطة التعليمية التعلمية،المجاالت

إذ أكد ، النظرية ال تستند إلى تطبيق عملي واسع المعلمين الطلبة
أن كل ما يكتسبه ) Kagan & Tippins ،1992( تبزن وكانغن

 من خبرات إنما هي مقصورة على خبراتهم النظرية المعلمون الطلبة
وهم ( والعملية في برنامج اإلعداد أو خبراتهم قبل الدخول للبرنامج

 ة المعلمين الطلبة الميدانيةلذلك لم تؤثر خبر، )تالميذ في المدرسة
 حول خصائص التعليم الفّعال  تصوراتهمفي )فترة التدريب العلمي(

 بينما، للدراسات االجتماعية المرتبطة بما يدور في غرفة الصف
المعلمين لخصائص التعليم في تصورات  ظهر اثر الخبرة الميدانية

الخطأ  المجال فيها أوسع للتجريب والمحاولة وإذ أن، الفّعال
 ًايكون فيها التكيف واالكتساب للخبرات متاح و،والتعديل ميدانيا
  . أيضًاكبرأللمعلمين بشكل 

نت نتـائج الدراسـة أهميـة التـأثير النـوعي للعالقـات الشخـصية               بّي
 أساسـية لفعاليـة معلـم الدراسـات     علـى أنهـا  بـين المعلمـين وتالميـذهم    

ــة ــال الترتيـــب األو  . االجتماعيـ ــذا المجـ ــاالت  فقـــد احتـــل هـ ــين مجـ ل بـ
 بــين المعلــم  وتعــد العالقــات الشخــصية الجيــدة أو القويــة    ، الدراســة

ــاً   ــدأ أو أساســــــ ــذ مبــــــ ــال والتلميــــــ ــيم الفّعــــــ ــام   للتعلــــــ ــشكل عــــــ   بــــــ
)2003، Harslett, et al(.    ــة ــة وطبيعـ ــا تنـــسجم هـــذه النتيجـ كمـ

ــصية      ــات الشخــ ــد العالقــ ــي تعــ ــدافها التــ ــة وأهــ ــات االجتماعيــ الدراســ
من أهم الـصفات التـي      ) كمواطنين( مينوالشخصية االجتماعية للمتعل  

للدراســــات  مــــن األهــــداف الرئيــــسة إذ أنهــــا، تــــسعى لخلقهــــا لــــديهم
وتـدعم هـذه    ). Brophy, 2000(االجتماعيـة كمـا بـين ذلـك بروفـي      

ــل   ــة فرينكـ ــة أيـــضا دراسـ التـــي بينـــت أن  ) Fraenkel, 1995(النتيجـ
ميـزة مـع     عالقـة مت   للدراسات االجتماعية هو الذي يبني     المعلم الفّعال 

وفـي نمـوهم كمتعلمـين مـن خــالل     ، تـؤثر فـي حيـاتهم العامـة    ، تالميـذه 
ــة  ــات االجتماعيـ ــا     و.دروس الدراسـ ــع مـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــق هـ ــذلك تتفـ كـ

إذ ) Mahlios & Maxson 1995(ماكـسون   وتوصـل إليـه مـاهليوز   
عدَّ نمـو العالقـات الشخـصية للتالميـذ مـع معلمـيهم مـن أهـم الـصفات               

أيـضا  ) Hughes,1994( وقد أكد هيـوز   . ّعال  التي تحقق التعليم الف   
 ةهــم الــذين يمتلكــون المهــارات بــين الشخــصي   الفعــالّين أن المعلمــين 

)Interpersonal skills (      مع طالبهم أكثـر مـن امـتالكهم القـدرة علـى
أن المعلـم  )  Pratt ،1999( وقد أكد برات أيـضا  .إدارة غرفة الصف

 ويـساعدهم علـى     ،عنايـة بتالميـذه   يجب أن يظهـر قدرتـه علـى ال         الفّعال
ــزة     ــة المميـ ــة المتبادلـ ــة اإليجابيـ ــاتهم القلبيـ ــاء عالقـ ــساعد  ،بنـ ــي تـ  التـ

ويـساعدهم كـذلك    ،   علـى معرفـة مـشكالت التالميـذ وتفهمهـا          نالمعلمي

  الشخــصيذجــل المــساهمة فــي تحقيــق تطــور التالميــ أ مــن افــي حلهــ
جتماعيـة  وهذه النتيجة أيـضا تؤكـد الخـصوصية البنائيـة اال          . التعلميو

 التي يلعب فيها التفاعـل االجتمـاعي بـين          ،لمادة الدراسات االجتماعية  
ــذ   ــم والتالميـ ــي      أالمعلـ ــاء المعرفـ ــتعلم والبنـ ــة الـ ــي عمليـ ــر فـ ــر األثـ كبـ

)Brophy, 2000.(    ــائج ــرت النتـ ــرى أظهـ ــة أخـ ــن جهـ ــاك  ومـ أن هنـ
اختالفا بين تـصورات المعلمـين والطـالب المعلمـين كمـا توضـح ذلـك                

التـي تـدور حـول بنـاء جـسور الثقـة            ) 5( في الجدول    )3( الفقرة رقم 
 ن درجــة تــصور المعلمــين كانــت قويــة  إإذ ، التالميــذ وبــين المعلمــين 

لضرورة التعامل مع التالميذ بالتساوي وبنـاء جـسور الثقـة مـع جميـع               
ــم  ، التالميـــذ ــام المعلـ ــواء أمـ ــيعهم سـ ــبعض   و،فالتالميـــذ جمـ ــز لـ التحيـ

ــى    ــلبا علــ ــؤثر ســ ــذ يــ ــةالتالميــ ــذ  ا الفعاليــ ــة للتالميــ ــة التعلميــ لتعليميــ
إلى أثر الفتـرة الزمنيـة التـي     وتفسير هذه النتيجة ربما يعود  . اآلخرين

يكـون  حيـث   ،  يقضيها كل من المعلمين والمعلمين الطلبة في الميـدان        
ــال  ــين  أالمجـ ــرف علـــى خلفيـــاتهم    لكبـــر للمعلمـ  فهـــم تالميـــذهم والتعـ

ليــات التفاعــل  األمــر الــذي مــن شــأنه بنــاء آ  ، مــشكالتهم واتجاهــاتهمو
ــرام      ــى االحتــ ــى علــ ــي تبنــ ــة التــ ــات القويــ ــاعي والعالقــ ــة  االجتمــ والثقــ

ن تفعيــل األداء التعليمــي للدراســات االجتماعيــة    إلــذلك فــ  . المتبادلــة
ــم والتلميــذ       ــين المعل ــزة ب . يعتمــد وبــشكل مهــم علــى العالقــات الممي

ــام        ــذ المهـ ــى تنفيـ ــشجعهم علـ ــين وتـ ــساعد المتعلمـ ــات تـ ــذه العالقـ فهـ
فقد ظهرت هذه السمة مهمـة لحـدوث       ،  تعة وثقة وطمأنينة  التعلمية بم 

 ,Fraenkel وDyer, 2002(فـي عـدد مـن الدراسـات      التعليم الفّعـال 
، ،Wilson & Cameron 1996 و,Minor et al, 1996 و1995

Skamp& Muller, 2001  ،Hof et al, 2001 .( 
أظهرت نتائج الدراسة أن األنشطة التعليمية التعلمية قد  •

 المعلمين الطلبة المركز الثاني لتصورات المعلمين واحتلت
حيث تم تبيان األنشطة ، للدراسات االجتماعية للتعليم الفّعال

 االجتماعية حتى يكون التعليم تالتي يقوم بها معلمو الدراسا
الطلبة بدرجة تصورهم المعلمون وقد اتفق المعلمون و، االفّع

 )2.3.10.11.14.18(غلب هذه األنشطة مثل الفقرات أحول 
كثير من الدراسات السابقة هذه األنشطة ممارسات وتعد 

 & Wilson 1996 وFraenkel, 1995(تعليمية فعالة 
Cameron،1996 و1997، أبو إصبع وو القاعود Patrick 

and Smart،،2002 و2002، مآد و ،Dyer2003، و 
Harslett et al.(   وقد ظهرت بعض االختالفات في تصورات

ن والمعلمفالطلبة حول بعض األنشطة المعلمين  ولمينالمع
الطلبة يؤكدون ضرورة أن يقوم معلم الدراسات االجتماعية 

تقديم  و،بتزويد التالميذ بأنشطة تؤدي إلى التفكير اإلبداعي
وقد اعتبر باترك . أنشطة تساعد التالميذ على التفكير التأملي

األنشطة أن هذه ) Patrick and Smart ،1996( وسمارت
وعلى أي حال فإن نتائج  .االتسهم في جعل التعليم فّع ومهمة

الطلبة المتعلقة المعلمين  والتحليل لتصورات المعلمين
باألنشطة التعلمية التعليمية قد أظهرت أن درجة تصورهم 
لبعض األنشطة الهامة في جعل تعليم الدراسات االجتماعية 

 األنشطة التي تتيح  توظيفمثال ذلك، "متوسطة"اال كانت فّع
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وتمحور التعليم حول ، )1فقرة ( فرص التعليم الذاتي للتالميذ
، )3فقرة (واالهتمام بمهارات التفكير، )2فقرة ( المعلم

عدم المعرفة  و،)9فقرة ( والتركيز على األسئلة المعرفية 
 ،)15فقرة (  على التعلمذالصادقة والصحيحة بقدرات التالمي

، )16فقرة( صرفاتهم داخل غرفة الصفوعي المعلمين بكل تو
في وقفة  و).20فقرة (واالهتمام بالمعرفة المتقنة المنظمة

  :متفحصة لهذه النتائج يمكن مالحظة ما يلي
الطلبـــة لألنـــشطة التعليميـــة المعلمـــين  وأن تـــصورات المعلمـــين

ــة الفّعالــــ  ــيم    ةالتعلميــ ــرق التعلــ ــاط أو طــ ــديا ألنمــ ــا تقليــ  تعكــــس فهمــ
)traditional approaches to teaching(، التي تؤكد محورية دور 

 بحيـــث تكـــون أعمالـــه موجهـــة نحـــو     ،)teacher-centered(المعلـــم 
 إجراءات محددة لنقل المعرفة المباشرة والتركيـز عليهـا كهـدف       ذتنفي

وهــذا الفهــم ال يتفــق نوعيــا مــع النظريــة والبحــث   ). 209فقــرة(غــائي 
التــي ، اســات االجتماعيــة  الدرهــاوالتوجهــات الحاليــة فــي تعلــيم وتعلم  

 حيـــث يكـــون المحـــور فيهـــا هـــو المـــتعلم      ،تؤكـــد توظيـــف األنـــشطة  
)learners-centered) ( Brophy, et al ,2000  .(   وهـذا يـساعد

إنتـــاج المعرفـــة والمعـــاني وتطـــوير  والمتعلمـــين علـــى بنـــاء واكتـــساب
المهارات والقيم واالتجاهات والمعتقدات بدال من التركيز على تلقـين          

 Perkins,1999; Fraenkel,1995;& Rosenshineرفة ونقلها المع
and Stevens,1986) .(  وهــذه النتيجــة تؤكــد دور معلــم الدراســات

االجتماعيــة الفّعــال التــي يكــون فيهــا معــدا لألنــشطة التعلميــة ومــسهال  
 ومـشاركا معهـم كمراقــب خبيـر ومعـاون لهـم فـي بنــاء       ،لـتعلم التالميـذ  

 & Engle(ي والمهــارات واالتجاهــاتهــذه المعرفــة وتطــوير المعــان 
Ochoa, 1988و Abdal-Haqq,1998.( 

أشارت النتائج أيضا إلى أن درجة تصور أفراد العينة لمساعدة 
إن األدب التربوي ". متوسطا"التالميذ على التعلم الذاتي كان 

المتعلق بهذه القضية يشير إلى أن مساعدة المتعلمين على 
مل مسؤولية تعلمهم يعد اتجاها قويا تح و،استخدام التعلم الذاتي

 يقوم إذ ،) Brophy, 1991(للدراسات االجتماعية في التعليم الفّعال
المعلمون بإعداد وتقديم أنشطة وخبرات تعلمية تزود المتعلمين 
بالمهارات واإلجراءات التي تساعد في بناء مقدرتهم على التعلم 

 استخدام تالذاتي أو المستقل من خالل امتالكهم لمهارا
) Meta-cognitive strategies( استراتيجيات ما وراء معرفية

 ،1988لمزيد من المعلومات انظر (  المعنىذيلتحقيق التعلم 
Porter &Brophy( 

 أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أن درجة تصور المعلمين
 مصادر التعلم كان متوسطًا خاصة تالطلبة الستخداماالمعلمين و

قل من أوهذا التقدير ، )5+4الفقرات(الطلبة  المعلمينعند 
نه يشير إلى أكما ،  الدراسات االجتماعيةعند من يدرسونالمتوقع 

، عدم فهم الدور الحقيقي لمصادر التعلم في تفعيل األداء التعليمي
كما يشير أيضا إلى عدم إدراك المعلمين والمعلمين الطلبة ألهم ما 

وهو ، ع ضمن المنهاج المدرسييميز الدراسات االجتماعية كموضو
واشتقاقها من علوم اجتماعية ، ارتباطها بالموضوعات المختلفة

فالدراسات االجتماعية ترتبط بالنشاط االجتماعي لألفراد ، متعددة

 ,Allen and Stevens األبعادوحياتهم مما يجعلها موضوعا متعدد 
تلك التي ، مما يتطلب التنويع باستخدامات مصادر التعلمو، )(1998

وخبرات أكثر فعالية ، تساعد على تقديم فرص تعلمية ذات معنى
وتضفي جوا من المتعة في تعليم وتعلم الدراسات ، وأكثر وضوحا

 ,Evans& Bruecknerبركنر ووقد أشار ايفانس. االجتماعية
 استخدام مثل هذه المصادر يسهم في جعل عملية أنإلى )  (1990

  تركز على ما يعمله أو ينفذه المتعلمتدريس الدراسات االجتماعية
)learners-centered (المعلم أكثر من تركيزها على ما يفعله 
)teacher-centered .( الدراسات تعليم  أنوتؤكد هذه النتيجة

البد من االستخدام المركز ف أكثر فعالية  حتى يصبحاالجتماعية
  . والمتنوع لمصادر التعلم بشكل كبير

نت ضرورة التنويع ائج الدراسة قد بّيعلى الرغم أن نت
باالستراتيجيات المستخدمة في تقييم تعلم الدراسات االجتماعية 

 إال أن درجة تصورات المعلمين ،وعدم االقتصار على بعضها
ونظرا لطبيعة ". ضمن درجة متوسط"  لها كانت المعلمين الطلبةو

 هدافها االجتماعية وتميزها من حيث طبيعة تكوينها وأتالدراسا
 تقييم مثالية تقيس ةنه ال توجد هناك إستراتيجيأومع ، أبعادهاو

 أصبح ةن التنويع باالستراتيجيات التقويميإف، جميع نتاجات التعلم
فقد أكد أليس ضرورة مثل هذا التنويع في تقييم . اي ضرورمطلبًا

 بين أن استخدام إذ، ة االجتماعيتتعليم وتعلم الدراسا
بل ،  ومتنوعة ال يقيس معرفة المتعلمين فحسب بديلةتاستراتيجيا

يسهم بشكل كبير بإعطاء المتعلمين فرص تطوير اتجاهاتهم 
وقد حدد بعض من هذه ، ومهاراتهم وخاصة االجتماعية منها

 ، والتقارير الذاتية،المالحظات و، المقابالت:منها، االستراتيجيات
 الشخصية يسمى بالحقائب  أو ما،واستخدام ملف األداء الشخصي

  ).portfolio( )1995،Ellis (ةاألرشيفي
 الثالث بالنسبة لدرجة زاحتل مجال إدارة الصف وتنظيمه المرك

تؤكد هذه . الطلبة للتعليم الفّعال المعلمين  وتصور المعلمين
النتائج بشكل عام أن إدارة الصف وتنظيمه تسهم بشكل كبير في 

وهذه . لموضوعات األخرى االجتماعية واتللدراسا التعليم الفّعال
 تتفق مع عدد من الدراسات التربوية السابقة التي من أهمها ةنتيج

أبو  وو القاعودWilson & Cameron،1996 و1997، عاشور(
 ،2002و آدم وSkamp & Muller 2002  ،2001 و1997، إصبع

Dyer .(في إدارة   من الممارساتاكشفت الدراسة الحالية عددقد و
 مهمة في تفعل تعليم المعلمون الطلبةمعلمون ويراها الالصف 

مثل استخدام المعلم لسلطته وقوته في ضبط ، الدراسات االجتماعية
حيث كانت درجة ، واالهتمام بالبيئة االجتماعية لغرفة الصف، الصف

بينما أظهرت الفقرة . الطلبةالمعلمين  واالتفاق قوية بين المعلمين
بين  وتالفا بين المعلميناخ) 6(في الجدول رقم ) 11(رقم 

في األنشطة كلهم الطلبة حول ضرورة مشاركة التالميذ المعلمين 
إذ كان تصور المعلمين يؤكد ضرورة التوازن والتوزيع ، الصفية

في األنشطة التعلمية داخل غرفة  همجميعالعادل لمشاركات التالميذ 
وقد عكست هذه . المعلمين الطلبةالصف بدرجة أقوى من تصور 

في الجدول ) 1فقرة رقم (لممارسة صفة الديمقراطية عند المعلم ا
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)4 .(  
. وأخيرا تناول المركز الرابع صفات المعلم وقيمه الشخصية

فمن الصفات التي عدت قوية ؛ الصبر واإلخالص في العمل وامتالك 
وهذه النتائج تتفق مع نتائج كثيرة من الدراسات . الحس اإلنساني

 Wilson 1996 وFraenkel, 1995 Minor et al,1996(السابقة 
& Cameron,2001و1997،أبو إصبع والقاعود و ، Skamp& 

Muller 2001و، Hof et al2003 و Dyer ، .( وعلى الرغم من
 اختالفا بين المعلمين) 4( جدول 2هذا فقد أظهرت الفقرة رقم 

الطلبة حول درجة تصورهم لصفة المرونة في المعلمين بين و
هذه الصفة من القدرات ) هارسلت(وقد عد . ع التالميذالتعامل م

). ،Harslett et al 2003(المهمة التي يجب أن يتمتع بها المعلم 
  كلهاوهذه الصفة يحتاجها المعلم في المواقف التعليمية التعلمية

ليتسنى له التعامل مع طبيعة التعقيد التي تتسم بها المواقف 
  ).Harris،1998(التعليمية 
ر هذه النتائج إلى أهمية تفعيل األداء التعليمي لمعلمي تشي

 هي التي تساعد ة التعلمية الفّعالةفالبيئ، الدراسات االجتماعية
، التالميذ وتشجعهم على تنفيذ المهام التعلمية براحة وطمأنينة

فر إال بالتسامح والصبر والحماس والمرونة واإلنسانية اوهذا ال يتو
 ،Dyer 2003 (ةالدراسات االجتماعيالتي يتميز بها معلم 

الرتباط صفات المعلم وقيمه الشخصية  و ).Fraenkel, 1995و
بشكل كبير بالمهام التي ينفذها ودورها في توطيد العالقات 

 صفات الديمقراطية والثبات والعدالة مع نفا، الشخصية مع التالميذ
 تقديرهاالفروق الفردية وتساعد المعلمين على فهم كلهم التالميذ 

 عوامل مهمة في بناء مثل هذه العالقاتعلى أنها بين التالميذ 
 )Harslett et al، 2003( هاوتوطيد

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات  :السؤال الثاني
للدراسات االجتماعية   للتعليم الفّعالالمعلمين الطلبةالمعلمين و

  سلكي؟تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمسمى الم
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات ذات داللة إحصائية على 

فقط عند فترة من ( لمتغير الجنس والخبرة ) α = 0.05(مستوى 
 ،والمسمى المسلكي لصالح المعلمين )سنة إلى خمس سنوات خبرة 

من حيث االختالف بشكل عام تتفق هذه الدراسة مع الدراسات و
 المعلمين وو آراء المعلمينالتي حاولت الكشف عن تصورات أ

 ،1997( و)Kagan & Tippins،1992(  للتعليم الفّعالالطلبة
Teachout.(  فدراسة)1992) (تبنس وكاغن، Kagan & 

Tippins (أكدت أن المعلمين  ) أكثر دقة في الحكم ) أثناء الخدمة
وأكثر معرفة وقدرة على تفسير سلوكات  على التعليم الفّعال

وكذلك كانت قراءتهم ورؤيتهم لغرفة . غرفة الصفالمعلمين داخل 
قبل (الطلبة المعلمين أيضا إلى أن  كما أشار. الصف أكثر عمقا

كبر أواجهوا صعوبات أكثر من المعلمين واحتاجوا لوقت ) الخدمة
وقد أظهرت دراسة تيجاوت ، هوتذكر لتفسير األداء التعليمي الفّعال

)1997، Teachout( أن المعلمين )المعلمين الطلبةو) ء الخدمةأثنا 
ويقترحون حلولها  ،يتعاملون ويفسرون األداء التعليمي والمشكالت

دورًا في  الخبرة والممارسة إذ تلعب، في غرفة الصف بشكل مختلف
كبر أالمعلمين أصحاب الخبرة أوسع وتجربتهم هذا المجال، فمعرفة 

. (Berliner, 1986) لذا فاالختالف هنا قد يكون مبررا، ميدانيا
ومع ذلك فقد أشارت نتائج الدراسة فيما يتصل بمتغير الخبرة إلى 
عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية كلما زادت سنوات الخبرة 

ويمكن تفسير ذلك ، )أكثر من خمس سنوات( لدى المعلمين
عدم بقاء الدافعية وديمومتها لإلبداع : األول :بمجموعة من العوامل

 الذي يعد سببا هاما يؤثر في اهتمام ، والتميزوالمثابرة والنجاح
هذا بطبيعة وينعكس ، المعلم وإنجاز بالتعليم داخل غرفة الصف

وتطوير معرفتهم   بمتابعاتهممالحال على تفكير المعلمين واهتماماته
ن تصوراتهم قد إوبالتالي ف، وإثرائها التي ترتبط بتطورهم المهني

 تفالمثيرا. معرفة والبيئة والخبرةالتصورات تتغير بال نإإذ ، تتغير
تدفع المعلمين لمزيد من الجهد  أو الحوافز المادية والمعنوية

 دائما لهذا تعد الدافعية مطلبًا، المهاري والمعرفي والوجداني
وأساسيا في التطور المهني للمعلم وتجعل التعليم فعاال دائما 

)1993، Little .( ن في السنوات ن المعلميفهو أالعامل الثاني أما
 حياتهم بنشاط وجدية إلثبات وجودهم في يبدأوناألولى من التعيين 

 لذلك يكون المعلم حريصا على تقديم األفضل دائما ،المدرسة
إلثبات وجوده المعنوي والرسمي مما يؤدي به إلى الحرص على 

 ما هو متطور  واالطالع على،االهتمام وتقديم كل ما هو أفضل
فلسفة المعلمين وبالتالي فان .  فعاله ومتميزةتهوجديد لجعل ممارس

أما العامل  .كون مختلفة أيضات لهذه الممارسات ربما وتصوراتهم
 التي ةالثالث فهو ضعف أو قصور أو حتى انعدام البرامج التدريبي

 ، التعلمية المتطورةة والخبرات التعليميفتزود المعلمين بالمعار
 والتطوير المهني للمعلم الفّعال من أهم ركائز التغيير  تعدالتي

)Schwartz,200( ،التي ُتبنى فيها تصورات المعلمين الطلبة 
أما العامل الرابع . ومعتقداتهم حول الممارسات التعليمية الفّعالة

 في غرفة وروتينيتها  الصفية أو نمطية الحياةةفربما تكون البيئ
متعلم أو الصف بكل ما فيها من مؤثرات مرتبطة بالمعلم أو ال

 Classroom( وهذا كله يسمى ،المعلومات أو االختبارات
ecology( ، فالمعلم في بداية عمله يأتي بالمعرفة النظرية المتطورة

 ولكن بعد فترة من الزمن تجده ،والممتازة حول التعليم والتعلم
 وينعكس هذه على فلسفته في غرفة ممارساته، وتفكيره يتغير في

يعتقد الباحث أن من أكثر  التعلم، و التعليمالصف وتصوره لطبيعة
المعلمين حول التعليم هو بيئة  تصوراتاألسباب أثرا في تغير 

لمزيد من المعلومات حول هذا  و،(Classroom ecology) الصف
  ).Doyle،  1986,1983,1977(الموضوع انظر دويل 

في ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يقدم التوصيات  :التوصيات
 :تيةاآل
يجب أن يفهم المشرفون والمدربون التصورات التي يحضرها  •

 أو من الميدان ألغراض اإلعداد ،معهم المتدربون للميدان
فالتعرف على الخبرات  .الجيد لبرامج اإلعداد والتدريب

قبل دخولهم  والتصورات السابقة للطلبة المعلمين للتعليم الفّعال
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لجامعات ليكونوا على وعي  يساعد األساتذة في ا،برامج اإلعداد
  . للدراسات االجتماعية بتصورات طالبهم حول التعليم الفّعال

قبل ( المعلمين الطلبةالقيام بعملية التقييم المستمر لتصورات  •
 للتعرف على الصعوبات التي تؤثر في بناء أو كوذل، )الخدمة

 في سنواتتغيير مثل هذه التصورات كلما تقدم هؤالء الطالب 
  .ةالدراس

وتسخير ، توظيف جميع أنواع الحوافز المتاحة ماديا ومعنويا •
والتسهيالت المتاحة إلثارة الدافعية لدى  جميع اإلمكانات

  .المعلمين
تقترح الدراسة إجراء عدد من البحوث في موضوعات ذات  •

  : لللدراسات االجتماعية مث عالقة بالتعليم الفّعال
 من المعلمين العوامل التي تؤثر في بناء تصورات كل -

   للدراسات االجتماعية  للتعليم الفّعالالمعلمين الطلبةو
  ). دراسة نوعية(

التحقق من األثر الفعلي لكل مجال من مجاالت األداة في  -
 .للدراسات االجتماعية التعليم الفّعال

لبرنامج ما قبل (  دور المدربين في كل من الجامعة  -
اعدة المتدربين في والمدربين أثناء الخدمة في مس) الخدمة

للدراسات  تعديل أو تطوير تصوراتهم حول التعليم الفّعال
 .االجتماعية
  المصادر والمراجع
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  أثر اسرتاتيجية لعب الدور في تنمية مهارة الكالم
  لدى طلبة الصف الثالث األساسي 

  

  * حامد العّبادي  وحمدان نصر
  

  29/9/2004 تاريخ قبوله      4/4/2004 تاريخ تسلم البحث
  

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية لعب  :ملخص
الصف الثالث األساسي وفق معايير الدور في تنمية مهارة الكالم لدى طلبة 

 . المرونة، والتأليف، والتنغيم، والطالقة، والدقة:األداء اللغوي الشفوي
طالبًا، يدرسون في المدرسة ) 60(طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من 

النموذجية التابعة لجامعة اليرموك بواقع شعبتين اختيرتا عشوائيًا  
موقفي يتيح االستجابة الشفوية بصورة واستخدم في قياس األداء اختبار 

قد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى و. فردية
)α=0.05 ( بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارة الكالم

 تعزى الستراتيجية لعب الدور ،على كل معيار من معايير األداء المعتمدة
شفت النتائج عن وجود فروق دالة بين كما ك. لصالح المجموعة التجريبية

 ولم تكشف الدراسة ، تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناثأفراد المجموعة
وبينما . فروقًا تعزى للتفاعل بين متغيري الجنس واستراتيجية التدريس

احتل معيار الدقة المرتبة األولى لدى المجموعتين، احتل معيار المرونة 
عة التجريبية واحتل معيار التنغيم المرتبة المرتبة األخيرة لدى المجمو

 وخلصت الدراسة إلى عدد من ،خيرة لدى طلبة المجموعة الضابطةاأل
لعب األدوار، : الكلمات المفتاحية( .التوصيات والمقترحات ذات الصلة

  )المرحلة األساسيةمهارة الكالم، استراتيجيات التدريس، 

 

 

The Effect of Role Playing Strategy on the 
Development of Third Grade Students` 

Speaking Skills 
 

Hammdan Nasir and Hamed Al-Abbadi, Faculty of Education, 
Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at investigating the effect of the role 
playing strategy on the development of third graders speaking skill. A 
random sample composed of (60) students was chosen from the Model 
School at Yarmouk University and assigned into two groups, the 
experimental group, taught by using role playing strategy and the 
control group by using the traditional strategy. the measure students’ 
performance in speaking, a situational oral language exam was used.  
The results revealed significant differences between the two groups in 
speaking skills attributed to the teaching strategy in favor of the 
experimental group.  Also, there were significant differences among 
students attributed to gender in favor of the females.  In addition, the 
results did not show any differences among groups attributed to the 
interaction between gender and teaching strategy.  Regarding the 
extent to which students perform on the oral language test, accuracy 
ranked first with both groups.  Based on these findings, appropriate 
recommendations were suggested. (Keywords: Role playing, speaking 
skill, teaching strategies, elementary grade). 

 
الرتبة ) التحدث( تحتل مهارة الكالم :خلفية الدراسة وأهميتها

 بعد االستماع في الترتيب المنطقي لمنظومة مهارات اللغة ةالثاني
يعتمد طلبة و .التحدث، والقراءة، والكتابةواالستماع، : الرئيسة

في ممارسة ألوان على مهارة التحدث الصفوف األساسية األولى 
   .رف والعلوموتحصيل المعا االتصال،

والكالم الشفوي وسيلة اإلقناع والفهم واإلفهام بين المتكلم 
 يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع الحياة، إذوالمخاطب، 

 وااللتصاق بالجماعة من خالل الحوار والمناقشة، ولعب األدوار،
  ).1996الكندري وعطا،( الشخصيات وتقمص
 تقتضيه من أشكال التفاعل، وال شك أن الحياة المعاصرة بما      

وتبادل اآلراء واألفكار مع اآلخرين، سواء أكان ذلك داخل المدرسة 
 أم خارجها، وعبر مواقف الحياة المختلفة، تتطلب من القائمين على

مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها مزيدًا من االهتمام بمهارة 
  ويرها لدى الطلبة،وتط الكالم، وبالمؤشرات السلوكية الدالة عليها،

  

 على أنه عضوعبر مواقف حّية وطبيعية، بحيث يؤدي الطالب دوره 
 قادر على تقديم نفسه وفكره للعالم، والتعبير ي مجتمع ديمقراطيف

يونس والناقة، (عن نفسه بما يصله باآلخرين، ويصل اآلخرين به 
1977.(  

يلها وهناك ما يشير إلى أن مهارة الكالم يمكن تعّلمها وتشك
نه يمكن أيضا أكما ،لدى الطلبة الصغار من خالل التعليم المقصود

مساعدتهم على إتقان هذه المهارة من خالل توفير فرص االستعمال 
 إنتاج أنماط الكالم ،الحقيقي لهذه اآلليات في مواقف تستدعي

  ).1995ستيتيه، والرازق، ونصر، ( المناسبة لمقتضى الحال 
لعربية واألجنبية في ث والدراسات اوتؤكد نتائج بعض البحو

 أهمية تطوير مهارات الكالم لدى طلبة الصفوف األولى، هذا الميدان
توافر  ) (Tann,1991وبخاصة داخل غرف التدريس؛ إذ ترى تان 

 تمّكنهم من ممارسة القواعد األساسية عند األطفال في هذه المرحلة
 ،وار، والمناقشةكالح :Talk Learnأشكال متعددة من تعلم الكالم 

  . وإبداء الرأي والتعقيب، ولعب الدور،وإلقاء األسئلة
في كتابه  (Goodlad,1987) وفي هذا اإلطار، يذكر جودالد

من زمن الحصة % 75أن  ،”A Place Called School“بعنوان 
في تدريس طلبة الصفوف األولى ينقضي في ممارسة نشاطات 

 األمر الذي ، وتبادل األفكارتعلمية تعليمية قائمة على المشافهة

_________________________  
  ،جامعة اليرموككلية التربية،    *
 .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة ©
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مهارات االتصال الشفوي لديهم التركيز على تنمية يستدعي ضرورة 
 ) . Goodlad ,1987(في وقت مبكر 

وتؤكد الدراسات الميدانية التي أجريت في مناطق مختلفة من 
العالم، أن الكالم يأتي في المرتبة األولى من حيث األهمية، وكشفت 

ت اللغوية التي يحتاج إليها اإلنسان في حياته نتائج المسوح للنشاطا
منشطًا لغويًا صنفت في تسعة أنواع أطلق عليها ) 73(عن أن هناك 

 وكانت المحادثة على رأس هذه المراكز ،المراكز الوظيفية في الحياة
  ). 1996 ،السيد( 

مـــن % 23وكـــشفت نتـــائج بعـــض الدراســـات الحديثـــة عـــن أن   
 طلبـة الـصفوف الثالثـة األولـى يـتم عـن            أشكال التعّلم المتحـصلة لـدى     

ــدث، وان   ــق التحـــ ــتماع     % 25طريـــ ــق االســـ ــن طريـــ ــتم عـــ ــا يـــ منهـــ
كما أظهـرت نتـائج دراسـة أخـرى فـي هـذا الميـدان               ). 2000مدكور،(

ــي     % 32أن  ــادي هــ ــسان العــ ــة لإلنــ ــة اليوميــ ــشاطات اللغويــ ــن النــ مــ
  ) . 1984ظافر والهادي، ( نشاطات كالمية 

ــا يـــشير إلـــى أن تطـــور    ــة  وهنـــاك مـ ــة الـــشفوية لـــدى الطلبـ اللغـ
 وعبــر مواقــف  ،المبتــدئين يحــدث بــشكل واســع فــي غــرف التــدريس      

 بحيـث تتـيح     ،تعليمية تعلي من شأن التلميذ ودوره في اكتساب اللغـة         
 وآليـات تمـسُّ     ،له فرصة إنتاج اللغة واستخدامها عبر سياقات متنوعة       

 التعليــــق، والــــشرح،مثــــل المؤشــــرات الــــسلوكية الســــتخدام الكــــالم؛ 
ــرأي   ــداء الـ ــد، وإبـ ــف، والنقـ ــال   ،والوصـ ــة حيـ ــج واألدلـ ــديم الحجـ  وتقـ
  . (Zhang & Alex, 1995)الموضوعات واألفكار مدار التكلم 

ــة   التحــــّسنولعــــل  ــا يحــــدث فــــي صــــفوف المدرســ  النــــوعي لمــ
ــة       ــية الالزمـ ــارات األساسـ ــال للمهـ ــصيل األطفـ ــى، وتحـ ــية األولـ األساسـ

ام اســتراتيجيات للعــيش فــي القــرن الحــادي والعــشرين يتطلــب اســتخد
 ،تــدريس فاعلــة ومــؤثرة تعمــل علــى تحويــل المعلومــة إلــى ممارســات   
ــة، وتــــــــشجع فــــــــي    ــر واللغــــــ ــة تحــــــــّسن التفكيــــــ   ونــــــــشاطات عمليــــــ
  الوقــــــــت ذاتــــــــه االســــــــتقاللية فــــــــي التفكيــــــــر والتعبيــــــــر والتقيــــــــيم  

)Dunne &Wragg,1994 . (  
مــن بــين آليــات  Role Playingوتعــّد اســتراتيجية لعــب الــدور 

علـة بمـا تــوفره مـن فـرص المــشاركة النوعيـة للطلبـة فــي       التـدريس الفا 
 تتــيح مهمــة فــرص التمثيــل  إذ ،المواقــف التعلميــة التعليميــة المختلفــة 

  وممارســـــــــــة ألـــــــــــوان المحاكـــــــــــاة والتقليـــــــــــد  ،وتقمـــــــــــص األدوار
  فـــــــــي إطـــــــــاري اللغـــــــــة الـــــــــشفوية والتعبيـــــــــر الحركـــــــــي الهـــــــــادف 

(Rosenberg &Abbeduto,1993) . 
ــرى أن اســتخدام     ــاك مــن ي ــى     وهن ــضفي عل ــدور ي ــات لعــب ال آلي

مواقف التعليم حيوية ويجعل عملية التعّلّم واكتشاف المعرفة تتم في          
 ويعكس في الوقت ذاته شـعورًا لـدى التلميـذ           ،غاية السرور والسعادة  

 وتهيــئ هــذه اآلليـــة   ،بأنــه إيجــابي ومــشارك فاعـــل فــي عمليــة الـــتعلم     
 معايـشة اللغـة     قـدر علـى   أللتلميذ ممارسة أسلوب الدراما التي تجعله       

ــاع،       ــاورة، واإلقنــ ــف المحــ ــي مواقــ ــي فــ ــتعمال الفعلــ ــالل االســ ــن خــ مــ
  .(Campbell &Dickinson,1996) والمناقشة

وأظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث أهميـــة اســـتخدام       
ــشفوية لــدى        اســتراتيجية ــدرة اللغويــة ال ــي تطــوير الق ــدور ف لعــب ال

والطالقـة فـي    المرونة، تنمي األصالة، وةن هذه اإلستراتيجيأ و،الطلبة
   ) . Rosberg, 1994 ؛Bagley, 1994 ؛ 2002،راشد(الكالم 

عــــن حقيقـــــة مفادهـــــا أن  ) (Dougill,1987وكــــشف دويجـــــل  
األنشطة الحركية التي تقوم عليها استراتيجية لعب الدور تعّد وسائل           

ــسهم      ــتهم بأنفـ ــادة ثقـ ــى زيـ ــة علـ ــساعدة الطلبـ ــي مـ ــة فـ ــوير ،مهمـ  وتطـ
معــاني واألفكــار حــول المواقــف والموضــوعات     قــدراتهم فــي إنتــاج ال  

أن ممارسة الطلبـة   ( Wesseles,1987)ويسلسوتؤكد . مدار التكلم
 وأشــد ،فــي الــصفوف األولــى للعــب أثنــاء التحــدث يجعلهــم أكثــر وعيــًا

 وقـد أوصـت     ، اللفـظ والداللـة    جانبإحساسًا باللغة التي ينتجونها من      
ة الـشفوية لـدى األطفـال    في دراسة لها بضرورة تطـوير القـدرة اللغويـ         

 الكالم ومراقبة مـا ينتجـون مـن         وتمكينهم من إدارة   ،في سنوات مبكرة  
ناهيـــــك عـــــن أن اســـــتخدام هـــــذه كـــــار ومعـــــانٍٍٍٍٍٍ وتعبيـــــرات لغويـــــة، أف

االســتراتيجية فــي تــدريس مهــارات التعبيــر الــشفوي يقلــل مــن درجــة      
 مـنهم    عندما يطلب  - عادة -التوتر والقلق والخوف التي تعتري الطلبة     

ــر      ،التحــدث أمــام اآلخــرين   ــاءة التعبي  تلــك العوامــل التــي تقلــل مــن كف
ــى      ــائلهم إلـ ــى نقـــل رسـ ــادرين علـ ــر قـ ــربكين غيـ ــم مـ الـــشفوي، وتجلعهـ

  ) . Wei-ping, 1993; Lihua,1991(ولة ويسر هالمستمعين بس
وقد تكمن أهمية استراتيجية لعـب الـدور فـي أنهـا تتـيح للطلبـة                

ــواحي ا  ــم، مــــن النــ ــوير ذواتهــ ــة  تطــ ــة، واالجتماعيــ لجــــسمية، والعقليــ
) . Abu-Helo,1997( فـي عمليـة تعلـّم متكاملـة          ، واللغوية والحركية

ممارســـة لوتفــسح المجــال أمــامهم، عبـــر عمليــات التفاعــل والحــوار،       
ــة، وحيــــال       ــار المطروحــ ــوعات، واألفكــ ــال الموضــ ــدة حيــ ــام ناقــ أحكــ

ــاة والتقليـــد و  ــدار المحاكـ ــتقمص/ الـــشخوص مـ ولعـــل الـــدور . أو الـ
ــن فـــي   ا ــة، يكمـ ــم اللغـ ــادلحيـــوي لمعلـ ــة   إيجـ ــة والثقـ ــن الراحـ  شـــيء مـ

ــاون ــة     والتعــ ــؤدون األدوار الدراميــ ــذين يــ ــة الــ ــة الطلبــ ــين مجموعــ   بــ
)Wessels,1987 .(  

وتــستند فاعليــة اســتراتيجية لعــب الــدور فــي تــدريس مهــارات        
ــصفوف       ــي الـ ــة فـ ــدور الطلبـ ــأن بمقـ ــاد بـ ــى االعتقـ ــشفوي إلـ ــر الـ التعبيـ

األفكـار والمعـاني المجـردة التـي تعلموهـا فـي           األساسية األولى تمثيـل     
 Language Body وتعبيــرات جــسدية راقيــة  ،صــورة أداءات حركيــة 

ــا       ــة العلي ــارات العقلي ــة، وأن المه ــة المنطوق ــرات اللغوي مــصاحبة للتعبي
تتطور خالل عمليات العرض، والتلقي، والمحادثة، ولعب الـدور، بمـا           

  . al.;1996) (Campbell et في ذلك القدرة على تنظيم التفكير
 أن استخدام هذه االستراتيجية قد يتيح للطلبة        وهناك من يرى  

 والتعــرف إلــى أســاليب  ،ل، وفحــص أفكــار اآلخــرين يــمجــاًال رحبــًا للتخ
ــرهم ــتخدام    فـــضًال ،تفكيـ ــظ، والتفـــسير، واسـ ــارات اللفـ ــة مهـ ــن تنميـ  عـ

ا اإليماءات والحركات الجسمية التعبيرية المصاحبة، باإلضافة إلـى أنهـ      
ــــ   ــة وحّيــــ ــوفر مواقــــــــف طبيعيــــــ ــشفوية تــــــ ــة الــــــ ــتخدام اللغــــــ  ة الســــــ

)Rosenberg&Abbeduto, 1993. (  
ــصال        ــة االت ــسًا فــي عملي ــإن الكــالم يــشكل محــورًا رئي ــه ف  ،وعلي

ووسيلة ناجعة يبنى عليهـا فـي إكـساب الطلبـة مهـارات اللغـة األخـرى،              
 التفكيـــــر والكـــــالم، عمليـــــة مركبـــــة شـــــديدة التعقيـــــد فـــــأداة تطـــــوير

(Burns&Jouce,1997;Brown,1994)        ؛ حيث يتطلب فعـل الكـالم
إثارة من نـوع مـا تفـضي إلـى توليـد جملـة مـن األفكـار والمعـاني ذات                     
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 ثــم ترجمــة هــذه إلــى صــور صــوتية، فــي شــكل تعبيــرات لغويــة  ،الــصلة
 شفوية منطوقـة، مـصحوبة بـشحنات انفعاليـة وأداءات حركيـة مناسـبة      

Duzer,1997)  . (  
ارة هنــا، إلــى حقيقــة مفادهــا، أن القــدرة  مــن المفيــد اإلشــ ولعــّل

إحــدى الوســائل المهمــة فــي الــتعّلم، وفــي اكتــشاف    هــي علــى الكــالم، 
ــشكالت      ــّل المــــــ ــار، وحــــــ ــادل األفكــــــ ــي تبــــــ ــذلك فــــــ ــة، وكــــــ المعرفــــــ

)Lemke,1989(،      وتنمية التفكير الناقـد ) غيـر أن   ). 1992 ،شـحاته
ر نتــائج الدراســات لــم تــسفر حتــى اآلن عــن نتــائج متناغمــة، إذ أشــا        

 التحــدث، والقــدرات العقليــة  علــىبعــضها إلــى أن العالقــة بــين القــدرة   
 يؤثر الكالم في تطوير القدرة علـى النقـد          إذالعليا، هي عالقة سببية؛     

 والتقيـيم، فيمـا أشـار بعـضها إلـى أن هـذه العالقـة لـم                  ،وتوليد األفكار 
  ) .1998نصر،(تؤكد حتى اآلن بصورة تجريبية 

اء والبــاحثين حــول إمكانيــة تعلــيم   وتتبــاين وجهــات نظــر الخبــر  
طلبة الصفوف األساسية األولى مهـارة الكـالم، ومعـايير األداء اللغـوي             

نـه ال أحـد يقـوى علـى تعلـيم الطلبـة             إ فمن قائل    ،الشفوي ذات الصلة  
 ولكـــن بمقـــدور المعلمـــين ،التحـــدث باللغـــة؛ فهـــو عمـــل فـــردي ذاتـــي 
ســة الكــالم  ويــرى أن ممار،تــشجيعهم علــى أن يــساعد بعــضهم بعــضاً 

 وعلــى الطلبــة أن ال يجلــسوا ليفكــروا طــويًال  ،يجــب أن يكــون نــشاطاً 
  ) .Burgess,1994(حول ما يحبون، وما يجب عليهم قوله 

وهناك من يرى أن تعليم الكالم يجب أن يتم من خـالل المنحـى              
ــه   ،Integration Approachالتكــاملي  ــالمنحى " أو مــا يطلــق علي ب

وفـــي ضـــوء ، "Approach Whole Language  اللغـــوي الكلـــي
 فقــد يكــون مــن    ،العالقــات البينيــة القائمــة بــين مهــارات اللغــة األربــع       

الصعب، البل قد يكون من المستحيل، تعلّّّم آليـات الكـالم بمعـزل عـن           
، األمـــر الـــذي   )2003نـــصر، (االســـتماع أو مهـــارات اللغـــة األخـــرى    

الثالثـة  يتطلب تطوير استراتيجيات تتيح للطلبة الصغار فـي الـصفوف           
 حـول   لمناقشة، وتبادل اآلراء واألفكار   األولى ممارسة ألوان الحوار وا    

القــضايا والمــشكالت الــواردة فــي النــصوص مــدار التــدريس، وتنفيــذ     
األنشطة اللغوية االجتماعية الشفاهية والكتابية الممكنـة فـي إطـار مـن          
ــة    ــة العمليــــــــــ ــشة والممارســــــــــ ــشمولية والمعايــــــــــ ــل والــــــــــ    التكامــــــــــ

  ) . Davis&Pettit,1997؛ 2002الهاشمي،(
 إمكانيـة فيـرون  ) Campbell, et al, 1996(أما كامبل ورفاقهـا  

تعلــيم الطلبــة الــصغار مهــارات التحــدث باســتخدام اســتراتيجيات تتــيح 
لهم فرص المشاركة وتقمص األدوار والتعبير الـذاتي، وتقـدم تـصورًا            

 آليــات لعــب الـــدور يقــع فــي ثــالث خطــوات رئيـــسة       يعتمــد إســتخدام  
  :لتاليكا
ــة للعـــب    Planning :التخطـــيط. 1 ــي تحـــضير الطلبـ ويتمثـــل ذلـــك فـ

 ووضــــع مخطــــط لتنفيــــذ االســــتراتيجية بعــــد ،الــــدور التعليمــــي
 أو المـسألة األساسـية، وتحديـد    ، أو المـشكلة ،تحديـد الموقـف  

. ما إذا كان العب الدور سيعتمد على ذاكرته أم على ملقن له              
  . الفيزيائية بشكل مناسب وتنظيم البيئة ،وتحديد الزمن الالزم

ويتمثــــل فــــي تقــــديم الموضــــوعات فــــي  Performance:األداء  . 2
 ،إطار لغوي شفوي مـصحوب بحركـات جـسدية معبـرة ومناسـبة         

مع مراعاة تلوين الـصوت بمـا يـتالءم وطبيعـة المعـاني واألفكـار               

دور فـرادى، أو زمــرًا، أو  المقدمـة، ويمكـن للطلبـة أن يلعبـوا الـ     
  .أزواجًا

ويتمثل ذلك في االستماع إلـى ردود فعـل      Evaluation:قييمالت  . 3
 وتحديـد جوانـب القـوة والـضعف         ،المشاهدين، من آبـاء وطلبـة     
 . في األداء اللغوي المسموع

ويــشير األدب التربــوي فــي مجــال تــدريس الكــالم إلــى أن الــنمط 
التحــــصيل، والعــــرض، ثــــم : الــــسائد فــــي ذلــــك يقــــوم علــــى عمليــــات

حيث يتمثــل التحــضير فــي بنــاء ســياق   ،لتوســيعالممارســة والتقيــيم وا
 على أنه هـدف لمهمة الكالم وتوليد وعي لدى الطلبة بمهارة التحدث         

ــة   ــم اللغـ ــداف تعلـ ــن أهـ ــة العـــرض ف .مـ ــي حالـ ــزود ،Presentationفـ  يـ
المعلـــم طالبـــه بنمـــاذج اســـتيعابهم، ويـــساعدهم ليـــصبحوا أكثـــر دقـــة 

فتتمثـل   Practiceأما عملية الممارسـة      .ومالحظة في استعمال اللغة   
  وضــبط الــسلوك،فــي حفــز الطلبــة علــى بنــاء أهــداف مــا قبــل اإلنتــاج   

فتتمثـل فـي فحـص مـدى         Evaluationأمـا عمليـة التقيـيم       . وتدعيمه
امـــتالك الطلبـــة األداء اللغـــوي الـــشفوي، لمعرفـــة مـــدى تقـــدمهم فـــي   

   Extensionأمـــــــــــا عمليـــــــــــة التوســـــــــــع  .الـــــــــــتعلم المـــــــــــستهدف 
ــضمن ــدم   فتتـــــــــ ــي تقـــــــــ ــشاطات التـــــــــ ــتعمال النـــــــــ ــة الســـــــــ    للطلبـــــــــ

موضــــع التــــدريب فــــي ســــياقات مختلفــــة      االســــتراتيجية أو المهــــارة 
)Brown,1994; Carter &Mccarthy,1995(.  

وفــي هــذا الــسياق، يــرى القــائمون علــى برنــامج تعلــيم مهــارات    
) إحـــدى الواليـــات األمريكيـــة(فـــي واليـــة ميـــشغان  االســـتماع والكـــالم

ــة، مــن الروضــة وحتــ     ــان ضــرورة أن يتلقــى الطلب ي عــشر، ى الــصف الث
 فـــي مهــــارة الكــــالم ومعــــايير األداء ذات  تدريـــسًا نظاميــــًا ومقــــصوداً 

  الكـالم العالقة؛ وتزويدهم بفرص متنوعة تمكّنهم من ممارسة عمليتـي   
 ويـرون أن الكـالم      ،واالستماع في آن واحد عبر مواقف حية وطبيعيـة        

  ) . Schiller,1992(يجب أن يزوَّّّد بمعرفة عملية في بنية االتصال 
وفــي إطــار الحــديث عــن معــايير األداء اللغــوي الــشفوي، فقــد      

 ثالثــة معــايير للكفايــة فــي اللغــة   (Holbrook,1983)حــدد هــولبروك 
 والدقــــة ،Clearing والوضــــوح ،Fluencyالطالقــــة : الــــشفوية هــــي

Accuracy .   ويـــرى أن معلمـــي اللغـــة هـــم المـــسؤولون عـــن تمكـــين
 هــذه المعــايير الفرعيــة،  لبلــوغلفــة، الطلبــة، فــي مراحــل التعلــيم المخت 

ومؤشــــرات األداء الخاصــــة بكــــل منهــــا، ويؤكــــدون أن بلــــوغ هــــذه       
  .المعايير، أو الخصائص، يعني امتالك الكفاية اللغوية والشفوية

وبـــالرغم مـــن أن كثيـــرًا مـــن الطلبـــة يـــسيطرون علـــى المهـــارات  
ر الفرعية، ومؤشرات األداء ذات الـصلة، إال أن بعـضهم قـد يكـون أكثـ               

وقــد أظهــرت الدراســات  . اآلخــرينفاعليــة فــي االتــصال الــشفوي مــن   
االرتباطية أن الطالب األكثر فاعلية في التحدث هـو األكثـر نجاحـًا فـي       

 غير أن المهارات التـي شـكلت     ، وفي مجاالت الحياة األخرى    ،المدرسة
أو تحـــــــــــّسن / الفـــــــــــروق بـــــــــــين الفئتـــــــــــين يمكـــــــــــن أن تعّلـــــــــــّم و 

Mead&Rubin,1985)(.  
عــدة بــرامج ) Burgess,1994( المجــال طــّور بيرجــز وفــي هــذا

ــة     ــة القـــدرة فـــي مجـــال معيـــاري الطالقـ ــفوية لتنميـ ــة شـ وأنـــشطة لغويـ
 عـــالوة علـــى اســـتخدام الـــصور متعـــددة العناصـــر فـــي تنميـــة ،والدقـــة

وقــد تــم التأكيــد فــي  .القــدرة اللغويــة العامــة علــى التحــدث واالتــصال
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تماع والتحـدث، وتوظيـف     هذه البرامج على التكامل بين مهاراتي االس      
ــتعلم التعــاوني   مــن خــالل المجموعــات   Cooperative Learningال

وتشير نتائج تقييم الكالم إلى أن معظم األطفـال يتواصـلون          .الصغيرة
 ،بفاعليــة، ويمتلكــون كفايــة االتــصال الــشفوي بعــد دخــولهم المدرســة 
 إال أنهــــم يعــــانون ضــــعفًا ملموســــًا فــــي معــــايير الطالقــــة، والمرونــــة،

 وعــدم ،وقــد عــزا بــاحثون ذلــك إلــى قــصور فــي التــدريب       . والتنغــيم
تعــريض األطفــال إلــى مواقــف تعبيريــة جاذبــة؛ تــستدعي تقــديم بــدائل  

  . وصيغ تعبيرية متنوعة 
وربمــا يعــود ذلــك الــضعف إلــى أن معظــم المعلمــين ال يمتلكــون  

 الـذي يتمثـل فـي تلـوين األداء     ،معايير األداء اللغوي الشفوي المعبِّّـر  
أو أن بعــضهم، إن /  وتطــوير حركــات جــسدية مــصاحبة و   ،الــصوتي

فرت لديه هذه المعايير قد ال يقـوى علـى توظيفهـا بـصورة عمليـة       اتو
  ). Campbll et al.,1996( مناسبة في مواقف التعليم المختلفة

ويـــرى الباحثـــان، أنـــه علـــى الـــرغم مـــن األهميـــة البالغـــة لمهـــارة  
ــي ت )التحــدث ( الكــالم  ــة األخــرى،    ، ودورهــا ف ــارات اللغوي ــة المه نمي

وأثرهــا فــي تــشكيل القــدرات العقليــة العليــا، وبخاصــة مهــارات النقــد،   
ــصفوف        ــة الـ ــى أن طلبـ ــشير إلـ ــا يـ ــة مـ ــب، إّال أن ثمـ ــل والتركيـ والتخيـ
ــارات     ــية قـــد ال يمتلكـــون مهـ ــة األساسـ ــية األولـــى مـــن المرحلـ األساسـ

 ،ي يواجهونهـا   على التعبير بطالقة عن المواقف التـ       ن وال يقوو  ،الكالم
ــة بتلـــوين األداء       ــشفوي الخاصـ ــايير األداء الـ ــستخدمون معـ ــا يـ وقلمـ

وإن نظرة واحـدة     .الصوتي وفقًا للتنوع في المعاني واألنماط اللغوية      
إلى ما يجري في المدرسة العربية ترينا أن مهارات الكالم ال تلقـى مـا     

ال تستحقه من عناية، وإذا تّم تـدريس بعـض مهـارات التحـدث فـاألمر           
أمـا المناقـشة، أداة    .يتعدى المسائل الشكلية الخاصة بتكـوين الجمـل     

الكــالم، فإنــه ال يوجــد لهــا أثــر يــذكر، بــالرغم مــن أن معظــم األنــشطة   
اللغوية للصغار، في المدرسة وخارجها، تعتمد على الكلمة المنطوقـة          

وعلـى الـرغم مـن األهميـة         ).1977 ،؛ يونس والناقـة   1992،شحاته( 
ــة التـــ  ــتخدام    البالغـ ــة السـ ــة واألجنبيـ ــات العربيـ ــا الدراسـ ي كـــشفت عنهـ

 فــي تنميــة القــدرات اللغويــة Role Playingاســتراتيجية لعــب الــدور 
 والمهارات الجـسمية والعقليـة واالجتماعيـة فـإن اسـتخدامها            ،الشفوية

ــة يكــاد يكــون محــدودًا، البــل قــد يكــون         ــيم المختلف فــي مراحــل التعل
اه بعضهم إلى عوامل عديدة منها، قلة       نادرًا؛ وربما يعود ذلك كما ير     

أو ضـــعف المعلمـــين فـــي اســـتخدام هـــذه  / النـــصوص المـــسرحية، و 
  ) . 2002 ،راشد(االستراتيجية 

وتجــيء هــذه الدراســة فــي الوقــت الــذي ترتفــع فيــه األصــوات         
مطالبــة بالحــد مــن ظــاهرة الــضعف اللغــوي بعامــة، والتعبيــر الــشفوي    

 العربيــة، وتطــوير اســتراتيجيات بخاصــة لــدى الناشــئة مــن أبنــاء األمــه 
 مهـارات الكـالم وتنميتهـا، خاصـة وأن منـاهج           همتدريس فاعلة، إلكساب  

ــة      اللغــة العربيــة الحاليــة قــد تكــون قاصــرة عــن إيجــاد فــرص تعلّّــم حّي
 فهنـاك مـا يـشير إلـى أن أكـداس الكتـب التـي                ،وحقيقية لمهارات الكالم  

 تتيح له فرصة التعبيـر  يحملها تلميذ المرحلة االبتدائية كل صباح، ال     
عن نفسه ومشاعره، وعن الحياة من حولـه، وإنَّ جـّل اهتمامـه ينـصب         

ــا فـــي هـــذه الكتـــب مـــن موضـــوعات وبيانـــات      ،مـــدكور(علـــى حفـــظ مـ
ــة لعمليـــة       ‘ )1997 ــة العربيـ ــي اللغـ ــم معلمـ ــال معظـ ــى إهمـ ــالوة علـ عـ

 وهــو مــا يمثــل ،االتــصال عــن طريــق الكــالم أو إعطائــه اهتمامــًا قلــيالً 
ــشكلة  ــة     مـ ــة العربيـ ــي المدرسـ ــة فـ ــيم اللغـ ــشكالت تعلـ ــن مـ ــونس ( مـ يـ
 ) . 1977 ،والناقه

وبالرغم من التسليم بأهمية مهارة الكالم ودورها المحوري فـي           
 وتوكيــــد منــــاهج اللغــــة العربيــــة، لطلبــــة الــــصفوف  ،عمليــــة االتــــصال

األساسية األولى في األردن، على ضـرورة االعتنـاء بالمهـارات اللغويـة             
ة الـتعلم الحقيقيـة فـي هـذه      الكالم بخاصة، باعتبارها أدا  بعامة، ومهارة 

 ورغــم مــا أســفرت عنــه نتــائج العديــد مــن الدراســات العربيــة     الحلقــة،
 ،واألجنبيــة حــول دور الكــالم الفاعــل فــي التربيــة اللغويــة مــن ناحيــة        

ــرى    ــة أخـ ــن ناحيـ ــة مـ ــة الذهنيـ ــة،   ،والتربيـ ــارة اللغويـ ــذه المهـ  إال أن هـ
ايير األداء ذات الــصلة بهــا، لــم تلــق حتــى ومؤشــراتها الــسلوكية، ومعــ

اآلن عنايــة كافيــة مــن معلمــي الــصفوف األساســية األولــى مــن التعلــيم    
  . األساسي في األردن

وعلــى الــرغم مــن التقــدم فــي أســاليب التــدريس وتنويــع أشــكال     
ــي مواقــف        ــشطة الكالميــة المــستخدمة ف ــصفية إال أن األن المــشاركة ال

 محـــدودة  ال زالـــت معلـــم الـــصف،  التعلـــيم المختلفـــة، ضـــمن مفهـــوم   
وقاصرة عن إحداث تغيرات نوعية فـي تطـوير معـايير األداء اللغـوي،              

ــة: التــي تتمثــل فــي  ــأليف،المرون  والدقــة مــدار  ، الطالقــة، التنغــيم، الت
  . البحث

جمــاع كثيــر مــن ا" لعــب الــدور"تمــام باســتراتيجية ويجــيء االه
 حـــول التـــأثير مـــن خبـــراء منـــاهج اللغـــة العربيـــة وأســـاليب تدريـــسها، 

ــتراتيجية   ــذه االسـ ــابي لهـ ــا    ،اإليجـ ــة، ومـ ــة واللغويـ ــة الذهنيـ ــي التربيـ  فـ
ــة     ــرات فكري ــه مــن مثي ــا     ،تــشتمل علي ــة، وم ــة مــن ناحي ــة ولغوي  وحركي

تــسمح بــه مــن تقمــص األدوار ومعايــشة خبــرات اآلخــرين مــن ناحيــة     
أخرى، فضًال عن عمليات التقليـد والمحاكـاة التـي يـستخدمها الطلبـة         

  . إليهمألدوار المسندة في تقديم ا
كما تستمد هـذه الدراسـة أهميتهـا، مـن أنهـا تجـيء فـي الوقـت                   
الذي يجـري فيـه تطـوير أبعـاد النظـام التعليمـي والتربـوي فـي األردن                  
بما فـي ذلـك اسـتراتيجيات التـدريس التـي تعـّد أحـد المحـاور البـارزة                   

ن وربما تكـون هـذه الدراسـة األولـى مـ      . في عمليات التجديد التربوي   
ــتراتيجيات      ــة اسـ ــول فاعليـ ــي األردن حـ ــت فـ ــي أجريـ ــا التـ ــب "نوعهـ لعـ

ــدور ــم البــاحث      " ال ــارة الكــالم حــسب عل  لــم يعثــر  إذن، يفــي تنميــة مه
  . الباحثان على دراسة واحدة من هذا النوع باللغة العربية 

ــة هــذه الدراســة     ــدو أهمي ــاول إحــدى    -أيــضًا–وتب ــا تتن  فــي أنه
 ، واكتـــشاف المعرفـــة ،لـــتعلممهـــارتي اإلرســـال، ووســـيلة االتـــصال وا   

ويتوقع أن تفتح آفاقا جديدة للباحثين في هذا الميدان، بمـا يـساعد              
فــي تعميــق الــوعي باســتراتيجيات تعلــيم اللغــة الــشفوية، ومــستلزمات   

إذ إن البحـــث فـــي طبيعـــة . اســـتخدامها فـــي مواقـــف الـــدرس والحيـــاة 
العالقــــة بــــين اســــتراتيجيات التــــدريس المــــستخدمة ومهــــارات اللغــــة  

 ولـذا فإنـه     ، يزال محدودًا على الصعيدين العربي والمحلي      الالشفوية  
مــن المنتظــر أن تــسّد هــذه الدراســة ثغــرة فــي هــذا المجــال الهــام مــن  
مجاالت البحث التربوي الذي يمثل ضرورة ملحـة فـي التربيـة اللغويـة              

 الـــذي يقـــوم علـــى االتـــصال وتبـــادل اآلراء  ،للناشـــئة فـــي هـــذا القـــرن 
  . وماتواألفكار والمعل
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ــة  ــشكلة الدراسـ ــة    :مـ ــة واألجنبيـ ــات العربيـ ــائج الدراسـ ــوء نتـ ــي ضـ  فـ
 التي أعلـت مـن شـأن اسـتخدام          ، إليها في مقدمة هذه الدراسة     المشار

فـــي تنميـــة مهـــارة الكـــالم،  Role playingاســـتراتيجية لعـــب الـــدور 
 واســـتنادًا إلـــى آراء عـــدد مـــن ،ومعـــايير مؤشـــرات األداء ذات الـــصلة

 ،في مجال مناهج اللغـة العربيـة وأسـاليب تدريـسها          الباحثين والخبراء   
التي أشارت إلى انخفاض كفاءة التعبير الـشفوي لـدى طلبـة الـصفوف              

 وعـــدم ،األساســـية األولـــى، وقـــصورهم فـــي التحـــدث بطالقـــة ومرونـــة
 ،قدرتهم على التنغـيم، واسـتخدام الحركـات الجـسدية بـصورة مناسـبة            

 فإنــه يمكــن ، الجمهــوربعيــدًا عــن عوامــل القلــق والخــوف مــن مواجهــة
تحديد مشكلة الدراسة الحاليـة فـي تقـّصي اثـر اسـتخدام اسـتراتيجية               
ــة العربيــة فــي تنميــة مهــارة          لعــب الــدور فــي تــدريس موضــوعات اللغ

  .الكالم لدى طلبة الصف الثالث األساسي في األردن
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى تقـــّصي أثـــر اســـتخدام   :أســـئلة الدراســـة

لــدى ) التحــدث(فــي تنميــة مهــارة الكــالم   " ورلعــب الــد "اســتراتيجية 
وبالتحديد تحاول الدراسة اإلجابة عـن      . طلبة الصف الثالث األساسي   

  : السؤال الرئيس التالي
ما أثر استخدام استراتيجية لعب الدور في تـدريس موضـوعات           
اللغــة العربيــة لطلبــة الــصف الثالــث األساســي فــي تنميــة مهــارة الكــالم     

  ألداء اللغوي الشفوي مدار البحث؟ لديهم وفق معايير ا
  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية

هــل يختلــف أداء طلبــة الــصف الثالــث األساســي فــي       : الــسؤال األول
ــالم   ــارة الكـــ ــدث(مهـــ ــدريس  ) التحـــ ــتراتيجية التـــ ــاختالف اســـ بـــ

، )إنـاث /ذكـور (، والجـنس    )االعتياديـة / لعـب الـدور   (المستخدمة  
  والتفاعل بينهما؟

هــل يختلــف أداء طلبــة الــصف الثالــث األساســي فــي     : لثــانيالــسؤال ا
ــايير        ــار مــن مع ــشفوية الخاصــة بكــل معي ــة ال االســتجابات اللغوي
األداء المعتمـــدة فـــي الدراســـة بـــاختالف اســـتراتيجية التـــدريس 

  ؟)االعتيادية/ لعب الدور(المستخدمة 
مامـــدى بلـــوغ طلبـــة الـــصف الثالـــث األساســـي عينـــة : الـــسؤال الثالـــث
  لمعايير أداء الكالم المعتمدة في هذه الدراسة؟الدراسة 

في ما يلي عدد من المـصطلحات األساسـية فـي الدراسـة       :التعريفات
  : اآلتييمكن تعريف كل منها على النحو 

يقــصد بهــذه المهــارة قــدرة التلميــذ علــى  ):التحــدث(مهــارة الكــالم 
ــا فــي         ــين، وترجمته ــار ومعــان مرتبطــة بموقــف أو مثيــر مع ــاج أفك إنت
عبــارات وجمــل وتراكيــب لغويــة منطوقــة، مــشفوعة بحركــات جــسمية،  
وشــحنات انفعاليــة مــصاحبة علــى وفــق معــايير األداء الــشفوي ممثلــة    

وتقـاس بالدرجـة     المرونة، والتأليف، والتنغيم، والطالقة، والدقة،    : في
ــادق       ــوقفي صـ ــفوي مـ ــوي شـ ــار أداء لغـ ــى اختبـ ــذ علـ ــة للتلميـ المحققـ

المهارات الكالمية من الخطوط العريـضة  وقد تم اشتقاق هذه      .وثابت
لمنهج اللغة العربية للصفوف الثالث األولـى فـي األردن، باإلضـافة إلـى              

  .اعتماد ما توصل إليه األدب النظري في هذا الشأن
ــدور   ــب ال ــي     : اســتراتيجية لع ــيم اللغــوي الت ــتعلم والتعل إجــراءات ال

ار  بحيـــث تتـــيح لتلميـــذ الـــصف الثالـــث األساســـي لعــــب أدو      ،تـــصمم 

متنوعة، وتمثيل معان وأفكار، والتعبير عنها بلغة ملفوظـة مـن إنـشائه      
أو إنـشاء غيـره مـع مراعـاة صـحة النطـق وسـالمة التعبيـر، واســتخدام         
لغة الجسد في التعبيـر واالتـصال بمـا يمكنـه مـن التواصـل، واكتـساب         
القــدرة علــى التعبيــر الــشفوي وفــق معــايير األداء الــشفوي المعتمــدة    

  .في الدراسة
وهــو عبــارة عـن موقــف اختبــاري يــصمم  : الموقـف اللغــوي الــشفوي 

بحيث يتمكن التلميذ المفحوص من تنفيـذ مهمـة اتـصالية حـول مثيـر               
أو موقـــف مـــن نـــوع مـــا يتطلـــب توليـــد أفكـــار، أو ترجمـــة معـــانٍ، أو   
ممارســة نــشاطات ذهنيــة معينــة، يعبــر عنهــا بــصور صــوتية فــي شــكل    

 عتبـار خـصائص الكـالم الـشفوي       وحدات لغوية منطوقة، مع األخذ باال     
ــة، وهـــي  ومعـــاييره ــأليف، :  المعتمـــدة فـــي هـــذه الدراسـ ــة، والتـ المرونـ

  .والتنغيم، والطالقة، والدقة
اختبـــار مـــصمم علـــى شـــكل بطاقـــة  : األداء المـــوقفيتقيـــيم اخبـــار 

مالحظــة تــم تطويرهــا واســتخدامها فــي هــذه الدراســة لقيــاس مــدى       
 هـــذا االختبـــار أداء لغـــوي امـــتالك الطالـــب لمهـــارات الكـــالم، ويقـــيس 

  .موقفي يتاح للطالب فيه إنتاج لغة شفوية حول موقف يوضع فيه
يقصد بها في هذه الدراسة تلك المؤشرات الـسلوكية         : معايير األداء 

خصائص األداء اللغوي الـشفوي ومواصـفاته كمـًا وكيفـًا،            التي تعكس 
دث تحــالتــي يتوقــع أن تؤخــذ باالعتبــار عنــدما يطلــب مــن التلميــذ الم  

 حـول موقـف أو موضـوع مـا ضـمن            إعطاء اسـتجابات شـفوية تعبيريـة      
يعتمــد عليهــا المقــيم فــي تقــدير مــدى     قيــود زمنيــة وأدائيــة محــددة،  

  . كفاءة الطالب في اللغة الشفوية المنتجة
ــة ــي     :المرونـ ــا، فـ ــصد بهـ ــشفوي ويقـ ــوي الـ ــايير األداء اللغـ ــد معـ  أحـ

يــة شــفوية  الدراســة، قــدرة التلميــذ علــى إعطــاء اســتجابات لغو   
متنوعـــة ومرتبطـــة بكـــل مثيـــر أو موقـــف مـــن المواقـــف األربعـــة   

  .الخاصة بهذا المعيار في أداة الدراسة
 تلــك العمليــة التــي يــتمكن مــن خاللهــا تلميــذ الــصف الثالــث :التــأليف

نتــــاج أفكــــار ومعــــان مرتبطــــة بموقــــف الــــتكلم  إاألساســــي مــــن 
طبيعـة  وترجمتها إلـى جمـل وعبـارات لغويـة مترابطـة، ومالئمـة ل             

  .الموقف أو المثير
 خصيصة صوتية تدل على ارتفـاع أو انخفـاض درجـة الجهـر              :التنغيم

 تمكــينفــي الكــالم، ويقــصد بهــذا المعيــار مــن معــايير الكــالم،        
التلميــذ علــى تلــوين أدائــه الــصوتي أثنــاء التحــدث بمــا يــتالءم     
وطبيعة المعاني واألفكار، وحال السامعين وبما يتفـق واألنمـاط         

  .المقدمةاللغوية 
 يحدد هذا المعيار في القدرة على إعطاء أكبـر عـدد ممكـن              :الطالقة

من االستجابات الشفوية الـصحيحة والمرتبطـة بمثيـر أو موقـف         
ــار       ــزمن، ويــرتبط بهــذا المعي يــستدعي التحــدث خــالل وحــدة ال

  .أربعة مؤشرات سلوكية تمثل مفهوم الطالقة في التحدث
ــة ــر الــــش  : الدقــ ــة التعبيــ ــصد بالدقــ ــن ال ويقــ ــوعات أو مفوي عــ وضــ

المثيرات بأقل عدد ممكن من أخطاء النطق والتعبير والتنغـيم،           
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وحــدد هــذا المعيــار بأربعــة مؤشــرات ســلوكية تــرتبط بمفهــوم        
  . الدقة

   :طريقة الدراسة وإجراءاتها
المجتمع المستهدف في هذه الدراسة هو      : وعينتها مجتمع الدراسة 

 والمجتمع المتيسر هو طلبـة    طلبة الصف الثالث األساسي في األردن،     
الــصف الثالــث األساســي المــسجلين فــي المدرســة النموذجيــة التابعــة     

، والبـالغ عـددهم   2002/2003لجامعة اليرموك خالل العام الدراسـي       
ــة ) 154( ــًا وطالبــ ــ) 73: (طالبــ نــــاث، مــــن اإل) 81(ذكور و مــــن الــ

تـم اختيـار عينـة عـشوائية عنقوديـة           .موزعين على خمس شعب صفية    
 .لفــت مــن شــعبتين مــن شــعب الــصف الثالــث األساســي فــي المدرســة تأ

وتــم اســتخدام التعيــين العــشوائي فــي تــصنيف الــشعبتين إلــى تجريبيــة  
) 60( تألفــت الــشعبتان اللتــان تــم اختيارهمــا عــشوائيًا مــن . وضــابطة

  . ناثمن اإل ) 33(ذكور و  المن) 27(طالبًا وطالبة 
حظـــــة تـــــم تطويرهـــــا هـــــي عبـــــارة عـــــن بطاقـــــة مال :أداة الدراســـــة

وهــي مــن   .واســتخدامها لقيــاس مــدى امــتالك الطالــب لمهــارة الكــالم    
أداء لغـوي   وهـذه البطاقـة تمكـن الفـاحص مـن قيـاس         ،إعداد الباحثان 

 إنتـاج لغـة شـفوية حـول موقـف يوضـع       -فرديـًا  -موقفي يتـاح للتلميـذ    
فيـه، وتقـدر لـه خمـس درجــات فرعيـة تمثـل خـصائص األداء، ودرجــة        

   )1ملحق ). (التحدث(دى امتالكه لمهارة الكالمكلية تمثل م
تألفــت البطاقــة مــن خمــسة أجــزاء يمثــل كــل واحــد معيــارًا مــن    
معــايير األداء، يــرتبط بكــل واحــد منهــا أربعــة مؤشــرات ســلوكية، هــي   
ــالمثيرات ذات       ــة شــفوية متوقعــة مرتبطــة ب ــارة عــن اســتجابات لغوي عب

ر مــن معــاييرالكالم الــصلة، تعبــر عــن مــدى بلــوغ التلميــذ لهــذا المعيــا 
الــشفوي، وتــّم وضــع مقيــاس متــدرج مالئــم أمــام كــل مجموعــة مــن          

وتـــّم إعـــداد هـــذه البطاقـــة وإخراجهـــا وفـــق      . المؤشـــرات الـــسلوكية 
  :الخطوات التالية

ــوي     .1 ــى مــصادر األدب الترب ــالرجوع إل ــان ب ــام الباحث ــة ،ق  والمعرف
 ومعــايير  ،)التحــدث  (المتخصــصة ذات العالقــة بمهــارة الكــالم     

ــاجي( اء المرتبطــة بهــذه المهــارة   األد ــة،1982 ،الخف   ؛ الناق
 ;Brumfit, 1989; Mead & Rubin, 1983 ؛1997

Dudin, 1994; Mendenson, 1992; Burgess, 1997;(  
ــر شــيوعًا فــي       .2 ــّم اعتمــاد معــايير األداء اللغــوي الــشفوي األكث ت

ــأليف،      ــة، والتــ ــي المرونــ ــه وهــ ــالم وتقييمــ ــدريس الكــ ــالي تــ مجــ
 وقد تم اشتقاق هـذه المعـايير مـن          ،لطالقة، والدقة  وا ،والتنغيم

الخطوط العريـضة لمـنهج اللغـة العربيـة للـصفوف الـثالث األولـى            
 باإلضــافة إلــى االعتمــاد علــى مــا توصــل اليــه األدب   ،فــي األردن

  .النظري في هذا المجال
 تــّم تحديــد أربعــة مؤشــرات ســلوكية لكــل معيــار مــن المعــايير      .3

تجابات لغويـة شـفوية أدائيـة، يتوقـع        الخمسة، هي عبارة عـن اسـ      
أن يفصح عنها التلميذ في مواقـف اسـتخدام مهـارة الكـالم ذات               

 .الصلة
تــــّم إخــــراج بطاقــــة التقيــــيم بطريقــــة تتــــيح للفــــاحص التقــــدير   .4

المناسب لمستوى أداء التلميـذ المفحـوص، واسـتخراج خمـس           

درجــات فرعيــة لكــل تلميــذ، ودرجــة كليــة تمثــل مهــارة الكــالم         
  . لديه

للتأكــد مــن أن بطاقــة التقيــيم صــادقة بدرجــة مناســبة،   :دق األداةصــ
ــّم اســتخدام صــدق المحكمــين،    ،ومالئمــة لمــا وضــعت لقياســه    فقــد ت

 محكمـًا  ة عـشر  خمـس ) 15(حيث تمّ عرضها في صورتها األولية على        
مــــن ذوي االختــــصاص فــــي مجــــال منــــاهج اللغــــة العربيــــة وأســــاليب   

ــة، وعلــــم ،تدريــــسها ــة االبتدائيــ ــنفس التربــــوي  والتربيــ  والقيــــاس ، الــ
 واإلشــراف التربــوي، مــن أقــسام كليــة التربيــة فــي جامعــة        ،والتقــويم

اليرموك، باإلضافة إلى عدد من معلمي الصفوف األساسية األولى مـن     
 طلــب مــنهم إذالمرحلــة األساســية العــاملين فــي المدرســة النموذجيــة، 

ي حـول    وإبـداء الـرأ    ، الـشكل والمحتـوى    جانـب النظر في البطاقـة مـن       
ــن معـــايير األداء        ــل معيـــار مـ ــسلوكية لكـ ــاء المؤشـــرات الـ ــدى انتمـ مـ

 ، التــي ينتظــر أن يبلغهــا طلبــة الــصف الثالــث عينــة الدراســة   ،الخمــسة
  . وتقديم ما يرونه من مالحظات مناسبة 

) 0.80( وقد تمّ اآلخذ باآلراء والمالحظات التي أجمع عليهـا          
ي البطاقة فـي ضـوء اآلراء    وتّم إعادة تنظيم البيانات ف،من المحكمين 

ــة ــر األ،المقدمــ ــصدق     واعتبــ ــة الــ ــين بمثابــ ــات المحكمــ ــذ بمالحظــ خــ
  . المنطقي لألداة
ــايير األداء الخمـــسة    :ثبـــات األداة ــّم اســـتخراج معـــامالت ثبـــات معـ تـ

ــا،     ــاخ ألفـ ــة كرونبـ ــتخدام معادلـ ــل    إذباسـ ــات األداة ككـ ــل ثبـ ــغ معامـ  بلـ
، والتـــأليف )0.60(، بينمـــا بلـــغ معامـــل ثبـــات معيـــار المرونـــة)0.81(
ــيم )0.59( ــة )0.70(، والتنغــ ــة )0.47(، والطالقــ ، )0.67(، والدقــ

  .وهي معامالت ثبات مقبولة ألغراض هذه الدراسة
   :إجراءات الدراسة

تــّم إجــراء الجانــب العملــي مــن هــذه الدراســة وفــق الخطــوات         
  :التالية

ــي تطوعــت إلجــراء        .1 ــة الت ــة التجريبي ــان معلمــة العين التقــى الباحث
 تّم خالل اللقاء توضـيح أهـداف الدراسـة، وتحديـد            إذة،  التجرب

الوحــدات والموضــوعات مــن كتــاب اللغــة العربيــة المقــرر لطلبــة   
 التـي سـيتم تدريـسها وفـق اسـتراتيجية       ،الصف الثالث األساسي  

 كما تّّـم فـي اللقـاء مناقـشة المعلمـة فـي مـستلزمات                ،لعب الدور 
ــكال     ــية، وأشــ ــذكرات الدرســ ــذ المــ ــدريس، وتنفيــ ــة، التــ المتابعــ

 .وتطبيق التقييم القبلي والبعدي
أعطيــت المعلمــة قائمــة بأنمــاط األنــشطة اللغويــة الــشفوية التــي    .2

ــالل       ــري، خـ ــردي أو زمـ ــشكل فـ ــة، بـ ــا الطلبـ ــوم بهـ ــن أن يقـ يمكـ
ــملت  ــدريس شـــ ــشخوص :التـــ ــصص و ، تقمـــــص الـــ ــرد القـــ  ،ســـ

 وتــالوة القــرآن، والقــراءة الجهريــة  ،قــراءة اإللقــاءو ،المحــاورةو
 .تمثيل الحركيالمعبرة، وال

" تلوين األداء الصوتي  "تدريب المعلمة على أشكال التنغيم       تم .3
ــع       ــصوتية موضـ ــواهر الـ ــة والظـ ــاط اللغويـ ــاني واألنمـ ــًا للمعـ وفقـ
ــا تــــم تــــدريب المعلمــــة علــــى منظومــــة    القــــراءة والعــــرض، كمــ
ــي      ــي ينبغــــ ــاءات التــــ ــة، واإليمــــ ــسدية التعبيريــــ ــات الجــــ الحركــــ

 . واقف التعلم والتعليماستخدامها، وتدريب الطلبة عليها في م
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ــداد   .4 ــّم إعــــ ــوعات     ) 20( تــــ ــول الموضــــ ــية حــــ ــذكرة درســــ مــــ
ــة    ــع معلمـ ــع التطبيـــق، بالتعـــاون مـ ــة موضـ والمحتويـــات التعليميـ
المجموعة التجريبيـة، روعـي فـي إعـدادها إبـراز أدوار المعلمـة،        
ــي      ــة التـ ــة والفرديـ ــال الزمريـ ــشطة، واألعمـ ــة، واألنـ وأدوار الطلبـ

 .التدريس المختلفةسيتم استخدامها في مواقف 
تــّم إطــالع المعلمــة علــى معــايير األداء الــشفوي الخمــسة التــي      .5

ــسلوكية       ــا بالمؤشــرات ال اعتمــدت فــي الدراســة، وكــذلك تعريفه
ــي المواقــف التــي          ــا ف ــار منه ــة لكــل معي ــوغ الطلب ــى بل ــة عل الدال

 . تستدعي منه التحدث
، ومتابعـــة ةتـــّم وضـــع برنـــامج زمنـــي لتنفيـــذ المـــذكرات الدرســـي  .6

 حيــث تــّم اســتخدام كامــل ،بيــق مــن البــاحثين بــشكل دوريالتط
 ومعالجــة الوحــدات والموضــوعات  ،النــشاطات اللغويــة الــشفوية 

حــصة   20( التــي اعتمــدت فــي مبحــث اللغــة العربيــة، وخــالل       
 ) . يومًا60( ، وعلى مدى )صفية 

تـــم تقيـــيم أداء طلبـــة عينـــة  بعـــد االنتهـــاء مـــن فتـــرة التجريـــب،  .7
 يتعرض كل   إذالحظة واألسلوب البنائي،    الدراسة باستخدام الم  

 . تلميذ لموقف اختباري محدد
ــافؤ ــراءات التكـ ــة    :إجـ ــة عينـ ــتا الطلبـ ــان درَّسـ تحمـــل المعلمتـــان اللتـ

 فـي   وخبرتهمـا تخصص معلم الـصف،      درجة البكالوريوس في  الدراسة  
ــاءة عاليــة فــي التــدريس، إذ      التــدريس ــة، وتتمتــع كــل منهــا بكف  متقارب
الــذي  فــي التقريــر الــسنوي "ممتــاز" تقــدير  علــى المعلمتــانحــصلت

ــه إدارة  ــم وتحــت هــذه الظــروف   .المدرســةتقدم ــد ت ــر عامــل  تحيي  أث
ــم    ــاءة للمعلـ ــنس والكفـ ــرة والجـ ــي أداء    ،الخبـ ــب دورا فـ ــد تلعـ ــي قـ  التـ

فجمــيعهم مــن بيئــات ثقافيــة واقتــصادية  أمــا بالنــسبة للطلبــة،   .الطلبــة
وقــد تــم  .ربــدواجتماعيــة متقاربــة حيــث يــسكن جمــيعهم فــي مدينــة أ  

بينـت أن الطلبـة   التـي   ، الرجوع إلـى تقـارير المدرسـة وسـجالتها        كذلك
 فـي الـصف     هم عـشوائيًا علـى الـشعب المختلفـة عنـد التحـاق            واقد وزع 

 في الشعب المختلفة بالكامـل إلـى الـصف          وااألول في المدرسة، وترفع   
وللتأكد من تكافؤ المجموعتين فـي التحـصيل، فقـد           .الثاني ثم الثالث  

الفصل األول من العـام     ى التحقق من التحصيل السابق للطلبة في        جر
، وتبـــين أن المتوســـطات الحـــسابية )2002/2003(نفـــسه الدراســـي 

للمجموعـة التجريبيـة و     ) 91.2: (كانـت  في الصف الثـاني،      هملمعدالت
 للكـشف ) ت(اختبـار   وقد تم استخدام     .للمجموعة الضابطة ) 90.7(

ة، وقــد تبــين أنهــا غيــر دالــة إحــصائيًا عمــا إذا كانــت هــذه الفــروق دالــ
ــة   مجمــوعتي وهــذا يعــزز تكــافؤ    . )α= 0.05( عنــد مــستوى دالل

  . قبل بدء التجربةالدراسة
 ، التجريبـي راسة الحاليـة المـنهج شـبه      أعتمدت الد  :متغيرات الدراسة 

ــا     ــتراتيجية التـــدريس ولهـ ــا اسـ وقـــد تـــضمنت متغيـــرين مـــستقلين همـ
ر، واستراتيجية التدريس االعتياديـة      استراتيجية لعب الدو   -:مستويان

 أمــا المتغيــر الثــاني فتمثــل. التــي يــستخدمها المعلــم فــي غرفــة الــصف
  .أنثىو ذكر: في الجنس وله كذلك مستويان

ــة فــي       ــرًا مــستقًال واحــدًا وهــو أداء الطلب وتــضمنت كــذلك متغي
 -:المهــارات الكالميــة الــشفوية، ولهــذا المتغيــر خمــسة مــستويات هــي   

  .لتأليف، والتنغيم، والطالقة، والدقةالمرونة، وا
لإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة تـــم اســـتخراج  :المعالجـــة اإلحـــصائية

المتوســــطات الحــــسابية، واالنحرافـــــات المعياريــــة لــــدرجات الطلبـــــة     
ــوقفي، أداة     ــار األداء اللغـــــوي الـــــشفوي المـــ ــى اختبـــ المـــــستحقة علـــ

 لمعرفــــة أثــــر م اســــتخدام تحليــــل التبــــاين الثنــــائيالدراســــة، كمــــا تــــ
ــة فــي الدراســة، كمــا تــم         ــرات المــستقلة علــى المتغيــرات التابع المتغي

 للمقارنــة بــين (Manova)اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين المتعــدد   
متوســطات أداء طلبــة المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة فــي كــل مــن  

ــسة  ــايير األداء الخمـ ــة،    : (معـ ــأليف، والطالقـ ــيم، والتـ ــة، والتنغـ المرونـ
وللكـــشف عـــن مــدى بلـــوغ طلبـــة الــصف الثالـــث األساســـي    ).والدقــة 

فقـــد تـــم ترتيـــب هـــذه  لمعـــايير أداء الكـــالم المعتمـــدة فـــي الدراســـة،  
المعايير تنازلياً، حسب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة         

  .التي حازتها
اســــتخدم الباحثــــان فــــي تقيــــيم كــــالم الطلبــــة  :تقيــــيم أداء الطلبــــة

وقـد تـألف    : اختبار األداء المـوقفي     في مواقف  التحدثوقدرتهم على   
موقفــــًا متنوعــــًا، غطــــت معــــايير األداء اللغــــوي  ) 20(االختبــــار مــــن 

ــة مواقــــف     ــع أربعــ ــة، بواقــ ــدة فــــي الدراســ الــــشفوي الخمــــسة المعتمــ
وتـمَّ التقيـيم بـأن أتـاح الباحثـان للتليمـذ التفاعـل              .اختباريـة ) مثيرات(

حولـه لمـدة دقيقـة واحـدة،     مع الموقف االختبـاري، ومحاولـة التحـدث      
ورصد الدرجات المستحقة على بطاقة المالحظة الخاصة بذلك، وقـد       
أخــذ باالعتبــار فــي تقــدير الدرجــة مجموعــة المحــددات والمواصــفات   
والمعــايير الخاصــة بكــل اســتجابة مــن االســتجابات الــشفوية المنتظــرة  

 :من التلميذ المفحوص على النحو اآلتي
لــى معيــار رجــة المــستحقة للتلميــذ ع تعطــى الد: درجــة المرونــة .1

 عـدد االسـتجابات المقدمـة، ومـدى     المرونة في الكالم في ضوء    
تنوعهـــا، وانتمائهـــا للموقـــف، وتراوحـــت الدرجـــة الكليـــة بـــين       

 . درجة) 12-صفر(
تمنح الدرجة في القـدرة علـى التـأليف فـي ضـوء       : درجة التأليف  .2

 مــــدى اكتمــــال الجمــــل والتراكيــــب المقدمــــة، ومــــدى تنوعهــــا، 
وانتمائهــا للموقــف، وتراوحــت الدرجــة الكليــة علــى االســتجابات  

 .درجة) 12-صفر(المقدمة بين 
يعطـــى التلميـــذ المفحـــوص الدرجـــة المـــستحقة : درجـــة التنغـــيم .3

ــصوتي        ــوين األداء ال ــى تل ــه عل ــى االســتجابة فــي ضــوء قدرت عل
أثناء العرض ومراعاة مواضع الوصل، ونوع الحركات الجـسدية        

 .درجة) 12-صفر( الدرجة المستحقة بين المصاحبة، وتتراوح
تقــدر الدرجــة المــستحقة علــى األداء فــي ضــوء : درجــة الطالقــة .4

ــزمن، ومــدى عرضــها       عــدد االســتجابات المقدمــة فــي وحــدة ال
 .درجة) 12-صفر(بسالسة وتدفق، وتراوحت الدرجة بين 

تقـدر الدرجـة علـى اسـتجابات التلميـذ المفحـوص          : درجة الدقة  .5
النطــق، والقــراءة واإلرســال أو التمثيــل فــي ضــوء عــدد أخطــاء 
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-صـفر ( تراوحت الدرجات المـستحقة بـين        إذ ،الحركي المتوقعة 
 .درجة) 12

أما الدرجة الكليـة المـستحقة علـى الموقـف االختبـاري الـشفوي            .6
الكلي، التي تمثل مستوى أداء التلميذ في مهارة الكالم، فكانت          

وقـد تراوحـت    مجموع درجات أدائه في معايير األداء الخمـسة،         
  . درجة) 60-صفر(الدرجات المتحصلة بين 

تم عرض النتائج التي أسفرت عنها الدراسة في  :نتائج الدراسة
  :ضوء األسئلة والمتغيرات المعتمدة وذلك على النحو التالي

ــسؤال الفرعــي األول   ــائج ال  هــل "يــنص الــسؤال علــى مــا يلــي     :نت
) التحـدث (رة الكـالم  يختلف أداء طلبة الصف الثالث األساسي في مهـا       

، )االعتياديـة / لعب الـدور  (باختالف استراتيجية التدريس المستخدمة     
  "؟)، والتفاعل بينهما)إناث/ذكور(والجنس 

ــذا الـــــسؤال  ــة عـــــن هـــ ــم   لألجابـــ ــة–فقـــــد تـــ ــتخراج -بدايـــ  اســـ
المتوســــــطات الحــــــسابية واالنحرافــــــات المعياريــــــة لــــــدرجات طلبــــــة 

 معــًا فــي اختبــار األداء   المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة، وعليهمــا   
الــشفوي المــوقفي البعــدي الخــاص بتقيــيم مهــارة الكــالم لــدى الطلبــة    
ممثلة في الدرجة الكلية المتحصلة على بطاقة التقييم، أداة الدراسـة،           

 ).1(بحسب متغير الجنس، وذلك كما هو مبين في الجدول رقم 

  الجنس والمجموعةحسب في مهارة الكالم موزعة الدراسة عينة اة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألد :)1(جدول 
  الكلي  تجريبية  ضابطة  المجموعة

 االنحراف المتوسط العدد االنحراف المتوسط العدد االنحراف المتوسط العدد الجنس املعاجلة

 7.5 43.19 27 8.4 46.8 13 4.74 39.86 14 ذكر
 7.5 49.39 33 5.4 53.8 21 3.44 41.75 12 أنثى
 8.1 46.60 60 7.4 51.1 34 4.22 40.73 26 الكلي

ولتحديد أثـر متغيـر اسـتراتيجية التـدريس، والجـنس، والتفاعـل          
بينهما علـى أداء طلبـة الـصف الثالـث عينـة الدراسـة فـي مهـارة الكـالم                    
ممثلـــة بالـــدرجات الكليـــة المتحـــصلة علـــى بطاقـــات تقيـــيم األداء فـــي   

وي المعتمــد، ولمعرفــة داللــة الفــروق  االختبــار المــوقفي اللغــوي الــشف 

بــين المتوســطات الحــسابية ألداء الطلبــة فــي المجمــوعتين التجريبيــة    
 Two Wayوالــضابطة، فقــد تــم اســتخدام تحليــل التبــاين الثنــائي  

Anova 2( كما هو مبين في الجدول(  

  ألداة الدراسة حسب متغيري الدراسةالثنائي نتائج تحليل التباين  :)2(جدول 
  احتمالية الخطأ  قيمة ف المحسوبة  متوسط المربعاتدرجة الحرية  مجموع المربعات   التباينمصدر

  0.00  38.81  1282.178  1  1282.178  الطريقة
  0.00  8.56  282.676  1  282.676  الجنس

  0.10  2.8  93.118  1  93.118  الجنسx الطريقة
        33.037  56  1850.082  الخطأ
           59  3846.400  الكلي

يتبين عدم وجود فروق دالـة إحـصائيًا        ) 2(النظر إلى الجدول    ب
بين المتوسـطات الحـسابية ألفـراد       ) α= 0.05( عند مستوى داللة    

. عينة الدراسة تعزى للتفاعل بـين متغيـري الجـنس وطريقـة التـدريس             
وبـــالنظر إلـــى نتـــائج اختبـــار األثـــار الرئيـــسة التـــي تعـــزى إلـــى طريقـــة   

د فــروق دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى  وجــوالتــدريس والجــنس، يتبــين 
)α= 0.05 (         بين المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة فـي المجموعـة

التجريبية التي درست موضوعات اللغة العربية باسـتخدام اسـتراتيجية          
 بلغ المتوسط الحسابي ألداء طلبة هذه المجموعة فـي          إذ لعب الدور، 

 المجموعـة الـضابطة   مقارنة بأداء أقرانهم فـي    ) 51.1( مهارة الكالم   
 بلغـــــت إذالتـــــي درســـــت الموضـــــوعات ذاتهـــــا بالطريقـــــة االعتياديـــــة  

كمـا تبـين وجـود فـروق دالـة           ).40.73( المتوسطات الحسابية فقط    
 أداء الطلبــة الــذكور  بــينα =(0.05(إحــصائياًً عنــد مــستوى داللــة  

في مهارة الكالم مقارنة بأداء أقـرانهم مـن األنـاث لـصالح األنـاث حيـث                

ــغ  ــاث  بلــ ــسابي لألنــ ــط الحــ ـــ   ) 49.39(المتوســ ــة بــ ) 43.19(مقارنــ
  . للذكور

نص السؤال على ما ي: لدراسةلتائج السؤال الفرعي الثاني ن
هل يختلف أداء تالميذ الصف الثالث األساسي في االستجابات :"يلي

اللغوية الشفوية الخاصة بكل معيار من معايير األداء المعتمدة في 
/ لعب الدور(تيجية التدريس المستخدمة الدراسة باختالف استرا

  "؟)العتياديةا
متوسطات لابة عن هذا السؤال، فقد تم استخراج اجلالو

الحسابية، واالنحرافات المعيارية للدرجات المتحصلة لتالميذ 
المجموعتين التجريبية والضابطة على االستجابات اللغوية الخاصة 

 الخمسة المعتمدة في بكل معيار من معايير األداء اللغوي الشفوي
  .3وذلك كما هو مبين في الجدول  .الدراسة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات المتحصلة لتالميذ المجموعتين التجريبـة والـضابطة علـى االسـتجابات اللغويـة        : )3(جدول  
  الخاصة بكل معيار من معايير األداء اللغوي الشفوي

 
 ضابطة تجريبية الكلي

طريقة التدريس
 ر األداءمعيا

  الجنس المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
 المرونة ذكر 6.3571 1.4991 8.2727 1.0090 7.2000 1.6073
  أنثى 5.5000 1.3817 8.4286 1.6903 7.3636 2.1186
  الكلي 5.9615 1.4827 8.3750 1.4756 7.2931 1.9011
 التأليف ذكر 7.2857 1.4899 9.2727 1.9540 8.1600 1.9511
  أنثى 7.4167 1.9287 9.1905 1.8606 8.5455 2.0477
  الكلي 7.3462 1.6719 9.2188 1.8619 8.3793 1.9985
 تنغيم ذكر 5.2143 1.8472 8.9091 1.5136 6.8400 2.5113
  أنثى 6.3333 1.4355 9.9524 1.3220 8.6364 2.2195
  الكلي 5.7308 1.7334 9.5938 1.4560 7.8621 2.4952
 الطالقة ذكر 9.3571 1.5495 9.3636 1.2060 9.3600 1.3808
  أنثى 9.0833 1.4434 10.4762 1.0305 9.9697 1.3575
  الكلي 9.2308 1.4780 10.0938 1.2011 9.7069 1.3893
 الدقة ذكر 8.0000 2.3534 10.0000 1.2649 8.8800 2.1664
  أنثى 10.0000 1.4142 10.7619 9952. 10.4848 1.2021
  الكلي 8.9231 2.1895 10.5000 1.1359 9.7931 1.8521

 الكلي ذكر 39.86 4.74 46.8 8.4 43.19 7.5
  أنثى 41.75 3.44 53.8 5.4 49.39 7.5
  الكلي 40.73 4.22 51.1 7.4 46.60  8.1

 ألبعاد Manovaنتائج تحليل التباين المتعدد ): 4(جدول 
  الدراسة

احتمالية 
 الخطأ

درجة 
حرية 
 المقام

درجة 
حرية 
 البسط

قيمة ف 
الكلية 

المحسوبة
القيمة  األثر 

0.000 50.000 5.000 20.062 2.006 هوتيللينج  الطريقة
0.001 50.000 5.000 4.732 0.473 هوتيللينج  الجنس

0.279 50.000 5.000 1.300 0.885  ويلكس
 الطريقة

xالجنس 

 المتوســـــطات فــــي  وجـــــود فــــروق ظاهريـــــة  3ين الجــــدول  يبــــ 
الحسابية بين المجموعتين على مختلـف األبعـاد، ولمعرفـة داللـة هـذه              

 وذلـك كمـا     (Manova)الفروق تم اسـتخدام تحليـل التبـاين المتعـدد           
  .4هو مبين في الجدول 

 عدم 4يظهر من نتائج تحليل التباين المتعدد في الجدول 
ئية بين المجموعتين التجريبية والضابطة  داللة إحصاذيوجود فرق 

على معايير األداء اللغوي الشفوي الخمسة تعزى للتفاعل بين 
متغيري الدراسة، الجنس والطريقة، وبالنظر لنتائج اختبار األثار 
الرئيسة لمتغيرات الدراسة نالحظ وجود أثر لمتغيري الطريقة 

ار هذا األثر تم والجنس على معايير األداء اللغوي الشفوي، وإلظه
 .5كما هو في الجدول  ANOVAاستخدام تحليل التباين الثنائي 

  نتائج تحليل التباين الثنائي ألبعاد الدراسة ):5(جدول 
احتمالية الخطأ قيمة ف المحسوبة درجة الحرية متوسط المربعات  مصدر التباين المتغير مجموع المربعات

 ةالمرون 80.009 1 80.009 36.758 000.*
 التأليف 48.225 1 48.225 14.696 000.*
 تنغيم 182.388 1 182.388 78.864 000.*

 الطالقة 6.677 1 6.677 4.010 040.*
 الدقة 26.009 1 26.009 10.820 002.*

 الطريقة

 المرونة 1.677 1 1.677 770. 384.

.961 .002 8.087E-03 1 8.087E-03 التأليف 
 تنغيم 15.942 1 15.942 6.893 011.*

 الطالقة 2.399 1 2.399 1.441 235.
 الدقة 26.009 1 26.009 10.820 002.*

 الجنس

  المرونة 3.499 1 3.499 1.607 210.

 التأليف 155. 1 155. 047. 829.

.927 .008 1.957E-02 1 1.957E-02 تنغيم 

 الطالقة 6.553 1 6.553 3.936 052.

.146  
  

 الدقة 5.226 1 5.226 2.174

  الجنس*الطريقة
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احتمالية الخطأ قيمة ف المحسوبة درجة الحرية متوسط المربعات  مصدر التباين المتغير مجموع المربعات
 المرونة 117.539 54 2.177  
 التأليف 177.194 54 3.281  
 تنغيم 124.885 54 2.313  
 الطالقة 89.915 54 1.665  
 الدقة 129.810 54 2.404  

 الخطأ

 المرونة 206.017 57   
 التأليف 227.655 57   
 تنغيم 354.897 57   
 الطالقة 110.017 57   
 الدقة 195.517 57   

 الكلي

ــدول   ــن الجـــ ــيظو 5مـــ ــر  هـــ ــود أثـــ ــصائية ذير وجـــ ــة إحـــ    داللـــ
)α= 0.05(       ــايير األداء ــن معـ ــار مـ ــل معيـ ــى كـ ــة علـ ــر الطريقـ لمتغيـ

اللغـــوي الـــشفوي الخمـــسة لـــصالح المجموعـــة التجريبيـــة التـــي تزيـــد  
وبالنــسبة  .متوســطاتها فــي حميــع المجــاالت عــن المجموعــة الــضابطة 

علـى  )α= 0.05(  نالحظ وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية            للجنس
األداء الكلي للمهارات الـشفوية وعلـى معيـاري التنغـيم والدقـة لـصالح              

  .اإلناث
مـا  : "ينص هذا السؤال على مـا يلـي    : نتائج السؤال الفرعي الثالث   

مدى بلوغ طلبة الـصف الثالـث األساسـي عينـة الدراسـة لمعـايير أداء                 
  "ي هذه الدراسة؟الكالم المعتمدة ف

يالحــظ أن المتوســط الحــسابي ألداء  ) 6(بــالنظر الــى الجــدول  
طلبــــة المجموعــــة التجريبيــــة علــــى االســــتجابات الــــشفوية المرتبطــــة   

ــا بــين         ــدار البحــث قــد تراوحــت م ــشفوي م ــايير األداء اللغــوي ال بمع
ــى ) 8.24( ــى المتوســــطات     إذ، )10.50(إلــ ــين أعلــ ــدى بــ ــغ المــ  بلــ

ــا   ــة وأدناهــ ــسابية   ). 2.26(المتحققــ ــطات الحــ ــاءت المتوســ ــد جــ وقــ
علــى جميــع المعــايير الخمــسةألداء المجموعــة   -إلــى حــد مــا  -مرتفعــة 

أمــا المتوســطات  . للبلـوغ علـى أنــه معيــار ) 0.80(التجريبيـة باعتمــاد  
الحــــسابية ألداء طلبــــة المجموعــــة الــــضابطة فقــــد انخفــــضت قياســــًا  

مـدى بــين   تــراوح الإذبمتوسـطات أقـرانهم فــي المجموعـة التجريبيـة،     
أعلى المتوسطات وأدناهـا، ألدائهـم علـى معـايير األداء الخمـسة، بـين        

  .درجة) 3.19(، بفارق )5.73(إلى ) 8.92(

الترتيــب التنــازلي لــدرجات طلبــة المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة المتحــصلة علــى االســتجابات اللغويــة الخاصــة بمعــايير األداء              ):6(جــدول 
  لحسابية واالنحرافات المعيارية التي حازتهاالمعتمدة وفق المتوسطات ا

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المعيار الوسط الحسابي االنحراف المعياري المعيار الوسط الحسابي االنحراف المعياري

  الرتبة

 1 الدقة 10.50 1.136 الدقة 8.92  2.190
 2 تنغيمال 9.50 1.542 الطالقة 7.66 1.502
 3 التأليف 9.09 1.897 التأليف 7.35 1.672
 4 الطالقة 8.63 1.645 المرونة 5.96 1.483

 5 المرونة 8.24 1.539 تنغيمال 5.73 1.733

يالحــظ مــن الترتيــب التنــازلي أن أداء الطلبــة علــى االســتجابات    
ــة      ــدى طلبـــ ــى لـــ ــة األولـــ ــت المرتبـــ ــة احتلـــ ــار المرونـــ ــة بمعيـــ المتعلقـــ

ع الفـارق فـي المتوسـط الحـسابي     المجمـوعتين الـضابطة والتجريبيـة مـ    
ــة        ــي المجموعـ ــرة فـ ــة األخيـ ــة المرتبـ ــت المرونـ ــا احتلـ ــق، بينمـ المتحقـ
التجريبيــة مقابــل التنغــيم فــي المجموعــة الــضابطة، كمــا احتــل معيــار     
التــأليف المرتبــة الثالثــة لــدى طلبــة المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة 

المجموعــة مــع التبــاين فــي المتوســطات الحــسابية المتحققــة لــصالح       
  .التجريبية

لقد أظهـرت نتـائج تحليـل البيانـات المتعلقـة بأسـئلة              :مناقشة النتائج 
الدراسة جملة من النتائج سوف يتم عرضها في ضوء أسئلة الدراسة           

  :ومتغيراتها على النحو اآلتي
هـل يختلـف    "بالنسبة إلى نتائج السؤال األول الذي يـنص علـى           

) التحــــدث( مهــــارة الكــــالم أداء طلبــــة الــــصف الثالــــث األساســــي فــــي
) االعتياديـة / لعـب الـدور   (باختالف استراتيجية التدريس المـستخدمة      

قد أظهرت نتـائج الدراسـة     ف" والتفاعل بينهما؟ ) إناث/ذكور(والجنس  

وجــود فــروق فــي أداء طلبــة المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة وبــين 
 المــوقفي الطلبـة الـذكور واإلنـاث علـى اختبـار األداء اللغـوي الـشفوي       

 ومـا صـاحبها مـن نـشاطات لغويـة       تعزى إلـى اسـتراتيجية لعـب الـدور،        
شــفوية، وأدائيــة متنوعــة أســهمت بــشكل أو بــآخر فــي تحــسين قــدرة     
طلبة المجموعة التجريبية على إنتاج أفكار ومضامين كالميـة مناسـبة،       
وترجمة هذه المضامين إلى صور ذهنية ثم إلى صور ووحدات لغوية           

ســتجابات الطلبــة الموقفيــة، ولــم يتوقــف هــذا األثــر    منطوقــة شــكلت ا 
ــايير األداء اللغـــوي     ــار واحـــد مـــن معـ ــية أو معيـ ــابي عنـــد خاصـ اإليجـ
الـشفوي الخمــسة المعتمــدة فـي الدراســة، بــل شـمل التــأثير اإليجــابي    

المرونة والطالقـة والتنغـيم والدقـة، باإلضـافة إلـى      : معايير األداء كلها  
 عــــن انخفــــاض األخطــــاء المتعلقــــة التــــأليف وبنــــاء التراكيــــب، فــــضًال

وقـد يعـزى     .بعمليات اللفظ واإلرسال، وإن تـم ذلـك بـدرجات متباينـة           
هـــذا التحـــسن النـــوعي فـــي التحـــدث إلـــى اســـتراتيجية لعـــب الـــدور         

) 2001قطـامي وقطـامي،     (  ويتفق ذلك مع ما أشار أليـه       ،المستخدمة
يجية اللغــوي يــرتبط بخــصائص اســترات مــن أن جــزءًا كبيــرًا مــن الــتعّلم
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ــا المتعلمـــونالتـــدريس، ونمـــط األنـــشطة التـــي يمارســـها الطلبـــة    ، ومـ
ــذهني التــي        ــوان التفاعــل اللفظــي وأشــكال العــصف ال يــصاحبها مــن أل

كمــا تتفــق هــذه النتيجــة فــي    .تمــارس فــي مواقــف التــدرب والتــدريب  
 ،(Duzer, 1997)مجملها مع ما توصـلت إليـه كـل مـن دراسـة دايـزر       

ــيلر   ــة وســـ ــات    (Wessales,1998)ودراســـ ــف الحركـــ ــن أن توظيـــ مـــ
، واللعـب تجعـل المـتعلم أشـد إحـساسًا باللغـة          )لغة الجـسم  (الجسمية  

 األخطـاء   تقليـل ك عـن    ناهيـ  . والمـضمون  جانب اللفظ التي ينتجها من    
   .المألوفة لديه المتعلقة بالنطق بخاصة واإلرسال بعامة

في الدراسة الحالية ما " لعب الدور"كما يؤكد أثر طريقة 
من أن استراتيجية لعب الدور تعد من ) 1992(ليه راشد أشار إ

النشاطات الدرامية اإلبداعية التي تتيح للطلبة اكتساب اللغة الشفوية 
من خالل التفاعل، والتكامل بين عوامل الحركة واللفظ والنشاط 
الذهني المصاحب، مما يؤثر إيجابًا على معايير األصالة والمرونة 

ما تجيء هذه النتيجة منسجمة مع ما توصل ك .والطالقة في الكالم
من أن مواقف تعلم اللغة الملفوظة التي تتداخل ) 1998(إليه نصر 

فيها لغة الجسد مع لغة العقل في إطار الحوار والنقاش وتبادل 
اآلراء ووجهات النظر تؤدي إلى إعطاء أحكام، وبناء لغة أكثر تأثيرًا 

 من نتائج البحث الحالي اعتبار وتؤكد هذه النتيجة .وإقناعًا لآلخرين
التدريس مدخًال مناسبًا للحد من ظاهرة الضعف اللغوي، ووسيلة 
من وسائل اإلرتقاء بالقدرة الكالمية في مواقف التواصل والتفاعل 

 .االجتماعي، وهو ما يعاني منه الطلبة في معظم مراحل التعليم
ة المجموعة وربما يعود التحسن في اكتساب اللغة الشفوية لدى طلب

تيحت لطلبة المجموعة أالتجريبية الى الفرص المتنوعة التي 
رائهم حيال المشكالت آ والتعبير عن ،التجريبية للمشاركة في التحدث

والمواقف واإلثارات المقترحة واإليجابية التي تعرضوا لها خالل 
عمليات تنفيذ دروس التحدث وما قاموا به من عمليات تقمص 

اة والتقليد، وما تمخض عنها من آراء ومواقف الشخوص والمحاك
 ،مهارة حية ومؤثرة وتعليقات جعلت عملية التواصل والتفكير

وأسهمت بشكل أو بآخر في خفض وتيرة القلق المصاحب لمواقف 
 ,.Rosonberg et al) التحدث وهو ما أشار إليه روزنبرج ورفاقه

بير مع ما وربما جاءت هذه النتيجة متوافقة إلى حد ك . (1993
 من أن اكتساب وتطّور (Abou-Helu, 1997)توّصلت إليه أبو حلو 

يعتمد بشكل كبير على عنصر وتطويرها الكفاءة اللغوية الشفوية 
الحركة، والتنغيم، والتمثيل ولعب الدور، وهو ما وّفرته هذه 

  .االستراتيجية لطلبة المجموعة التجريبية في الدراسة الحالية
ر الجنس في تنمية مهارة الكالم، فقد أظهرت وفيما يتعلق بأث

  نتائج تحليل التباين وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
)α= 0.05 ( بين أداء أفراد الدراسة تعزى إلى عامل الجنس

 وهذا يعني أن اإلناث أظهرن استجابة واندماجًا في ،لصالح اإلناث
وربما يفسر  .تطبيق استراتيجية لعب الدور يفوق أقرانهن الذكور

تفوق اإلناث في مهارة الكالم، وفق معايير األداء الخمسة مدار 
البحث مجتمعة، إلى ميل اإلناث إلى المحاكاة والتقليد، واستخدام 
الحركات الجسمية بصورة أفضل، وهو ما لوحظ أثناء متابعة 
الباحثين للتطبيق، األمر الذي انعكس إيجابًا على تطّور استجابتين 

ف التعبير الشفوي، وقد يتفق هذا التفسير مع ما يراه في مواق
بعضهم من أن اإلناث أكثر تركيزًا من الذكور في مواقف االتصال 

 ويتقبلن بصورة أفضل استخدام الحركات الجسدية التعبيرية ،اللغوي
(Body Language) ولديهن القدرة على تحمل مسؤولية التفكير ،

 المواقف الصفية خاصة وأنهن والتفاعل، وأكثر جرأة في مواجهة
يدرسن في صفوف مختلطة من الجنسين الذكور واإلناث 

(Burgess,1994; Burns&Joyce,1997).   
وربما يكون مرد هذا التفوق إلى العالقة القائمة بين جنس 
المتعلم واكتسابه مهارات اللغة التي كشفت عنها العديد من 

 إلى أن اإلناث لديهن في الدراسات ذات الصلة، التي أشارت نتائجها
الغالب اتجاهات أكثر إيجابية نحو تعّلم مهارات اللغة وبخاصة 
التحدث، مقارنة مع أقرانهن الذكور، بل إن إحدى الدراسات التي 
أجريت على عينة كبيرة من الطلبة أسفرت عن نتيجة مفادها أن 
معظم األنشطة اللغوية قد تصنف على أنها أنثوية الطابع 

(Baron,1996).  وقد يتفق هذا التفسير مع ما ذهب إليه عبادة
من أن اإلناث يتفوقن على الذكور في عمل الشق األيمن ) 1988(

 ،من الدماغ المسؤول عن االستجابة للتعليمات المصورة والمتحركة
ولّما كان التحدث عملية  .وتفسير لغِة الجسم واستخدام الخيال

 التعقيد، أي أنها نتاج تفاعل جملة عقلية لغوية أدائية تكاملية عالية
من العناصر، والقدرات اللغوية في موقف انتاج اللغة وإرسالها، فإن 
تفوق اإلناث في التحدث قد يتفق مع ما كشفت عنه دراسة نصر 

من أن ميل معلمات اللغة العربية اإلناث في استخدام ) 2003(
من أقرانهن المنحى التكاملي في تعليم اللغة، واستخدامها أفضل 

وقد يفسر تفوق اإلناث من طلبة الصف الثالث  .المعلمين الذكور
األساسي على أقرانهن الذكور في القدرة على الكالم بحرية وطالقة 

المنافسة بين الطلبة الذكور واإلناث  ودقة إلى عامل آخر يتمثل في
 إن التعليم في إذداخل الصف الواحد في محاولة إلثبات الوّجود، 

وف الثالثة األولى من المرحلة األساسية في األردن يقوم على الصف
االختالط والتكامل والتعاون والربط في مواقف التعلم والترابط بين 
محتويات المناهج الدراسية المختلفة، ويسند التدريس في هذه 

  .، وهو ما يعزز هذه النتيجة)معلم الصف(الصفوف إلى معلم واحد 
ر الذي يلعبه معلم الصف في عمليات ويرى الباحثان أن الدو

التحدث، والعرض، والتنغيم، والحفاظ على سالمة اللغة في التفاعل 
كساب اللغة حيث يعتمد إاللفظي الصفي له تأثير كبير وفاعل في 

الطلبة في هذه الحلقة على آليات المحاكاة والتقليد والمنافسة، في 
عن أن استجابة اإلناث فضًال  .التعلم بعامة، واكتساب اللغة بخاصة

قد تكون أفضل في جو االختالط من الجو األنثوي المتجانس 
  ).1988عبادة،(

وفيما يتعلق بالتفاعل بين الجنس واستراتيجية التدريس فقد 
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة بين متوسطات أداء 

ذكور وربما يكون مرد ذلك إلى أن ال .الطلبة تعزى إلى هذا التفاعل
واإلناث في الصف الواحد قد تعرضوا الى فرص تدريبية وتطبيقية 

 طبقت طريقة التدريس في صفوف مختلطة من الجنسين إذ ،واحدة
ومن معلمة واحدة، فكان األثر المتحصل والمنعكس على أداء العينة 
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في مجال إنتاج الكالم وإرساله، وتلوين األداء في الصوت والعرض 
  .كبيرًا

لق بنتائج السؤال الثاني الخاص بأثر استراتيجية وفيما يتع
لعب الدور على كل خاصية من خصائص التحدث أو ما أطلق عليه 
بمعايير األداء الخمسة، فقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة بين 
طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية 

ن تأثير هذه الطريقة جاء التي درست باستراتيجية لعب الدور، وأ
على معايير األداء اللغوي ) α =0.05(واضحاًً وداًال عند مستوى 

وتؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه الدراسة من  . جميعهاالشفوي
وجود األثر اإليجابي الستراتيجية لعب الدور في تحسين القدرة 

لقدرة  إن اإذالكالمية لدى طلبة عينة الدراسة، وهي نتيجة منطقية 
الكالمية، بأبعادها المعرفية واألدائية والعملية، تقوم على الخصائص 

وقد تجيء هذه النتيجة المتعلقة  .أو المعايير الخمسة مدار البحث
بخصائص الكالم ومعاييره مجتمعة متناغمة مع ما يراه زانغ و أليكس 

)Zhung &Alex, 1995( من أن تطور اللغة الشفوية يحدث بشكل 
وعبر   أي في غرف التدريس،،اسع عبر مواقف التعليمشمولي و

 .التدريبين النوعي والتطبيقي المباشرين في مواقف حّية وطبيعية
ولعل انخفاض أداء الطلبة في المجموعة الضابطة يعود إلى أن 
معظم المعلمين في الطرق التقليدية يقومون بدور الطلبة في انتاج 

عليق والتعقيب وإصدار الحديث من خالل عمليات الشرح والت
األحكام والنقد والتدليل، مما يجعل فرص اكتسابهم للغة الشفوية 

، ومدكور )1993(محدوداًً، وتتفق هذه اإلشارة مع ما يراه شيحان 
من أن المناقشة في الصفوف الثالثة األولى في المدرسة ) 2000(

ة من العربية عمومًا تكاد تكون معدومة علمًا أن مربي هذه المجموع
الطلبة يدركون جيدًا أن حياة الطلبة في هذه المرحلة من مراحل 

في األساس  تقوم ،النمو والكسب اللغوي، داخل المدرسة وخارجها
  .على آليات المحادثة والمناقشة، وتقمص األدوار

معايير الكالم المعتمدة في / وفيما يتعلق بترتيب خصائص
د كشفت نتائج السؤال وفق المتوسطات التي حازتها، فق الدراسة

الثالث عن أن معيار الدقة قد احتل المرتبة األولى لدى طلبة 
المجموعتين التجريبية والضابطة على حد سواء، مع وجود فارق 
دال في متوسطات األداء لصالح المجموعة التجريبية، كما احتل 
التأليف المرتبة الثالثة لدى طلبة المجموعتين وبفارق دال في 

وفي الوقت الذي  .داء لصالح المجموعة التجريبية أيضًامتوسط األ
حاز فيه معيار التنغيم الدرجة الثانية في الترتيب التنازلي ألداء 
المجموعة التجريبية، احتل المعيار ذاته المرتبة األخيرة لدى 

أما معيار الطالقة فقد احتل المرتبة الرابعة في  .المجموعة الضابطة
 مقارنة بالمرتبة الثانية لدى أقرانهم في المجموعة التجريبية،

  .المجموعة الضابطة
ويستدل من مقابلة الترتيب التنازلي لمعايير األداء المتحصلة 
لدى مجموعتي الدراسة على أن طريقة لعب الدور لم يكن تأثيرها 
داال على معيار الدقة في الكالم، وال على معيار التأليف والتفكير 

 بقوة في امتالك معيار التنغيم، والطالقة، البنائي، بينما أثرت
وقد يعود ذلك إلى التأثير المباشر لألنشطة  .والمرونة على التوالي

 والحركية، والفونولوجية التي تعرض لها ،اللغوية والمهام الذهنية
طلبة المجموعة التجريبية في مرحلة التجريب، مما أدى إلى تحسين 

دى بشكل أو بآخر إلى بروز فروق مستوى بلوغهم لهذه المعايير، وأ
وقد تأتي هذا النتيجة  .دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية

 .مؤكدة ومعززة للنتائج المتعلقة بالسؤال األول من هذه الدراسة
وربما يعزى بلوغ معيار الدقة، ونقص األخطاء المرتبة األولى لدى 

 المدارس على أفراد العينة إلى تركيز معلمي الصف الملموس في
الجانب الشكلي من اللغة الذي يتمثل في التدريب على عمليات 

. النطق، وتلوين األداء أثناء تدريس القراءة على حساب االستيعاب
وقد يؤكد هذه النتيجة ما كشفت عنه إحدى الدراسات من أن 

من الزمن الذي يستغرق في تدريس طلبة الصفوف األساسية % 75
نشطة التعليمية التي تركز على الجانب األولى ينقضي في األ

  .(Godlad,1983)الفونونولوجي واآللي من اللغة 
كما يتفق هذا التفسير مع ما يراه بعض الباحثين من أنَّ لعب 
الدور قد يوفر للطلبة خبرة جديدة في حل المشكالت، من خالل 
ممارسة أوضاع ومواقف غير متوقعة أو مألوفة، فضًال عن تشكل 

 تواصل وتفاعل اجتماعي لدى الطلبة، وقد يصبحون على مهارات
درجة عالية من االستماع الحساس واليقظ، يقودهم إلى مزيد من 

ناهيًك عن أنَّ استرتيجية لعب الدور قد  الدقة، والوعي من ناحية،
توفر للطلبة فرصة اإلدارة الذاتية لعمليات اكتساب مهارات اللغة 

ت وخصائص التحدث، والتواصل  وفق مواصفاهاومراحل الشفوية
اللغوي الشفوي مع اآلخرين في محاولة لتوصيل رسالة، ونيل 
إعجاب اآلخرين بما يقدمه من حركات جسدية وإيماءات مصاحبة 

أما التفوق في التنغيم الذي  .(Mead et al., 1995)من ناحية ثانية
 احتل المرتبة الثانية فقد يعزى إلى تركيز المعلمة في المجموعة

التجريبية على هذا الجانب، فضًال عن أن الطلبة بحاجة إلى التمثيل 
الحركي خالل قيامهم بتنفيذ النشاطات اللغويةالصوتية التي أثرت 

دراكهم إحساسهم وإإيجاباًً على وعيهم العام من ناحية، وعلى 
همية ما يفعلون من ناحية ثانية، وربما أدى ذلك إلى إثارة أل

  .(Campbell et al., 1996)التقدم والنمو دافعيتهم وشعورهم ب
توصـــي الدراســـة الحاليـــة فـــي ضـــوء مـــا   :التوصـــيات والمقترحـــات

  :أسفرت عنه من نتائج بما يلي
اعتماد استراتيجية لعب الدور في تـدريس منـاهج اللغـة العربيـة              .1

مهــارات الكــالم لطلبــة الــصفوف   / بعامــة، وفــي تــدريس التحــدث  
  .األساسية األولى بخاصة

ــراء .2 ــة لعـــب    إجـ ــة طريقـ  دراســـات أخـــرى تـــستهدف قيـــاس فاعليـ
ارنة مع اسـتراتيجيات  الدور في تنمية القدرة على التحدث بالمق      

  .القصة والدراماتدريس أخرى مثل 
إجــراء دراســات تجريبيــة للكــشف عــن تــأثير العوامــل المرتبطــة     .3

ــدور   ــل بلعــب ال ــى    مث ــة عل ــيم والحركــات الجــسمية التعبيري التنغ
هــارة القــراءة الجهريــة لــدى طلبــة الــصفوف   معــايير األداء فــي م

األساسية األولى من التعليم األساسي حيث تحتل مكانـة خاصـة            
  .مقارنة باألنواع األخرى للقراءة
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عقـد دورات تأهيليــة لمعلمــي الـصفوف الثالثــة األولــى لتــدريبهم    .4
على إجراءات تنفيذ استراتيجية لعب الدور فـي مواقـف التعلـيم             

 .شطة التعليمية ذات الصلةالمختلفة وتصميم األن
 إجــراء دراســة طوليــة تتبعيــة لتطــور اللغــة الــشفوية لــدى طلبــة   .5

ــي      ــايير األداء التــ ــق معــ ــى وفــ ــى علــ ــية األولــ الــــصفوف األساســ
اعتمــــدت فــــي هــــذه الدراســــة لمعرفــــة أي مــــن هــــذه المعــــايير  
والخـــصائص أكثـــر تـــأثيراًً بجملـــة العوامـــل المرتبطـــة بانتقـــال       

  .العوامل األخرى المتدخلةالتلميذ من صف ألخر وبعض 
  :المراجعالمصادر و

علم الفصاحة العربية، ). 1982.(الخفاجي، محمد علي رزق
  .، دار المعارف، القاهرة2، طمقدمة في النظرية والتطبيق

استخدام أساليب لعب الدور في ). 2002. (راشد، علي محي الدين
إكساب طلبة الحلقة األولى من التعليم األساسي بعض 

، ورقة عمل قدمت في رات العملية، رؤية مقترحةالخب
الندوة الوطنية الثانية للتعليم األساسي في سلطنة 

  .180-175ص ، عبري، صعمان
مناهج  ).1995. (ستيتية، سمير والرزاق، أمة ونصر، حمدان علي

وزارة التربية والتعليم في . اللغة العربية وطرق تدريسها
  .ب والتأهيلالجمهورية اليمنية، قطاع التدري

في طرائق تدريس اللغة ). 1996. (السيد، محمود أحمد
  .، جامعة دمشق، دمشقالعربية
أساسيات التعليم الفّعال في العالم ). 1992.(شحاته، حسن
  .، الدار المصرية اللبنانية، القاهرةالعربي

التدريس في ). 1984.(ظافر، محمد أسماعيل والهادي، يوسف
 ريخ، الرياض، دار الماللغة العربية

كولوجية التدريس يس )2001(مي، يوسف وقطامي، نايفة اطق
  .ان،دار الشروقمع. الصفي

). 1996.(الكندري، عبد الله عبد الرحمن وعطا، أبراهيم محمد
، مكتبة الفالح، تعليم اللغة العربية للمرحلة األبتدائية

  .اإلمارات العربية المتحدة
، دار ن اللغة العربيةتدريس فنو). 2000.(مدكور، علي أحمد

  .الفكر العربي، القاهرة
تعليم اللغة العربية والتحديات ). 1997.(الناقة محمود كامل

، كلية التربية، الثقافية التي تواجه مناهجها الدراسية
 .جامعة عين شمس، القاهرة

اتجاهات معلمي اللغة العربية في ). 2003. (نصر، حمدان علي
منحى التكاملي في التدريس سلطنة عمان نحو استخدام ال

مجلة كلية وعالقة ذلك بعدد من المتغيرات ذات الصلة، 
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  )1(ملحق 
  معايير األداء لمهارة الكالم والمؤشرات السلوكية الدالة عليها

 ومستويات األداء اللغوي الشفوي المعتمدة 
 مستوى األداء

1 2 3 
 المعيار المؤشر السلوكي

   النهايات المحتملة لقصة مفتوحة النهايةبعضإعطاء    
 إعطاء استجابات مرتبطة بموقف افتراضي   
  جمل المفيدة من كلمات مبعثرة معطاةالتكوين عدد من    
 ناصراألساسية لموضوع أو مشكلة ما عالتحديد عدد من    

وتة
مر

ال
 

 
 مستوى األداء

1 2  3 
 المؤشر السلوكي

  المعيار

  تكوين جمل وتراكيب صحيحة حول صورة متعددة العناصر   
 تقمص شخصية ما والتحدث عنها بجمل مفيدة   
 إدخال كلمات من الخبرة في جمل مفيدة   
 ب أن يكون في المستقبلالتحدث حول ما يتمنى الطال   

يف
لتأل

ا
 

  
 نوع األداء

 حركة وصل
تلوين 
 األداء

  المعيار المؤشر السلوكي

 تالوة عدد من اآليات القصار مما يحفظ   
  بما يتناسب والمعنى والنمط اللغوي الكالميتلوين األداء   
 شعرية مما يحفظأبيات إلقاء التلميذ    
 سمية مناسبة لمضمون الكالم المرسلاستخدام حركات ج   

غيم
لتن

ا
 

  
  مستوى الدقة

 عال متوسط منخفض
  المعيار المؤشر السلوكي

  
  المقدمةسالمة الصور الصوتية   
  صحة بناء الجمل والتراكيب المستخدمة   
  ومضمونهالحديثاإلفصاح عن معنى    
  المرتبط بهاثير مع نوع الم اللفظيةتطابق اإلستجابة   

دقة
ال

 

 

 مستوى األداء

1 2 3 4 5 
 المعيار المؤشر السلوكي

 ضمن زمن محددما إستدعاء عدد من الكلمات المرتبطة بموضوع      
  للطالب لكلمة تعطى إعطاء المرادف     
 صوغ أسئلة حول مضمون جملة أو تركيب مسموع أو مقرؤ      
 المهن في المجتمع الذي يعيش فيهبعض مية تس     

القة
لط

ا
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  )شريط سمعي(دور األسئلة املصاحبة ملادة اللغة االنجليزية في الوسائل التعليمية 
  على تسهيل التعلم واالحتفاظ بما تم تعلمه) بعدية/ قبلية (واثر موقعها 

  
   *و عمر زكري قييعلي طب

  
  

6/1/2005 تاريخ قبوله        30/7/2003 تاريخ تسلم البحث

  
 استخدام  تأثيراتة للتحقق مني هذه الدراسة التجريبأجريت :ملخص

على تعلم ) شريط سمعي(األسئلة المصاحبة في الوسائل التعليمية 
اشتقت وقد .  واحتفاظهمطالب القسم األدبي الجامعيين واحتفاظ
شريط ( في الوسائل التعليمية  تسهل األسئلة المصاحبة)ا: فرضيتين

 اذا تعلمت )؛ بيلةبما تعلموه من هذه الوس  تعلم الطالب واالحتفاظ)سمعي
باستخدام أسئلة مصاحبة قبلية أو بعدية في وسيلة  ن من الطالبمجموعتا
فإن المجموعة التي تتعلم باألسئلة المصاحبة  ،)شريط سمعي( تعليمية

القبلية ستحرز تعلمًا واحتفاظًا بما تم تعلمه أعلى من المجموعة التي 
هاتين الفرضيتين تم اختيار وللتحقق من . علم باألسئلة المصاحبة البعديةتت

ن طالبًا من القسم األدبي في كلية المعلمين بجازان عشوائيًا يمائة وعشر
 استخدمت أسئلة مصاحبة ،المجموعة األولى:  ثالث مجموعاتوزعوا في

 المجموعة ، استخدمت أسئلة مصاحبة بعدية،قبلية؛ المجموعة الثانية
والختبار هاتين .  أسئلةةيلم تستخدم أ) المجموعة الضابطة(، الثالثة

 باستخدام درجات نتائج ،الفرضيتين طبق اإلحصائي تحليل التباين األحادي
أظهرت نتائج التحليل قبول و. حتفاظواال) المباشر(ختبارين البعدي اال

 فقد كان أداء أفراد المجموعة األولى التي استخدمت أسئلة ؛الفرضيتين
نية التي استخدمت أسئلة مصاحبة  وأفراد المجموعة الثا،مصاحبة قبلية

 من أداء أفراد المجموعة الثالثة التي لم ، أعلى بداللة إحصائية،بعدية
 وكان أداء أفراد المجموعة األولى التي استخدمت ، أسئلةةتستخدم أي

أسئلة مصاحبة قبلية أعلى بداللة إحصائية من أداء أفراد المجموعة الثانية 
ختبار البعدي الذي أعطي لهم بعدية في االالتي استخدمت أسئلة مصاحبة 

حتفاظ الذي أعطي لهم بعد أسبوع من  وفي اختبار اال،بعد التعلم مباشرة
وخلصت الدراسة إلى فائدة إضافة األسئلة المصاحبة القبلية إلى . التعلم

صة  خا،نماذج التصميم التعليمي في مرحلة تصميم الوسائل التعليمية
االسئلة المصاحبة، الوسائل : مات المفتاحيةالكل. (األشرطة السمعية

  ).التعليمية، التعلم، االحتفاظ

مــن المــسلمات أن األســئلة فــي العمليــة التعليميــة المقــصودة   : المقدمــة
 مكانـت شـفهية أ  أتسهل عملية تعلم الطالب من المـواد الدراسـية سـواء           

ويتفــــق البــــاحثون علــــى أن اســــتخدام األســــئلة فــــي المــــواد . تحريريــــة
اســية المطبوعــة لــم يخــضع للبحــث العلمــي إال فــي العــشرينيات مــن    الدر

  (Washburn, 1929, p.358) توصل أحد البـاحثين إذ ،القرن الماضي
 Adjunctiveأن وضع أسئلة مـصاحبة  إلى ) 2003نقال عن زكري، ( 

questionsالمـــواد الدراســـية المطبوعـــة أدى إلـــى وجـــود    تنتـــشر فـــي
  القصص وفهمها، وهي القصصالسترجاع فروق دالة إحصائيًا بالنسبة 

 

The Role  of Adjunctive Questions in English in 
Instructional Media (Audio tape) and the Effect 

of their Position (Pre / Post) on Learning and 
Retention 

 

Ali Tobaiki and Omar Zakari, Jazan College, Saudi Arabia. 
 
Abstract: This experimental study was designed to ascertain the 
effects of using adjunctive questions in instructional media (Audio 
tape) on learning and retention of undergraduate art students. Two 
hypotheses were derived: a) the use of adjunctive questions in 
instructional media (Audio tape) facilitates learning and retention; b) 
if two groups of Ss are differentially exposed to either pre-adjunctive 
questions (Pr-ad qs) or post- adjunctive questions (Po-ad qs), the 
group with (Pr-ad qs) will show a greater increase in learning and 
retention than the group receiving (Po-ad qs). To test these 
hypotheses. One hundred and twenty freshmen Art students in Jazan 
Teachers' College were randomly assigned to three groups: Group 1 
used (Pr-ad qs), Group 2, (Po-ad qs), and Group 3, which served as a 
control Group used no questions at all. Two one-way analysis of 
variance was selected to test these hypotheses using the post test and 
retention test scores. There was conclusive evidence in support of the 
hypotheses. Ss. with (Pr-ad qs.) (i.e., Group 1) and Ss. with (Po-ad 
qs.) (i.e., Group 2) performed significantly higher than Ss. with no 
questions at all (i.e., Group 3). Ss. with (Pr-ad qs.) (i.e., Group 1) 
performed significantly higher than Ss. with (Po-ad qs.) (i.e., Group 
2) on a post test given at the end of instruction and on a retention test 
given a week later. It was concluded that pre- adjunctive questions 
should be included in models of instructional design at the design 
phase of instructional media, particularly audio tapes. 
(Keywords: Adjunctive Questions, Instructional Media, Learning, 
Retention). 

  
  

التي قرأها أفراد عينة دراسته، وأن المواقع المختلفة لهـذه األسـئلة، فـي             
ثنايــا المــادة أوبعــدها، أدى أيــضًا إلــى وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا بــين  

ور األســـئلة المـــصاحب فـــي وقـــد كــان د . المجموعــات المختلفـــة للعينـــة 
ــهم      ــى رأســ ــرين وعلــ ــاحثين المعاصــ ــام البــ ــل اهتمــ ــتعلم محــ ــسهيل الــ تــ

 الــذي اشــتهر بدراســاته المكثفــة حــول مــوقعي   (Rothkopf)روثكوبــف 
التــي توضــع فــي بدايــة المــادة الدراســية المطبوعــة    ، األســئلة المــصاحبة

التـي توضـع فـي نهايتهـا     أو تلك  (Pre-adjunctive questions)مباشرة
وقــد توصــل بعــد إجــراء    . (Post-adjunctive questions)مباشــرة 

عــدد مــن الدراســات إلــى أن لموقــع األســئلة فــي بدايــة المــادة الدراســية   
 دالـة إحـصائيًا فـي تـسهيل الـتعلم      آثـاراً المطبوعة، وفي نهايتها مباشـرة،    

  (Rothkopf, .1966, p.24) وزيــادة مــدة االحتفــاظ بمــا تــم تعلمــه 
الـسلوك  (لة هذا بأنهـا تـستثيرسلوك الفحـص والمعاينـة           وفسر أثر األسئ  

_________________________  
  .، السعوديةكلية المعلمين في جازان  *
 .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة ©
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للمتعلمــين أثنــاء تعلمهــم مــن  (Inspection behavior)  )التفتيــشي
ــة   ــية المطبوعــــ ــواد الدراســــ ــم   . المــــ ــر باســــ ــذا األثــــ ــمي هــــ ــد ســــ  وقــــ

Mathemagenic) ــتعلم ــدة للـــ ــئلة المولـــ ــن   . )األســـ ــر مـــ ــل كثيـــ وواصـــ
احبة فـي المـواد     المهتمين البحـث لمعرفـة الـدور الحقيقـي لألسـئلة المـص            

ــتعلم     ــسهيل ال ــع المختلفــة   . الدراســية المطبوعــة فــي ت ــر المواق إال أن أث
،  أشـرطة الفيـديو    - الـتعلم مـن الوسـائل التعليميـة        فـي لألسئلة المـصاحبة    
، وشـــفافيات العـــرض الرأســـي، والـــشرائح الـــشفافة، واألشــرطة الـــسمعية 

 إال  ال توجــدإذ، ال يــزال بحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــث   ... والحاســوب
دراســات قليلــة جــدًا وقديمــة متنــاثرة فــي التــراث التربــوي تناولــت دور    

  .األسئلة المصاحبة في تسهيل التعلم من الوسائل التعليمية
ُعرفت الوسائل التعليمية في العمليـة التربويـة منـذ           :الوسائل التعليمية 

ــد   ــن بعيـ ــا زمـ ــى أنهـ ــائل    علـ ــبحت الوسـ ــديثًا، أصـ ــتعلم، وحـ ــساعدة للـ  مـ
 دراسـية رئيـسة بـذاتها فـي كثيـر مـن المواقـف التعليميـة                 ًاوادالتعليمية م 

ــارة       ــي التجـ ــيش وفـ ــدريب فـــي الجـ ــرامج التـ ــا فـــي بـ ــد نجاحهـ ــة بعـ خاصـ
وفي التجديدات التربوية التـي اجتاحـت مـدارس الغـرب إبـان              .والصناعة

حركــــة تفريـــــد التعلـــــيم فــــي بدايـــــة الـــــستينيات مــــن القـــــرن الماضـــــي    
ــنظم  ). 2003زكــري،( ــاع مــدخل ال ــاج الوســائل    وباتب ــي تــصميم وإنت  ف

التعليمية وإعادة إنتاجهـا مئـات المـرات، أمكـن اسـتخدامها فـي المواقـف            
وعلـى كافـة المـستويات الدراسـية، وذلـك لمـا تنطـوي               هاجميعالتعليمية  

ويؤكــد  ). 1995فالتــه، (عليــه مــن تــشويق وإثــارة ومتعــة للدارســين      
 ال تقتـصر فـي   أن الوسـائل التعليميـة   ) 1995، الخضري(أحد الباحثين   

أو مرحلـة دراسـية     ، استخدامها على إثـراء مقـررات دراسـية دون أخـرى          
يـــــة فـــــي التربيـــــة والتعلـــــيم بـــــل تتنـــــاول العمليـــــة التعليم، دون أخـــــرى
مثــل المــواد  ، لــم تحــظ باهتمــام البــاحثين  ،  إال أنهــا مــع ذلــك والتــدريب،

 أوعـــدم وذلـــك فيمـــا يتـــصل بوجـــود، الدراســـية المطبوعـــة أو المكتوبـــة
 أســـئلة مـــصاحبة لهـــذه المـــواد، وبالنـــسبة أيـــضًا لموقعهـــا، قبـــل  وجـــود

أو فــي ثناياهــا أو ، المــادة الدراســية الموضــوعة فــي الوســائل التعليميــة  
بعــدها، األمــر الــذي أوجــد حاجــة ملحــة إلــى مزيــد مــن البحــث فــي هــذه  

بالنــسبة للوســائل التعليميــة مــن حيــث وجــود أو عــدم وجــود    ، الظــاهرة
لى مزيد مـن البحـث لقيـاس عـدة اعتبـارات أخـرى              األسئلة المصاحبة، وإ  

أيـن ومتـى تـستخدم هـذه األسـئلة فـي          : عند تصميم هـذه الوسـائل مثـل       
الوســائل التعليميــة، ومــا أنــواع الوســائل التعليميــة التــي تفــضل غيرهــا،    
وبأي مقدار، وما أنواعها، وما مستوياتها وكيف تستخدم عند تـصميم           

ويــرى الباحثــان أنــه . هــاوتطوير يةالوســائل التعليميــة الــسمعية والبــصر 
رغــم تــسهيل الــتعلم مــن الوســائل التعليميــة بوجــود األســئلة المــصاحبة، 
إال أن المتعلمين سـوف يواجهـون صـعوبات كثيـرة عنـدما يتعلمـون مـن                 

ــل    ــد مثــ ــاه الواحــ ــة ذات االتجــ ــائل التعليميــ ــسينمائية  : الوســ ــالم الــ األفــ
حيـث ال تكـون   . زيونيةوأشرطة الصوت وأشرطة الفيديو والبرامج التليف     

لدى الطالب فرصـة فـي التـأثير والتفاعـل مـع المـادة التـي يتعلمهـا، مثـل                     
مــا يحققــه التــصميم التعليمــي لكثيــر مــن برمجيــات الحاســب التــي تتــيح     

 بـل وضـع جـزء مـن مـسئولية الـتعلم علـى عـاتق                 ،للمتعلم فرص التفاعـل   
" صطلح   وهو ما يعبر عنـه بمـ       ،بحيث يصبح شريكًا للحاسوب   ، المتعلم

  (Wilson, 1996).بدًال مـن الـتعلم مـن الحاسـوب    " التعلم بـ الحاسوب

وال يستطيع المتعلم االستفسار أو التأكـد مـن أنـه يـسير فـي تعلمـه فـي                   
 رغـم فوائـدها الكثيـرة       –االتجاه الـصحيح، وبالتـالي تمنـع هـذه الوسـائل            

 االســتجابة النــشطة للمــتعلم أثنــاء تعلمــه، وهــو عــائق يــستوجب مــن   –
 العمــل علــى التغلــب   ،والمــصممين التعليميــين بخاصــة ، البــاحثين بعامــة 

 ذلــك ألن الحاجــة ،عليــه عنــدما ال تكــون ضــمن منظومــة الحاســب اآللــي  
  .إلى الوسائل التعليمية في التعليم التقليدي ستستمر لزمن طويل

يمكــــن صــــياغة مــــشكلة الدراســــة فــــي الــــسؤالين    :مــــشكلة الدراســــة
  -:التاليين

الموضــوعة فــي شــريط   ) بعديــة/قبليــة(لمــصاحبة  هــل لألســئلة ا   -1
سمعي أثر في زيـادة تعلـم طـالب المـستوى األول أدبـي فـي كليـة                  

  مادة اللغة اإلنجليزية ؟في جازان بالمعلمين 
هل األسـئلة المـصاحبة القبليـة الموضـوعة قبـل المـادة الدراسـية                 -2

ــادة فــي         ــى زي ــسمعي تــؤدي إل مباشــرة المــسجلة علــى الــشريط ال
 وتجعلهــم يحتفظــون بمــا تعلمــوه لمــدة أطــول    ،بتحــصيل الطــال 

ــع األســئلة المــصاحبة البعديــة الموضــوعة مباشــرة بعــد        مقارنــة م
  المادة الدراسية ذاتها والمسجلة على الشريط السمعي ؟

ــة الدراســة  ــى أهميــة األســئلة     :أهمي ــون عل ــشكل عــام ، يتفــق التربوي ، ب
 والتعلـيم بـشكل     واألسئلة المصاحبة للمادة الدراسية في عمليتي الـتعلم       

 ولمـاذا تفعلـه فـي      ، تفعلـه األسـئلة المـصاحبة      ما أما معرفة طبيعة     ،خاص
 المنظــرين عنــد فكــان وال يــزال مــدار البحــث والتقــصي   ،تــسهيل الــتعلم

والممارســــين فــــي عمليتــــي الــــتعلم والتــــدريس فــــي المــــواد الدراســــية   
ــة، الموضــوع    . المطبوعــة ــة والبعدي ة أمــا دور األســئلة المــصاحبة، القبلي

 مــصممي التعلــيمو ،فــي الوســائل التعليميــة فلــم يحــظ باهتمــام البــاحثين 
 وهـــي ،ومــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الدراســة      . علــى وجــه الخــصوص   

ــة       ــصاحبة، القبليـ ــئلة المـ ــن دور األسـ ــن البحـــث عـ ــد مـ ــى مزيـ ــة إلـ الحاجـ
 يجـــد المتتبـــع لهـــذه إذوالبعديـــة، الموضـــوعة فـــي الوســـائل التعليميـــة،  

اســات التــي تناولــت تــسهيل األســئلة المــصاحبة   الظــاهرة غــزارة فــي الدر 
للــتعلم مــن المــواد الدراســية المطبوعــة أو المكتوبــة،   ) البعديــة/القبليــة(

في حين تكون الدراسات التي بحثت في هذه الظاهرة بالنـسبة للوسـائل             
ــادرة   ــم النـ ــي حكـ ــة فـ ــددها      وال،التعليميـ ــة عـ ــا لقلـ ــيم نتائجهـ ــن تعمـ يمكـ

هميــة التقنيــات التعليميــة وذلــك أل، بيــة وخاصــة الدراســات األجن،وقــدمها
  .الحديثة

معرفــة مــا إذا كــان   : ، األولهــدفانلهــذه الدراســة   :أهــداف الدراســة 
أثـر فـي تـسهيل الـتعلم واالحتفـاظ        ) القبلية والبعديـة  (لألسئلة المصاحبة   

بمـــا تـــم تعلمـــه مـــن المـــادة الدراســـية المـــسجلة علـــى شـــريط ســـمعي؛    
الموضـوعة  ) القبليـة بخاصـة   (لمـصاحبة   التأكد من أن لألسـئلة ا     : والثاني

ــر       ــة المــسجلة علــى شــريط ســمعي أث ــل المــادة التعليمي  فــي ًامباشــرة قب
الموضـوعة  ) البعديـة (زيادة التعلم، أكثر أو أقـل مـن األسـئلة المـصاحبة         

  .مباشرة بعد المادة العلمية المسجلة على الشريط السمعي
 مقـدار  وفـق ة إال ال يمكن تعميم نتائج هذه الدراس    :محددات الدراسة 

الزيــادة فــي الــتعلم مــن الــشريط الــسمعي واالحتفــاظ بمــا تــم تعلمــه مــن   
  .ِقبل أفراد عينة الدراسة فقط
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األسـئلة المولـدة للـتعلم       "مفهـوم  أثـر كـان   : األساس النظري للدراسة  
Mathemagenic"     الـذي جـاء بـه روثكوبـف (Rothkopf, 1966, 

p.24)   ــي ــاهيم الت ــل المف ــى ا مــن أوائ ــدرة المــتعلم   ال أدت إل ــراف بق عت
ــة علــى   إال أن. المــساهمة بالقيــام بأنــشطة تثمــر فــي تعلمــه      الذهني

) Mathemagenic(يؤكـــد أن ظـــاهرة الــــ ) (Draper, 1997درابـــر
واليمكن ألحـد أن يكـون علـى يقـين     . فقط احتمال حدوث التعلم تعني

 ألن المتعلمــــين قــــد ال يــــدركونها قــــط؛ والمتعلمــــون   ؛مــــن أهميتهــــا
ــو ــز المعالجــات التــي      المتفوق ــشاط لتعزي ــى أي ن ــاجون إل ن قــد ال يحت

  .فهم يقومون بذلك إما بالتأمل وإما باإلستنتاج الذاتي، تسبب التعلم
 المــتعلم أن أن كثيــرًا مــن نظريــات الــتعلم تعتــرف   وعلــى الــرغم 

 يساهم مساهمة نشطة فـي ابتـداع المعـاني          ،أثناء قيامه بعملية التعلم   
األنـشطة المولـدة    " يتعلمها فـإن أثـر مفهـوم         من المواد الدراسية التي   

مـــن أوائـــل المفـــاهيم التـــي أكـــدت أن المـــتعلم يحـــول ويغيـــر " للـــتعلم
وهـو  ، المثيرات التعليمية داخليًا فـي ذهنـه أثنـاء قيامـه بعمليـة الـتعلم              

 -المثيـــر"مــا يعنـــي بدايــة التحـــول المعاصــرمن المدرســـة الــسلوكية؛     
 فــي الــتعلم   Constructivismإلــى المدرســة البنائيــة ". اإلســتجابة
  .والتعليم

ــات      ــور تقنيـ ــور بتطـ ــو يتطـ ــصطلح وهـ ــذا المـ ــر هـ ــذ أن ظهـ ومنـ
وبنـــــاًء علـــــى ذلـــــك وســـــع    .  والحاســـــوب بخاصـــــة ،التعلـــــيم بعامـــــة 

ــف  اســتبدل إذ مــن فرضــيته الــسابقة    (Rothkopf, 1996)روثكوب
 Questions That Give Birthاألسئلة المولـدة للـتعلم   " مصطلح 

to Learning  " ـــاألنـــشطة المول" بمـــصطلح ـــدة للتعلـــــــــــ  مــــــــــ
Mathemagenic Activities  "ــي  ، ورأى ــتعلم فـ  أن حـــدوث الـ

 ولكــن ،أذهــان المتعلمــين لــيس مــضمونًا دائمــًا بأســباب هــذه األنــشطة
فـإن المتعلمـين غالبـًا مـا يتعلمـون أشـياء غيـر متوقعـة                ، عندما يحدث 

جمـات شخـصية للمـواد الدراسـية     أثناء تعلمهم؛ وينشئون ويطورن تر 
التـــي يتعلمونهـــا مـــن خـــالل المالحظـــات النـــشطة وعمليـــات التحويـــل 

 التـي تـتم فـي أذهـانهم أثنـاء قيـامهم بعمليـة الـتعلم           ،والتغيير الداخلية 
بأسباب هذه األنشطة؛ كمـا يـرى أن هنـاك ثالثـة نمـاذج مـن األنـشطة                  

عمليــة تعلــم نمــوذج الــسلوك القابــل للمالحظــة فــي   : المولــدة للــتعلم
المواد الدراسـية؛ ونمـوذج االلتـزام واالهتمـام بهـذه المـواد الدراسـية               

وأن . ومعالجتها التي يتعلمونها؛ ونموذج ترجمة المعلومات الجديدة      
ــدة للــتعلم      ــة؛  : هنــاك أربعــة أنــواع مــن آثــار األنــشطة المول آثــار موجب

  .وآثار سالبة؛ وآثار متعادلة؛ وآثار مجهولة غير معروفة بعد
ــوم  و ــور مفهـ ــتعلم  " بتطـ ــدة للـ ــشطة المولـ ــور  " األنـ ــة لتطـ نتيجـ

ــة  ــيم بعامـ ــات التعلـ ــة ،تقنيـ ــوب بخاصـ ــيم  ، والحاسـ ــدأ مـــصممو التعلـ  بـ
 ، هذه المفاهيم الجديـدة فـي تطـوير تقنيـة التـصميم التعليمـي              قبتطبي

 للمـــواد الدراســـية أثنـــاء ملـــضمان تفاعـــل المتعلمـــين فـــي اســـتجاباته 
اد الدراســية المــصممة إذا لــم تكــن  ألن المــو؛قيــامهم بعمليــات الــتعلم

 اسـتجابة المتعلمـين للتفاعـل       ةمبنية على اإلستراتيجيات الخاصة بإثار    
مـــع مــــا يقومــــون بتعلمـــه فــــإن علــــى المـــصممين التعليميــــين تنقــــيح    

 وبالتـــالي تفـــاعالت  ، هـــذه اإلســـتراتيجيات لتـــصميماتهم التـــي تـــشم  

ــا يتعلمونـــــه   تهومـــــساهم ألن مـــــشاركة المـــــتعلم ،المتعلمـــــين مـــــع مـــ
  .واألنشطة التي يقوم بها تبعًا لذلك هي أساس نظرية التعلم البنائية

ــاغ   ــدى دبــ ــرى نــ ـــ فNada Dabbagh, 1997)(وتــ ي ــــــــــ
(Draper, 1998) ــتعلم : تفـــسيرين  أن ألثـــر األنـــشطة المولـــدة للـ

ــادأة   ، )Generative( تفــسيرتوليدي إنتــاجي  ــدما تكــون مب وذلــك عن
) Supplantive( إمـدادي إحاللـي   هذه األنشطة من المتعلم؛ وتفسير  

أو مـن   ،  وذلك عندما ُتفرض هذه األنشطة علـى المـتعلم مـن المـدرس            
. التي يتعلمها المـتعلم ) المادة الدراسية المصممة(النموذج التعليمي  
 (Draper, 1998) يــــــــــــــــــــ ف (Jonassen, 1984a) ويعتقـد جوناسـن  

كأن ُتعالج ببعض   ، مولدة للتعلم بأنه عندما يتم التحكم في األنشطة ال      
ــتراتيجيات التعليميــــة ــئلة   ، اإلســ ــية أســ ــادة الدراســ مثــــل تــــضمين المــ
ــة   ــة أو بعديـ ــصاحبة قبليـ ــإن.مـ ــدخال     فـ ــصبح مـ ــد يـ ــتعلم قـ ــدخل الـ  مـ

ــًا ا وفيـــــه يـــــصبح المتعلمـــــون  ). Reductive approach(ختزاليـــ
 يستجيبون ألنـشطة فرضـت   Active performers"ممثلين ناشطين"

 بـدًال مـن أن يـصبحوا        ، المعلمـين أو المـواد الدراسـية       طةبوساعليهم  
 يــضعون ألنفــسهم أنــشطة   Active learners"متعلمــين ناشــطين "

وبالتـالي يحققـون حـصيلة مرتفعـة ومرغوبـة      ، مولدة للتعلم خاصة بهم   
  .للتعلم

 مفهــوم (Laurillard, 1993, p.103)وقــد وظفــت لــوريلالرد 
ــتعلم " ــدة للــ ــشطة المولــ ــت ،(Rothkopf)لروثكوبــــف " األنــ  واقترحــ

ــتعلم يــشتمل علــى       ــدة لل ــدًا لألنــشطة المول ــي عــشر  انموذجــًا جدي ثن
ــتعلم   ــد ال ــع المــواد الدراســية     ،نــشاطًا تول  ويمكــن تطبيقهــا علــى جمي
ــا  ــاختالف أنواعهـ ــد   ، بـ ــشاط واحـ ــن نـ ــدًال مـ ــئلة   ، بـ ــك بأسـ ــل ذلـ ويتمثـ

 ونموذج لوريالرد مثلـه مثـل نظريـات الـتعلم     مصاحبة قبلية أو بعدية،   
 التـــي تركــز علـــى معرفــة األنـــشطة الهامــة  التـــي     ،تــدريس األخــرى  وال

 .(Draper, 1998)تعزز حدوث التعلم
 (Peek, 1970, p. 245)  بيــكوفــي الوقــت الــذي يقتــرح فيــه

الــــذي جــــاء بــــه روثكوبــــف  ، البحــــث فــــي األنــــشطة المولــــدة للــــتعلم 
(Rothkopf)،دام األســــئلة المــــصاحبة شــــيء جيــــد خ علــــى أن اســــت

ولــيس ،  لــبعض المعلومــات المحــددة  اء الحفــظ الــصم بالنــسبة لقــدرة 
جيدًا دائمًا لتطوير القدرات العليا من التفكير مثل التطبيق والتحليـل    

 التـــي أجـــرت )Soper، (1997 تـــرى ســـوبر و.والتركيـــب والتقـــويم
ــ أن وضـــع ، ى طـــالب المـــستوى األول فـــي مـــادة االقتـــصاد دراســـة علـ

أسئلة مصاحبة تنتشر في ثنايا المادة الدراسية التي يتعلمهـا الطـالب            
 يــشجع الطــالب  Tutorial mode)(بأســلوب المــدرس الخــصوصي   

 مــن مــستوى  ويرفــع،(Critical reflection)نتقــادي العلــى التأمــل ا
 عنـد    وتطويرهـا  ةمـتعلم الذاتيـ   ترقيـة اسـتقاللية ال    و استقاللهم الذاتي، 

نتقادي في خبراتـه  تعني أنه قادر على التأمل اال(Little, 1991)  لتل 
نتقــــادي عمليــــات مــــن مثــــل احتــــواء   ويتــــضمن التأمــــل اال.التعلميــــة

(Integrating and  Accommodating) المعلومــات الجديــدة  
وتقـويم األعمـال    ، وتخطـيط األهـداف اآلنيـة وطويلـة األجـل         ، هاوتكامل

 عالقـة   د وإيجا ، مقابل التغذية المرتدة واألهداف    ،واإلجراءات الحالية 
. (Gagné and .Driscoll, 1988)بـين كـل ذلـك وبـين البنيـة الكليـة       

 هــذه العمليــة )(Laurillard 1993, p. 64وقــد ســمت الوريــالرد  
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 Reflection " التغذيـة المرتـدة   - الهـدف -دورة التأمل في العمـل "بـ
on the Goal–action–Feedback cycle  . وكذلك يعتقد واتس و

 أن األسـئلة المـصاحبة   (Watts and Anderson, 1971)اندرسـون  
للمــواد الدراســية غالبــًا مــا تــشجع المتعلمــين للقيــام بمعالجــة عميقــة     

ــ ــيللمحتـ ــه وت ، وى التعليمـ ــل وتحويلـ ــق   بـ ــاوالت لتطبيـ ــي محـ ــره فـ غييـ
 أو المفــاهيم التــي ســبق لهــم تعلمهــا علــى األمثلــة والمواقــف  المبــادئ

  .الجديدة قيد التعلم
هنـاك نـدرة فـي الدراسـات التـي بحثـت فـي ظـاهرة                 : الدراسات السابقة 

ــة      ــة والبعديــة فــي الوســائل التعليمي  ،اســتخدام األســئلة المــصاحبة القبلي
  :نهامو

لدراســية  دراســات األســئلة المــصاحبة القبليــة فــي المــواد ا     : أوًال
  :المطبوعة

 الدراسات التي بحثـت فـي أثـر األسـئلة المـصاحبة             هناك عدد من    
ــتعلم مــن المــواد الدراســية المطبوعــة لكــل مــن        ــادة ال ــة علــى زي  القبلي

(Anderson and Biddle, 1975; Frase, 1970; Natkin and 
Stahler, 1969).       وتـــشير نتـــائج هـــذه الدراســـات إلـــى أن األســـئلة 

المــصاحبة القبليــة فــي المــواد الدراســية المطبوعــة تــسهل تعلــم الطــالب  
 مكمـا قـا   . وتزيد من كمية هذا التعلم ومدة االحتفاظ بما قد تـم تعلمـه            

 بمــسح الدراســـات التــي اســـتخدمت   (Peek, 1970, p. 245)بيــك  
دراسـية المطبوعـة وأعلـن نتـائج        األسئلة المصاحبة القبليـة فـي المـواد ال        

ُتجمــــع الدراســــات التــــي اســــتخدمت األســــئلة  : " هــــذا المــــسح بقولــــه
المصاحبة القبلية على أن هـذه األسـئلة مفيـدة عنـدما يكـون الهـدف مـن                 

إال أن ، تعلــم الطــالب احتفــاظهم بمعلومــات معينــة، فــي مــستوى الحفــظ   
سـئلة، ومـن    ذلك سيكون على حساب تعلم معلومات لم تتناولهـا تلـك األ           

جهة ثانية فإنه عند توزيع األسئلة بطريقة متوازنة مـع جميـع المعلومـات           
 فيبــدو أن األســئلة المــصاحبة القبليــة لــيس لهــا فائــدة ،المطلــوب تعلمهــا

  ".ُتذكر بل وال ننصح باستخدامها 
دراســات األســئلة المــصاحبة البعديــة فــي المــواد الدراســية   : ثانيــًا

  :المطبوعة
ــ ــة  إن الدراســــات التــ ي أجريــــت علــــى األســــئلة المــــصاحبة البعديــ

 تؤكـد فوائـد هـذه األسـئلة         ،المستخدمة في المـواد الدراسـية المطبوعـة       
 وفــي االحتفــاظ بمــا تــم  ،فــي تــسهيل الــتعلم مــن هــذه المــواد الدراســية   

ــه ــدل   . تعلمــــــــــ ــن أندرســــــــــــون وبــــــــــ   وقــــــــــــد لخــــــــــــص كــــــــــــل مــــــــــ
(Anderson and Biddle ,1975,p.95)     نتـائج معظـم الدراسـات التـي 

 الــتعلم مــن المــواد فــيت أثــر األســئلة المــصاحبة البعديــة والقبليــة  تناولــ
  :الدراسية المطبوعة على النحو التالي

األســـئلة التـــي ُوضـــعت بعـــد قطعـــة مـــن المعلومـــات، وســـألت عـــن  -1
معلومــات محــددة فــي القطعــة كانــت أكثــر فائــدة فــي تــسهيل تعلــم  
الطالب لهـذه المعلومـات المحـددة مـن األسـئلة التـي وضـعت قبـل               

  .القطعة
ــة مـــن ســـبع عـــشرة مـــن الدراســـات التـــي      -2 فـــي ســـت عـــشرة دراسـ

استخدم فيها الباحثون أسئلة بعدية كانت نتائج أفراد العينات فـي           
االختبارات التي تضمنت نوعين من األسئلة، األسئلة البعدية التـي          

وضـــعت فـــي المـــواد الدراســـية أثنـــاء الـــتعلم، وأســـئلة أخـــرى لـــم  
اء الـتعلم، أفـضل بكثيـر مـن نتـائج           توضع في المـواد الدراسـية أثنـ       

فــي االختبــارات التــي ،  الــذين درســوا بأســئلة قبليــة،أفــراد العينــات
تــضمنت نــوعين مــن األســئلة، األســئلة القبليــة التــي وضــعت فــي         
المواد الدراسية أثناء التعلم، وأسئلة أخرى لم توضع فـي المـواد            

  .الدراسية أثناء التعلم
قبليــــة ( بأســــئلة مــــصاحبة كانــــت نتــــائج الطــــالب الــــذين درســــوا  -3

للمادة الدراسـية فـي اختبـارات تكونـت مـن تلـك األسـئلة               ) أوبعدية
ــائج الطــالب فــي الدراســات      ــر مــن نت ــة أعلــى بكثي  ،القبليــة والبعدي

  .ستخدم األسئلة القبلية والبعديةتالتي لم 
نتـــــائج الطـــــالب الـــــذين درســـــوا بأســـــئلة مـــــصاحبة بعديـــــة فـــــي  -4

البعديـة أعلـى مـن نتـائج الطـالب          االختبارات التي تضمنت األسئلة     
الذين درسوا بأسئلة مصاحبة قبلية فـي االختبـارات التـي تـضمنت            

  .األسئلة القبلية
 إجمـاًال، ُوِجـدت النتيجـة ذاتهـا بفـروق دالـة       ،في غالبيـة الدراسـات     -5

  .إحصائيًا
تؤيد نتـائج الدراسـات التـي أجراهـا المنظـرون المعرفيـون النتـائج               -6

  (Phillips, 1974)ل فلـــــيس فقـــــد توصـــــ. المـــــذكورة أعـــــاله
بالمقارنـــة بـــين مجمـــوعتين مـــن الطـــالب إحـــداها ذات قـــدرات    -

 -عامــة متوســطة، والثانيــة ذات قــدرات عامــة أدنــى مــن المتوســط   
(Phillips)     ــرة قــد تحــسن بدرجــة ــى أن أداء المجموعــة األخي  إل

ملحوظة عندما ُعرضت علـيهم مـادة دراسـية عرضـًا شـفهيًا أعقبـه               
ة عــن معلومــات محــددة فــي المــادة الدراســية،  تقــديم أســئلة بعديــ

واســتنتج أن تحــسن أداء هــذه المجموعــة يعــود إلــى أثــر األســئلة  
 أن األســئلة البعديــة (Ricards, 1973)وصــرح ركــاردز . البعديــة

على مستوى الفهـم الـشامل قـد أحـدثت زيـادة فـي الـتعلم بدرجـة                  
. يةذات داللـــة إحـــصائية بالنـــسبة لفئـــة المـــادة الدراســـية العرضـــ      

 مـن دراسـة أجراهـا علـى     (Sanders, 1973) سـاندرز  واسـتنتج  
مجمــوعتين مــن الطــالب مــن ذوي القــدرات العامــة المنخفــضة أن   
ــى مــن أداء        ــة كــان أعل ــي تعلمــت بأســئلة بعدي أداء المجموعــة الت
  المجموعـــــة التـــــي تعلمـــــت بأســـــئلة قبليـــــة فـــــي اختبـــــار مـــــؤخر  

(Delayed Test) .  
ســـــئلة المـــــصاحبة القبليـــــة وهكـــــذا يمكـــــن أن نـــــستنتج أن لأل

ــر ــة أثـ ــا ، فـــي تـــسهيل تعلـــم الطـــالب  داًالًاوالبعديـ ــاظ بمـ  واالحتفـ
  .تعلموه من المواد الدراسية المطبوعة أو المكتوبة

  :دراسات األسئلة المصاحبة في الوسائل التعليمية: ثالثًا
ــي اســتخدمت األســئلة المــصاحبة فــي        ــائج الدراســات الت تؤكــد نت

،  رغـم قلتهـا    - عـدا الحاسـوب    -وسـائل التعليميـة     األنواع المختلفة مـن ال    
ــرًاأن لألســئلة المــصاحبة دور   فــي تــسهيل تعلــم الطــالب مــن هــذه     ًا كبي

هنـاك دراسـتان أجريتـا      ،  تعليمية على أنه ، فبالنسبة للتليفزيون . الوسائل
، )(Combs 1974 أجرى كـومز إذباستخدام األسئلة المصاحبة القبلية، 

جلت علــى أشــرطة فيــديو وُوضــع فــي    دراســة باســتخدام محاضــرات سـُـ  
بداية هذه األشـرطة أسـئلة قبليـة، وفـي نهايـة نـسخة ثانيـة منهـا ُوضـعت             
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وكانــت . أســئلة بعديــة، وفــي النــسخة الثالثــة لــم توضــع أســئلة مــصاحبة    
ــن         ــت مــ ــي تعلمــ ــة التــ ــصالح المجموعــ ــة لــ ــروق دالــ ــود فــ ــة وجــ النتيجــ

، ى برتـو  وأجـر . المحاضرات المسجلة على أشرطة فيـديو بأسـئلة قبليـة         
  Bertou, P., Clasen E. R., and Lambert)والمبـرت  ، وكالسـن 

P., 1972)وحـديثًا أجـرى   .  وحصلوا على النتائج ذاتها، دراسة مماثلة
دراســة علــى طــالب كليــة المعلمــين بجــازان، اســتخدم  ) 2003زكــري، (

 وقد وجد فروقـًا     بة قبلية وبعدية على أشرطة فيديو،     فيها أسئلة مصاح  
 عـن ئيًا لصالح المجموعة التي درسـت بأسـئلة مـصاحبة قبليـة            دالة إحصا 

ــة، والمجموعــة        كــل مــن المجموعــة التــي درســت بأســئلة مــصاحبة بعدي
 بالنــسبة لنتــائج ،التــي درســت بــدون أســئلة مــصاحبة فــي شــريط الفيــديو 

كــل مــن االختبــار البعــدي واختبــار االحتفــاظ، حيــث وجــد أن الطــالب         
 المــصاحبة القبليــة قــد احتفظــوا بمــا   الــذين تعلمــوا باســتخدام األســئلة 

 والمجموعـة التـي لـم    ،تعلموه أكثـر مـن المجموعـة ذات األسـئلة البعديـة        
  .تستخدم أسئلة مصاحبة بفروق دالة إحصائيًا

أمــا نتــائج الدراســات التــي أجريــت باســتخدام األســئلة المــصاحبة    
 إذ فكانـت مـشجعة،   S(lide-Tapes)على الـشرائح الـشفافة مـع الـصوت      

 فروقـًا  (Dayton and Schwier, 1978)كل من ديتون وشواير وجد 
 التــي درســت بهــذه الوســيلة التعليميــة   ،دالــة إحــصائيًا بــين المجموعــات 

واستخدمت األسئلة المـصاحبة القبليـة والبعديـة لـصالح المجموعـة ذات           
 (Dayton, 1972)وحـصل كـل مـن ديتـون     . األسـئلة المـصاحبة القبليـة   

 دراستين مختلفتـين علـى النتيجـة ذاتهـا التـي      فيLavin,1976) (والفن 
تؤكد زيادة كمية التعلم من هذه الوسيلة باسـتخدام األسـئلة المـصاحبة             

وكانـــت نتـــائج الدراســـات التـــي اســـتخدمت األســـئلة المـــصاحبة . القبليـــة
القبليــة والبعديـــة فـــي دروس مـــسجلة علـــى أشـــرطة ســـمعية قـــد أكـــدت  

تخدام األســـئلة المـــصاحبة زيـــادة كميـــة الـــتعلم مـــن هـــذه الوســـيلة باســـ  
 ,Boyce and Sime) وجـد كـل مـن بـويس وسـايم      إذالقبليـة خاصـة،   

 فروقــًا دالــة إحــصائيًا تعــزى إلــى اســتخدام األســئلة القبليــة فــي     (1969
وكـــذلك وصـــل كـــل مـــن  . الـــدروس المـــسجلة علـــى األشـــرطة الـــسمعية 

 إلـى النتيجـة   (Phillips, 1973)  وفيلـبس  Sanders, 1973) (ساندرز 
  .تهاذا

أمـــا بالنـــسبة لألفـــالم الـــسينمائية فـــإن مـــن أقـــدم الدراســـات التـــي  
فـــــي األفـــــالم ) بعديـــــة /قبليـــــة(بحثـــــت فـــــي دور األســـــئلة المـــــصاحبة  

الـــسينمائية، تلـــك الدراســـات التـــي أجراهـــا مجموعـــة مـــن البـــاحثين فـــي 
 كــان فيمــا إذا تركــز اهتمــام البــاحثين  إذ األمريكيــة، (Yale)جامعــة يــل 

مــصاحبة فــي األفــالم الــسينمائية أو الخــتالف موقعهــا  لوجــود األســئلة ال
في الفيلم دور كبير في تحفيز المتعلم أو زيادة مشاركته في الـتعلم مـن               

ــة     ــروق دال ــم توجــد ف ــسينمائي، ول ــيلم ال ــين المجموعــات   إحــصائيًاالف  ب
  المختلفـــــة التـــــي تعلمـــــت بوجـــــود األســـــئلة المـــــصاحبة فـــــي األفـــــالم،   

  مــــــــــن الفــــــــــيلم ) بعديــــــــــة/قبليــــــــــة(أو لموقــــــــــع هــــــــــذه األســــــــــئلة   
(Yale University Study, 1947).  

 (Kanton, 1960)وفـــي الدراســـات الالحقـــة لكـــل مـــن كـــانتون  
ــوك  ــصاحبة أو    (Vuke, 1963)وفـ ــئلة المـ ــان لألسـ ــا إذا كـ ــة مـ  لمعرفـ

مــن األفــالم الــسينمائية دور فــي تــسهيل الــتعلم  ) بعديــة/قبليــة(لموقعهــا 
ــيلة    ــذه الوسـ ــن هـ ــم مـ ــا لـ ــدا أيـــ فإنهمـ ــروقة يجـ ــين    فـ ــصائيًا بـ ــة إحـ  دالـ

ــة  ــذكر أن الدراســات    . المجموعــات المختلف ــاكلومــن الجــدير بال ــي  ه الت
أجريــت علــى األفــالم الــسينمائية مــع األســئلة المــصاحبة اتبعــت تــصميمًا   
تعليميـًا واحــدًا فـي إنتــاج المــادة الدراسـية واألســئلة المـصاحبة لهــا فــي     

ضــافة األســئلة  وذلــك بأخــذ أجــزاء مــن فــيلم ســينمائي جــاهز وإ ،األفــالم
  .المصاحبة القبلية والبعدية إليها

تـسهل األسـئلة المـصاحبة القبليـة         :الفرضية األولـى   :فرضيات الدراسة 
أو البعديـــة فـــي المـــادة الدراســـية المـــسجلة علـــى وســـيلة       

وتزيـــد مـــن مـــدة ، تعلـــم الطـــالب) شـــريط ســـمعي(تعليميـــة 
ــذه الوســـيلة        ــن هـ ــالب مـ ــؤالء الطـ ــه هـ ــا تعلمـ االحتفـــاظ بمـ

 أكثــر مــن عــدم اســتخدام هــذه األســئلة المــصاحبة    الــسمعية
  .القبلية أو البعدية

   ال توجــــد فــــروق دالــــة إحــــصائيًا عنــــد مــــستوى  :الفرضــــية الثانيــــة
)α = 0.01 (      بـــــين كميـــــة مـــــا تعلمتـــــه واحتفظـــــت بـــــه

تعلمت مـن وسـيلة تعليميـة       ، األولى: ن من الطالب  امجموعت
) ةلغـة إنجليزيـ   (ُسـجلت عليـه مـادة دراسـية         ) شريط سمعي (

ــة  ــة؛ والثانيــ ــئلة مــــصاحبة قبليــ ــيلة  ، بأســ تعلمــــت مــــن الوســ
  .التعليمية ذاتها ولكن بأسئلة مصاحبة بعدية

   :التعريفات اإلجرائية ألهم المفاهيم
مجموعــة مــن األســئلة توضــع مباشــرة فــي  :األســئلة المــصاحبة القبليــة

النــــسخة (بدايــــة المــــادة الدراســــية المــــسجلة علــــى الــــشريط الــــسمعي 
أول مــا يــستمع إليهــا أفــراد عينــة المجموعــة األولــى مــن  وهــي ). األولــى

ــشريط  ــاول المعلومــات التــي ســيتعلمها أ    . هــذا ال ــراد هــذه األســئلة تتن ف
 وهــي ذاتهــا األســئلة المــصاحبة البعديــة،     العينــة مــن المــادة الدراســية،   

واختبـار  ) باشـر مال(وأسئلة كل من االختبارات الثالثـة، القبلـي والبعـدي           
  .االحتفاظ
مجموعـة مـن األسـئلة توضـع مباشـرة بعـد            : المصاحبة البعديـة   األسئلة

 وبعـد  ،)النـسخة الثانيـة  (المادة الدراسـية المـسجلة علـى شـريط سـمعي           
أن يـــستمع أفـــراد عينـــة المجموعـــة الثانيـــة للمـــادة الدراســـية يـــسمعون   
ــراد هــذه         ــا أف ــاول المعلومــات التــي تعلمه بعــدها هــذه األســئلة التــي تتن

دراســية، فهــي آخــر مــا يــسمعونه مــن الــشريط،  المجموعــة مــن المــادة ال
وهذه األسئلة هي األسـئلة المـصاحبة القبليـة ذاتهـا، و هـي أيـضا أسـئلة                  

 .حتفاظوالبعدي واال) باشرمال(ختبارات القبلي اال
الختبــار الفرضــيتين فــي هــذه    :إجــراءات الدراســة وجمــع المعلومــات  

  -:يةالدراسة جمع الباحثان المعلومات وفق اإلجراءات التال
تكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع الطلبـة المقبـولين             :مجتمع الدراسة 

 امـفــي القــسم األدبــي لكليــة المعلمــين فــي الفــصل الدراســي األول للعــ   
طالبــــًا مــــن ) 280( هـــــ وعــــددهم مائتــــان وثمــــانون 1424/هـــــ1422

 وكلهــم مــسجلون فــي مــادة  ، القــسم األدبــي فــيخريجــي الثانويــة العامــة 
التـــي يقـــوم بتدريـــسها الباحـــث الـــرئيس، وهـــؤالء  ،) أ  إنجليـــزي111(

ــراوح عـــدد كـــ    ــعب، يتـ ــينلالطـــالب موزعـــون علـــى خمـــس شـ ــعبة بـ    شـ
طالبــًا، ومواعيــدها فــي الجــدول الدراســي مــن الــسبت إلــى ) 60 – 52(

وللحـصول  . األربعاء، من الساعة الواحـدة ظهـرًا إلـى الثالثـة بعـد الظهـر              
ــة    ــًا ) 40 (تتكــون كــل منهــا مــن  علــى ثــالث مجموعــات متكافئ فقــد طالب
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 فجــاءت قرعــة المجموعــة األولــى ذات ،أجريــت القرعــة بــين هــذه الــُشعب
 وعـــدد طـــالب هـــذه ،األســـئلة القبليـــة علـــى الـــشعبة الثانيـــة يـــوم األحـــد 

طالبــًا؛ وباســتخدام قائمــة األرقــام العــشوائية لـــ كرلنجــر       ) 59(الــشعبة 
(Kerlinger, 1973)  ت ووقعــ ). تجريبيــة(طالبــًا ) 40( ُســحب مــنهم

ــة ذات األســئلة البعديــة فــي الــشعبة الرابعــة يــوم        قرعــة المجموعــة الثاني
طالبـــًا ٌســحبت مـــنهم عينـــة  ) 52(الثالثــاء والعـــدد الكلـــي لهــذه الـــشعبة   

ــة أيـــضاً ( ــن ) تجريبيـ ــألف مـ ــًا ) 40 (تتـ ــشوائية بطالبـ ــام العـ ــة األرقـ  طريقـ
ــوم     . هانفـــس ــسة يـ ــي الـــشعبة الخامـ ــة فـ ــة الثالثـ ــة المجموعـ ووقعـــت قرعـ

 ُســحبت مــنهم عينــة أفــراد ،طالبــًا) 60( والعــدد الكلــي للــشعبة ،األربعــاء
) 40(وعــددهم ،  باســتخدام األرقــام العــشوائية أيــضًا،المجموعــة الثالثــة

ــًا  ــضابطة (طالبـ ــة الـ ــئلة    ) المجموعـ ــتخدام األسـ ــدون اسـ ــت بـ ــي درسـ التـ
  .المصاحبة

طالبـًا  ) 120(تكونت عينة الدراسـة مـن مائـة وعـشرين           : عينة الدراسة 
 الـــــذكور، الحاصـــــلين علـــــى شـــــهادة الثانويـــــة سعوديينالـــــكلهـــــم مـــــن 

ــة ــسم ال/العامـ ــي قـ ــي  األدبـ ــام الدراسـ ـــ1422للعـ ـــ1423/هـ ــراوح ،هـ  وتتـ
ــين   ــارهم بـ ــدره   ) 22 – 18(أعمـ ــط وقـ ــًا بمتوسـ ــًا، ) 19.09(عامـ عامـ

وإال لمـا كـانوا قــد   ، %)110 -% 95(وتقـدر نـسبة ذكـاؤهم بحــوالي    
 الثانويـة   فـي  والنجـاح    وصلوا في تعلمهـم المدرسـي إلـى مـستوى الكليـة           

وبالنــسبة للمــستوى االجتمــاعي . العامــة بتقــدير ال يقــل عــن جيــد جــداً 
يقع أفـراد العينـة فـي الوسـط أو أعلـى قلـيًال، خاصـة وأن الكليـة تـصرف                     

ــًا) 1000(لكــل مــنهم مبلــغ ألــف ريــال    ولــضمان .  مكافــأة شــهرية ،تقريب
همـــا الحـــصول علـــى تكـــافؤ مقبـــول للمجموعـــات الـــثالث فـــي متغيـــرين   

دبــي؛ فــي القــسم األ الثانويــة العامــة فــيالنــسبة المئويــة لنجــاح كــل فــرد  
. ودرجتــه فــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة فــي كــشف درجــات الثانويــة العامــة   

ــادي لمعرفـــة داللـــة الفـــروق بـــين         ــد اســـُتخِدم تحليـــل التبـــاين األحـ وقـ
النتــائج الخاصــة ) 1(ويوضــح الجــدول ، متوســطات المجموعــات الــثالث

  . الثانوية العامةفينسبة المئوية للنجاح بمتغير ال
نتــــائج تحليــــل التبــــاين األحــــادي لداللــــة الفــــروق بــــين   : )1(جــــدول 

ــة الدراســـة   فـــي متغيـــر  متوســـطات المجموعـــات الـــثالث مـــن أفـــراد عينـ
  .دبياألقسم في الالنسبة المئوية للنجاح من الثانوية العامة 

مجموع  مصدر التباين
 مربعاتال

درجات 
 الحرية

 متوسط
 مجموع

 ربعاتمال

 ف الحرجة )ف(

 2 4.63 بين المجموعات
داخــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 المجموعات
19968.04 117 

  119 19972.67 المجموع

2.32  
170.67 

0.0136  4.75  
)0.01(  = α 

 

 عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائيًا بــــين ن الجــــدوليتــــضح مــــ
المجموعــات الــثالث فيمــا يتعلــق بمتغيــر النــسبة المئويــة لنجــاحهم مــن     

ــة   الث ــك ألن قيمـــ ــة وذلـــ ــة العامـــ ــستوى  ) ف(انويـــ ــد مـــ ــسوبة عنـــ   المحـــ
)= α 0.01( ــة وهـــي ) 0.0136(تـــساوي ) 2،117( ودرجتـــي حريـ

ــة   ــغرمن قيمـ ــساوي   ) ف(أصـ ــي تـ ــة التـ ــستوى ) 4.75( الحرجـ ــد مـ  عنـ
ــة  ممــا يعنــي أن المجموعــات الــثالث فــي    ، ودرجتــي الحريــة ذاتهــا الدالل

ومـــن . ا المتغيـــرهـــذه الدراســـة متكافئـــة مـــن حيـــث متغيـــر النـــسبة لهـــذ  
الجــدير بالــذكر أن شــرط القبــول فــي كليــات المعلمــين لألقــسام األدبيــة     

حصول الطالب على نسبة مئوية في النجـاح مـن الثانويـة العامـة ال تقـل                 
  ).درجة1700( من مجموع الدرجات البالغ %) 85(عن 

نتــــائج تحليــــل التبــــاين األحــــادي لداللــــة ) 2(ويوضــــح الجــــدول 
ــطات  ــين متوسـ ــروق بـ ــسبة    الفـ ــثالث بالنـ ــات الـ ــراد المجموعـ ــات أفـ  درجـ

لمتغير درجة كل فرد في مادة اللغة اإلنجليزية مـن واقـع كـشوفاتهم فـي                
بـــين إحـــصائيًا  ويتـــضح منـــه عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة  ،الثانويـــة العامـــة

متوسطات المجموعات الثالث من أفراد العينة بالنسبة لمتغيـر درجـاتهم          
المحـسوبة عنـد درجـي      ) ف(ألنـه قيمـة     وذلك  ، في مادة اللغة اإلنجليزية   

الحرجـة  ) ف(مـة    وهي أصغر من قي    ،)1.68(تساوي  ) 117،  2(حرية  
. ودرجتــي الحريــة ذاتهــا  الداللــة  عنــد مــستوى  )4.75(التــي تــساوي  

وهـذا يعنـي أن المجموعــات الـثالث فــي هـذه التجربـة متكافئــة مـن حيــث       
  .يةمتغير درجة كل فرد من أفراد العينة في اللغة اإلنجليز

نتــــائج تحليــــل التبــــاين األحــــادي لداللــــة الفــــروق بــــين   : )2(جــــدول 
مـــادة  متوســـطات درجـــات أفـــراد العينـــه لمتغيـــر درجـــة كـــل فـــرد فـــي        

  .اقع كشوفاتهم في الثانوية العامةاللغة اإلنجليزية من و
مجموع  مصدر التباين

 مربعاتال
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مجموع

 ربعاتمال

 ف الحرجة )ف(

ــين  بــــــــــــــــــــــــــــــ
 تالمجموعا

80.33 2 40.16 

داخــــــــــــــــــــــــــل 
 المجموعات

2803.32 117 

 119 2883.65 المجموع

23.96 

1.68  4.75  
) 0.01( = α 

 

موضـــوع  :)محتـــوى الـــشريط الـــسمعي(تـــصميم المـــادة الدراســـية 
المــادة الدراســية فــي هــذه التجربــة قطعــة مــن اللغــة اإلنجليزيــة بعنــوان      

"The Good Turn .Deserves Another"فـــردات  وهـــي مـــن م
ــادة   ــوى مـ ــة 111(محتـ ــة انجليزيـ ــرر اإل) أ لغـ ــالب   المقـ ــى طـ ــاري علـ جبـ

ــرئيس   ــوم بتدريـــسها الباحـــث الـ ــة، ويقـ ــادة  . الكليـ وقـــد تـــم تـــصميم المـ
ــية  ــوى( الدراسـ ــة  )محتـ ــيلة التعليميـ ــسمعي (الوسـ ــشريط الـ ــق ) الـ بتطبيـ

نمــوذج للتــصميم التعليمــي طــوره الباحثــان ألغــراض هــذه الدراســة فــي   
  :سب الخطوات التاليةثالثة أشرطة سمعية ح

شريط المادة الدراسية مع األسئلة المصاحبة القبليـة ومدتـه          : أوًال
  :دقيقة) 23(
ود أسئلة فـي بدايـة   واإلشارة إلى وج، عالم الطالب بأهداف الدرس  إ -1

  )دقيقتان.... (...الشريط 
وين مالحظـــاتهم   تعليمـــات للطـــالب عـــن االســـتماع والتركيـــز وتـــد     -2

  )دقيقة واحدة....(
  )ربع دقائقأ..... (...مالئية  استعراض األسئلة القبلية بالسرعة اإل-3
ــة عــن كــل ســؤال فيمــا        -4 ــة األســئلة وترقــب اإلجاب  التأكيــد علــى أهمي

  )دقيقة واحدة......(يتبع
  )خمس دقائق......(قراءة القطعة كاملة بدون شرح  -5
 إعــــــــادة قــــــــراءة القطعــــــــة وشــــــــرح المحتــــــــوى الخــــــــاص بكــــــــل   -6

  )عشر دقائق..(.........هدف
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ــًا ــة     : ثاني ــع األســئلة المــصاحبة البعدي ــادة الدراســية م  -شــريط الم
  :دقيقة) 23(القبلية ومدته 

هايـة  نواإلشارة إلى وجود أسئلة فـي       ، عالم الطالب بأهداف الدرس   إ -1
  )دقيقتان... (........الشريط 

ع والتركيـــز وتـــدوين مالحظـــاتهم    تعليمـــات للطـــالب عـــن االســـتما   -2
  )قة واحدةدقي...(..

  )دقيقة واحدة....(هاية الشريطن التأكيد على أهمية األسئلة في -3
  )خمس دقائق)... (نسخة من التسجيل األول( قراءة القطعة كاملة -4
ي  إعادة قراءة القطعة وشـرح المحتـوى الخـاص بكـل هـدف تعليمـ          -5

  )عشر دقائق..(........ البعديةبدون اإلشارة الصريحة لألسئلة
  ) دقائقأربع( ....... اإلمالئية استعراض األسئلة البعدية بالسرعة -6

شـــريط المـــادة الدراســـية بـــدون أســـئلة مـــصاحبة القبليـــة  : ثالثـــًا
  :دقيقة) 20(ومدته 

  )دقيقتان...........(عالم الطالب بأهداف الدرس وأهميتهاإ -1
  )خمس دقائق( ...)نسخة من التسجيل األول( قراءة القطعة كاملة -2
ألهميـة    إعادة قراءة القطعة وشرح المحتوى مع اإلشـارة الـضمنية       -3

  )ثالث عشرة دقيقة..... (محتوى كل هدف تعليمي سلوكي عام
  :تحكيم تصميم محتوى األشرطة السمعية الثالثة وأدوات القياس

تم عرض محتوى األشرطة السمعية الثالثـة وأدوات القيـاس علـى            
 وثالثـة مـن   ،من قسم الوسائل التعليميةثالثة من أعضاء هيئة التدريس    

وكانــت لبعــضهم . أعـضاء هيئــة التــدريس مـن قــسم التربيــة وعلـم الــنفس   
 ومــستوى ،ســتماع لألشــرطة الثالثــة مالحظــات حــول المــدد الزمنيــة لال  

ــئلة  ــين   . صـــعوبة بعـــض األسـ ــان تلـــك المالحظـــات بعـ وقـــد أخـــذ الباحثـ
  .وتمت التعديالت حسب آراء المحكمين، اإلعتبار

بنــاء علــى التــصميم التجريبــي لهــذه الدراســة ُصــممت    :ات القيــاسأدو
االختبـــــار ) 2 ؛ Pre-testاالختبـــــار القبلـــــي ) 1: ثـــــالث أدوات قيـــــاس

ــدي   ــاظ  ) 3 ؛ Post-testالبعــــــ ــار االحتفــــــ  .Retention-testواختبــــــ
ــان أداتــين      ــى ذلــك اســتخدم الباحث آخــر علــى أنهمــا مــصدر   باإلضــافة إل

ــة   ــراد العينــ ــاللمعلومــــات عــــن أفــ ــة  ) أ: (همــ ــادة اللغــ ــاتهم فــــي مــ درجــ
) ب(الثانويــة القــسم األدبــي؛  مــن المرحلــة اإلنجليزيــة فــي الــسنة الثالثــة 

وتـــم . مجمـــوع درجـــاتهم فـــي اختبـــار الثانويـــة العامـــة القـــسم األدبـــي       
استخدام هاتين األداتين للتأكد من تكافؤ أفـراد العينـة فـي المجموعـات              

  .الثالث
ــار القبلــي  ــار خمــسة مــن نــوع األســئلة    عــدد أســئلة هــذ :االختب ا االختب

ــشر    ــوالي عـ ــة حـ ــوب لإلجابـ ــت المطلـ ــة، والوقـ ــب  يالمقاليـ ــة للطالـ ن دقيقـ
المتوسط، والغرض منه قياس فعالية التوزيع العشوائي ألفراد العينـة فـي        
المجموعات الثالث، ومعرفة خلفية أفراد العينـة فـي موضـوع المحاضـرة             

بــار القبلــي هــي ذاتهــا    وأســئلة االخت. المــسجلة علــى الــشريط الــسمعي   
أســئلة االختبــار البعــدي واختبــار االحتفــاظ، وهــي محــورة مــن األهــداف   
السلوكية التعليميـة العامـة لموضـوع المحاضـرة المـسجلة علـى الـشريط               

  .السمعي

أسـئلة االختبـار البعـدي الخمـسة هـي أسـئلة            :االختبار البعدي المباشـر   
ــا   ــي واالحتفــاظ ذاته ــى    . القبل ــب كــل ســؤال عل  صــفحة لوحــده،  وقــد ُكت

والوقت المحدد لإلجابـة عـن أسـئلته عـشرون دقيقـة للطالـب المتوسـط،                
  .والدرجة النهائية مائة درجة

أسـئلته الخمـسة هـي أسـئلة القبلـي والبعـدي ذاتهـا،               :اختبار االحتفـاظ  
والمدة الزمنية المحددة لإلجابة عن أسـئلته هـي ذات المـدة ، والغـرض                

مـــات التـــي تعلمهـــا أفـــراد العينـــة     منـــه معرفـــة الفـــرق فـــي كميـــة المعلو    
واحتفظوا بها بعد أسبوع من وقت التعلم، والـذي يمكـن أن يعـزى إلـى                

ــة      ،)شــريط ســمعي ( اســتخدام األســئلة المــصاحبة فــي الوســيلة التعليمي
  .وإلى موقع هذه األسئلة قبلية أو بعدية

لكــل مــن أســئلة االختبــار القبلــي والبعــدي واالحتفــاظ صــدق     :الــصدق
ــوى ــذه    هنفــــس المحتــ ــي هــ ــة فــ ــراد العينــ ــن أفــ ــوب مــ ، ألن األداء المطلــ

االختبــارات هــو ذاتــه المطلــوب فــي األهــداف الــسلوكية التعليميــة العامــة  
ــة     ،فــي هــذه المــادة الدراســية   ــم تــصميمها فــي الوســيلة التعليمي ــي ت  الت

وهـو  ، حسب خطوات النموذج الـذي طـوره الباحثـان ألغـراض الدراسـة             
 الـــذي تـــم تحديـــده فـــي األهـــداف مـــا ينـــتج عنـــه تقـــدير صـــادق لـــألداء

  . (Gagne and Briggs,1978)السلوكية التعليمية العامة 
، ، إحـــــصائيًا، لتحقيـــــق الثبـــــات الـــــداخلي ألســـــئلة االختبـــــار :الثبـــــات

ووجــد أن معامــل اإلرتبــاط يـــساوي    ، اســتخدمت معادلــة كرونبــاخ ألفــا    
ــضمان زيــادة ثبــات االختبــار البعــدي بخاصــة،      ). 0.88(  اســتخدمتول

  -:عالجات التاليةالم
وُكتبـت  . مـن أجـل زيـادة الموضـوعية فـي التـصحيح           ، المرة الواحدة  -1

اإلجابـــة النموذجيـــة لكـــل ســـؤال، كمـــا ُصـــمم مفتـــاح تـــصحيح لكـــل 
  .سؤال

 وُأعطيـت لثالثـة     ،قبل التصحيح، ُصورت أوراق اإلجابـة ثـالث صـور          -2
من المحكمين في قسم التربية وعلـم الـنفس بالكليـة لتـصحيحها مـع        

ــاتيح التــصحيح صــورة مــن  ــة   ،  مف . وصــورة مــن اإلجابــات النموذجي
  .وصحح الباحث الرئيس أصول أوراق اإلجابة

 واسـتخدم هـذا     ،ُحسب معدل درجات المصححين األربع لكل إجابـة        -3
  .درجة نهائية لكل فرد من أفراد العينةعلى أنه المعدل 

  :خطوات إجراء التجربة
  ):األسئلة القبلية( المجموعة األولى -1
 قبـل   ،المحاضرة يوم األحـد مـن الواحـدة ظهـرًا إلـى الثالثـة             موعد    -  أ

بدايــة المحاضــرة بعــشر دقــائق حــضر الباحثــان ومعيــد مــن قــسم   
وفي الواحـدة تمامـًا أخبـر       . حجرة الدراسة  الوسائل التعليمية إلى  

الطــالب بــأنهم سيــشاركون فــي   ) الباحــث الــرئيس (مــدرس المــادة  
ــدار مــا يمكــن      ــة مق ــة تتعلــق بمعرف ــة علمي ــه مــن   أتجرب ن يتعلمون

 شريط سـمعي فـي مـادة اللغـة اإلنجليزيـة؛            الوسائل التعليمية وهو  
، وأخبــرهم عــن أهــداف التجربــة، والمقــصود باألســئلة المــصاحبة    

ــه يمكــــن لكــــل طالــــب تــــدوين     واالختبــــار القبلــــي والبعــــدي، وأنــ
  .مالحظاته أثناء االستماع إلى الشريط
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ــان والمعيــ       -  ب ــائق وزع الباحث ــي الواحــدة وســبع دق د أوراق أســئلة ف
ــي   ــار القبلـ ــئلة   (االختبـ ــسة أسـ ــس ورقـــات بخمـ ــى جميـــع  ) خمـ علـ

: ومـن تعليماتـه   . المشاركين وغير المشاركين في التجربة     الطالب
كتابة االسم والـرقم، وكـل طالـب ال يعـرف اإلجابـة عـن أي سـؤال            

وقام الباحثـان والمعيـد     ". ال أعرف اإلجابة  :" يكتب تحت السؤال  
ــاء    ــة الطــالب أثن ــاربمراقب بعــد حــوالي عــشر دقــائق قــدم    . االختب

  .أوراق إجابة االختبار القبلي همجميعالطالب 
ُسمح للطالب بعشر دقائق استراحة، وفي أثناء تلك الفترة ُعزلـت             -ج

أوراق أفــراد العينــة عــن بقيــة أوراق الطــالب غيــر المــشاركين فــي   
  .التجربة

ع الطـالب علـى     ن دقيقة تقريبًاكـان جميـ     يفي الساعة الواحدة وثالث      -د
ا االســــتماع لجهــــاز التــــسجيل لمــــدة ثـــــالث     أومقاعــــدهم، وبــــد  

  .وعشرين دقيقة
 ،فــي الــساعة الثانيــة تمامــًا وزعــت أوراق أســئلة اإلختبــار البعــدي     -هـ

ــار الــذي        ــاء االختب ــة أثن ــة الدقيق ــد بالمراقب ــان والمعي ــام الباحث وق
  .كانت مدته عشرين دقيقة

ــة وثــالث وعــشري      -و ن دقيقــة ســلم الطــالب أوراق   فــي الــساعة الثاني
ــاب فــي        ــرئيس علــى الطــالب عــدم الغي ــاتهم، وأكــد الباحــث ال إجاب

  .األسبوع القادم ألي سبب كان
  : المجموعة الثانية ذات األسئلة البعدية -2

موعد المحاضرة يوم الثالثاء مـن الواحـدة ظهـرًا إلـى الثالثـة بعـد          
ــر ــد   ،الظهـ ــان والمعيـ ــرة حـــضر الباحثـ ــة المحاضـ ــل بدايـ ــة  ، قبـ وبالطريقـ
تبـار  اخإجـراء   واإلجـراءات التـي اتبعـت مـع المجموعـة األولـى تـم            نفسها

ستماع إلى الشريط لمدة ثـالث وعـشرين        هذه المجموعة، ثم اال   ) قبلي(
 وُعزلـت أوراق أفـراد العينـة عـن          ،وبعـد ذلـك تـم إختبـارهم بعـدياً         ، دقيقة

  .بقية أوراق الطالب غير المشاركين في التجربة
  ):بدون أسئلة(الثالثة  المجموعة -3

موعد المحاضرة يوم األربعاء من الواحـدة ظهـرًا إلـى الثالثـة بعـد         
والـشروط التـي اتبعـت مـع المجمـوعتين          ها  نفـس الطريقـة   ب و ،أيـضاً  الظهر

 وُعزلت أوراق إجابات أفـراد العينـة عـن          ، أجريت التجربة  ،األولى والثانية 
  .تجربةبقية أوراق إجابات الطالب غير المشاركين في ال

ــام      ــي أيــ ــاء األول وفــ ــن اللقــ ــبوع مــ ــد أســ ــاء  (بعــ ــد والثالثــ األحــ
 وقبل  بداية كل محاضرة حضر الباحثان والمعيـد وأجريـت            ،)واألربعاء

اختبارات االحتفـاظ الثالثـة بـنفس أسـلوب االختبـار البعـدي مـن التنظـيم                 
 وُعزلـــت أوراق أفـــراد العينـــة عـــن بقيـــة أوراق الطـــالب غيـــر   ،والمراقبـــة
  . في التجربة في المجموعات الثالثالمشاركين

 العينــــة فــــي د أفــــرامــــنلــــم يجــــب أحــــد   :نتــــائج االختبــــار القبلــــي 
ــة     المجموعــــات الــــثالث عــــن أســــئلة االختبــــار القبلــــي الخمــــسة إجابــ

ــم توجــد    . صــحيحة، وحــصل كــل مــنهم علــى صــفر    ــه ل وهــذا يعنــى أن
هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى يعنـى             ، بينهم فروق دالـة إحـصائياً     

  .قد تحقق بين المجموعات الثالث أن التكافؤهذا 
  :النتائج

  ):المباشر(نتائج االختبار البعدي 

إذا :  مـــا يلــــي تـــنص الفرضـــية األولـــى فـــي هـــذه الدراســـة علـــى       
اســـُتخدمت األســـئلة المـــصاحبة للمـــادة الدراســـة المـــسجلة فـــي وســـيلة  

 فإنها ستسهل تعلم الطالب مـن هـذا الـشريط،    ،)شريط سمعي(تعليمية  
د من االحتفاظ بما تعلمه هؤالء الطـالب مـن هـذه الوسـيلة أكثـر                وستزي

  .من عدم استخدام هذه األسئلة المصاحبة
توجـد فـروق دالـة إحـصائيًا       :  مـا يلـي    وتنص الفرضية الثانية علـى    

بــــين كميــــة مــــا تعلمتــــه واحتفظــــت بــــه ) α  =0.01(عنــــد مــــستوى 
ط شــري (ن مــن الطــالب، األولــى تعلمــت مــن وســيلة تعليميــة       امجموعتــ
بأســئلة مــصاحبة  ) لغــة إنجليزيــة (ة يُســجلت عليــه مــادة دراســ   ) ســمعي

  .قبلية، والثانية تعلمت من الوسيلة التعليمية ذاتها ولكن بأسئلة بعدية
والختبــار هــاتين الفرضــيتين تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين    
ــثالث مــن حيــث         ــين متوســطات المجموعــة ال ــروق ب ــة الف األحــادي لدالل

 وكذلك من حيث موقع هـذه       ،لمصاحبة أو عدم وجودها   وجود األسئلة ا  
  .بعدية/ األسئلة، قبلية 

الخـاص بنتـائج االختبـار البعـدي، قبـول        ) 3(ويتضح من الجـدول     
بـين   ) α = 0.01(الفرضيتين وذلك لوجود فروق دالة عنـد مـستوى        

المجموعــة األولــى ذات األســئلة المــصاحبة القبليــة، والمجموعــة الثانيــة    
 المــصاحبة البعديــة، والمجموعــة الثالثــة التــي لــم تــستخدم   ذات األســئلة

التـي حـصلنا عليهــا   ) ف(أسـئلة مـصاحبة ال قبليـة وال بعديـة، ألن قيمـة      
   عنـــــد درجتـــــي حريـــــة) 13.08(مـــــن المعالجـــــة اإلحـــــصائية تـــــساوي 

) 4.75(الحرجـة التـي تـساوي       ) ف( وهي أكبر مـن قيمـة       ) 117 ،   2(
ــة و در) α   =0.01(عنــد ذات المــستوى    ،)117، 2(  جتــي الحري

أي أنه يمكن القول بوجود اختالف بين كميـة مـا تعلمتـه كـل مـن أفـراد                 
  ، وهـــذه الفـــروق يمكـــن أن تعـــزى إلـــىالعينـــة فـــي المجموعـــات الـــثالث

وجــود أو عــدم وجــود األســئلة المــصاحبة للمــادة الدراســية المــسجلة       
 وقــد تعــزى هــذه الفــروق إلــى موقــع هــذه األســئلة    ،علــى شــريط ســمعي 

ــة  ــة أو بعديـ ــصالح أيـــ   . قبليـ ــروق ولـ ــذه الفـ ــة هـ ــن  ةولمعرفـ ــة مـ  مجموعـ
  .لتحديد ذلك) ت(مجموعات التجربة الثالث ُطبق اختبار 

نتائج تحليل التبـاين األحـادي بالنـسبة السـتخدام األسـئلة            : )3(جدول  
األسـئلة قبليـة أو بعديـة فـي          المصاحبة أو عدم استخدامها وموقـع هـذه       

  ختبار البعديالوسيلة التعليمية في اال
مجموع  مصدر التباين

 مربعاتال
درجات 
 الحرية

 متوسط مجموع
 ربعاتمال

 ف الحرجة )ف(

بـــــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

3156.06 2 1578.02 

داخـــــــــــــــــــــــــل 
 المجموعات

14111.87 117 

 119 17267.97 المجموع

120.61 

13.08  
  

4.75  
= α) 0.01(  

 

)α  =0.01 (و درجتـــــي الحريـــــة )أي أنـــــه يمكـــــن، )117، 2 
القــول بوجــود اخــتالف بــين كميــة مــا تعلمتــه كــل مــن أفــراد العينــة فــي     
المجموعات الثالث، وهـذه الفـروق يمكـن أن تعـزى إلـى وجـود أو عـدم                  
وجـــود األســـئلة المـــصاحبة للمـــادة الدراســـية المـــسجلة علـــى شـــريط        

.  وقد تعزى هذه الفروق إلى موقع هذه األسئلة قبلية أو بعديـة            .سمعي
 مجموعــة مــن مجموعــات التجربــة    ة ولــصالح أيــ ولمعرفــة هــذه الفــروق  

  .لتحديد ذلك) ت(الثالث تعود ُطبق اختبار 



 طبيقي و زكري

 75

  :نتائج هذا االختبار في ثالث مقارنات) 4(ويوضح الجدول 
مقارنة متوسط درجات المجموعة األولـى ذات األسـئلة المـصاحبة            -1

القبلية مـع متوسـط درجـات المجموعـة الثالثـة التـي لـم توضـع لهـا                   
، والهـدف مـن     )المجموعة الضابطة بدون أسئلة      (أسئلة مصاحبة 

هذه المقارنة هو معرفة ما إذا كـان السـتخدام األسـئلة المـصاحبة           
أثر في تسهيل التعلم، وبالتالي تنتج الفروق في كميـة الـتعلم بـين               

  .هاتين المجموعتين
المجموعـة التجريبيـة    ( مقارنة متوسط درجـات المجموعـة الثانيـة          -2

ــة  ــ) الثابتـ ــع متوســـط درجـــات   ذات األسـ ــة مـ ئلة المـــصاحبة البعديـ
ــة أيـــضًا   والهـــدف مـــن هـــذه  ). بـــدون أســـئلة ( المجموعـــة الثالثـ

المقارنة هو تأكيد ما إذا كان لألسـئلة المـصاحبة أثـر فـي تـسهيل          
  .التعلم

مقارنة متوسط درجات المجموعة األولـى ذات األسـئلة المـصاحبة            -3
ــة ذات     ــة الثانيــ ــع متوســــط درجــــات المجموعــ ــة مــ ــئلة القبليــ األســ

والهـدف مـن هـذه المقارنـة هـو معرفـة مـا إذا               . المصاحبة البعديـة  
كان لموقع األسئلة المصاحبة القبليـة أثـر أكبـر فـي تـسهيل الـتعلم                

  .من األسئلة المصاحبة البعدية أم العكس هو الصحيح
المتوســـطات واإل نحرافـــات المعياريـــة وعـــدد أفـــراد كـــل : )4(جـــدول 

بـين متوسـطات هـذه        المقارنـات الـثالث    الناتجـة مـن   ) ت(مجموعة وقيم   
المجموعــات بالنــسبة لوجــود أو عــدم وجــود األســئلة المــصاحبة وكــذا     

  )بعدية/قبلية(موقعها 
رقم 
  المقارنة

مجموعات 
 المقارنة

االنحراف   المتوسط  ن
  المعياري

قيم 
  مستوى الداللة   )ت(

1  
المجموعة 

  األولى
 مع الثالثة

40  
40  

43.25  
30.25  

6.71  
  0.01دالة عند   6.71  8.34

2  
المجموعة 

  الثانية
 مع الثالثة

40  
40  

37.45  
30.25  

9.68  
  0.01دالة عند   3.34  8.34

3  
المجموعة 

  األول
 مع الثانية

40  
40  

43.25  
37.45  

6.71  
  0.01دالة عند   3.41  8.34

وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائيًا فــــي  ) 4(يتــــضح مــــن الجــــدول 
قارنـة األولـى توجـد فـروق        ففـي الم  . المقارنات الثالث في كمية الـتعلم     

ــة    ــئلة المـــصاحبة القبليـ ــة األولـــى ذات األسـ وبـــين دالـــة بـــين المجموعـ
ألن ؛ ة األولـــىـالح المجموعــــلـــص) بـــدون أســـئلة (المجموعـــة الثالثـــة 

  وعنــــد مـــــستوى ) 78(المحــــسوبة عنـــــد درجــــة حريـــــة   ) ت(قيمــــة  
)α = 0.01 ( تــساوي)ــر مــن قيمــة   ) 6.71 الحرجــة ) ت(وهــي أكب

ــساوي   ــي تـ ــي أن     ) 2.39(التـ ــذا يعنـ ــا، وهـ ــة ذاتهـ ــة الحريـ ــد درجـ عنـ
) شــريط ســمعي(اســتخدام األســئلة المــصاحبة فــي الوســيلة التعليميــة  

 ويـؤدي إلـى تعلــم كميـة أكبــر    ،يـسهل تعلـم الطــالب مـن هـذه الوســيلة    
من المادة الدراسـية مـن كميـة الـتعلم التـي اكتـسبتها مجموعـة مكافئـة            

م فيـه أسـئلة مـصاحبة    من الطالب تعلمت من شريط سمعي لم ُتستخد      
وتتعـــزز هـــذه النتيجـــة مـــن المقارنـــة الثانيـــة فـــي . ال قبليـــة وال بعديـــة

ــم   ــئلة   ) 4(الجـــــدول رقـــ ــة ذات األســـ ــة الثانيـــ ــين المجموعـــ ــاله بـــ أعـــ
ــة     ــين المجموعــة الثالث ــة وب ــدون أســئلة (المــصاحبة البعدي  لوجــود ،)ب

فروق دالة احصائيًا بين المجموعتين لصالح المجموعة الثانية، حيـث          
عنـــــد ) 78(بدرجـــــة حريـــــة ) 3.34(المحـــــسوبة ) ت(بلغـــــت قيمـــــة 

الحرجـة المـذكورة   ) ت(وهـي أكبـر مـن قيمـة      ) α = 0.01(مستوى  
أعاله للمقارنات الثالث، وهـذا يؤكـد أن اسـتخدام األسـئلة المـصاحبة          
فــي الــشريط الــسمعي يــسهل الــتعلم مــن هــذا الــشريط أكثــر مــن عــدم   

كـن اسـتنتاجه مـن المقـارنتين        استخدام األسئلة المصاحبة وهذا ما يم     
توضــح ) 4(ومــن الجــدول  . أعــاله) 4(األولــى والثانيــة فــي الجــدول   

المقارنة الثالثة وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة األولـى ذات      
 وبـــين المجموعـــة الثانيـــة ذات األســـئلة    ،األســـئلة المـــصاحبة القبليـــة  

لة المــصاحبة المــصاحبة البعديــة لــصالح المجموعــة األولــى ذات األســئ 
بدرجـة حريـة تـساوي      ) 3.41(المحـسوبة   ) ت( بلغت قيمة    إذالقبلية  

الحرجـة  ) ت(وهي أكبر من قيمـة  ) α = 0.01( عند مستوى) 78(
ومن نتيجة هذه المقارنة يمكـن أن نـستنتج أن لموقـع            . السابق ذكرها 

األسئلة المصاحبة القبلية أثر في تسهيل التعلم من الوسيلة التعليمية          
وبالتـالي يكتـسب المتعلمـون مـن هـذه الوسـيلة كميـة             )  سـمعي  شريط(

 التــي يتعلمهــا ،مــن المــادة الدراســية أكبــر مــن كميــة المــادة الدراســية  
  .المتعلمون من الوسيلة التعليمية ذات األسئلة المصاحبة البعدية

نتـائج  ) 5(ويوضـح الجـدول      :نتائج اختبار االحتفـاظ بمـا تـم تعلمـه         
 الختبـــــار االحتفـــــاظ ،للمجموعـــــات الـــــثالثتحليــــل التبـــــاين األحـــــادي  

(Retention–test)    بمــا تــم تعلمــه بعــد أســبوع مــن عمليــة الــتعلم مــن 
  ).شريط سمعي(الوسيلة التعليمية 

نتائج تحليل التبـاين األحـادي بالنـسبة السـتخدام األسـئلة            : )5(جدول  
فـي  ) بعديـة / قبليـة (األسـئلة    المصاحبة أو عدم استخدامها وموقـع هـذه       

  ة التعليمية في اختبار االحتفاظالوسيل
مجموع  مصدر التباين

 مربعاتال
درجات 
 الحرية

 متوسط مجموع
 ربعاتمال

 ف الحرجة )ف(

بــــــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

772.45 2 386.23 

داخــــــــــــــــــــــــــل 
 المجموعات

5274.22 117 

 119 6046.67 المجموع

45.10 

8.56  4.75  
= α) 0.01(  

 

 إحـــصائيًا بـــين  وجـــود فـــروق دالـــة)5(لجـــدول ايتـــضح مـــن هـــذا
عنــد )8.56(المحــسوبة تــساوي  ) ف( ألن قيمــة ؛المجموعــات الــثالث 

وهــي أكبـر مـن قيمــة   ) 117و2(ودرجتـي حريـة   ) α = 0.01(وى تمـس 
)  ودرجتـي الحريـة    α(وى  تعنـد مـس   )4.75(الحرجة التـي تـساوي      ) ف(

ممــا يعنــي وجــود فــروق فــي كميــات المعلومــات التــي احــتفظ بهــا ، ذاتهــا
شريط الــسمعي قبــل ك المعلومــات التــي تعلموهــا مــن الــتلــ، فــراد العينــةأ

ولمعرفة مقـادير هـذه الفـروق التـي قـد تعـزى             . ختبارأسبوع من هذا اال   
أو لموقـع هـذه     ، هاوتحديـد  إلى وجود أوعدم وجود األسئلة المـصاحبة      

ــئلة  ــةقبل(األسـ ــة/ يـ ــة  ) بعديـ ــيلة التعليميـ ــي الوسـ ــري فـ ــار ا أجـ ) ت(ختبـ
  .ات الثالثللموازنة بين متوسطات المجموع

  :مقارنات) في ثالث ) ت(ختبار انتائج ) 6(ويوضح الجدول 
مقارنة متوسط درجات المجموعة األولـى ذات األسـئلة المـصاحبة            -1

 التـي لـم توضـع لهـا     ،القبلية مع متوسط درجـات المجموعـة الثالثـة      
والهـدف مـن   ).  بدون أسئلة-المجموعة الضابطة (أسئلة مصاحبة   
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ا إذا كـان السـتخدام األسـئلة المـصاحبة       هذه المقارنة هو معرفة م    
أثر في زيادة مـدة احتفـاظ المتعلمـين بمـاتعلموه ، وبالتـالي تنـتج                

  .الفروق في كمية التعلم بين هاتين المجموعتين
مقارنة متوسط درجات المجموعـة الثانيـة ذات األسـئلة المـصاحبة            -2

ــضًا       ــة أيـ ــة الثالثـ ــات المجموعـ ــط درجـ ــع متوسـ ــة مـ ــدون (البعديـ بـ
 والهدف من هذه المقارنة هو تأكيـد مـا إذا كـان لألسـئلة               ).أسئلة

  .تعلموه المصاحبة أثر في زيادة مدة احتفاظ المتعلمين بما
مقارنــــــة متوســــــط درجــــــات المجموعــــــة األولــــــى ذات األســــــئلة   -3

ــة ذات     ــة الثانيـ ــع متوســـط درجـــات المجموعـ ــة مـ المـــصاحبة القبليـ
 هـو معرفـة     والهدف مـن هـذه المقارنـة      . األسئلة المصاحبة البعدية  

مــا إذا كــان لموقــع األســئلة المــصاحبة القبليــة أثــر أكبــر فــي زيــادة 
مدة احتفاظ المتعلمين بماتعلموه مـن األسـئلة المـصاحبة البعديـة            

  .أم العكس هو الصحيح
ينــــة فــــي كــــل مجموعــــة والمتوســــطات  عــــدد أفــــراد الع: )6(جــــدول 

جـــة مـــن النات) ت( وقـــيم،حتفـــاظ واالنحرافـــات المعياريـــة فـــي اختبـــار اال
  المقارنات الثالث بين متوسطات هذه المجموعات

رقم 
  المقارنة

مجموعات 
 المقارنة

االنحراف   المتوسط  ن
  المعياري

قيم 
 مستوى الداللة   )ت(

1  
المجموعة 

  األولى
 مع الثالثة

40  
40  

38.72  
22.53 

5.78  
  0.01دالة عند  9.55  9.03

2  
المجموعة 

  الثانية
 مع الثالثة

40  
40  

29.91  
22.53 

8.24  
  0.01دالة عند  3.82 9.03

3  
المجموعة 

  األول
 مع الثانية

40  
40  

38.72  
29.91 

5.78  
  0.01دالة عند  5.54 8.24

وجود فروق دالة إحصائيًا في المقارنـات       ) 6(يتضح من الجدول    
الثالث فـي كميـة المعلومـات التـي احـتفظ بهـا أفـراد المجموعـات الـثالث            

األولــى بــين المجموعــة األولــى  ففــي المقارنــة ). α  = 0.01( عنــد 
توجـد فـروق دالـة إحـصائيًا لـصالح          ) بدون أسئلة   ( والمجموعة الثالثة   

) 78(المحــسوبة عنــد درجــة حريــة    ) ت(المجموعــة األولــى ألن قيمــة   
 وهــي أكبــر مــن قيمــة ،)9.55(تــساوي ) α = 0.01(وعنــد مــستوى 

ريـة  عند مستوى الداللة ودرجـة الح  ) 2.39(الحرجة التي تساوي    ) ت(
ن أفـراد المجموعـة األولـى ذات األسـئلة     إذاتها، وعليه فإنه يمكن القـول    

احتفظوا بكمية مـن المعلومـات بعـد مـرور أسـبوع مـن تعلمهـا أكبـر مـن                    
، )بـدون أسـئلة   (تلك المعلومات التي احتفظ بها أفراد المجموعة الثالثـة          

وأن هـــذه الفـــروق تعـــزى إلـــى وجـــود األســـئلة المـــصاحبة فـــي الوســـيلة  
وهـــذا يعنـــي أن اســـتخدام األســـئلة المـــصاحبة فـــي الوســـيلة  . عليميـــةالت

يــؤدي إلــى زيــادة مــدة احتفــاظ المتعلمــين      ) شــريط ســمعي (التعليميــة 
بمــاتعلموه مــن هــذه الوســيلة أكبــر مــن مــدة احتفــاظ ماتعلمتــه مجموعــة  
مكافئــة مــن الطــالب تعلمــت مــن ذات الوســيلة ولكــن لــم ُتــستخدم فيهــا      

ي المقارنـة الثانيـة بـين المجموعـة الثانيـة ذات           وفـ . أسئلة مصاحبة قبليـة   
ــة     ــين المجموعــة الثالث ــة وب  تظهــر ،أيــضًا) بــدون أســئلة (األســئلة البعدي

وعنـد مـستوى    ) 78(المحـسوبة عنـد درجـة حريـة         ) ت(، النتيجة ذاتهـا  
)α = 0.01 (  تساوي)الحرجة التـي   ) ت(وهي أكبر من قيمة     ) 3.82

ــة ودر ) 2.39(تـــساوي  ــا عنـــد مـــستوى الداللـ ــة ذاتهـ وهـــو . جـــة الحريـ
ســواء ، مايؤكــد أن اســتخدام األســئلة المــصاحبة فــي الــشريط الــسمعي   

 بعديــــة يــــؤدي إلــــى زيــــادة مــــدة احتفــــاظ المتعلمــــين   مكانــــت قبليــــة أأ
 أكثر من عدم استخدام األسـئلة المـصاحبة         ،بماتعلموه من هذه الوسيلة   

 أثـر  قـارنتين أن متحليـل تتـائج هـاتين ال    يوضـح   و. في هذه هذه الوسـيلة    
ــة    ــيلة التعليميـ ــئلة المـــصاحبة فـــي الوسـ ثابـــت ) الـــشريط الـــسمعي(األسـ

  .بمرور الوقت
توضـــح المقارنـــة الثالثـــة وجـــود فـــروق دالـــة   ) 6(ومـــن الجـــدول 

 وبــين ،إحــصائيًا بــين المجموعــة األولــى ذات األســئلة المــصاحبة القبليــة 
المجموعــة الثانيـــة ذات األســـئلة المـــصاحبة البعديـــة لـــصالح المجموعـــة  

ــة   األ ــى ذات األســئلة المــصاحبة القبلي بدرجــة ) 3.41(تــساوي ) ت(، ول
ــة  ــة    ،)0.01= (αو ) 78(حريــ ــن قيمــ ــر مــ ــي أكبــ ــة ) ت( وهــ الحرجــ

 زيـادة  كأي أن هنـا . عند مستوى الداللة ودرجة الحرية ذاتها  ، )2.39(
في كمية المعلومات التي احتفظ بهـا أفـراد عينـة المجموعـة األولـى ذات                

بليــة مــن كميــة المعلومــات التــي احــتفظ بهــا أفــراد  األســئلة المــصاحبة الق
ــة     ــة األســئلة المــصاحبة البعدي ــة المجموعــة الثاني ــادة  ، عين وأن هــذه الزي

الـشريط  (وسـيلة التعليميـة     تعزى لموقع األسئلة المـصاحبة القبليـة فـي ال         
 أي أن األســـئلة المـــصاحبة القبليـــة تـــؤدي إلـــى زيـــادة فـــي       ،)الـــسمعي

 وأن ، أكثـر مــن األســئلة المــصاحبة البعديــة حتفـاظ بمــا تعلمــه الطــالب اال
سـبعة  (أثر موقـع األسـئلة القبليـة مـن هـذه الوسـيلة ثابـت بمـرور الوقـت                    

  ).أيام
تشير نتائج هذه الدراسـة إلـى أن أفـراد المجموعـة األولـى          : المناقشة

والثانية الذين تعلموا من الشريط السمعي باألسئلة المصاحبة القبلية         
أعلــى مــن  ) مباشــر(متوســطات اختبــار بعــدي  قــد أحــرزوا  ، والبعديــة
 الـذين   ،ألفـراد المجموعـة الثالثـة     ) المباشـر (ختبار البعـدي    اال متوسط

ومـع  . تعلموا مـن الـشريط الـسمعي ذاتـه ولكـن بـدون أسـئلة مـصاحبة               
فـي متوسـطات تحــصيل   ، بوجـه عـام  ، نخفـاض أنـه قـد حـصل بعـض اال    

 إال أن   ،لـتعلم بعـد ا  ) أسـبوع (أفراد المجموعات الثالث بمـرور الوقـت        
ــة      ــى والثانيــ ــوعتين األولــ ــين المجمــ ــة بــ ــروق الدالــ ــئلة (الفــ ذات األســ

) بـدون أسـئلة   ( المجموعـة الثالثـة      وبقيـت ، )المصاحبة القبليـة البعديـة    
للمـدة   هـا وعـدم وجود هذا من ناحية وجود األسئلة المصاحبة       ، ثابتة

أما من ناحية موضع هذه األسـئلة فـي         . الدراسية في الشريط السمعي   
فإن أفراد المجموعة األولـى الـذين   ، )بعدية/ قبلية  (لشريط السمعي   ا

تعلمـوا مــن الــشريط الــسمعي باألســئلة المــصاحبة القبليــة قــد أحــرزوا  
حتفـاظ أعلـى    ال وا ،)المباشر(ختبارين البعدي   متوسَطْي درجات في اال   

ــدي     ــارين البعـ ــات اإلختبـ ــَطْي درجـ ــن متوسـ ــر(مـ ــاظ  واال،)المباشـ حتفـ
 الثانية الذين تعلموا مـن الـشريط الـسمعي باألسـئلة            ألفراد المجموعة 
  .المصاحبة البعدية

  مــا وصــل إليــه بــويس وســايم  وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع  
(Boyce  and Sime, 1969)   وسـاندرز  (Sanders, 1973)   وفيلـبس

(Phillips, 1973)  األسـئلة القبليـة    في دراساتهم التي اسـتخدموا فيهـا 
شــريط (لمــادة الدراســية فــي الوســائل التعليميــة المــصاحبة ل والبعديــة
ــة إذا مــا قورنــت بعــدد الدراســات التــي      ، )ســمعي وهــي دراســات قليل
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المـصاحبة للمـواد الدراسـية       استخدمت فيها األسئلة القبليـة والبعديـة      
أيــضًا مــع نتــائج الدراســات التــي وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة، المطبوعــة

وهـي  ، لمـواد الدراسـية المطبوعـة    األسئلة القبليـة فـي ا      استخدمت فيها 
 دراســات قليلــة إذا مــا قورنــت بعــدد الدراســات التــي اســتخدمت فيهــا        

 التـي لـم تتفـق نتائجهـا      ، في المواد الدراسية المطبوعـة      البعدية األسئلة
 ويبدو أن استخدام األسئلة المصاحبة القبلية     . نتائج هذه الدراسة  مع  

م أكثر واحتفـاظ بهـذا الـتعلم        في الوسائل التعليمية يؤدي إلى إحراز تعل      
 في الوسـائل    استخدام األسئلة المصاحبة البعدية   أكثر من   ، لمدة أطول 

ــتخدام   ــة بعكـــس اسـ ــواد    التعليميـ ــي المـ ــة فـ ــصاحبة البعديـ ــئلة المـ  األسـ
ــى إحــساس      ، الدراســية المطبوعــة  ــك أل ويمكــن أن يعــود الــسبب فــي ذل

 وســـماع الوســـيلة أ فـــي مـــشاهدة  ، كمجموعـــة ،الطـــالب بـــأن فرصـــتهم  
 ولن يتمكنـوا مـن الحـصول علـى          ،التعليمية والتعلم منها فرصة محدودة    

للمـــواد هـــذه الوســـيلة التعليميـــة عـــدة مـــرات كمـــا هـــو الحـــال بالنـــسبة  
 ويمكــنهم قراءتهــا مــع ، التــي تــوزع علــيهم فرديــًا،الدراســية المطبوعــة

ممــا ينــتج عنــه زيــادة فــي اســتجابتهم  ، األســئلة المــصاحبة عــدة مــرات
 األمر الذي   ،سيلة التعليمية من أول وهلة والتفاعل معه      لما تقدمه الو  

يـــؤدي إلـــى رفـــع مـــستوى ســـلوك الفحـــص والمعاينـــة لـــديهم وتركيـــز   
وهـو األثـر الـذي سـماه        . انتباههم أثناء تعلمهم من الوسيلة التعليمية     

  باألنــشطة المولــدة للــتعلم(Rothkopf, 1966, p.24)روثكوبــف 
.Mathemagenic  

الدراســـة التجريبيـــة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام   هـــدفت هـــذه :الخاتمـــة
توضــــع قبــــل المــــادة ) بعديــــة/قبليــــة (مــــن كونهــــا ،األســــئلة المــــصاحبة

 فــي) شــريط ســمعي (فــي وســيلة تعليميــة   هاوبعــدالدراســية المــصممة  
 وزيــادة مــدة اإلحتفـاظ بمــا تــم تعلمــه  ،تـسهيل الــتعلم مــن هـذه الوســيلة  

البــًا مــن طــالب كليــة  ُأجريــت التجربــة علــى مائــة وعــشرين ط   وقــد منهــا
طالبـًا  ) 40(،المعلمين في جازان موزعين عشوائيًا إلى ثالث مجموعـات        

 بأسـئلة قبليـة     ، األول ،وصـممت ثالثـة أشـرطة سـمعية       . في كل مجموعـة   
ــاني  ــية؛ والثـ ــادة الدراسـ ــادة  ،مـــصاحبة للمـ ــة مـــصاحبة للمـ ــئلة بعديـ  بأسـ

ــث،الدراســية ــة وال   ، والثال ــدون أســئلة مــصاحبة ال قبلي ــة  ب وكــان . بعدي
 اللغـة  أحـد دروس موضوع المادة الدراسية المسجلة في هـذه األشـرطة     

ــى الطـــالب   ــرر علـ ــة المقـ ــوره   ،اإلنجليزيـ ــوذج طـ ــم تـــصميمه بنمـ ــد تـ  وقـ
وقــد أســفرت الدراســة عــن النتــائج     . الباحثــان ألغــراض هــذه الدراســة   

 :التالية
ختبـار البعـدي    فـي اال  ، كانت نتائج أفراد عينة ذات األسئلة البعدية       -1

 ، أعلى من نتـائج أفـراد عينـة المجموعـة الثالثـة            -حتفاظبار اال واخت
الذين تعلموا من الشريط الذي لـم تـستخدم فيـه أسـئلة مـصاحبة               

ممــا يعنــي أن الــسبب فــي زيــادة ،  بداللــة إحــصائية،قبليــة أوبعديــة
 واحتفـاظهم بمـا تعلمـوه يعـزى        ،تعلم المجموعتين األولى والثانية   
  .بعديةم كانت قبلية أأواء إلى وجود األسئلة المصاحبة س

فــي ) أســئلة مــصاحبة قبليــة(نتــائج أفــرد عينــة المجموعــة األولــى   -2
ــار اال اال ــار البعــــدي واختبــ ــائج   ختبــ ــن نتــ ــى مــ ــاظ كانــــت أعلــ حتفــ

وهـذا  . بداللـة إحـصائية   ) أسئلة مـصاحبة بعديـة    (المجموعة الثانية 
يعنــــي أن األســــئلة المــــصاحبة القبليــــة الموضــــوعة فــــي الــــشريط  

 بما تم تعلمـه مـن       االحتفاظ التعلم وتزيد من مدة      السمعي تسهل 
هذه الوسيلة أكثر مـن األسـئلة المـصاحبة البعديـة الموضـوعة فـي          

هــذه النتـــائج تؤيــدها نتــائج دراســات مماثلـــة     . الــشريط الــسمعي  
ُأجريت باستخدام األسـئلة المـصاحبة القبليـة والبعديـة فـي المـواد        

 واألشــرطة ،الفــديو-ة وفــي الوســائل التعليميــ،الدراســية المطبوعــة
وهـــي نتـــائج  . والـــشرائح الـــشفافة المــصحوبة بالـــصوت ،الــسمعية 

  .تستدعي بعض التوصيات
 وفـي  ،بناًء على النتائج التـي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة        : التوصيات

ــة     ــة ) الــشريط الــسمعي (حــدود كــل مــن الوســيلة التعليمي  وأفــراد عين
 : يوصي الباحثان بما يلي،الدراسة

نمــاذج التــصميم التعليمــي الخاصــة    لــى خطــوات  ضــافة خطــوة إ إ -1
 Authoring tools" بالُعـدد المؤلفـة  "نتـاج الوسـائل المعروفـة    بإ

وهي برمجيات الحاسوب التطبيقية التي تستخدم إلنتـاج الوسـائل          
 Media- based learning التعليمية المبنية على محتويات تعلم

contents معينة .  
م األسئلة المصاحبة القبليـة علـى       جراء دراسات مماثلة باستخدا    إ -2

زيادة مدة التـدريس أو التـدريب بـدًال مـن حـصة      ) أ: النحو التالي 
ــدة ــه  ،واحـــــ ــهر وفـــــــصل دراســـــــي بكاملـــــ ــبوع وشـــــ   . إلـــــــى أســـــ

أو  ، متوســــــــط أو،بتـــــــدائي ا-تنويـــــــع المراحـــــــل الدراســـــــية   ) ب
لغـة  أو  ، رياضـيات أو   ،علـوم -والجـنس؛ والمـواد الدراسـية     ..ثانوي
تنويــع مــستويات ) جـــ. جتماعيــاتاأو  ،يــةدراســات دينأو  ،عربيــة

، تطبيــقأو ، فهــمأو ، حفــظ-األســئلة المــصاحبة القبليــة والبعديــة   
ــلأو ــبأو، تحلي ــويمأو، تركي ــه رب    ، تق ــا أن الحمــد لل وآخــر دعوان

العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمـد وآلـه وصـحبه ومـن             
  .واالهم بإحسان إلى يوم الدين

 :المراجع
ــة التــدريس   ) 1995. (مــل أحمــد كا،الخــضري اســتخدام أعــضاء هيئ

بجامعـــة الـــسلطان قـــابوس للوســـائل  التعليميـــة ومدىاســـتفادة 
 ، المجلــد الخــامس،مجلــة تكنولوجيــا التعلــيم. الطالــب  منهــا
:  القـاهرة  ، الجمعيـة المـصرية لتكنولوجيـا التعلـيم        ،الكتاب الثـاني  
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تقييم التدريس من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الرياضية ملادة 
  الجمناستك في املدارس األساسية في محافظة نابلس

  
  * عماد عبد الحق

6/1/2005 تاريخ قبوله         21/1/2004 تاريخ تسلم البحث
  

  
هدفت الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر معلمي ومعلمات  :ملخص

في تقييم التدريس لمادة الجمناستك في المدارس التربية الرياضية 
األساسية في محافظة نابلس، إضافة إلى التعرف على الفروق في درجة 

وقد تقييم التدريس تبعًا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة، 
تكونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات التربية الراضية في مدارس 

 ). معلمة40 - ًا معلم40(معلمًا ) 80 (محافظة نابلس والبالغ عددهم
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقييم التدريس كانت كبيرة جدًا على مجال 
الواجبات التعليمية وكبيرة على مجال إدارة الصف والدرجة الكلية 

كذلك . للتدريس، ومتوسطة على مجالي الواجبات المهنية ومجال التقويم
   ذات داللة إحصائية عند مستوىأظهرت النتائج عدم وجود فروق

)α  =0.05 ( تبعًا لمتغيري الجنس والخبرة، بينما كانت الفروق دالة
في ضوء و. إحصائيًا تبعًا لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل األعلى

النتائج أوصى الباحث بضرورة االستفادة من فقرات االستبيان الحالي خاصة 
 المرشدين عند وكبيرة ، كبيرة جدًاالتي بينت أن درجة الممارسة كانت

الكلمات  (.التربويين في الندوات وورشات العمل وعملية التقويم للمعلمين
التربية الرياضية، معلم، تقييم التدريس، جمناستك، مدرسة : المفتاحية

  )أساسية

 

Teaching Evaluation in the point of View of Physical 
Education Teachers' Teaching Gymnastics in 

Primary Learning Stage in Nablus 
 

Emad Abdelhaq, College of Physical Education, An-Najah National 
University, Palestine.  

 

Abstract: The purpose of this study was to evaluate teaehing in the 
point of view of Physical education teachers’ teaching Gymnastics in 
primary schools  in Nablus, and  to determine the differences 
according to gender, educational level, and experience variables. The 
sample of the study consisted of (80) male and female teachers’ and 
they were divided equally in to groups of 40 teachers each. The results 
revealed a very high degree of evaluation for the learning domain, 
and high degree for class administration and total score of 
effectiveness, while the degree was moderate for both career duties 
and evaluation. Also, the results revealed that there are no significant 
differences at ( α = 0.05) in teaching due to experience and gender 
while the evaluation of a significant difference was there according to 
educational level in favor of  the highest qualification. Based on the 
findings the researcher recommended implement such behaviors by 
supervisors in workshop and teachers evaluation processes. 
(Keyeords:Physical education, Teacher, Teaching evaluation, 
Gymnastic, Primary school).  

  

مؤسـسة التربوية  المدرسة التعد :المقدمة ومشكلة الدراسة
المسؤولة عن إعداد أفراد المجتمع إعدادًا شامًال متزنًا من جميع 
جوانب الحياة المختلفة، فهي القاعدة األساسية العريضة التي يتوقف 
على برامجها تحقيق أهداف التربية بشكل عام وأهداف التربية 

  .الرياضية بشكل خاص
لمدرســي بأهميــة  تميــزت حــصة التربيــة الرياضــية فــي المنهــاج ا   

كبيرة لما لها من أثر إيجـابي فـي تحقيـق النمـو الـشامل للتالميـذ مـن              
ــة    ــاة المختلفــ ــب الحيــ ــع جوانــ ــة  (جميــ ــسية واالجتماعيــ ــة والنفــ العقليــ

 وتميــزت رياضــة الجمناســتك فــي بــرامج التربيــة الرياضــية،  ،)والبدنيــة
ا علـــى إشـــباع حاجـــات التالميـــذ فـــي  هوذلـــك بـــسبب جمالهـــا ومقـــدرت

 األطفـال العـادات القواميـة      تعلـيم مراحل الـسنية، إضـافة الـى        مختلف ال 
ونظـرًا ألهميـة رياضـة الجمناستــك،     . النمـو الـشامل المتـزن     والسليمة  

فقد أدرجت ضـمن الخطـط والبـرامج التنفيذيـة فـي المـدارس، ويـشير                 
ــرون    ــضـة وآخـ ــو عريـ ــدارس    )2002(ابـ ــذ المـ ــم تالميـ ــى أن معظـ ، إلـ

لـديهم الخبـرة وال المفهـوم الـصحيح     ومدرسي التربية الرياضية ليست  
  لهـذه الرياضـة الجميلــة، وهـذا بــالطبع راجـع الــى المـستوى األكــاديمي     

  
  

  

 لمدرســي التربيــة الرياضــية مــن ناحيــة، والمــشكالت والــصعوبات التــي 
ــة     ــة الجمناســـتك مـــن ناحيـ ــة رياضـ تحـــول دون تحقيـــق هـــدف ممارسـ

س الفعـال   التي من أهمها طريقـة تـدريس الجمناسـتك، فالتـدري          ،  أخرى
(Effective teaching)     هـــو التـــدريس الـــذي يكـــسب المتعلمـــين 

 ويكــون هــذا التــدريس ،مهــارات ومعلومــات ومعــارف واتجاهــات معينــة
ــ ــه  ) 1997(يعــرف ســعادة وآخــرون  و لهــم، ًاممتع التــدريس الفعــال أن

ــة مخطــط لهــا لمــساعدة شــخص مــا الكتــساب أو       " ــارة عــن محاول عب
أمـــا ".  أو االتجاهـــات أو األفكــار تغييــر بعــض المعـــارف أو المهــارات   

ــه   (Smart, 1991)ســمارت  ــين األنــشطة   " فيعرفــه علــى أن العالقــة ب
 الـذي  ،التعليمية التـي يقـوم بهـا المعلمـون والتغيـر التعليمـي الحاصـل             

  ".يظهر على سلوك الطلبة كمظهر لنتائج التدريس
إلى التطور الهائل الذي شهدته العملية ) 2002(ويشير عقل 

ة في الفترة األخيرة من القرن الحالي في مجال عملية التعليمي
التدريس، فالتدريس اليوم ال يعتمد على التلقين في اتجاه واحد من 

 أصبح مشاركًا في كل إذتغير دور المتعلم ب بل يتعداه ، المعلمخالل
ذات أساليب  مواقف تعليمية إعداد تم وقدما يحدث في الحصة، 

 باإلضافة الى ،ي بين المعلم والمتعلمتساعد على التفاعل اإليجاب
 وتوفير ظروف ،مواقف تعليمية تساعد على حصول تعلم أفضل

  .تحقق عملية التعليم أهدافها المنشودةأن  على تعينومواقف 
  .النجاح الوطنيةالتربية الرياضية، جامعة كلية   *

  .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة © 
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ال يعتمد على  أن التدريس الفّع(Giza, 1998)ويبين جيزا 
ج من المعلم الذي يقود العملية التعليمية الذي يظهر معرفته بالمنها

 ،خالل العملية التدريسية، ويحافظ على البيئة الصفية اإليجابية
ويقوم على إدارة الصف وتنظيمه ويحافظ على عالقات ودية مع 

  .اآلخرين
 أهم المجاالت الرئيسة (Ocepeck, 1994)وأوضح اوسبيك 

حسن إدارة : للتدريس الفعال في الواليات المتحدة األمريكية وهي
 المعلم، والواجبات التي يقوم بهالمهنية الصف، والواجبات ا

التعليمية، والقيام بعملية التقويم الموضوعية، واستخدام أسلوب 
  . وتنمية الدافعية عند التالميذ،التعزيز

مما سبق ومن خالل مراجعة األدب التربوي المتعلق 
 ومتابعته ، وإطالع الباحث وخبرته التدريسية في الجامعة،بالموضوع
بية العملية في المدارس الحظ أن ممارسة معلمي لطلبة التر

ال لم يتم دراستها ومعلمات التربية الرياضية لمبادئ التدريس الفّع
 مما دعا الباحث ،في المجتمع الفلسطيني لتخصص التربية الرياضية

 ،ال للتربية الرياضية بشكل عامالى إجراء هذه الدراسة للتدريس الفّع
 لما تحتاجه هذه الرياضة من ،صولمادة الجمناستك بشكل خا

  .اهتمام في المدارس
  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى
التعرف على تقييم التدريس من وجهة نظر معرفة معلمي  .1

ومعلمات التربية الرياضية لمادة الجمناستك في مدارس 
  .محافظة نابلس

التعرف على تقييم التدريس من وجهة نظر معلمي ومعلمات  .2
ياضية لمادة الجمناستك تبعًا لمتغير الجنس التربية الر

 والمؤهل العلمي والخبرة؟
  :أسئلة الدراسة

  :سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 ما هي وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية الرياضية لمادة  .1

  الجمناستك في مدارس محافظة نابلس نحو تقييم التدريس؟
  ة عند مستوىهل هناك فروق ذات داللة إحصائي .2

)α = 0.05 ( في درجة تقييم التدريس لدى معلمي ومعلمات
التربية الرياضية تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، 

 والخبرة؟
  :أهمية الدراسة

ال لدى  تكمن أهمية الدراسة في التعرف إلى واقع التدريس الفعّ        
معلمـــي ومعلمـــات التربيـــة الرياضـــية لمـــادة الجمناســـتك فـــي مـــدارس   

 الــذي يــساعد مــشرفي التربيــة الرياضــية فــي التركيــز ،فظــة نــابلسمحا
عليها خالل اإلشراف، وقد يساعد المعلمـين والمعلمـات أنفـسهم فـي      
التعرف إلى مدى تحقيقهم لما هو متوقع منهم من العمليـة التعليميـة،            
أضف الى ذلك أن الدراسة الحالية سوف تساعد في التعرف إلـى دور             

هل العلمي والخبـرة عنـد المعلمـين والمعلمـات          متغيرات الجنس والمؤ  
  .ال لديهمعلى التدريس الفّع

التـــي ) 2002(فـــي دراســـة عقـــل  :الدراســـات الـــسابقة والمـــشابهة
هدفت الى معرفة مدى ممارسـة معلمـي اللغـة اإلنجليزيـة فـي محافظـة                

ن مجتمـع الدراسـة     ال، تكـوّ  نابلس في فلـسطين لمبـادئ التـدريس الفعـّ         
فـي المرحلـة الثانويـة فـي مدينـة           همجمـيع إلنجليزيـة   من معلمي اللغـة ا    

وقـد تـم تطـوير أداة       . معلمـًا ومعلمـة   ) 46(نابلس، وقد بلغ عـددهم      
فقـرة موزعـة علـى خمـسة مجـاالت          ) 37(الدراسة التي اشـتملت علـى       
ال، كمـا تـم التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا،         تضمنت مبادئ التدريس الفعّ   

ــات وإجــراء التحلــيالت     نــت اإلحــصائية المناســبة، وبيّ بعــد جمــع البيان
نتــائج الدراســة، أن أكثــر المجــاالت ممارســة مــن قبــل المعلمــين كانــت  

 مجـاال التقـويم،     إدارة الصفوف، واألداء والقدرة التعليمية، بينما كـان       
ــي  ــوير المهنـ ــة     والتطـ ــي اللغـ ــل معلمـ ــن قبـ ــة مـ ــاالت ممارسـ ــل المجـ  أقـ

دة توصـيات  وفـي ضـوء نتـائج الدراسـة أوصـى الباحـث بعـ            . اإلنجليزية
تـــشجيع وزارة التربيـــة والتعلـــيم معلمـــي ومعلمـــات اللغـــة : مــن أهمهـــا 

ــي دورات،       ــين فـ ــراك المعلمـ ــتهم، وإشـ ــة دراسـ ــى متابعـ ــة علـ اإلنجليزيـ
  . وإعداد نشرات خاصة لمعلمي اللغة اإلنجليزية،وورش عمل

ــاور   ــى استقــصاء آراء معلمــي    ) 2001(فــي دراســة من التــي هــدفت إل
ال فــي التربيــة الرياضــية بــادئ التــدريس الفّعــالتربيــة الرياضــية حــول م

ومدى تأثيرهـا علـى العمليـة التدريـسية، وذلـك مـن خـالل أداة أعـدت                  
لهذه الغايـة، أجريـت الدراسـة علـى عينـة مـن معلمـي التربيـة الرياضـية           

معلمـين  ) 105(ومعلماتها في مديريات تربيـة جـرش، وضـمت العينـة            
أظهــرت النتــائج أن ممارســة ومعلمــات اختيــروا بالطريقــة العــشوائية، و

ال مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي التربيــــة الرياضيــــة  مبـــادئ التـــدريس الفّعـــ
 كــان الوســط الحــسابي يتـــراوح مــا   إذومعلماتهــا تقــع ضــمن الوســط،  

ــين  ــين    ) 3.94-1.95(ب ــة تراوحــت مــا ب ــسبة مئوي %) 92-5.21(بن
مبــدأ  ) 49(مبــادئ تمــارس بدرجــة كبيـــرة، و    ) 9(ووجــد أن هنــاك  

أمــا . مبــادئ تمــارس بدرجــة قليلــة   ) 4(رجــة متوســطة، و تمــارس بد
فيمــا يتعلــق بالنتــائج المتعلقــة بــالفروق بــين تقــديرات معلمــي التربيــة    
الرياضــية لممارســتهم للتــدريس حــسب متغيــر الجــنس وحــسب متغيــر   

ــرة  ــأثر      ،ســنوات الخب ــذلك، وفيمــا يتعلــق ب ــرًا ل  فلــم تظهــر الدراســة أث
ــي   ــل العلمـ ــسلكي االمؤهـ ــيلمـ ــديرات فـ ــية    تقـ ــة الرياضـ ــي التربيـ معلمـ

لممارســـتهم لمبـــادئ التـــدريس الفعـــال، فقـــد أظهـــرت النتـــائج وجـــود   
 وأن هــذه الفــروق كانــت لــصالح المعلمــين ،فـروق ذات داللــة إحــصائية 
 .الذين يحملون درجة دبلوم

التــي هــدفت إلــى التعــرف علــى ) 1997(وفــي دراســة حبيــب وآخــرون 
رس البنــين فــي دولــة  معوقــات تنفيــذ منهــاج رياضــة الجمناســتك بمــدا   

لمــسحي نظــرًا ااإلمــارات العربيــة المتحــدة، اســتخدم الباحثــان المــنهج 
مدرسـًا للتربيـة   ) 117(لمالءمته لطبيعة الدراسة، وكانت عينة البحث       

ــنهم   ــة،   ) 72(الرياضــية م ــة االبتدائي ــة ) 45(مدرســًا بالمرحل بالمرحل
 اإلعداديــــة، ممــــن لــــديهم خبــــرة عــــامين علــــى األقــــل فــــي المــــدارس 

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــم مــن الحاصــلين علــى       الحكوميــة بدول
مــوجهين ) 7(درجــة البكــالوريوس فــي التربيــة الرياضــية باإلضــافة إلــى 

أربعـــة مـــوجهين حاصـــلين علـــى درجـــة الـــدكتوراه، (للتربيـــة الرياضـــية 
ــية     ــة رياضـ ــالوريوس تربيـ ــى بكـ ــلين علـ ــة حاصـ ــة  ،)وثالثـ ــوزع عينـ  وتتـ
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أم وعجمـــان، ودبـــي، وأبـــو ظبـــي، وارقة، الدراســـة علـــى إمـــارات الـــش 
  .رأس الخيمةوالفجيرة، والقوين، 

أظهرت نتائج الدراسة أن المعوقات التي تم عرضها في وقد 
 عند لذلك يصبح من الواجب ،المحاور األربعة تتداخل فيما بينها

محاولة إيجاد الحلول لهذه المعوقات أن نتعامل معها بصورة 
أللعاب أخرى وعدم مثًال  التالميذ فحبمتكاملة وليست منفصلة 

 كما جاء في عبارات محور المعوقات ،حبهم لرياضة الجمباز
المتعلقة بالتلميذ قد يكون له عالقة بعدم توفير أماكن خاصة 

 أو نقص أجهزة الجمباز بالمدارس كما ،بممارسة رياضة الجمباز
يرتبط أو أنه  ،اإلمكاناتبظهر في عبارات محور المعوقات المتعلقة 

أيضًا بقلة حصص التربية الرياضية وكذلك قلة الوقت المخصص 
للجمباز في منهاج التربية الرياضية كما ظهر في عبارات محور 

  .المعوقات المتعلقة بالمنهاج
دراسة هدفت إلى ) 1997(وقد أجرى القاعود وآخرون 

معرفة مدى ممارسة معلمي مبحث التاريخ للصف الثاني الثانوي 
مشرفًا ) 23( تكونت عينة الدراسة من إذ، الفّعاللتدريس لمبادئ ا

معلمًا ومعلمة يدرسون مبحث ) 140(تربويًا لمبحث التاريخ ومن 
التاريخ للصف الثاني الثـانوي األدبي في المدارس الحكومية األردنية، 

مجاالت تضمنت ) 9(مبـدأ جاءت في ) 67(واشتملت األداة على 
قد تم التأكد من صدقها وثباتها، وبعد ، والفّعالمبادئ التدريس 

كانت درجة : جمع البيانات أسفرت الدراسة عن النتائج التالية
قديرات المعلمين  متوسطة وفقًا لتالفّعالممارسة المعلمين للتدريس 

 وكانت هناك فروق دالة إحصائيًا بين تقديرات ،أنفسهم ومشرفيهم
  .معلمينالمعلمين لصالح البين المشرفين التربويين و

التي هدفت إلى التعرف ) 1990(وفي دراسة حسين وآخرون 
 لدرس التربية الرياضية الفّعالعلى المؤثرات السلبية في التدريس 
اشتملت عينة الدراسة على  .في كلية البنات في جامعة بغداد

طالبة من كلية التربية تم اختيارها بالطريقة العشوائية ) 100(
هن بالطريقة العمدية، وقامت الباحثتان وثالث مدرسات تم اختيار

استبيان مكون من : باستخدام أداة االستبيان مقسمة إلى جزأين
  .فقرة للمدرسات) 20(واستبيان مكون من ، فقرة للطالبات) 20(

 الرغبة نئج أن معظم المدرسات تتوافر لديهوكانت أهم النتا
 ،وتؤثر فيها إال أن هناك معوقات تغير من هذه الرغبة ،في التدريس

،  معوقات تعود إلى المفاهيم الخاطئة حول التربية الرياضيةوهي
  . الرياضي والحجابيوالوضع االجتماعي والنفسي والز

 التي هدفت للتعرف (Kulinna, 1997)وفي دراسة كولينا 
على األنشطة البدنية وتمارين الجمناستك واللياقة البدنية المنخفضة 

ى تطبيق هذه التمرينات في حصة التربية  ومعرفة مد،لدى المعلمين
الرياضية لدى المعلمين، كانت العينة المستهدفة للدراسة مكونة من 

معلمًا للتربية الرياضية من معلمي المرحلة االبتدائية ) 42(
 وقد تم اختيارهم طبقًا التجاه الموجب حسب أنشطتهم ،والثانوية
 ،ريس اللياقة البدنيةاستخدام نظام المراقبة وقت تدوقد  ،البدنية

 فيما يتعلق بأنشطة الفّعالوهذا المقياس يقيس سلوك التدريس 
التربية الرياضية وتمارين الجمناستك، وتوصلت الدراسة الى أن تلك 

 بين المجموعة التي تتمتع االختالف كبيرًاالمجموعتين لم يكن 
من بلياقة بدنية عالية والمجموعة ذات اللياقة البدنية المنخفضة 

حيث متوسط النسب المئوية والمدة التي يقضيها المدرس داخل 
 وبين سلوك المعلم فيما يتعلق باللياقة البدنية في جميع ،الفصل

 ،مع ذلك يوجد اتجاه أو ميل في االتجاه الغرضيوهذه المجاالت 
وإن أكثر الرياضيين الذين يمارسون األنشطة الرياضية وتمرينات 

 ويخصصون ، نحو األنشطة البدنية القويةالجمناستك هم أكثر ميًال
 ويقضون وقتًا أطول ، أكثر في األنشطة المتعلقة باللياقة البدنيةًاوقت

  .للنهوض واللياقة البدنية
كان الهدف التي  (Ocepacy, 1994)وفي دراسة اوسبيك 

منها التعرف الى مدى ممارسة معلمي المرحلة الثانوية في والية 
نت عينة الدراسة ، تكّوالفّعالوهايو لعناصر التعليم الينوى وأنديانا وأ

معلمًا ومعلمة في المدارس الثانوية، وقد أظهرت ) 384(من 
حسن إدارة الصف، :  هيالفّعالالدراسة أن أهم مجاالت التدريس 

إنهاء وطرح األسئلة، وتهيئة غرفة الصف، واستخدام التعزيز، و
ئج الدراسة إلى وجود أظهرت نتاوقد تنويع المثيرات، والدرس، 

فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة أفراد العينة لمبادئ التدريس 
 باإلضافة إلى وجود ، لصالح المعلمات، تعزى إلى الجنسالفّعال

 الفّعالفروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة لمبادئ التعلم 
  .تعزى الى المؤهل العلمي والخبرة

 دراسة هدفت إلى مقارنة (Backman, 1994)وأجرى بكمان 
الصفات الشخصية للمعلمين عن طريق استعراض ممارسة التدريس 

 حاز كل منهممعلمًا متطوعًا ) 15(، وجمعت البيانات بواسطة الفّعال
على درجة كاملة في الفاعلية التدريسية،  ولغرض تحقيق الهدف من 

التخطيط،  :لية بالعناصر التاالفّعالالدراسة فقد تم تحديد التدريس 
 . واإلبداع،وتنظيم التدريس، والحساسية، والمبادرة

وعند إجراء تحليل التباين، ظهر أن ممارسة المعلم للتعليم 
 تتأثر بسنوات خبرته ومؤهله التربوي ومستواه االقتصادي الفّعال

ن تحليل التباين االجتماعي، وباإلضافة الى تلك المتغيرات فقد بّي
 على األبعاد ًاعامل العشوائية في الدراسة أثرلأن وتحليل االنحدار، 

ة للحساسية، والمبادرة واإلبداع، والدرجة التي حاز الفّعالالتدريسية 
  .عليها المعلم والمتعلقة بالفاعلية

 في أوهايو (Hudgins and Cone, 1992)قام هجينز وكون و
،  الالزمة للموقف الصفيالفّعالبدراسة حول أهم عناصر التدريس 

واعتمدت الدراسة على مسح آراء مديري المدارس اإلعدادية 
والثانوية في الوالية، وبعد جمع البيانات اقترحت الدراسة مجموعة 

 التي يجب على المديرين التأكد ،الفّعالمختارة من عناصر التدريس 
 وطرح ،المناخ الصفي: من أنها تمارس في غرفة الصف وهي

 والتعزيز وإنهاء ،وتهيئة غرفة الصف ، وإثارة الدافعية،األسئلة
  ).اإلغالق(الدرس 

  :الطريقة واإلجراءات
لمسحي باستخدام ااستخدم المنهج الوصفي  :منهج الدراسة

   .االستبيان كأداة لجميع البيانات نظرًا لمالءمته ألغراض الدراسة
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ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات تكّو :مجتمع الدراسة
ية في المرحلة األساسية في محافظة نابلس، وقد بلغ التربية الرياض

عددهم تبعًا إلحصائيات مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس 
الجدول كما يبين معلمًا ومعلمة في المدارس الحكومية، ) 180(

  ).1(رقم 
  خصائص مجتمع الدراسة: )1(جدول 

 الجهة المشرفة ذكور إناث مختلطة  المجموع
 حكومة 50 71 59 180
 وكالة 6 6 2 14
 خاصة 1  11 12
 المجموع 57 77 72 206

  .اإلدارة العامة للتخطيط التربوي/ وزارة التربية والتعليم العالي : المصدر

تكونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلة  :عينة الدراسة
األساسية الذين حضروا االجتماع السنوي مع مرشدي التربية 

 معلمة، وبنسبة) 40(معلمًا و) 40(وكان عددهم  ،والتعليم
  .يبين ذلك) 2(من مجتمع الدراسة، والجدول رقم %) 44(

 توصيف أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الجنس ):2(جدول 
  والخبرة والمؤهل العلمي 

النسبة 
 المئوية

  المتغيرات التكرار

 معلم 40 50%
 معلمة 40 50%

 الجنس

100% 80 
 عالمجمو

 أقل من خمس سنوات 14 17.5%
  سنوات10 – 5من  23 28.8%
  سنوات10أكثر من  43 53.8%

 الخبرة

 المجموع 80 100%

 دبلوم 61 76.3%
 بكالوريوس 19 23.8%
 ماجستير - 

 المؤهل العلمي

 المجموع 80 100%

في ضوء اإلطالع على الدراسات السابقة مثل  :أداة الدراسة
، ومناور )1997(ن ي، القاعود وآخر)1997( حبيب دراسات كل من

، واوسبيك (Kulinna, 1997)، وكولينا )2002(، وعقل )2001(
(Ocepacy, 1994).  فقرة ) 30(قام الباحث بإعداد استبيان يشمل

يتناسب وطبيعة التربية الرياضية، وبعد عرضه على لجنة من حملة 
من أعضاء هيئة ) رك مشاستاذأوأستاذ مساعد، * (ةشهادة الدكتورا

. د: التدريس في كلية العلوم التربوية وقسم التربية الرياضية وهم
عبد .أستاذ مساعد، أساليب تدريس تربية رياضية، د/وليد خنفر

. أستاذ مشارك، فسيولوجيا التدريب الراضي، د/الناصر القدومي
/ صبحي نمر. أستاذ مشارك، أساليب تدريس، تربية، د/ فواز عقل

أستاذ مساعد، تربية / بدر رفعت. مساعد، تربية راضية، دأستاذ 
فقرة موزعة على أربعة ) 26(رياضية وتحكيمه أصبح االستبيان 

  :مجاالت هي

  .فقرات) 7(مجال إدارة الصف  .1
 .فقرات) 6(مجال الواجبات المهنية  .2
 .فقرات) 7(مجال الواجبات التعليمية  .3
 .فقرات) 6(مجال التقويم  .4

 لسلم الخماسي من (Likart)قة ليكرت وقد تم استخدام طري
أجل االستجابة على فقرات االستبانة التي تم صياغتها صياغة 

 وكانت درجة ،الفّعال ألنها تمثل درجة ممارسة التدريس ؛إيجابية
  :االستجابة على الفقرات كما يلي

  .درجات فأكثر تمثل درجة استجابة كبيرة جدًا) 4(   -
  .رجة استجابة كبيرةدرجات تمثل د) 3.5-3.99(   -
  .درجات تمثل درجة استجابة متوسطة) 3.49 – 3(   -
  .درجة تمثل درجة استجابة قليلة) 2.99– 2.5(   -
  .درجة تمثل درجة استجابة قليلة جدًا) 2.5(أقل من    -

  :تم اعتماد النسب المئوية التالية في تفسير النتائج
  .فأكثر درجة كبيرة جدًا80% -
 .يرةدرجة كب% 79.9 - % 70 -
 .درجة متوسطة% 69.9 - % 60 -
 .درجة قليلة% 59.9 – 50 -
 . درجة قليلة جدًا50أقل من  -

 قام الباحث بعرض االستبانة على لجنة مكونة :صدق األداة وثباتها
محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم ) 5( من 

التربوية وقسم التربية الرياضية من حملة شهادات الدكتورة، 
وكانت  ئهم وآراهمومالحظاتتفاد الباحث من تعليقات المحكمين اسو

فقرة ) 26(فقـرة، وبعد التحكيم أصبحت ) 30(الفقرات قبل التحكيم 
  .حتى ظهرت االستبانة بصورتها النهائية

) كرونباخ ألفا(ولقياس ثبات االستبانة تم استخدام معادلة 
 ووجد ،مجاالتعلى جميع فقرات االستبانة التي تحتوي على أربعة 

 وهذا يدل على أن ،)0.81(أن معامل الثبات الكلي يساوي 
  .االستبانة على درجة عالية من الثبات، وتفي بأغراض الدراسة

من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج  :المعالجات اإلحصائية
 وذلك باستخدام ،(SPSS)الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 واالنحرافات المعيارية، ، والنسب المئوية،المتوسطات الحسابية
  .حادي من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسةاين األوتحليل التب

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
ما هي وجهة نظر معلمي : النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

ومعلمات التربية الرياضية لمادة الجمناستك في مدارس محافظة 
  تدريس؟نابلس نحو تقييم ال
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  :مجال إدارة الصف .1
  .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم التدريس لمجال إدارة الصف: )3(جدول 

 الرقم الفقرات *متوسط االستجابة النسبة المئوية درجة التقييم
 .1 .أتعامل مع التالميذ بروح ديمقراطية 3.43 %68.60 متوسطة
 .2 .أتعامل مع التالميذ بمرونة 3.69 %73.80 كبيرة

 .3 .أتعامل مع التالميذ بعدالة 4.23 %84.60 كبيرة جدًا
 .4 .أكثر من التفاعل بين التالميذ 3.51 %70.20 كبيرة
 .5 .أتقبل األخطاء في تأدية المهارات 3.74 %74.80 كبيرة
 .6 . في القاعةًا مشجعًاأخلق جّو 3.78 %75.60 كبيرة
 .7 .أحتفظ بعالقات جيدة مع التالميذ 3.89 %77.80 كبيرة
  يالمجال الكّل 3.75 %75.00 كبيرة

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 
أن درجــة تقــيم التــدريس لــدى معلمــي ) 3(يتــضح مــن الجــدول 

ومعلمات التربية الرياضية لمادة الجمناسـتك علـى مجـال إدارة الـصف          
ــرة    ــى الفقــ ــدًا علــ ــرة جــ ــة   وإذ ،)3(كانــــت كبيــ ــسبة المئويــ ــلت النــ صــ

، 2(، وكانــت كبيــرة علــى الفقــرات %)84.60(لالســتجابة عليهــا إلــى 
 تراوحـت النــسب المئويــة لالســتجابة عليهــا مــا بــين  إذ، )7، 6، 5، 4

 ، بينمـا كانــت متوسـطة علــى الفقـرة األولــى   ،%)77.80-% 70.20(
  %) .68.60( بلغت النسبة المئوية إذ

ــة لمجــا    ــسبة للدرجــة الكلي ل إدارة الــصف فكانــت درجــة   أمــا بالن
 وصلت النـسبة    إذ ، لمادة الجمناستك كبيرة   الفّعالالممارسة للتدريس   

  %).75.00(المئوية إلى 
  :مجال الواجبات المهنية .2

  . التدريس لمجال الواجبات المهنيةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم: )4(جدول 
درجة 
 التقييم

النسبة 
 المئوية

ط متوس
 االستجابة

 الرقم الفقرات

 .1 .أشارك في جميع الدورات والندوات وورشات العمل التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم 4.41 %88.20 كبيرة جدًا
 .2 .أتابع الدراسات واألبحاث العلمية في مجال التربية الرياضية وبخاصة الجمناستك 3.17 %63.40 متوسطة
 .3 .أحافظ على مستوى معين من اللياقة البدنية 4.13 %82.60 كبيرة جدًا

 .4 .أشارك تالميذي في البطوالت المدرسية 2.63 %52.60 قليلة
 .5 .أتابع دراستي الجامعية 2.22 %44.40 قليلة جدًا
 .6 .نترنتت واإلمجال وبخاصة الجمناستك من خالل الصحف وال،أبحث عن كل ما هو جديد في التربية الرياضية 2.24 %44.80 قليلة جدًا
  يالمجال الكّل 3.33 66.60 متوسطة

أن درجة تقييم التدريس لدى معلمي ) 4(يتضح من الجدول 
ومعلمات التربية الرياضية لمادة الجمناستك على مجال الواجبات 

 كانت النسبة إذ، )3، 1(المهنية كانت كبيرة جدًا على الفقرات 
على %) 82.60 -% 88.20(المئوية لالستجابة على الفقرتين 

 متوسطة على الفّعالالتوالي، بينما كانت درجة ممارسة التدريس 
  وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليهاإذ، )2(الفقرة 

 وصلت النسبة إذ، )4(، وكانت قليلة على الفقرة %)63.40(

، وكانت قليلة جدًا على %)52.60(المئوية لالستجابة عليها 
 وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليهما على إذ ،)6، 5(الفقرتين 
  %).44.80 -% 44.40(التوالي 

 فكانت ،أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال الواجبات المهنية
درجة تقييم التدريس  لمساق الجمناستك متوسطة وبنسبة مئوية 

)66.60.(%  

  :مجال الواجبات التعليمية  .3
  .لتدريس لمجال الواجبات التعليميةنسب المئوية ودرجة تقييم االمتوسطات الحسابية وال: )5(جدول 

 درجة التقييم
النسبة 
 المئوية

متوسط 
 االستجابة

 الرقم الفقرات

 .1 .استخدم أساليب التدريس الحديثة في تعليم مهارات الجمناستك 3.48 %68.60 متوسطة
 .2 .عليم المهارات الصعبةاستخدم الوسائل المعنية والتكنولوجية في ت 3.29 %65.80 متوسطة
 .3 .حرص على مشاركة جميع التالميذ في الحصةأ 4.55 %91.00 كبيرة جدًا

 .4 .أشجع التالميذ وأزيد من محبتهم لرياضة الجمناستك 3.75 %75.00 كبيرة
 .5 .أراعي مبادئ التدريب الرياضي في عملية تعليم المهارات 4.32 %86.40 كبيرة جدًا
 .6 .استخدم أسلوب التعزيز والتشجيع خاصة عند تعليم مهارات صعبة في الجمناستك 4.46 89.20 كبيرة جدًا
 .7 .أكون قادرًا على إثارة الدافعية والتفكير لدى التالميذ 4.25 %84.50 كبيرة جدًا
  يّلالمجال الك 4.02 %80.40 كبيرة جدًا
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أن درجة تقييم التدريس لدى معلمي ) 5(يتضح من الجدول 
ومعلمات التربية الرياضية لمادة الجمناستك على مجال الواجبات 

 تراوحت إذ ،)7، 6، 5، 3(التعليمية كانت كبيرة جدًا على الفقرات 
، %)91.00-%84.50(النسبة المئوية لالستجابة عليها ما بين 

 وصلت النسبة المئوية لالستجابة إذ، )4(وكانت كبيرة على الفقرة 
 إذ) 2، 1( وكانت متـوسطة على الفقرتين ،%)75.00(لى إعليها 

%) 65.80، %68.60(وصلت النسبة المئويـة لالستجـابـة عليهما 
  .على التوالي

أما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال الوجبات التعليمية فكانت 
 وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليها إلى إذكبيرة جدًا، 

)80.40.(%  

  :مجال التقويم .4
  .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم التدريس لمجال التقويم :)6(جدول 

 النسبة المئوية درجة التقييم
متوسط 
 االستجابة

 الرقم الفقرات

 .1 .استخدم طرق مختلفة في عملية التقويم 4.18 %82.60 كبيرة جدًا
 .2 . الدراسيأراعي االستمرارية في عملية التقويم خالل الفصل 3.48 %69.60 متوسطة
 .3 .اهتم تقويم المهارات الحركية المختلفة لجميع أجهزة الجمناستك 2.11 %42.20 قليلة جدًا
 .4 .نتائج البطوالت الداخلية والخارجية تدخل في عملية التقويم 1.43 %28.60 قليلة جدًا
 .5 .لعاب األخرىاعتبر أن عملية تقويم الجمناستك تختلف عن تقويم األ 4.23 %84.60 كبيرة جدًا
 .6 .عملية التقويم تساعدني في معرفة مدى تحقيق األهداف الموضوعة 4.37 %87.40 كبيرة جدًا
  الكّليالمجال  3.30 %66.00 متوسطة

أن درجة تقييم التدريس لدى معلمي ) 6(يتضح من الجدول 
ومعلمات التربيـة الريـاضية لمـادة الجمناستـك على مجال التقـويم 

، ومتوسطـة على الفقـرة )6، 5، 1(نت كبيرة جدًا على الفقرات كا
، %)69.60( وصلت النسبة المئوية لالستجابـة عليهـا إذ، )2(

 وصلت النسبة المئوية إذ، )4، 3(وكانت قليلة جـدًا على الفقرتين 
  .على التوالي%) 28.60، %42.20(لالستجابة عليهما 

 إذ ،لتقويم فكانت متوسطةأما بالنسبة للدرجة الكلية لمجال ا
  %).66.00(وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليها إلى 

  :ترتيب المجاالت تبعًا لدرجة التقيم بالدرجة الكلية للتقييم.5
ــدول  ــاالت   : )7(جــ ــة لمجــ ــسابية والنــــسب المئويــ ــطات الحــ المتوســ

  الدراسة والدرجة الكلية وترتيب المجاالت حسب درجة الممارسة
درجة 
 التقييم

النسبة 
 المئوية

متوسط 
 االستجابة

 الرقم المجاالت

 .1 إدارة الصف 3.75 %75.00 كبيرة
 .2 الوجبات المهنية 3.33 %66.60 متوسطة
 .3 الوجبات التعليمية 4.02 %80.4 كبيرة جدًا
 .4 التقويم 3.30 %66.00 متوسطة
  يالمجال الكّل 3.60 %72.00 كبيرة

تيــب المجــاالت تبعــًا لدرجــة أن تر) 7(يتــضح مــن الجــدول رقــم 
  :تقييم التدريس كان كما يلي

%) 80.40( مجال الواجبات التعليمية وبنسبة مئوية: المرتبة األولى
  .درجة

%) 75.00(مجال إدارة الصف وبنسبة مئوية : المرتبة الثانية
  .درجة

%) 66.60(مجال الواجبات المهنية وبنسبة مئوية : المرتبة الثالثة
  .درجة

  .درجة%) 66.00(مجال التقويم وبنسبة مئوية : الرابعةالمرتبة 

ية لدرجة تقييم التدريس لدى وفيما يتعلق بالدرجة الكّل
معلمي ومعلمات التربية الرياضية لمادة الجمناستك في مدارس 

 وصلت النسبة المئوية لالستجابة إذ ،محافظة نابلس، كانت كبيرة
  %).72.00(عليها إلى 

اجبـات التعليمية حصلت على المرتبة ويرى الباحـث أن الو
  أن المعلم هذا إلى قد يعود و%) 80.40(األولى وبنسبة مئويـة 

 النشاط التعليمي في الحصة أهم جزء من أجزاء يعّد) المعلمةأو (
 إذ ، ويحاول أن يعلم التالميذ أكبر عدد ممكن من المهارات،الحصة

 في المنهاج قليل )الجمناستك(ن الوقت المخصص لأللعاب الفردية إ
 خاصة أن ،جدًا مع كثرة المهارات المطروحة في المنهاج الجديد

الباحث هو منسق الفريق الوطني لمنهاج التربية الرياضية للصفوف 
 ويعرف بشكل واضح المهارات الكثيرة التي وضعت ،األساسية األولى

  .في المنهاج في مساق الجمناستك
 فيعتقد ،لمرتبة الثانيةأما أن مجال إدارة الصف جاء في ا

 المطلب يعّدالباحث أن السبب في ذلك يعود الى أن ضبط الصف 
 وال يمكن أن يكون ،األساسي لنجاح العملية التعليمية والتعلمية

 في حالة وجود فوضى وعدم ضبط الفّعالهناك ممارسة للتدريس 
  .للصف وحسن إدارته

 لمهنيةويرى الباحث أن السبب في حصول مجال الواجبات ا
 إذ أننا نالحظ المرتبة الثالثة يعود إلى متطلبات هذا المجال على

 أتابع دراستي الجامعية، أبحث عن كل ما هو جديد :الفقرات مثل
في التربية الرياضية وبخاصة الجمناستك، أشارك تالميذي في 

يعد البطوالت المدرسية، فكل هذه المتطلبات من المعلم أو المعلمة 
لقيام بمثل هذه الممارسات خاصة في الوضع ا دونعائقًا يحول 

 والناحية النفسية ،الذي يعيشه المعلم من الناحية المادية من جهة
  .المرتبطة بالوضع السياسي من جهة أخرى

أما أن مجال التقويم حصل على المرتبة األخيرة فيمكن تفسير 
داللة  وال تتم ب، عملية التقويم الفعلي تكون في الميدانفي أنذلك 
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 المعلم أو المعلمة يخطط شيئًا، ويقوم بشيء آخر إذ إناألهداف، 
 التخطيط لألهداف وسيلة يعدون من المعلمين ًاعلى اعتبار أن كثير

إلرضاء المشرف التربوي ومدير المدرسة، وبالتالي يكون األداء 
 وهذا ما اتفق مع دراسة مناور ، وقياس نواتجه شيئًا آخر،سلبيًا

)2001.(  
أن ) 7، 6، 5، 4، 3(ضح من خالل عرض نتائج الجداول ويت

 لمادة الجمناستك لدى معلمي الفّعالدرجة ممارسة التدريس 
ومعلمات التربية الرياضية في مدارس محافظة نابلس كانت كبيرة 

في ) 3(فقرة وخاصة الفقرة ) 26(فقرة من أصل ) 11(جدًا على 
حرص على مشاركة أ( التي تنص على ،اجبات التعليميةمجال الو

 وصلت النسبة المئوية لالستجابة إذ، )جميع التالميذ في الحصة
في مجال الواجبات التعليمية ) 6(، والفقرة %)91.00(عليها 

استخدم أسلوب التعزيز والتشجيع خاصة عند تعليم مهارات (
 وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليها إلى إذ، )الجمناستك الصعبة

)89.20. (%  
فقرات من أصل ) 5(انت درجة تقييم التدريس كبيرة على وك

 وهي تنص على ،في مجال إدارة الصف) 7(فقرة الفقرة ) 26(
 وصلت النسبة المئوية إذ، )أحافظ بعالقات جيدة مع التالميذ(

في مجال الواجبات ) 4(، والفقرة %)77.80(لالستجابة عليها إلى 
وأزيد من محبتهم لرياضة أشجع التالميذ (التعليمية وهي تنص على 

 وصلت النسبة المئوية لالستجابة عليها إلى إذ، )الجمناستك
)75.00.(%  

فقرات من ) 4(وكانت درجة تقييم التدريس متوسطة على 
 ،في مجال الواجبات التعليمية) 11(فقرة وخاصة الفقرة ) 26(أصل 

استخدم أساليب التدريس الحديثة في تعليم (وهي تنص على 
  %).68.60( وصلت النسبة المئوية إلى إذ، )الجمناستكمهارات 

 قليلة وقليلة جدًا على الفّعالوكانـت درجة ممارسـة التدريس 
في مجال ) 3(فقرة، وخاصة الفقرة ) 26(فقرات من أصل ) 5(

اهتم بتقويم المهارات الحركية المختلفة ( وهي تنص على ،التقويم
بة المئوية لالستجابة  وصلت النسإذ، )لجميع أجهزة الجمناستك

  %).42.20(عليها الى 
، )1997(جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع دراسة حبيب 

 أظهرت نتائج هذه الدراسات أن ممارسة إذ، )2001(ودراسة مناور 
 كان بدرجة كبيرة بينما جاءت هذه النتائج غير الفّعالالتدريس 

درجة ممارسة  كانت إذ، )1997(ن يمتفقة مع دراسة القاعود وآخر
  . متوسطةالفّعالالتدريس 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا
  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

)α =0.05 ( في درجة تقييم التدريس لدى معلمي ومعلمات
 التربية الرياضية تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة؟

لمتوسطات الحسابية لإلجابة عن السؤال استخدمت ا
  .ذلك) 10، 9، 8(نتائج الجداول تبّين واالنحرافات المعيارية و

  :درجة تقييم التدريس لمادة الجمناستك تبعًا لمتغير الجنس.أ
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التقييم لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس): 8(جدول 

 مستوى الداللة الرقم المجاالت )40(معلم  )40(معلمة  ت
   م ع م ع 

 .1 إدارة الصف 3.82 0.33 3.68 0.36 1.86 0.067
 .2 الواجبات المهنية 3.45 1.07 3.20 0.29 1.40 0.164
 .3 الواجبات التعليمية 3.96 0.27 4.07 0.89 0.75 0.455
 .4 التقويم 3.35 0.19 3.25 0.26 1.14 0.136
  يةالدرجة الكّل 3.65 0.29 3.55 0.28 1.50 0.137

أنه ال توجـد فروق ذات داللة ) 8(يتضـح من الجـدول رقم 
لدى معلمي ومعلمات ) α = 0.05( إحصائية عند مستوى 

 مجاالت فيالتربية الرياضية لدرجة تقييم التدريس لمادة الجمناستك 
تيجة تشير  والمجال الكلي، ويرى الباحث أن هذه الن جميعهاالدراسة

إلى أنه ليس للجنس أثر واضح في تقدير المعلمين والمعلمات 
 لمادة الجمناستك، ويمكن أن يعود ذلك الفّعاللممارستهم للتدريس 

إلى أن معلمي ومعلمات التربية الرياضية يمارسون عملهم وفق 

 وكذلك تعرضهم لنفس الخبرات ،خطط وتسهيالت تربوية متشابهة
، )2001(اور  وهذه النتائج اتفقت مع دراسة منالعملية والتدريبية،

، بينما لم تتفق نتائج الدراسة )1997(ن يودراسة القاعود وآخر
 توجد فروق ذات داللة إذ (Ocepacy, 1994)الحالية مع دراسة 

  .إحصائية تبعًا لمتغير الجنس لصالح المعلمات
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  :هل العلميدرجة تقييم التدريس لمادة الجمناستك تبعًا لمتغير المؤ.ب
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التقييم لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي: )9(جدول 

مستوى  )61(دبلوم  )19(بكالوريوس 
 الداللة

 ت

 م ع م ع

 الرقم المجاالت

 .1 إدارة الصف 3.63 0.27 4.11 0.33 6.14 0.000
 .2 الواجبات المهنية 3.33 0.89 3.32 0.26 0.07 0.943
 .3 الواجبات التعليمية 4.01 0.75 4.55 0.36 2.19 0.000
 .4 مجال التقويم 3.30 0.24 3.32 0.23 0.34 0.740
  الدرجة الكلية 3.57 0.32 4.69 0.37 5.695 0.000

أنه توجد فروق ذات داللة ) 9(يتضح من الجدول رقم 
 التدريس لمادة الجمناستك تعزى لمتغير إحصائية لدرجة تقييم

المؤهل العلمي على مجال إدارة الصف، ومجال الواجبات التعليمية، 
ي، بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية على مجال والمجال الكّل

الواجبات المهنية ومجال التقويم لصالح درجة المؤهل األعلى 
  .البكالوريوس

ة مع دراسات كل من مناور اختلفت نتائج الدراسة الحالي
، في حين اتفقت مع )1997 (وآخرين، ودراسة القاعود )2001(

، ودراسة بكمان (Ocepeck, 1994)وسبيك أدراسة كل من 
(Backman, 1994) ويمكن أن يعود هذا االختالف إلى اختالف ،

  .المكان والزمان وحجم العينة

  :تغير الخبرةدرجة تقييم التدريس لمادة الجمناستك تبعًا لم.ج
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التقييم لدى أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة: )10(جدول 

  أكثر من عشر سنوات
 )43= ن (

  سنوات) 10-5(من
 )23= ن (

   سنوات5أقل  من 
 )4= ن (

 م ع م ع م ع
 الرقم المجاالت

 .1 إدارة الصف 3.88 0.44 3.79 0.36 3.69 0.31
 .2 الواجبات المهنية 3.35 0.37 3.57 1.39 3.19 0.27
 .3 الواجبات التعليمية 4.03 0.22 4.07 0.26 3.98 0.87
 .4 مجال التقويم 3.31 0.21 3.30 0.21 3.29 0.26
  الدرجة الكلية 3.64 0.18 3.68 0.35 3.54 0.27

 ).11(لمتغير الخبرة استخدم تمثيل التباين األحادي كما هو مبين في الجدول رقم ومن أجل تحديد الفروق بين المتوسطات تبعًا 

  تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة التقييم لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الخبرة: )11(جدول 

 ف المحسوبة الداللة
متوسط 
 االنحراف

 درجات الحرية
ربعات مجموع م

 االنحراف
 المجال مصدر التباين

0.174 1.792 0.215  
0.120 

2  
77 

0.429  
9.224 

  بين المجموعات
 داخل المجموعات

 إدارة الصف

0.190 1.700 1.036  
0.610 

2  
77 

2.073  
46.952 

  بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الواجبات المهنية

0.882 0.126 5.584  
0.442 

2  
77 

0.112  
34.051 

  جموعاتبين الم
 داخل المجموعات

 الواجبات التعليمية

0.973 0.127 1.485  
5.508 

2  
77 

2.971  
4.241 

  بين المجموعات
 داخل المجموعات

 التقويم

0.138 2.029 0.166  
8.178 

2  
77 

0.332  
6.297 

  بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلي

أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 11(يتضح من الجدول رقم 
ة لدرجة التقييم لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير إحصائي
  .الخبرة

وجاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع دراسات كل من مناور 
، في حين اختلفت مع دراسة )1997(ن ي، والقاعود وآخـر)2001(

  ).2002(، ودراسة عقل (Ocepeck, 1994)اوسبيك 

ل الباحث إلى في ضوء أسئلة الدراسة ونتائجها توص :االستنتاجات
  :تيةآلااالستنتاجات 

ن درجة تقييم التدريس كانت كبيرة جدًا على مجال الواجبات إ  .1
ية التعليمية وكبيرة على مجال إدارة الصف والدرجة الكّل

للتدريس، ومتوسطة على مجالي الواجبات المهنية ومجال 
  .التقويم
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 أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  .2
تبعًا لمتغيري الجنس والخبرة، بينما ) α ≥ 0.05(مستوى 

كانت الفروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتغير المؤهل العلمي لصالح 
  .المؤهل األعلى

  :التوصيات
  :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بما يلي

ضرورة تشجيع وزارة التربية والتعليم معلمي ومعلمات التربية  .1
 وتطوير الواجبات ،ى متابعة دراستهم الجامعيةالرياضية عل

 واالهتمام بمجال التقويم عن طريق ورش ،المهنية لديهم
 .عملال

ضرورة تشجيع معلمي ومعلمات التربية الرياضية وإشراكهم  .2
في دورات خاصة بالتدريس لأللعاب الفردية مثل رياضة 

  ذلك لكثرة المهارات الخاصة بهذه،الجمناستك وألعاب القوى
 .األلعاب وصعوبة أدائها

  :المصادر والمراجع
، األساليب السمعية )2002: (أبو عريضة فايز، عبد الحق عماد

والبصرية في تعلم مهارات الجمناستك لدى طلبة المرحلة 
مؤتمر النشاط البدني الرياضي والعولمة االبتدائية، 

 .، جامعة مستغانم، الجزائرظاهرة العصر
المنهج المدرسي في ، )1997: (بد اللهسعادة جودت، إبراهيم ع

، مكتبة الفالح، اإلمارات العربية القرن الحادي والعشرين
  .المتحدة

، اتجاهات تالميذ )1999: (عبد الحق، عماد صاح، خضر، يحيى
مجلة المدارس األساسية نحو ممارسة رياضة الجمناستك، 

-396) 2(13، للعلوم اإلنسانية) ب(النجاح لألبحاث 
423. 

 لدى معلمي ومعلمات اللغة الفّعال، التدريس )2002: (ل، فوازعق
مجلـة جامعـة النجاح اإلنجليزية في مدينة نابلس، 

 .266-241، 16) العلوم اإلنسانية(، لألبحاث
  
  

، معوقات تنفيذ )1997: (حبيب محمد فؤاد، غانم مرسي غانم
منهاج الجمباز في مدارس البنين في دولة اإلمارات العربية 

المؤتمر العلمي الدولي، الرياضة وتحديثات لمتحدة، ا
 .28-26) 21 (القرن

، المؤثرات السلبية في إخراج )1990: (عايدة حسين، خالد أحمد
جلة كلية درس التربية الرياضية في كلية التربية للبنات، م

 .23 بغداد/ التربية
 من الفّعال، مدى ممارسة التدريس )2001: (مناور، سيد محمد

، مجلة دراسات نظر معلمي التربية الرياضية، وجهة
 .)2 (28الجامعة األردنية، 

، مدى ممارسة معلمي )1997: (القاعود، إبراهيم، وعمر أبو إصبع
مبحث التاريخ للصف الثاني الثانوي لمبادئ التدريس 

 )52( 13، جامعة اليرموك مجلة أبحاث اليرموك، الفّعال
171-196. 

/ ، اإلدارة العامة للتخطيط التربوي )2001 (وزارة التربية والتعليم
 . رام الله–وزارة التربية والتعليم 
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  دور مدير املدرسة الثانوية في تحسني العالقة بني املدرسة واملجتمع
  

  * محمد عاشور
  

  2/9/2004 تاريخ قبوله            30/7/2003 تاريخ تسلم البحث
  

هدفت الدراسة إلى بيان دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين  :ملخص
لسؤالين  اعن وذلك من خالل اإلجابة ،العالقة بين المدرسة والمجتمع

ما دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين ) 1 (:التاليين
ما أولويات دور مدير المدرسة الثانوية في ) 2 (المدرسة والمجتمع؟
  ؟عالمدرسة والمجتمتحسين العالقة بين 

 المدارس الثانوية الحكومية في ءمدران مجتمع الدراسة من جميع تكّو
مديرًا، ) 200(عينة من ال وتكونت ،)454(دهم ربد، والبالغ عدإمحافظة 

ولتحقيق أهداف الدراسة طّور  .لمجتمع الدراسة%) 43.9( أي ما نسبته
 :فقرة موزعة على مجاالت الدراسة وهي) 57(  تكونت مناستبانهالباحث 

التعاون الثقافي مع المجتمع المحلي، واالستفادة من مصادر المجتمع 
ت ، وتقديم الخدماتمعلمستمر ألفراد المجالمحلي، وبرامج التعليم ا

، والمساهمة في تقديم خدمات اقتصادية اإلنسانية واالجتماعية للمجتمع
، سة في تقديم خدمات محددة للمجتمعللمجتمع ، ومساهمة المدر

 تم إذ.  األمور والمعلمين لتقديم خدمات مدرسية للمجتمعءوتشجيع أوليا
   قليل،) 2-1: (المتوسطات الحسابيةاعتماد المعيار التالي في تصنيف 

   :بما يلي الدراسة اوصتوقد  . كبير) 5.00-3.68(متوسط، ) 2-3(
 المدارس الثانوية إلى القوانين واألنظمة والتشريعات ءمدراتوجيه ) 1(

) 2( .المحلي التي تسمح لهم في تحسين العالقة بين المدرسة والمجتمع
زيادة ) 3 (.في اتخاذ القرارات يات المدارس الثانوية صالحءمدراإعطاء 

بين المدرسة   تؤدي إلى زيادة التفاعل االهتمام باألنشطة والجوانب التي
  )مدير، العالقة، مدرسة، مجتمع: الكلمات المفتاحية (.المجتمعو
  

 المدرسة مؤسسة تربوية من أهم مؤسسات المجتمع، تعد :المقدمة
 بها، وفق ما يتطلبه نوطالم تم إنشاؤها لتقوم بالدور التربوي إذ

 تزال المؤسسة التربوية وال المدرسة كانت إن إذالمجتمع المحلي، 
طتها إحداث التغيرات والتطورات المطلوبة في مختلف االتي يتم بوس

المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية في المجتمع 
  ).1990،  السادة(

يجب أن تكون ذات سمة وإن الصلة بين المدرسة والمجتمع 
 تبادلية، من حيث تأثير المدرسة في حياة أبناء المجتمع من ارتباطيه

خالل ما تقدمه من خدمات تربوية، ومن خالل المناهج واألساليب 
، ولن يتم ذلك إال من ءالتي تساهم في تربية وتعليم للنشالتربوية 

خالل التعاون بين المدرسة كمؤسسة تربوية وبين المجتمع 
  ).1982العادلي،(المحلي

 

The Effect of A Training Program Using 
Higher-order Thinking Skills on Creative and 
Critical Thinking Among A Sample of Basic 

Tenth-Grader Students 

 

Mohamad Ashour, Faculty of Education, Yarmouk University. 

 
 
Abstract: This study aimed at clarifying the role of secondary school principals 
in improving the relationship between school and the community. This study 
tried to answer the following questions: (1) What is the role of secondary school 
principal in improving the relationship between school and the community? (2) 
What are the secondary school principals' priorities in improving the 
relationship between school and the community? 
The population of this study consisted of (454) secondary school principals in 
Irbid Governorate, and a randomly selected sample of (200) principals was 
selected, which represented (43.9%) of the total population. To achieve the aims 
of this study, the researcher developed a questionnaire after assuring its validity 
and reliability; this questionnaire included (57) items, distributed into seven 
categories as follows: cultural cooperation with the community, benefiting from 
the local community resources, continuing education programs for the 
community, providing human and social services for the community, school 
participation in providing certain services, and encouraging parents and school 
teachers to provide school services to the community. Based on the result the 
researcher recommends the following:(1) Directing secondary school principals 
to the Ministry of Education's rules and regulations, which allow improving the 
relationship between school and the community. (2) More delegation of 
authority is needed for secondary school principals to improve the relationship 
with the community. (3) More attention to the activities is needed to improve the 
relationship between school and the community. (Kyewords: Principal, 
Relationship, School, Community) 

  
وقد حازت اإلدارة المدرسية على قدر كبير من االهتمام 

 لكل تطوير تربوي، لكونها عامًال أساسيًا ومهمًاوالتحديث، 
رتباطها المباشر بالمدرسة التي  ال تستطيع أن تعمل بمعزل عن الو

 لكونها مسؤولة عن تربية النشء وتعليمه ، فيهتوجدالمجتمع الذي 
محضر، (كافة وإعداده للعمل في قطاعات المجتمع المختلفة 

1985.(  
ويمكن أن تساهم المدرسة في تعزيز العالقة بينها وبين 

يل مجالس لآلباء والمعلمين وتفعيل مجتمعها المحلي من خالل تشك
 .األنشطة الموجهة لخدمة المجتمع، وتقديم العمل التطوعي

فالمدرسة مسؤولة عن إصالح المجتمع ونقل ثقافته بالصورة 
، ويقوم مدير المدرسة الناجح )Aidmonson, 1966(الصحيحة 

 ويساهم في تطويره وتقدمه ،بزيادة التفاعل مع المجتمع المحلي
  ).1992 عبود،(

 القائد لكونه مدير المدرسة الشخصية األكثر أهمية، ّدُعولقد 
، الذي يمكنه أن يتغلب على الصعاب، ويمهد الطريق فّعالالتربوي ال

_________________________  
  اليرموك، ـة جامع، كلية التربية   *

  .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة © 
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لتحسين العملية التعليمية، بتلبية رغبات وحاجات المعلمين والطالب 
  ).1982حسن، (على حد سواء 

ن يمتلـك القـدرات   أ يجـب فمدير المدرسة بوصـفه قائـدًا تربويـًا      
ــأثير فــي اآلخــرين    ــة للت ــى   ،الشخــصية والمعرفي ــأثيره إل  بحيــث يمتــد ت

خارج المدرسة أي إلى المجتمع المحلي، إلحداث التغييـر االجتمـاعي           
ــ تهموتــــــــوعيالمرغــــــــوب فيــــــــه، لتنميــــــــة أبنائــــــــه     م والنهــــــــوض بهــــــ

)Campbell, 1986.(  
ل مدير المدرسة استخدام مرافق المدرسة بيسر ويسّه

، لخدمة البيئة المحلية، ويلتقي أولياء األمور لممارسة نشاط وسهولة
 وتقوم المدرسة بتعريفهم ببرامجها ونشاطاتها، والتعريف ،ما

المدرسين والطالب بأهدافها وبرامجها، ويتم تشكيل لجان من 
  ).1978أحمد، ( لدراسة احتياجات المجتمع المحلي وأولياء األمور

المجتمع يتوجب عليها أن ولكي تساهم المدرسة في خدمة 
تفتح أبوابها في الفترات المسائية والعطل، وبمشاركة أبناء المجتمع 

  جميعهم،المحلي، حتى يتسنى لها خدمة أفراد المجتمع المحلي
 أنشطتهم وتلبي حاجاتهم ليمارسوالالستفادة من مرافق المدرسة، 

)Holmes, 1989.(  
رتباطًا وثيقًا مع ويرتبط مفهوم المدرسة في خدمة المجتمع ا

نظام التعليم العام، من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثاني 
عشر، مع تحديد دور هذا النظام في المساهمة في تعليم المجتمع 
المحلي، وتتميز المدارس بأنها المؤسسات التربوية الوحيدة، التي 
تقدم البرامج والخدمات والخبرات المتعددة، لمجموعات كبيرة من 

  ).Hommet, 1989(هيئات واألفراد ال
ويمكن االستفادة من اإلمكانات البشرية والمادية المتوفرة في 
 المجتمع المحلي لمساعدة المدرسة، وخاصة من ذوي االختصاص

 ألن ؛ مع المعلمين لتربية أبنائهم وحل مشكالتهممن خالل تعاونهم
 أن فر فيه من إمكانات وخبرات يمكناالمجتمع المحلي بما يتو

 مع من خالل التعاونيساهم في تزويد الطالب بالخبرات الالزمة 
  ).Decker Romney, 1990(المدرسة 

التربية في خدمة (ولقد جاء مفهوم التربية والمجتمع المحلي 
للعمل على رفع مستوى ) Community Education ()المجتمع
وسائل  على استمرارية التعلم، وإيجاد والمساعدة، هاوتحسين الحياة

، عن طريق تشكيل مجلس أو كافة فراد المجتمعألعن بعد، للتعلم 
 أعضائها وتضم من بين ،هيئة استشارية يتم تشكيلها في المدرسة

  ).Stewart and Others, 1992( راد المجتمع المحليفعددا من أ
وأكدت وزارة التربية والتعليم في األردن، على أهمية قيام 

 ًاوتنميته، فوضعت لمديري المدارس مهامالمدرسة بخدمة المجتمع 
التعرف على إمكانات البيئة المحلية، وإمكانية اإلفادة : محددة مثل

منها، وأكدت العالقة بين المدرسة والمجتمع األردني، ومدى 
، من 1988لعام ) 4(أهميتها، من خالل قانون التربية والتعليم رقم 

المتصلة بالبيئة الطبيعية حيث االستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم 
، وأبو شيخة، 1991الزكري، (واالجتماعية والسكانية والثقافية 

1988.(  

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور الذي : أهداف الدراسة
يمكن أن يقوم به مدير المدرسة الثانوية، وخاصة ما يتعلق بالتعاون 

برامج التعليم الثقافي مع المجتمع المحلي، واالستفادة من مصادره، و
المستمر، وتقديم الخدمات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية، 

 خدمات محددة، وتشجيع أولياء األمور والمعلمين لتقديم وتوفير
خدمات مدرسية لهذا المجتمع، مع بيان األولويات التي يجب أن 
يضطلع بها مدير المدرسة في تحسين العالقة بين المدرسة 

  .والمجتمع
وتنطلق أهمية هذه الدراسة مع ما يشهده العالم : الدراسةأهمية 

واألردن بوجه خاص من تطورات في المجاالت االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والسياسية، وما يمر به من تطوير في النظام 

 المدارس من أجل ءمدراالتربوي والمسؤولية الملقاة على كاهل 
 إلى ىحتى يرق ئهوأداير  لرفع مستوى دور المد،تطوير أنفسهم

وقد . ط به، في تحسين العالقة بين المدرسة والمجتمعوالدور المن
دلت نتائج الدراسات واألبحاث التربوية الحديثة على تغيير الدور 
والمسؤولية الملقاة على عاتق مدير المدرسة، في تغيير مفهوم 

وية المدرسة من مدرسة تقليدية منغلقة على نفسها إلى مؤسسة ترب
  .مجتمعيه تساهم في تنمية وتطوير المجتمع المحلي

 في بيان دور  تتمثل مشكلة الدراسة: مشكلة الدراسة وأسئلتها
جتمع مدير المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين المدرسة والم

  .ولوياته في تحسينهاأوإبراز 
  :اآلتيين سؤالينوتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن ال

ر المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين ما دور مدي  .1
  المدرسة والمجتمع فيما يتعلق بالمجاالت التالية؟

  .التعاون الثقافي مع المجتمع المحلي •
  .االستفادة من مصادر المجتمع المحلي •
  .برامج التعليم المستمر ألفراد المجتمع المحلي •
  .تقديم الخدمات اإلنسانية واالجتماعية للمجتمع المحلي •
  .مساهمة في تقديم خدمات اقتصادية للمجتمع المحليال •
  .مساهمة المدرسة في تقديم خدمات محددة للمجتمع المحلي •
تشجيع أولياء األمور والمعلمين لتقديم خدمات مدرسية  •

  .للمجتمع المحلي
ما هي أولويات دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين   .2

  العالقة بين المدرسة والمجتمع؟
لقد تغير االتجاه نحو اإلدارة المدرسية نتيجة لتغير : نظرياإلطار ال

 وأصبح لها مفهوم جديد يهتم بدراسة ،وظيفة المدرسة في المجتمع
المجتمع والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لمشكالته وقضاياه 
وأهدافه، وكانت نتيجة هذا المفهوم زيادة التقارب واالتصال بين 

إلدارة المدرسية نفسها أمام مفهوم المدرسة والمجتمع، ووجدت ا
 لتحقيق هذا التقارب وتلك درسة، فكيفت أساليبهاجديد للم
  ).1996العمري، (المشاركة 

 فّعالوتتميز اإلدارة المدرسية الجيدة بوجود نظام جديد و
، ويتطلب ذلك وجود مدير داخل وخارج المدرسة من االتصاالت
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 بوضع رؤية يحدد  يعنى، الذيمدرسة يتصف بصفات القائد التربوي
فيها أهداف مدرسته ويرسم العالقة التي تتحدد فيها طبيعة التعاون 

 لما فيه مصلحة المدرسة والمجتمع ،والتفاهم مع المجتمع المحلي
  ).Glickman, 1993(المحلي معاًً 

ولعل دور مدير المدرسة في عملية التغير االجتماعي لتنمية 
فهو مواضيع المعاصرة المطروحة، المجتمع المحلي وتطويره من ال

 مركز إشعاع ثقافي في المجتمععلى أنها سة  دور المدريقوم بإبراز
إذ إن  يساهم في تحقيق أهداف التربية والتعليم، ، فيهالموجودة

 في مواكبة التغيرات والتطورات في عصر التفجر المدرسة تشارك
 هذا وفي ).Guthrie and Reed, 1986( المعرفي والتكنولوجي

: أن من واجبات مدير المدرسة الناجح) 1985محضر، (اإلطار ذكر 
زيادة لقاءات مجالس اآلباء والمعلمين، وعقد الندوات والمحاضرات 

 وتمكن البيت من ،الثقافية، مما يزيد من توعية األسرة بالمدرسة
توجيه الطالب التوجيه الصحيح، لكي تؤدي المدرسة رسالتها بشكل 

  .ا تساهم في تغيير نظرة البيت إلى المدرسة كما أنه،ناجح
 لتحقيق التعاون بين المدرسة :)1975سمعان، (ويقول 

 المدارس األمريكية والمعلمون وأعضاء ءمدراوالمجتمع، يقوم 
المجتمع المحلي عامة بدور كبير، وتناط بمدير المدرسة مجموعة 

ن خالل درسة، ونشاطاتها، متعريف اآلباء ببرامج الم: واجبات مثل
وسائل اإلعالم، ومن خالل تنظيم مكتبة يستفيد منها الطالب واآلباء 
وأفراد المجتمع بوجه عام،  وتكوين لجان عمل تعاوني من اآلباء 
والمعلمين،وتسهيل استخدام أفراد المجتمع المحلي، لمرافق 

  .هاوتسهيالت المدرسة
 ما بما في خدمة المجتمع ًاكبيرًا لذلك فإن للمدرسة دور

بالمجتمع والتطورات المحيطة ومن خالل التعريف تقدمه من برامج 
به، والتعرف على حاجاته وظروفه االجتماعية واالقتصادية والصحية 

على مستلزمات ومتغيرات العصر الجديدة، لذلك فإن ووالسياسية، 
ا تقدمه من إبراز دور المدرسة كمؤسسة تربوية، أصبح ضروريًا لم

  ).1987عميرة، (  المحلي للمجتمع كثيرةخدمات
 المدرسة في المفهوم التربوي الحديث تمثل مركز ولما كانت

اإلشعاع العلمي والثقافي واالجتماعي، فال بد من إيجاد عالقات 
وثيقة بين المدرسة والمجتمع المحلي، ويتم ذلك من خالل تعريف 

االجتماعية، وإقناعهم بضرورة أبناء المجتمع بالمدرسة، وأهدافها 
ة المدرسة، وتشكيل لجان تعمل على إعداد البرامج الخاصة، رياز

لتسهيل مهمة أولياء األمور للتعاون مع المدرسة لحل المشكالت 
  ).1985حضر م(المتعلقة بالطلبة 

، مجموعة من الوظائف التي )1988خشان، (ولقد أوضح 
تنمية أفراده : تقوم بها المدرسة تجاه المجتمع المحلي مثل

للحياة، وحفظ التراث الثقافي، وتزويد المجتمع بالقوى وإعدادهم 
العاملة المدربة، وزيادة والء األفراد لمجتمعهم، وتقديم المعارف 

وال يقتصر عمل  .والخبرات الالزمة لنمو األفراد بصورة مبسطة
 النواحي المختلفة في المجتمع المحلي، بل على تعرفالمدارس 

 التي ، وأنواع النشاط، الخدمات في كثير منةفّعالتساهم مساهمة 
د دليل يتعلق بالنواحي إعدا: تساعد على رفع مستواه، مثل

، والمساعدة في حمالت النظافة العامة، وتنظيم الترويحية
، وإقامة جانات، وتقديم برامج للكبارالمشروعات، وإقامة المهر

مرسي، ( المدارس ومؤسسات المجتمع المحلي،المعارض في 
1988.(  

أنه يمكن تقديم خدمات ) Honnet, 1989( هونيت نوبّي
إفساح المجال : للمجتمع المحلي، من خالل برامج مدروسة مثل
وإتاحة الفرص ، ةللمواطنين ألن يشاركوا في تقديم خدمات عام

للمواطنين لتقديم الخدمات المطلوبة بطريقة ناجحة،  وتحديد 
مات مسؤوليات كل شخص وكل مؤسسة مشاركة في تقديم الخد

  .المطلوبة منها
ولكي يتم التفاعل بين المدرسة والمجتمع بصورة جيدة، ال بد 
من األخذ بعين االعتبار ظروف المجتمع في المجاالت الطبيعية 
واالجتماعية واالقتصادية بحيث تتاح للمدرسة فرصة المساهمة في 
تنمية المجتمع المحلي وخدمته، وتعتمد هذه المساهمة على إدارة 

  ).1996اليونسكو، (ة، والطريقة التي تدار بموجبها المدرس
لتعاون بين األسرة والمدرسة، ولكي يتم اضرورة لبيان و

تحقيق هذا التعاون ال بد من التركيز على نجاح عملية التعاون في 
حتى ال يوصف العملية التربوية بكل الوسائل واإلمكانات المتاحة، 

به األسرة تجاه ما تقوم والبد من ربط  ناقصبانه عمل المدرسة 
  .تربية األبناءما تقدمه تجاه العملية التربوية و

، أن دور المدرسة يأتي مكمًال )1990، التويجري (وضحأو
لدور األسرة وموازيًا له، فالمدرسة تقوم بتعليم الطالب وتنشئتهم 
التنشئة التربوية الصحيحة، فتقدم لهم العلوم المعرفية والتطبيقية في 

لمجاالت، وتوضح لهم الدور المستقبلي الذي سيقومون به مختلف ا
  .لخدمة مجتمعهم

لذلك فإن من المهم أن تتم عملية التعاون بين المدرسة 
 األداة الفاعلة في من خالل النظر إلى المدرسة على أنهاوالمجتمع 

 على نقل التراث الفكري دورها وال يقتصر ،تحقيق أهداف التربية
، دون النظر إلى معرفة ما فقط يدية إلى الطالبوالمعرفي بصورة تقل

يدور في المجتمع المحيط بالمدرسة من متغيرات في المجال 
  ).1991الزكري، (الحضاري والفكري 

 يتعلق بدور اآلباء والطالب في إنجاح العملية التربوية وفيما
 فيرى القائمون على العملية التعليمية في األردن، ،وخدمة المجتمع

فر في التنسيق بين جهود المعلمين وأولياء األمور، لكي يتو اضرورة
فر االمدرسة ما عهده الطالب في البيت من رعاية واهتمام وأن تتو

في المنزل خصائص المدرسة بما يتعرض له الطالب من تعليم 
وتوجيه وحزم ونظام، لذا فهم يرون أن يكون انتقال الطالب من 

  ).1992العمري، (يجيًا المنزل إلى المدرسة انتقاًال تدر
وحتى تكون العملية التربوية ناجحة فانها تحتاج الى تفعيل 

 مجالس االباء والمعلمين التي : مثل،دور المجالس التي تشكلها
 مما يساهم في ، العالقة بين المدرسة وبين األسرةتعمل على توثيق

ة تربية األبناء، وإن التعاون مع المدرسة يساهم في النهوض بالبيئ
وتلبية متطلباتها باالستفادة من تخصصات المسؤولين في مجال 
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 البيئة، ومن الهيئات والمؤسسات الموجودة في مجتمعها المحلي
  .)1992عبود، (

إلى ) Kendall, 1988( التربوية األمريكية كندال اشارت
الفوائد التي تتحقق من البرامج المدرسية التي يساهم فيها الطالب 

توسيع الخبرات التعليمية للطالب، : ع المحلي مثلفي خدمة المجتم
 التي تخرج عن إطار البيت والمدرسة، ،لتشمل الخبرات االجتماعية

وتسهيل الحياة العملية للطالب بعد انتقالهم من المدرسة إلى 
المجتمع، وتقوية الروابط بين الطالب والمجتمع، وخلق فرص عمل 

  .طالب بعد التخرجلل
التي الخدمات المجتمعية المصغرة في ة ويتم إشراك الطلب

في مدينة بوسطن في والية ف، تقدم الى المجتمع المحلي
 األمريكية، تم تشكيل برامج خدمات مجتمعية في شوستس ماسا

 طالبًا بالعمل في )40(، واشتراك حوالي 1986المدرسة في ربيع 
المستشفيات والمالجئ ومراكز العناية : مؤسسات المجتمع مثل

ومية بالكبار والصغار، ولقد ساهم هذا البرنامج في إثراء خبرات الي
 وزاد من معرفتهم بالمجتمعات المحلية المحيطة بالمدرسة، ،الطالب

وزاد في تقوية العالقات بين المدرسة والمؤسسات التي تقدم 
  ).Coolidge, 1987(خدمات عامة للمواطنين

 بموضوع أجريت عدة دراسات ذات صلة: الدراسات السابقة
المدرسة على المستويات المحلية والعربية واألجنبية، اختار منها 

  .الباحث مجموعة تم ترتيبها وفقًا لحداثتها
   الدراسات العربية .أ

استهدفت التي ) 1990السادة، (لقد بينت نتائج دراسة 
 أهم ون بين المدرسة واألسرة والمجتمعالوقوف على واقع التعا

ا المدرسة لتحقيق التعاون بينها وبين األسرة األساليب التي تتبعه
هي اليوم المفتوح، أما األسلوب الثاني المتبع لتحقيق التعاون بين 

هو أسلوب تبادل الزيارات بين المعلمين وأولياء فاألسرة والمدرسة 
  .أمور الطالب

موضوع التي تناولت ) 1992البيروتي، (جاء في نتائج دراسة
 معلمي آراء بعض وجمعتوالمدرسة، ضعف التفاعل بين البيت 

ومعلمات المدارس األردنية، وأولياء أمور الطلبة، وقد توصلت 
الدراسة إلى ضعف مستوى الثقة بين المعلمين وأولياء األمور، 
ووجود ظروف كثيرة تعيق العمل المشترك بين المدرسة والبيت، 

ب من أجل تحقيق األهداف المشتركة، والتغلب على مشكالت الطال
  .في البيت أو المدرسة

) 1993خريسات، (واتضح من نتائج ورقة العمل المقدمة من 
، هموتدريب إلى البرنامج التدريبي لتنمية مديري المدارس في األردن

يجمع علماء النفس والتربية على أهمية الدور االجتماعي : جاء فيها
 مؤسسة اجتماعية، أوجدها المجتمع لخدمة من كونهاللمدرسة 

 إذنائه، والمساهمة في حل مشكالته وتطوره وتحقيق أهدافه، أب
المدرسة مساهمة مباشرة في خدمة المجتمع المحلي، تساهم 

ويجب على مدير المدرسة أن يقوم بتفعيل دور المدرسة وربطها 
  .ياتفّعالبما يتم في المجتمع المحلي من أنشطة و

ر حول تحديد دو) 1995المومني، (واظهرت نتائج دراسة 
مدير المدرسة الثانوية في التغيير االجتماعي، أن أهم األدوار التي 
يقوم بها مدير المدرسة هو في مجال االتصال، ويليه مجال التوجيه 
واإلرشاد األسري، ثم مجال مدرسة المجتمع، وأخيرًا مجال التعليم 

  . مسؤولية المجتمعألنه
  الدراسات األجنبية .ب

 ورقة عمل في االجتماع السنوي )Philip, 1987(قّدم فيليب 
 )74 (شملت الجامعات في اإلدارة التربوية في أمريكا ألساتذة

 خلصت هذه إذمديرًا، لتحديد العالقة بين المدرسة والمجتمع، 
الورقة إلى زيادة ثقة المجتمع بالمدرسة، وتحديد االتجاهات 
واألهداف واالستنارة بآراء أفراد المجتمع المحلي، في إدارة 

  .المدرسة، ووضع السياسات واالستراتيجيات التي تخدم برامجها
   التـــــــــي أجراهـــــــــا هنـــــــــسونالدراســـــــــة مـــــــــن نتـــــــــائجكـــــــــان 

)Henson, 1988 (     ــى ــدارس علـ ــة للمـ ــة التنظيميـ ــر البيئـ ــة أثـ معرفـ
عالقتهــا بــالمجتمع المحلــي، أن إيجــاد بيئــة أساســية حــضارية موثقــة    

المعقـدة إلـى    بشكل جيد للمدرسة تمكنها من نقـل العلـوم الحـضارية            
  .مجتمعها المحلي
دراسة في مدارس ) Desrocher, 1988 (دسروشروأجرى 

 األمريكية ركزت على معرفة الحاجة إلى مشاركة المتحدةالواليات 
 والتحقق من نتائج مشاركة اآلباء والمجتمع ،اآلباء في المدارس

 هذه الدراسة إلى أن مشاركة خلصتعلى تحصيل األبناء، وقد 
 إيجابية على التحصيل لمجتمع المحلي، كان لها آثار وااآلباء

  .الدراسي للطالب
التي هدفت ) Zeldin, 1990( زلدن دراسةلقد جاء من نتائج 

إلى إبراز طبيعة العالقة بين البيت والمدرسة والمجتمع المحلي في 
عامة وبين الصين، أن هناك عالقة وثيقة بين المدارس الريفية 

 هذه المدارس على تعليم المعلومات  تركيزجانبالشعب، من 
العملية والثقافية، وإن المدارس الزراعية المتوسطة تبني مناهجها 

 ويديرها أفراد المجتمع من خبراء ،على نظام العمل والدراسة
الزراعة، وتقدم هذه المدارس التسهيالت الالزمة إلنجاح هذا 

  .البرنامج
ــا ــي امـــــــــ ــة التـــــــــ ــاأجر  الدراســـــــــ ــورد تاهـــــــــ ــاري وكلفـــــــــ    مـــــــــ

)Mary and Glifford 1991 ( فـــي مدينـــة بوســـطن بالواليـــات
 األمريكيـــة، التـــي هـــدفت إلـــى إيجـــاد نـــشء قـــادر ومـــستعد   المتحـــدة

للتطــــوير وتقــــديم الخــــدمات للمجتمــــع المحلــــي، وذلــــك مــــن خــــالل 
 ، وإحـــداث التغييـــر فـــي المجتمـــع،اســـتغالل الطـــالب ألوقـــات فـــراغهم

 الدراسـة  ج هـذه نتـائ ن المدرسـة والبيـت، وكـان مـن       وتقويم العالقة بي  
 واســتغالل أوقــات فــراغهم فــي ،شــعور الطــالب باهتمــام المجتمــع بهــم

  .خدمة مجتمعهم
في ) Randolph, 1997(راندولف وجاء في نتائج دراسة 

 الجنوبية في الواليات المتحدة األمريكية، التي ليناروكاجامعة 
مدرسة متوسطة، هدفت إلى تقييم العالقة بين ) 21 (شملت

لمشاركة ما بين المدرسة والمجتمع، والتحصيل األكاديمي مستوى ا
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للطالب، وكذلك معرفة مستوى تمويل برامج التعليم في هذه 
وجود عالقة مهمة وإيجابية بين  هذه النتائج وقد أكدت ،المدارس

حجم المشاركة والتفاعل بين المدرسة والمجتمع ومستوى تحصيل 
 .الطالب األكاديمي

  بقةملخص الدراسات السا
  الدراسات العربية .أ

تبين الدراسات العربية مدى العالقة بين المدرسة والمجتمع، 
  : نتائج هذه الدراسات ما يليإذ بّينت

أن من أساليب التعاون بين المدرسة واألسرة والمجتمع هو  •
اليوم المفتوح، وتبادل الزيارات بين المعلمين وأولياء األمور، 

حاجات الطالب وأولياء األمور مما يتيح الفرصة للتعرف على 
، لتقديم الخدمات الالزمة همورغبات وأفراد المجتمع المحلي

  .لهم عن طريق البرامج المدرسية والندوات واللقاءات
من آثار ضعف التفاعل بين البيت والمدرسة، عدم القدرة على  •

حل مشكالت الطالب التعليميةواالجتماعية، ويعود سبب هذا 
ود ثقة كافية بين المعلمين وأولياء الضعف إلى عدم وج

  .األمور
 وخاصة ما ،ال بد من تقديم التدريب الكافي لمديري المدارس •

يتعلق بدورهم االجتماعي نحو خدمة المجتمع المحلي، من 
أجل زيادة قدرتهم على التعرف على مشكالت المجتمع وإيجاد 

  .الحلول المناسبة لها
سة والمجتمع، وتفعيل االهتمام بوسائل االتصال بين المدر •

عملية اإلرشاد والتوجيه المدرسي، للتعرف على حاجات 
  .ومتطلبات المجتمع

  الدراسات األجنبية .ب
من أهم األسس التي يجب أن تبنى عليها العالقة بين المدرسة 

 وتعزيز دور إدارة المدرسة في تقوية بينهما،والمجتمع، وجود الثقة 
 السياسات واالستراتيجيات الالزمة هذه العالقة، باإلضافة إلى وضع

  .لخدمة هذا الغرض
 في تقديم الخدمة المناسبة مهمًا ًاأن للبيئة التنظيمية دور -
  .للمجتمع
 إيجابية ء والمجتمع المحلي كان لها آثارأن مشاركة اآلبا -

  .على زيادة تحصيل الطالب الدراسي
ع  أثر العالقة القوية بين البيت والمدرسة والمجتمن أ-
ساهم في نقل المعلومات الالزمة ألفراد المجتمع المحلي،  يالمحلي،

 وما يمكن أن تقدمه من خدمات للبيت ،عن طبيعة دور المدرسة
 - ونتيجة لهذه العالقة اإليجابية-والمجتمع المحلي، كما أن المدرسة 

تقّدم التسهيالت الالزمة إلنجاح البرامج المشتركة بين المدرسة 
  .والمجتمع
از دور الطالب القادرين على تطوير مجتمعهم وتقديم إبر

 جاء من نتائجها أن العالقة القوية بين إذالخدمات الالزمة له، 
المدرسة والبيت والمجتمع المحلي تساهم في إيجاد جيل قادر على 

االهتمام بمجتمعه، وتقديم الخدمة الالزمة له عن طريق استغالل 
  .أوقات فراغ الطالب

ة اإليجابية بين المدرسة والمجتمع تساهم في أن العالق -
  .زيادة تحصيل الطالب الدراسي

أكدت ضرورة  هاجميعويمكن القول أن الدراسات السابقة 
وجود عالقة قوية بين المدرسة والمجتمع المحلي، وأن مدير 

الشخص القادر على تقوية وتطوير هذه العالقة لما فيه هو المدرسة 
  .الخدمات الالزمة ألفراد المجتمع المحلي وتقديم ،مصلحة الطالب

أما الباحث فقد حاول في هذه الدراسة إبراز دور مدير 
التعاون الثقافي، واالستفادة من : المدرسة في مجاالت محددة
برامج التعليم المستمر التي يمكن ومصادر المجتمع المحلي، 

ماعية  خدمات إنسانية واجتوتوفيرتقديمها ألفراد المجتمع المحلي، 
واقتصادية للمجتمع، وتشجيع أولياء األمور والمعلمين لتقديم 

 يعتقد الباحث أن إذ. ة محددة للمجتمع المحلييخدمات مدرس
دراسته تختلف في طبيعتها عن الدراسات التي تم استعراضها لكونها 

  .تركز بشكل كبير على دور مدير المدرسة في خدمة المجتمع
ًا إبراز أولويات مديري المدارس كما حاولت هذه الدراسة أيض

  : فيما يلي األولوياتإذ تمثلتفي خدمة المجتمع، 
ضرورة مشاركة المدرسة مع هيئة التدريس والعاملين في  •

  .المدرسة في كثير من األنشطة التي تتم في المجتمع المحلي
تشجيع أولياء األمور لتقديم بعض الخدمات الممكنة للطالب  •

  .وللمدرسة
ف أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي، من خالل ضرورة تثقي •

  .برامج تقدمها المدرسة مثل كيفية التعامل مع األطفال
مشاركة المدرسة وأفراد المجتمع المحلي في كثير من  •

  .المناسبات الوطنية والعالمية
ضرورة قيام المدرسة في تثقيف أفراد المجتمع المحلي في  •

  .بعض القضايا االقتصادية
 قيام المدرسة في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه ضرورة •

وتقديم الخدمات  هوحاجات وتوعيتهم بقضايا مجتمعهم ،للطالب
  .الالزمة له

تكّون مجتمع الدراسة : مجتمع الدراسة وعينتها: إجراءات الدراسة
 من مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة اربد

وتم اختيار عينة الدراسة . مديرًا) 454(، والبالغ عددهم همجميع
 أي ما نسبته ،مديرًا ومديرة) 200(بطريقة عشوائية تكونت من 

) 198( استرجاع وقد تم،  من مجموع أفراد المجتمع %)43.9(
 من مجموع أفراد %)99(استبانة من أفراد العينة حيث شكلت 

                  .العينة 
د العينة وفقًا لمتغيرات يبين خصائص أفرا) 1(والجدول رقم 

  .الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
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  توزيع أفراد عينة الدراسة :)1(جدول 
  المجموع  النسبة  العدد    المتغيرات

    46.97  93  ذكر  الجنس
  198  53.03  105  أنثى  

    45.95  91  بكالوريوس  المؤهل العلمي
  198  39.91   79  دبلوم+ بكالوريوس   
    14,14  28  ماجستير  

    6.57  31  سنوات) 5-1(  سنوات الخبرة
  198  15.66  31  سنوات) 6-10(  
    77.77  154   سنة فأكثر11  

 األدبياتلقد طّور الباحث استبانة معتمدًا على : أداة الدراسة
  :والدراسات السابقة، موزعة على سبعة مجاالت هي

  .التعاون الثقافي مع المجتمع المحلي  .1
  . المجتمع المحلياالستفادة من مصادر  .2
  .برامج التعليم المستمر ألفراد المجتمع المحلي  .3
  .تقديم الخدمات اإلنسانية واالجتماعية للمجتمع المحلي  .4
  .المساهمة في تقديم خدمات اقتصادية للمجتمع المحلي  .5
  .مساهمة المدرسة في تقديم خدمات محددة للمجتمع المحلي  .6
مين لتقديم خدمات مدرسية تشجيع أولياء األمور والمعل  .7

  .للمجتمع المحلي
 صممت على وقد) Item(فقرة ) 57(تكونت االستبانة من 

الخماسي، وطلب من أفراد العينة ) Likert Scale(تدرج ليكرت 
درجة كبيرة ( تحديد درجة الموافقة التي تدرجت من عناإلجابة 

يفة جدًا، ودرجة كبيرة، ودرجة متوسطة، ودرجة ضعيفة، ودرجة ضع
  ).1، 2، 3، 4، 5(، وأعطيت درجات )جدًا

تحقق الباحث من صدق أداة الدراسة عن : صدق أداة الدراسة
من عشرة  االستبانة على إذ عرضتطريق الصدق الظاهري، 

المحكمين في مجال االختصاص، ثم وضعت المؤشرات المناسبة 
لقياس مدى درجة مناسبة الفقرات من حيث التركيب، والصياغة 

وية، ومدى مناسبة الفقرات، لقياسها دور مدير المدرسة الثانوية اللغ
المجتمع وانتمائها إلى المجال، وفي تحسين العالقة بين المدرسة 

، وبعد تلقي الردود أجريت لهومدى مالءمتها أو عدم مالءمتها 
  .التعديالت المطلوبة
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق : ثبات أداة الدراسة

 تم اختيار عينة مكونة إذ ،)Test-Retest(الختبار وإعادة االختبار ا
مديرًا ومديرة، وزعت عليهم االستبانة لتعبئتها أول مرة، ) 20(من 

ثم طلب منهم تعبئتها مرة أخرى بفارق زمني مدته ثالثة أسابيع، 
) 0.85(حسب معامل االرتباط من نتائج االستبانة للمرتين ذلك و

) كرونباخ ألفا( معامل الثبات باستخدام معادلة كما تم استخراج
وهذه قيمة مرتفعة وتشير إلى ) 0.86( بلغ إذلالتساق الداخلي، 

  .ثبات األداة
 عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث جابةلإل: لمعالجة اإلحصائيةا

حيث تم استخراج ) SPSS(التحليل اإلحصائي باستخدام 
معيارية لمعرفة دور مدير المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين المدرسة والمجتمع وذلك 
 لبيان ة،، ثم لكل مجال من مجاالت الدراسة على حدهاجميعلفقرات ل

، ولإلجابة مدير المدرسةأكبر من  ًا نالت اهتمام التيأي المجاالت
ازليًا لمعرفة ما عن السؤال التالي تم ترتيب جميع فقرات االستبانة تن

 تم إذ المتوسطات الحسابية أعلىهي الفقرات التي حصلت على 
  .اختيار مجموعة منها

ولمعرفة االتساق الداخلي بين الفقرات تم استخراج معامل 
  ).كرومباخ الفا(

سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، : نتائج الدراسة
  :اآلتيمصنفة وفقًا لتتابع األسئلة على النحو 

 :نص السؤال األول: النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال •
ما هو دور مدير المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين 

  المدرسة والمجتمع؟
تم حساب المتوسطات الحسابية  ولإلجابة عن هذا السؤال

سبع كما هو الواالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة 
  ).2(جدول رقم مبين في ال

المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لمجـاالت      : )2(جدول  
  الدراسة السبعة مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
  المجال

عدد   المجال
  الفقرات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مساهمة المدرسة في تقديم   6
خدمات محددة للمجتمع 

  .المحلي

3  3.79  1.01  

االستفادة من مصادر المجتمع   2
  .المحلي

6  3.78  1.17  

تشجيع أولياء األمور والمعلمين   7
لتقديم خدمات مدرسية 

  .للمجتمع المحلي

12  3.76  0.97  

تقديم الخدمات اإلنسانية   4
  .واالجتماعية للمجتمع المحلي

11  3.62  1.05  

التعاون الثقافي مع المجتمع   1
  .المحلي

8  3.53  1.06  

التعليم المستمر ألفراد   3
  .المجتمع المحلي

8  2.99  1.18  

المساهمة في تقديم خدمات   5
  .اقتصادية للمجتمع المحلي

6  2.86  1.2  

المتوسطات الحسابية للمجاالت يبين ) 2(الجدول رقم 
 فقد حصل مجال ،)2.86 -3.79(تراوحت ما بين  إذ ،السبعة

" ة للمجتمع المحليمساهمة المدرسة في تقديم خدمات محدد"
المساهمة في " وحصل مجال ،)3.79(على أعلى متوسط حسابي 

على أقل متوسط " تقديم خدمات اقتصادية للمجتمع المحلي
  ).2.86(حسابي 

لقد تضمنت اإلجابة عن هذا السؤال، وصفًا لدرجات تصور 
مديري المدارس الثانوية لدور مدير المدرسة في تحسين العالقة 

 أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود إذوالمجتمع، بين المدرسة 
درجات تصور مختلفة لمدراء المدارس لهذا الدور، كما هو مبين 

المساهمة في تقديم خدمات " فقد جاء مجال ،)2(في الجدول رقم 
 أعلى  حصل علىإذفي المرتبة األولى، " محددة للمجتمع المحلي
رة مساهمة  مما يشير إلى ضرو،)3.79(متوسط حسابي مقداره 
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المدرسة مع المعلمين في تقديم الخدمات واإلرشاد والتوجيه، 
وكذلك المساهمة مع المعلمين في تدريب الطالب على مهارة حل 

المساهمة في التخطيط لألنشطة المدرسية التي تساهم والمشكالت، 
، وأخيرًا تقديم خدمات طالبية  أيضًافي تنمية شخصيات الطالب

م مع المجتمع المحلي، ولكن ال بد من تفعيل تساعدهم على التأقل
 وخاصة لألسر ،دور المدرسة في مجاالت الخدمات االستشارية

  .محدودة الدخل حتى تقوم بممارسة بعض المهن التقليدية
في " االستفادة من مصادر المجتمع المحلي"وقد جاء مجال 

وهو ) 3.78( حصل على متوسط حسابي مقداره إذالمرتبة الثانية، 
 مما يعني أن درجات تصور مدراء المدارس ،)كبير(متوسط حسابي 

المجتمع، ولدور مدير المدرسة في تحسين العالقة بين المدرسة 
تستدعي منه االهتمام بتشجيع أولياء األمور لتقديم خدمات مختلفة 
للطالب، وإتاحة الفرصة ألولياء األمور وبعض المختصين من أفراد 

كة في بعض األنشطة التعليمية، واالتصال المجتمع المحلي للمشار
مع ذوي االختصاصات من أفراد المجتمع المحلي، بتعريف الطالب 
بما يستجد من تطورات في المجاالت المختلفة، وزيادة التواصل مع 

 لتقديم الدعم المادي والمالي ؛أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي
تسهل ألفراد المجتمع جيات للطالب والمدرسة، وتطوير استراتي

 من إمكانات المدرسة في المناسبات المختلفة، االستفادة المحلي
  .مرافق المدرسةأفراد المجتمع المحلي لوتسهيل استخدام 

أما المجال الذي حصل على الترتيب الثالث فهو المجال 
تشجيع أولياء األمور والمعلمين، لتقديم خدمات مدرسية "السابع 

) 3.76( حصل على متوسط حسابي مقداره إذ" للمجتمع المحلي
، وهذا يدل على تقارب تصورات مدراء )كبير(وهو متوسط حسابي 

ن عليه إتقان بعض مهارات أ و،المدارس لدور مدير المدرسة
االتصال مع أولياء األمور والمعلمين لتفعيل دور المدرسة في خدمة 

مشكالت االتصال مع البيت للتعرف على : المجتمع المحلي مثل
الطالب االجتماعية والصحية، وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع 

 المدرسة، وتثقيف أولياء عالمدرسة، وحث أولياء األمور للتعاون م
 وخاصة ما يتعلق بمفاهيم المجتمع ،األمور في أمور تخص أبنائهم

الجديد مثل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وإعداد برامج للمعلمين 
 المدرسة في كيفية االتصال والتعاون مع أولياء األمور والعاملين في

في مجاالت العالقات اإلنسانية واالجتماعية والرعاية الصحية، 
الطالب بقضايا مجتمعهم والتعرف عليه، وتطوير مهارات  وتعريف

االتصال بين المدرسة والبيت وبين الطالب وأولياء األمور 
  .والمعلمين

تقديم الخدمات اإلنسانية "ول وهما ن الرابع واألأما المجاال
فقد حصل المجال الرابع على " واالجتماعية للمجتمع المحلي

التعاون "المجال األول حصل ، و)3.62(متوسط حسابي مقداره 
) 3.53(على متوسط حسابي مقداره " الثقافي مع المجتمع المحلي
ن أن درجة التصور ، وهذا يبّي)متوسطان(وهما متوسطان حسابيان 

، )متوسطة(لمدراء المدارس لدور مدير المدرسة هي درجات 
وخاصة ما يتعلق بإثراء المجتمع المحلي بالخدمات اإلنسانية 
واالجتماعية، والتفاعل الثقافي مع المجتمع المحلي، والتشجيع على 

المشاركة في المناسبات الوطنية واالجتماعية، وقيادة حمالت توعية 
، والمساهمة في نشر التوعية نظيفهالتجميل البيئة المحلية وت

والرعاية الصحية ألفراد المجتمع المحلي، والمساهمة في التوعية 
المجتمع بالخبرات التربوية، هذا ، وإثراء لهالدينية والثقافية 

والمساهمة في تحسين أعمال المجالس البلدية والقروية، أو من 
ك فيها شترخالل المساهمة في تقديم ندوات ومحاضرات ثقافية ي

ن في المدرسة وأفراد المجتمع المحلي، ون والعاملوالطالب والمعلم
وعمل أبحاث تربوية لها صلة بقضايا المجتمع المحلي، وتقديم 

  .هبرامج ثقافية ألفراد
برامج التعليم المستمر ألفراد "ن الثالث والخامس أما المجاال
اقتصادية المساهمة في تقديم خدمات "والمجال " المجتمع المحلي
و ) 2.99(فقد حصال على متوسطات حسابية " للمجتمع المحلي

، وهما أقل المتوسطات الحسابية بالنسبة للمجاالت السبعة، )2.86(
 ، مما يشير إلى أن درجات تصور )قليلين ( طين  يعتبران متوسإذ

، وخاصة ما يتعلق )قليلة(مدراء المدارس لهذين المجال كانت 
ور وأفراد المجتمع المحلي لتعليم أبنائهم، بتثقيف أولياء األم

واالهتمام الخاص بتعليم الكبار والنساء واألطفال، وتقديم برامج 
لألسرة، وتوفير مصادر تعلم دائمة ألفراد المجتمع المحلي، وعقد 

، في مجاالت التهيئة الوظيفية أو تربية لهدورات وتقديم برامج 
د المجتمع المحلي بقضايا األطفال، وكذلك العمل على تثقيف أفرا

االختصاصات المهنية، والتعاون مع أصحاب المهن والمزارعين 
لتوعية الطالب في هذه المجاالت، وتشجيع أصحاب المصانع 
والشركات والمؤسسات التدريبية لتدريب الطالب لديها، وتعريف 

  .الطالب بقضايا المجتمع السكانية والمعاصرة
اسة، يالحظ أن معظم تصورات من خالل مناقشة مجاالت الدر

 في تحسين ،مديري المدارس الثانوية لدور مدير المدرسة الثانوية
في استبانة الدراسة موجودة  العالقة بين المدرسة والمجتمع الواردة

 تراوحت بين درجات إذلدى مدير المدرسة، ولكن بنسب متفاوتة، 
  ).متوسطة(و ) كبيرة(

 المدارس الثانوية لدور ومن أجل تحديد درجات تصور مدراء
ة والمجتمع، مدير المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين المدرس

 فقد تم حساب المتوسطات ،درج تحتهانوفق المجاالت التي ت
االنحرافات المعيارية لكل فقرة على حدة ثم رتبت فقرات الحسابية و

كل مجال ترتيبًا تنازليًا، وفيما يلي عرض لكل مجال من مجاالت 
  .الدراسة السبعة
  تعاون الثقافي مع المجتمع المحليال: المجال األول

فقرات، وتعبر كل فقرة فيها عن ) 8(يشتمل هذا المجال على 
انوية لدور مدير المدرسة الثانوية درجة تصور مديري المدارس الث

) 3(الجدول رقم يبّين في تحسين العالقة بين المدرسة والمجتمع و
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 

  .هذا المجال مرتبة ترتيبًا تنازليًا
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ــة لمجــال    : )3(جــدول  المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري
ــاون الث" ــي   التعــ ــع المحلــ ــع المجتمــ ــافي مــ ــسب   " قــ ــًا حــ ــة تنازليــ مرتبــ

  المتوسطات الحسابية
رقم   الرتبة

  الفقرة
المتوسط   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المشاركة مع هيئة التدريس   2  .1
والعاملين في المدرسة في كثير 

  .من أنشطة المجتمع المحلي

3.66  0.99  

المساهمة في زيادة تفاعل   1  .2
ثقافي مع المجتمع المدرسة ال

  .المحلي

3.65  1.00  

المساهمة في اإلثراء المعرفي   4  .3
للمجتمع المحلي بالتعاون مع 
المعلمين والعاملين والطالب في 

  .المدرسة

3.46  0.94  

مساهمة المعلمين والطالب في   3  .4
األنشطة الثقافية للمجتمع 

  .المحلي

3.33  0.99  

التعرف على حاجات أفراد   7  .5
ع المحلي وتقديم البرامج المجتم

  .الثقافية المناسبة لهم

3.11  1.05  

المساهمة في عمل أبحاث   8  .6
تربوية بالتعاون مع أفراد 
ومؤسسات المجتمع المحلي، 

  .وإيجاد الحلول لها

2.95  1.08  

عقد ورش تدريبية ألولياء   5  .7
األمور في مجال تعلم الطفل 

  .خارج المدرسة

2.81  1.23  

برات تربوية متطورة تقديم خ  6  .8
ألفراد المجتمع المحلي، من 
خالل استخدام التكنولوجيا 

  .الحديثة مثل الحاسوب

2.62  1.26  

  8.54  25.59  المجموع    
  1.06  3.198  المعدل    

 أن أبرز  يظهر)3(واردة في جدول رقم ومن خالل النتائج ال
  هين حصلتا على أعلى المتوسطات الحسابية على التوالييفقرت

المشاركة مع هيئة التدريس والعاملين في المدرسة ) "2(قرة رقم ف
 حصلت على متوسط إذ" في كثير من أنشطة المجتمع المحلي

، وتلتها الفقرة رقم )كبيرة(وهو  بدرجة ) 3.66(حسابي مقداره 
المساهمة في زيادة تفاعل المدرسة الثقافي مع المجتمع ) "1(

وهو  ) 3.65( مقداره  حصلت على متوسط حسابيإذ، "المحلي
  .أيضًا) كبيرة(بدرجة 

أما أبرز فقرتين حصلتا على أقل المتوسطات الحسابية على 
تقديم خبرات تربوية متطورة ألفراد ) "6(التوالي فهي الفقرة رقم 

المجتمع المحلي من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل 
وهو ) 2.62(حيث حصلت على متوسط حسابي مقداره " الحاسوب

عقد ورش ) "5(، ثم تلتها الفقرة رقم )متوسط(متوسط حسابي 
 حصلت إذ ،"تدريبية ألولياء األمور في تعلم الطفل خارج المدرسة

وهو متوسط حسابي ) 2.81(على متوسط حسابي مقداره 
  .أيضًا) متوسط(

فقرات، ويالحظ من النتائج أن ) 8(يتكّون هذا المجال من 
، إذ تراوحت ما بين )متوسطة(قرات كانت المتوسطات الحسابية للف

المشاركة مع هيئة ) "2( ولقد حازت الفقرة رقم ،)3.66(و) 2.62(
التدريس والعاملين في المدرسة في كثير من أنشطة المجتمع 

على أعلى متوسط حسابي بالنسبة لفقرات هذا المجال، " المحلي
، هاجميع بالنسبة لفقرات الدراسة) 25(كما حازت على مرتبة رقم 

احتلت المرتبة الخامسة  هاجميعإضافة إلى أن فقرات هذا المجال 
بين مجاالت الدراسة السبعة، مما يعكس تصورات مديري المدارس 
الثانوية لدور مدير المدرسة الثانوية من بين مجاالت الدراسة 

وهذا يدل على أن تصورات مديري المدارس الثانوية لدور . السبعة
لثانوية في مجال التعاون الثقافي مع المجتمع مدير المدرسة ا

  ).متوسطة(المحلي، قد حازت على متوسطات بدرجة 
  ستفادة من مصادر المجتمع المحلياال: المجال الثاني

فقرات تعبر كل منها عن درجة ) 6(يشتمل هذا المجال على 
تصور مديري المدارس الثانوية لدور مدير المدرسة الثانوية في 

يبين ) 4(قة مع المجتمع المحلي، والجدول رقم تحسين العال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لكل فقرة من فقرات 

  .هذا المجال مرتبة ترتيبًا تنازليًا
ــة لمجــال    : )4(جــدول  المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري

ــي    " ــع المحلـ ــصادر المجتمـ ــن مـ ــتفادة مـ ــسب   " االسـ ــًا حـ ــة تنازليـ مرتبـ
  سطات الحسابيةالمتو
رقم   الرتبة

  الفقرة
المتوسط   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

تشجيع أولياء األمور لتقديم   12  .1
خدمات مختلفة للطالب 
وللمدرسة واالستفادة من 
خبراتهم وتدريب الطالب في 

  .مواضيع تهم البيئة المحلية

3.85  0.95  

إتاحة الفرصة ألولياء األمور   14  .2
د المجتمع المحلي وبعض أفرا

من المختصين للمشاركة في 
بعض األنشطة التعليمية في 

  .المدرسة

3.80  0.93  

االتصال مع ذوي االختصاص في   11  .3
المجتمع المحلي لتعريف الطالب 

 في بما يستجد من تطورات
  .ةالبيئوالصحة، ومجال الزراعة، 

3.79  1.00  

التواصل مع أولياء األمور   13  .4
تمع المحلي وأفراد المج

للمساهمة في تقديم الدعم 
المادي والمالي للطالب 

حديقة المدرسة، (والمدرسة 
.. وبرامج الطالب المبدعين

  ).الخ
  
  
  

3.78  1.06  
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رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تطوير استراتيجيات تسهيل   9  .5
للمجتمع المحلي االستفادة من 
إمكانات المدرسة المادية 
والبشرية في المناسبات 

  .المختلفة

3.77  1.03  

تسهيل استخدام مرافق   10  .6
المدرسة لذوي الهوايات 
والمواهب من أفراد المجتمع 

  .المحلي

3.73  1.04  

  6.01  22.67  المجموع    
  1.00  3.78  المعدل    

 أن أبرز يتبين) 4(بينة في جدول رقم ومن خالل النتائج الم
ن حصلتا على أعلى المتوسطات الحسابية على التوالي فقرة يفقرت
يع أولياء األمور لتقديم خدمات مختلفة للطالب تشج) "12(رقم 

 وتدريب الطالب في مواضيع تهم ،وللمدرسة واالستفادة من خبراتهم
) 3.85( حصلت على متوسط حسابي مقداره إذ" البيئة المحلية
إتاحة الفرصة ألولياء ) "14(، تلتها الفقرة رقم )كبير(وهو متوسط 

المختصين للمشاركة في األمور وبعض أفراد المجتمع المحلي من 
 حصلت على متوسط إذ، "بعض األنشطة التعليمية في المدرسة

  .أيضًا) كبير(وهو متوسط  ) 3.80(حسابي مقداره 
أما أبرز فقرتين حصلتا على أقل المتوسطات الحسابية على 

تسهيل استخدام مرافق المدرسة ) "10(التوالي فهي الفقرة رقم 
حصلت على " فراد المجتمع المحليلذوي الهوايات والمواهب من أ

، ثم تلتها )كبير(وهو متوسط  ) 3.73(متوسط حسابي مقداره 
تطوير استراتيجيات تسهيل للمجتمع المحلي ) "9(الفقرة رقم 

االستفادة من إمكانات المدرسة المادية والبشرية في المناسبات 
 وهو ،)3.77( حصلت على متوسط حسابي مقداره إذ ،"المختلفة

فقرات، ) 6(يتكون هذا المجال من و ،أيضًا) كبير(ط  متوس
قد حازت على  هاجميعويالحظ من النتائج أن فقرات هذا المجال 

وهي ) 3.85(و ) 3.78(متوسطات حسابية تراوحت ما بين 
  ).كبيرة(متوسطات حسابية 

 أن جميع فقرات هذا المجال يالحظومن خالل هذه النتائج 
بين مجاالت الدراسة السبعة، وهذا يدل حازت على المرتبة الثانية 

على أن تصورات مدراء المدارس لدور مدير المدرسة من حيث 
مهارات استخدام موارد ومصادر المجتمع المحلي جاءت بدرجة 

  ).كبيرة(
  م المستمر ألفراد المجتمع المحليبرامج التعلي: المجال الثالث

ن درجة فقرات تعبر كل منها ع) 8(يشتمل هذا المجال على 
تصور مديري المدارس الثانوية لدور مدير المدرسة الثانوية في 

يبين ) 5(تحسين العالقة بين المدرسة والمجتمع، والجدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 

  .هذا المجال مرتبة ترتيبًا تنازليًا

ــة لمجــال  المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات  : )5(جــدول   المعياري
مرتبـــة تنازليـــًا " بـــرامج التعلـــيم المـــستمر ألفـــراد المجتمـــع المحلـــي "

  حسب المتوسطات الحسابية
رقم   الرتبة

  الفقرة
المتوسط   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

تثقيف أولياء األمور وأفراد   21  .1
المجتمع المحلي، للتعامل مع 

  .األطفال وتعليمهم

3.30  1.09  

االهتمام بتقديم برامج   15  .2
تناسب جميع فئات وأعمار 

  .أفراد المجتمع المحلي

3.22  1.24  

المساهمة في تقديم برامج   19  .3
تتعلق باألسرة مثل تربية 

  .األبناء التربية الصحيحة

3.16  1.15  

المشاركة في توفير مصادر   16  .4
تعّلم دائمة ومتطورة ومتنوعة 

  .ألفراد المجتمع المحلي

3.14  1.11  

عقد ورش ومحاضرات   22  .5
وندوات ألفراد المجتمع 
المحلي تتعلق بالمستجدات 

  .والتطورات المحلية

2.86  1.13  

المساهمة في عمل دورات   17  .6
مهنية وفنية ألفراد المجتمع 

  .المحلي

2.83  1.20  

عقد ورش تدريبية للنساء   20  .7
في المجتمع المحلي تتعلق 
بتربية األطفال حسب األسس 

  .لحديثة للتربيةا

2.63  1.33  

عقد ورش تدريبية ألفراد   18  .8
المجتمع المحلي، في مجال 

  .التهيئة الوظيفية لهم

2.48  1.21  

  9.46  23.62  المجموع    
  1.18  2.95  المعدل    

 أن أبرز يتبين) 5(بينة في جدول رقمومن خالل النتائج الم
هي توالي ن حصلتا على أعلى المتوسطات الحسابية على اليفقرت

تثقيف أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي، ) "21(فقرة رقم ال
حصلت على متوسط حسابي مقداره " للتعامل مع األطفال وتعليمهم

) 15(، تلتها الفقرة رقم )متوسط(وهو متوسط حسابي  ) 3.30(
االهتمام بتقديم برامج تناسب جميع فئات وأعمار أفراد المجتمع "

وهو ) 3.22(صلت على متوسط حسابي مقداره حالتي ، "المحلي
  ).متوسط(متوسط حسابي 

أما أبرز فقرة حصلت على أقل المتوسطات الحسابية على 
عقد ورش تدريبية ألفراد المجتمع ) "8(التوالي فهي الفقرة رقم 

 على متوسط إذ حصلت" المحلي في مجال التهيئة الوظيفية لهم
  ).ليلق(وهو متوسط  ) 2.48(حسابي مقداره 

فقرات، ويالحظ من النتائج أن أهم ) 8(يتكون هذا المجال من 
فقرة في مجال برامج التعليم المستمر ألفراد المجتمع المحلي من 

مدير المدرسة هي الفقرة رقم  حيث تصورات مديري المدارس لدور
تثقيف أولياء األمور وأفراد المجتمع المحلي، للتعامل مع ) "21(
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 وهو تصور ،)3.30( كان متوسطها الحسابي إذ "األطفال وتعليمهم
لدور مدير المدرسة من قبل مدراء المدارس، ولقد ) متوسط(

جاءت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال لتعبر عن تصورات 
  ).متوسطة(مديري المدارس لدور مدير المدرسة بدرجة 

تقديم خدمات إنسانية واجتماعية للمجتمع : المجال الرابع
  حليالم

فقرة تعبر كل منها عن درجة ) 11(يشتمل هذا المجال على 
تصور مديري المدارس الثانوية لدور مدير المدرسة الثانوية في 

) 6(الجدول رقم يبّين تحسين العالقة بين المدرسة والمجتمع، و
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 

  .ليًاالمجال مرتبة ترتيبًا تناز
ــة لمجــال    : )6(جــدول  المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري

مرتبـة تنازليـًا    " تقديم خدمات إنسانية واجتماعية للمجتمـع المحلـي       "
  حسب المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التشجيع على المشاركة في   24  .1
واالجتماعية المناسبات الوطنية 

لزيادة اإلحساس واالنتماء 
  .الوطني

4.20  0.94  

قيادة حمالت نظافة وتجميل   33  .2
البيئة والمحافظة عليها مع 

  .المجتمع المحلي

3.98  0.96  

المساهمة في نشر التوعية   27  .3
والرعاية الصحية ألفراد 
المجتمع المحلي، إلكسابهم 

  .العادات الصحية السليمة

3.79  1.03  

دعوة أفراد المجتمع المحلي   29  .4
للمساهمة مع المدرسة في 
تقديم برامج توعية بيئية 

  .للطالب

3.75  1.04  

المساهمة في التوعية الدينية   28  .5
والثقافية من خالل برامج 
وندوات تقدم ألفراد المجتمع 

  .المحلي

3.75  1.06  

المساهمة في تقديم العون   26  .6
م ألفراد المجتمع المحلي، وتفه

أوضاع أفراده لالرتقاء بمستوى 
  .معيشتهم

3.75  1.08  

إثراء المجتمع المحلي بالخبرات   25  .7
المتنوعة في مجال الرعاية 
التربوية وتنشئة األطفال 

  .والمتابعة الدراسية

3.69  1.03  

المساهمة في أعمال تتعلق   31  .8
بتحسين أداء المجالس البلدية 
والقروية وتقوية العالقة مع 

  .ع المدرسةمجتم

3.40  1.08  

المشاركة مع الطالب والمعلمين   30  .9
في مواسم قطف المنتوجات 
الزراعية عند أفراد المجتمع 

  .المحلي

3.34  1.22  

رقم  الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ة في حل بعض فّعالالمساهمة ال  32  .10
المشكالت والصعوبات التي 

  .تواجه أفراد المجتمع المحلي

3.21  1.08  

تحديد احتياجات وأولويات   23  .11
لمجتمع المحلي واقتراح ا

  .اآلليات المناسبة لتلبيتها

3.03  1.08  

  11.60  39.89  المجموع    
  1.05  3.63  المعدل    

أن أبرز ن يتبّي) 6(بينة في جدول رقم ومن خالل النتائج الم
 هي ن حصلتا على أعلى المتوسطات الحسابية على التوالييفقرت

المناسبات الوطنية التشجيع على المشاركة في ) "24(فقرة رقم ال
 حصلت على إذ" واالجتماعية لزيادة اإلحساس واالنتماء الوطني

 ثاني ويعد، )كبير(وهو متوسط ) 4.20(متوسط حسابي مقداره 
، كما حصلت هاجميع أكبر المتوسطات الحسابية في فقرات الدراسة

قيادة حمالت نظافة وتجميل البيئة والمحافظة ) "33(الفقرة رقم 
) 3.98(، على متوسط حسابي مقداره "لمجتمع المحليعليها مع ا

  ).كبير(وهو متوسط  
أما أبرز فقرتين حصلتا على أقل المتوسطات الحسابية على 

تحديد احتياجات وأولويات المجتمع ) "23(التوالي فهي الفقرة رقم 
 حصلت على متوسط إذ ،"المحلي واقتراح اآلليات المناسبة لتلبيتها

، تلتها )متوسط(وهو متوسط حسابي ) 3.03(حسابي مقداره 
ة في حل بعض المشكالت فّعالالمساهمة ال) "32(الفقرة رقم 

 حصلت على إذ، "والصعوبات التي تواجه أفراد المجتمع المحلي
  ).متوسط(وهو متوسط حسابي ) 3.21(متوسط حسابي مقداره 

) 24( حازت الفقرة رقم إذفقرة، ) 11(يتكون هذا المجال من 
جيع على المشاركة في المناسبات الوطنية واالجتماعية لزيادة التش"

) 4.20(على متوسط حسابي مقداره " اإلحساس واالنتماء الوطني
 لما لها من أثر واضح على تصورات مديري ،)كبيرة(وهي بدرجة 

المدارس لدور مدير المدرسة، كما حصلت معظم فقرات هذا 
ي حين حصلت أربع ، ف)كبيرة(المجال على متوسطات حسابية 

  ).متوسطة(فقرات على متوسطات حسابية بدرجة 
  م خدمات اقتصادية للمجتمع المحليتقدي: المجال الخامس

فقرات تعبر عن درجة تصور ) 6(يشتمل هذا المجال على 
مديري المدارس الثانوية لدور مدير المدرسة الثانوية في تحسين 

) 7(دول رقم الجن يبّيوالعالقة بين المدرسة والمجتمع، 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 

  .هذا المجال مرتبة ترتيبًا تنازليًا
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ــة لمجــال    : )7(جــدول  المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري
ــًا حــسب  " تقــديم خــدمات اقتــصادية للمجتمــع المحلــي  " مرتبــة تنازلي

  المتوسطات الحسابية
رقم  الرتبة

  ةالفقر
المتوسط   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

تثقيف المجتمع المحلي بقضايا   39  .1
تتعلق باالقتصاديات المهنية 

  .وضروريتها وحاجة المجتمع إليها

3.27  1.23  

التعاون مع أصحاب المهن   36  .2
والمزارعين الستغالل الخامات 
المتوفرة لتوعية الطالب في هذه 

ط بين المجاالت وتقوية الرواب
  .المدرسة والمجتمع

2.92  1.19  

العمل على تشجيع أصحاب المصانع   35  .3
والمؤسسات لتدريب الطالب أثناء 

  .العطلة الصيفية

2.84  1.34  

تعريف أفراد المجتمع المحلي،   38  .4
بالتركيب السكاني للمجتمع وقضاياه 

  .المعاصرة

2.76  1.19  

تعريف أفراد المجتمع المحلي   37  .5
يع االقتصادية الصغيرة بالمشار

ودراسة الجدوى االقتصادية لتلك 
  .المشاريع

2.70  1.11  

المساهمة مع أفراد المجتمع المحلي   34  .6
في تصميم المشاريع االقتصادية 

  .المناسبة للمجتمع المحلي

2.68  1.18  

  7.24  17.17  المجموع    
  1.21  2.86  المعدل    

ن يأن أبرز فقرت )7( اوضحت النتائج الواردة في جدول رقم
فقرة رقم هي الحصلتا على أعلى المتوسطات الحسابية على التوالي 

تثقيف أفراد المجتمع المحلي بقضايا تتعلق باالختصاصات ) "39(
 حصلت على متوسط إذ ،"المهنية وضروريتها وحاجة المجتمع إليها

، كما )متوسط(وهو متوسط حسابي ) 3.27(حسابي مقداره 
التعاون مع أصحاب المهن والمزارعين ) "36 (حصلت الفقرة رقم

الستغالل الخامات المتوفرة لتوعية الطالب في هذه المجاالت وتقوية 
 حصلت على متوسط حسابي إذ، "الروابط بين المدرسة والمجتمع

  ).متوسط(وهو متوسط حسابي ) 2.92(مقداره 
أما أبرز فقرتين حصلتا على أقل المتوسطات الحسابية على 

المساهمة مع أفراد المجتمع المحلي ) "34(لي فهي الفقرة رقم التوا
إذ  ،"في تصميم المشاريع االقتصادية المناسبة للمجتمع المحلي

وهو متوسط حسابي ) 2.68(حصلت على متوسط حسابي مقداره 
تعريف أفراد المجتمع المحلي ) "37(، تلتها الفقرة رقم )متوسط(

ه المعاصرة وتثقيفهم بأمور تتعلق بالتركيب السكاني للمجتمع وقضايا
وهو ) 2.70( حصلت على متوسط حسابي مقداره إذ، "باألسرة

 هاجميع، ويالحظ أن فقرات هذا المجال )متوسط(متوسط حسابي 
  ).متوسطة(حصلت على متوسطات حسابية 
فقرات، ومن خالل دراسة النتائج ) 6(يتكون هذا المجال من 

يف أفراد المجتمع المحلي بقضايا تثق) "39(يالحظ أن الفقرة رقم 
قد " تتعلق باالختصاصات المهنية وضروريتها وحاجة المجتمع إليها

، )متوسطة(وهي درجة ) 3.27(حازت على متوسط حسابي مقداره 
في حين حصلت باقي فقرات هذا المجال على متوسطات حسابية 

تصورات مديري أن ، أيضًا، مما يدل على )متوسطة(بدرجة 
، لفقرات )متوسطة( لدور مدير المدرسة جاءت بدرجات المدارس

  . جميعهاهذا المجال
قديم خدمات محددة مساهمة المدرسة في ت: المجال السادس
  للمجتمع المحلي

فقرات تعبر عن درجة تصور ) 6(يشمل هذا المجال على 
مديري المدارس الثانوية في تحسين العالقة بين المدرسة 

المتوسطات الحسابية ) 8(رقم الجدول يبين والمجتمع، و
واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا المجال مرتبة ترتيبًا 

  .تنازليًا
ــة لمجــال    : )8(جــدول  المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري

" مــساهمة المدرســة فــي تقــديم خــدمات محــددة للمجتمــع المحلــي     "
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المساهمة مع المعلمين في   44  .1
تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه 

  .للطالب

4.26  0.89  

المساهمة مع المعلمين في   45  .2
تدريب الطالب على مهارة حل 

  .المشكالت بالطريقة العلمية

4.18  0.89  

يط العمل والمساهمة في التخط  41  .3
للنشاطات المدرسية بحيث 
تساهم في تنمية شخصية 

  .الطالب

4.16  0.95  

تقديم خدمات للطالب   43  .4
والمعلمين تساعدهم على 
التأقلم مع المجتمع المحلي 

 وزيادة ،مساهمة في تطويرهالو
  .االنتماء لديهم

3.75  0.99  

المشاركة مع العاملين والمعلمين   40  .5
في أنشطة تركز على 

  .اطية وحقوق اإلنسانالديمقر

3.44  1.17  

تقديم الخدمات االستشارية   42  .6
لألسر محدودة الدخل لممارسة 
بعض المهن التقليدية أو تربية 

  .الدواجن أو الزراعة

2.97  1.17  

  6.06  22.76  المجموع    
  1.011  3.79  المعدل    

ن يأن أبرز فقرت) 8( شارت النتائج الواردة في جدول رقمأ
فقرة رقم هي العلى المتوسطات الحسابية على التوالي حصلتا على أ

المساهمة مع المعلمين في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه ) "44(
وهو ) 4.26( حصلت على متوسط حسابي مقداره إذ" للطالب

 ، وهذا أعلى متوسط حسابي في فقرات الدراسة)كبير(متوسط  
ع المعلمين في المساهمة م) "45(، كما حصلت الفقرة رقم هاجميع

 إذ ،"تدريب الطالب على مهارة حل المشكالت بالطريقة العلمية
) كبير(وهو متوسط ) 4.18(حصلت على متوسط حسابية مقداره 

  .أيضًا
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فقد حصلت على أقل المتوسطات ) 42(أما الفقرة رقم 
تقديم الخدمات االستشارية لألسر " ونصت على ،الحسابية

المهن التقليدية أو تربية الدواجن المحدودة الدخل لممارسة بعض 
  ).متوسط(وهو متوسط حسابي ) 2.97(، ومقداره "أو الزراعة

فقرات، ومن خالل دراسة النتائج ) 6(يتكون هذا المجال من 
المساهمة مع ) "44( الفقرة رقم أنلفقرات هذا المجال يالحظ 

قد حازت " المعلمين في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه للطالب
وهو متوسط حسابي ) 4.26( أعلى متوسط حسابي مقداره على

، كما أن هذه الفقرة قد حازت على أعلى متوسط )كبيرة(بدرجة 
، كما حصلت باقي فقرات الدراسة  جميعهاحسابي لفقرات الدراسة

على متوسطات كبيرة ما عدا الفقرة األخيرة، التي حصلت على 
 تصورات أن ، مما يدل على)متوسطة(متوسط حسابي بدرجة 

 ،)كبيرة(مديري المدارس لدور مدير المدرسة قد جاءت بدرجة 
وقد احتلت فقرات هذا المجال المرتبة األولى بين مجالت الدراسة 

  .السبعة
ديم خدمات تشجيع أولياء األمور والمعلمين لتق: المجال السابع

  مدرسية للمجتمع المحلي
 تصور  تعبر عن درجةةفقر) 12(ل هذا المجال على يشتم

مديري المدارس لدور مدير المدرسة الثانوية لتحسين العالقة بين 
المتوسطات الحسابية ) 9(الجدول رقم ن يبّيوالمدرسة والمجتمع، 

واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات هذا المجال مرتبة ترتيبًا 
  .تنازليًا

ــة لمجــال    :)9(جــدول   المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري
تشجيع أولياء األمور والمعلمـين لتقـديم خـدمات مدرسـية للمجتمـع            "

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية" المحلي
رقم  الرتبة

  الفقرة
المتوسط   الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

التعرف على مشكالت الطالب   57  .1
االجتماعية والصحية بالتعاون مع 
، البيت ومؤسسات المجتمع المحلي

  .وإيجاد الحلول لها

4.08  1.00  

العمل على جعل أولياء األمور   49  .2
متعاونين مع المعلمين والمدرسة في 

  .للمجتمع تهموتهيئإعداد الطالب 

4,01  0.92  

االتصال المستمر مع أولياء األمور   46  .3
وتثقيفهم في مجال تربية أبنائهم فيما 

حماية البيئة، وبالديمقراطية، (يتعلق 
  ).الخ.. ق اإلنسانحقوو

3.93  0.93  

إعداد برامج تدريبية للمعلمين   56  .4
والعاملين في المدرسة للتعاون مع 
أولياء األمور لتحسين مستوى 

  .تحصيل الطالب

3.90  0.99  

تثقيف أولياء األمور فيما يتعلق   50  .5
بإرشاد أبنائهم حسب البرامج الجديدة 
التي تعدها المدرسة بمفهومها 

  .الجديد
  
  

3.82  1.02  

رقم  الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

االهتمام بدور مدرسة المجتمع   48  .6
 وتوعية أولياء األمور نحو ،الجديد

  .هذا الدور

3.81  0.94  

التركيز على العالقات اإلنسانية بما   55  .7
يحقق التعاون بين مجتمع المدرسة 

  .والمجتمع المحلي

3.81  0.95  

تطور مهارات االتصال مع الطالب   53  .8
معلمين مع التأكيد وأولياء األمور وال

  .على متغيرات المجتمع االجتماعية

3.78  0.95  

ة مع أولياء األمور فّعالالمساهمة ال  47  .9
لعقد الندوات االجتماعية في التربية 

  .الحديثة

3.66  1.00  

تصميم برامج ونشاطات للطالب   51  .10
لتمكينهم من التعرف على موارد 

  .ومصادر المجتمع المحلي

3.60  0.97  

التخطيط لبرامج محددة لتمكين   52  .11
الطالب من المشاركة في تقديم 
الخدمات اإلنسانية واالجتماعية 

  .للمجتمع المحلي

3.56  0.96  

تنظيم زيارات بيتية لتقديم النصح   54  .12
واإلرشاد ألفراد المجتمع في مجال 

  .الرعاية الصحية واألسرية

3.22  1.16  

  11.79  45.18  المجموع    
  0.98  3.77  المعدل    

ن ي أبرز فقرتفإن) 9(كما تشير النتائج الواردة في جدول رقمو
فقرة رقم ال  هيحصلتا على أعلى المتوسطات الحسابية على التوالي

التعرف على مشكالت الطالب االجتماعية والصحية وإيجاد ) "57(
 إذ ،"الحلول لها بالتعاون مع البيت ومؤسسات المجتمع المحلي

، )كبير(وهو متوسط  ) 4.08(ط حسابي مقداره حصلت على متوس
العمل على جعل أولياء األمور ) "49(كما حصلت الفقرة رقم 

متعاونين مع المعلمين والمدرسة في إعداد وتهيئة الطالب 
وهو متوسط  ) 4.01(، على متوسط حسابي مقداره "للمجتمع

  .أيضًا) كبير(
ية فهي أما أبرز فقرة حصلت على أقل المتوسطات الحساب

تنظيم زيارات بيتية لتقديم النصح واإلرشاد ) "54(الفقرة رقم 
 حصلت على إذ ،"ألفراد المجتمع في مجال الرعاية الصحية واألسرة

  ).متوسط(وهو متوسط حسابي ) 3.22(متوسط حسابي مقداره 
فقرة، ومن خالل النتائج ) 12(تتكون فقرات هذا المجال من 

التعرف على مشكالت الطالب ) "57(فقد حصلت الفقرة رقم 
االجتماعية والصحية بالتعاون مع البيت ومؤسسات المجتمع المحلي 

على المرتبة األولى بين " وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكالت
 )كبيرة( متوسطات بدرجة التي حصلت علىفقرات هذا المجال 

التي حصلت على متوسط بدرجة ) 54( ما عدا الفقرة رقم ،أيضًا
  ).متوسطة(

وهذا يدل على أن تصورات مديري المدارس لدور مدير 
التصال مع أولياء األمور والمعلمين وهو االمدرسة في هذا المجال 
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 تفعيل دور المدرسة في خدمة المجتمع المحلي من أجلوالطالب 
  ).كبيرة(قد جاءت بدرجة 

 ما هي أولويات دور: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا -
مدير المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين المدرسة 

  والمجتمع؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
 واالنحرافات المعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة على الفقرات

 ى فقرات حصلت على متوسطات بدرجة، وتم تصنيفها إلجميعها
  ).قليلة(بدرجة ، و)متوسطة(، وبدرجة )كبيرة(

فقرة حصلت على متوسطات حسابية ) 30(هذا وقد تبين أن 
 ،)4.26-3.56( أي بمتوسطات حسابية تراوحت ما بين ،"كبيرة"
وأن ) كبيرة( يتضح أن هذه الفقرات حازت على متوسطات بدرجة إذ

تصورات مديري المدارس الثانوية ألولويات دور مدير المدرسة 
قة بين مدرسة المجتمع يجب أن تشمل الثانوية في تحسين العال

ولقد تم اختيار أعلى عشر فقرات .على ما ورد في هذه الفقرات
 تمثل قمة وهي التي) كبيرة(حصلت على متوسطات حسابية بدرجة 

األولويات لدور مدير المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين 
  ).10(كما هو مبين في الجدول رقم . المدرسة والمجتمع

 الثانويــةدرجــة أولويــات تــصورات مــديري المــدارس     :)10(ول جــد
 فـــي تحـــسين العالقـــه بـــين المدرســـه  الثانويـــةلـــدور مـــدير المدرســـه 

  الحـــسابية المتوســـطات أعلـــىوالمجتمـــع للفقـــرات التـــي حـــازت علـــى  
  مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  اريالمعي

المساهمة مع المعلمين في   44  .1
تقديم خدمات اإلرشاد 

  .والتوجيه للطالب

4.26  0.89  

التشجيع على المشاركة في   24  .2
المناسبات الوطنية 
واالجتماعية لزيادة اإلحساس 

  .واالنتماء والوطني

4.20  0.94  

المساهمة مع المعلمين في   45  .3
تدريب الطلبة على مهارة حل 

  .طريقة العلميةالمشكالت بال

4.18  0.89  

العمل والمساهمة في التخطيط   41  .4
للنشاطات المدرسية بحيث 
تشكل تكامًال في تنمية 

  .شخصية الطالب

4.16  0.95  

التعرف على مشكالت الطالب   57  .5
االجتماعية والصحية وإيجاد 
الحلول لها بالتعاون مع البيت 

  .ومؤسسات المجتمع المحلي

4.08  1.00  

العمل على جعل أولياء األمور   49  .6
متعاونين مع المعلمين 
والمدرسة في إعداد وتهيئة 

  .الطالب للمجتمع

4.01  0.92  

قيادة حمالت نظافة وتجميل   33  .7
البيئة والمحافظة عليها مع 

  .المجتمع المحلي
  
  

3.98  0.96  

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  اريالمعي

االتصال المستمر مع أولياء   46  .8
األمور، وتثقيفهم في مجال 

م فيما يتعلق بنائهتربية أ
حماية البيئة، و ،بالديمقراطية(
  ).الخ… حقوق اإلنسانو

3.93  0.93  

إعداد برامج تدريبية للمعلمين   56  .9
والعاملين في المدرسة للتعاون 
مع أولياء األمور لتحسين 

  .مستوى تحصيل الطالب

3.90  0.99  

تشجيع أولياء األمور لتقديم   12  .10
خدمات مختلفة للطالب 

 واالستفادة من وللمدرسة
خبرتهم وتدريب الطالب في 

  .مواضيع تهم البيئة المحلية

3.85  0.95  

  9.41  40.55  المجموع    
  0.94  4.05  المعدل    

أما الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية بدرجة 
ما تتراوح فقرة، وكانت قيمتها ) 27(فقد بلغ عددها ) متوسطة(

 مديري المدارس الثانوية ، وهذا يبين تصورات)3.46-2.48(بين 
لدور مدير المدرسة الثانوية في تحسين العالقة بين المدرسة 
 والمجتمع، مما يضع هذه الفقرات بالمرتبة الثانية لألولويات، ولقد

 إذ فقرات حصلت على أقل المتوسطات الحسابية، تم اختيار عشر
التي يرى ) 2.86-2.48(تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين 

احث أنها جاءت في الترتيب األخير ألولويات مديري المدارس، الب
  .التفصيالت المتعلقة بذلك) 11(ويبين الجدول رقم 

  )11(جدول 
درجـــة أولويـــات تـــصورات مـــديري المـــدارس الثانويـــة لـــدور مـــدير        
المدرســــة الثانويــــة فــــي تحــــسين العالقــــة بــــين المدرســــة والمجتمــــع 

ــًا  للفقــرات التــي حــازت علــى أقــل المتوســطات     الحــسابية مرتبــة تنازلي
  حسب المتوسطات الحسابية

رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

عقد ورش أو محاضرات وندوات   22  .1
ألفراد المجتمع المحلي، تتعلق 

  .بالديمقراطية

2.86  1.13  

العمل على تشجيع أصحاب   35  .2
المصانع والمؤسسات لتدريب 

  .ناء العطلة الصيفيةالطالب أث

2.84  1.34  

المساهمة في عمل دورات مهنية   17  .3
  .وفنية ألفراد المجتمع المحلي

  

2.83  1.20  

عقد ورش تدريبية ألولياء األمور   5  .4
في مجال تعلم األطفال خارج 

  .المدرسة

2.81  1.23  

تعريف أفراد المجتمع المحلي   38  .5
بالتركيب السكاني للمجتمع 

  .معاصرةوقضاياه ال
  
  
  

2.76  1.19  
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رقم   الرتبة
  الفقرة

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تعريف أفراد المجتمع المحلي،   37  .6
بالمشاريع االقتصادية الصغيرة 
ودراسة الجدوى االقتصادية لتلك 

  .المشاريع

2.70  1.11  

المساهمة مع أفراد المجتمع   34  .7
المحلي في تصميم المشاريع 
االقتصادية المناسبة للمجتمع 

  .المحلي

2.68  1.18  

ريبية للنساء في عقد ورش تد  20  .8
المجتمع المحلي تتعلق بتربية 
األطفال حسب األسس الحديثة 

  .للتربية

2.63  1.33  

تقديم خبرات تربوية متطورة   6  .9
ألفراد المجتمع المحلي من خالل 
استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل 

  .الحاسوب

2.62  1.26  

عقد ورش تدريبية ألفراد المجتمع   18  .10
التهيئة الوظيفية المحلي في مجال 

  .لهم

2.48  1.21  

  12.78  27.21  المجموع    
  1.21  2.72  المعدل    

بناًء على نتائج هذه الدراسة، يرى الباحث ضرورة : التوصيات
  : اآلتيةإدراج التوصيات

زيادة الصالحيات الممنوحة لمدير المدرسة حتى يتمكن من   -
  .القيام بدوره في خدمة المجتمع المحلي

دعم الالزم لمدير المدرسة وخاصة في النواحي تقديم ال  -
 لتنشيط دوره في ،المالية والمادية والفنية المتعلقة بمدرسته

  .مدرسته وخدمة المجتمع المحلي
زيادة التفاعل والتواصل بين المدرسة والبيت وأفراد المجتمع   -

المحلي عامة، والعمل على زيادة الوعي لدى أولياء أمور 
لمجتمع المحلي من أجل دعم المدرسة التي  وأفراد ا،الطلبة

  .هومتطلبات تستجيب لحاجات المجتمع المحلي
وضع إمكانات المدرسة البشرية والمادية، وتسهيل استخدام   -

  .مرافق هذه المدرسة من قبل أفراد المجتمع المحلي
يات فّعالإشراك المدرسة ألولياء األمور وممثلين عن ال  -

والمؤسسات الحكومية والخاصة، في االقتصادية واالجتماعية 
وضع الخطط والبرامج واألنشطة المدرسية الموجهة لخدمة 
المجتمع المحلي، مع المشاركة في توفير الدعم المالي 

  .للمدرسة
إشراك طالب المدرسة في أعمال تطوعية لخدمة المجتمع   -

 إلى  في زيادة الحس الوطني واالنتماءالمحلي، مما يساهم
  .ي يعيشون فيهالمجتمع الذ

التأكيد على زيادة الثقة بين المدرسة وأفراد المجتمع المحلي   -
 التي توضح الدور ،من خالل اللقاءات واالجتماعات والندوات

الذي يمكن أن تقوم به المدرسة تجاه المجتمع، وبيان الدور 
  .الذي يمكن أن يقوم به أفراد المجتمع المحلي تجاه المدرسة

خرى من أجل تفعيل دور مدراء المدارس إجراء دراسات أ  -
  .الحكومية في األردن، من أجل خدمة مجتمعاتهم المحلية

  المراجع
المعارف والمهارات الالزمة لمدير ). 1988.(أبو شيخة، أحمد 

المدرسة الثانوية إلنجاح دوره في خدمة المجتمع المحلي 
، رسالة ماجستير غير منشورة، عمان، الجامعة وتنميته

  .نيةاألرد
 التخطيط لبرنامج تعاوني بين ).1992.(البيروتي، نادية عيسى 

البيت والمدرسة لتنمية تحصيل صفوف طلبة الصفوف 
، رسالة ماجستير غير الستة األولى في محافظة الزرقاء

  .منشورة، عمان، الجامعة األردنية
المدرسة وخدمة المجتمع، ). 1990.(التويجري، علي بن محمد 

مجلة التربية المدرسة في المجتمع المعاصر، وظائف ورسالة 
  .380-368 )94(، 20، القطرية

مكتبة : ، القاهرةالتربية والمجتمع). 1978.(أحمد، نازلي صالح 
  .األنجلو المصرية

العالقة بين أولياء األمور ). 1992.(الخشيني، محمد شحادة 
ومديري المدارس األساسية في لواء عجلون ودورها في 

، رسالة ماجستير غير ى المشكالت الطالبيةالتغلب عل
  .منشورة، اربد، جامعة اليرموك

العالقة بين المدرسة والمجتمع ). 1991.(الزكري، توفيق شمان 
كما يتصورها مديرو ومديرات المدارس الثانوية في عمان 

، رسالة ماجستير غير منشورة، عمان، الجامعة الكبرى
  .األردنية

دراسة واقع التعاون بين ). 1990.(بدر السادة، حسني عبد الله 
، رسالة الخليج العربيالمدرسة واألسرة والمجتمع بالبحرين، 

114 ،)35-36( 67-98.  
 مدى تنفيذ السياسات التربوية ).1996.(العمري، حيدر 

وانعكاس ذلك على الرضا الوظيفي لدى العاملين في وزارة 
، اربد، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورةالتربية والتعليم

  .اليرموك
 دور مدير المدرسة الثانوية في ).1995.(المومني، فايزة 

، التغيير االجتماعي في محافظات عجلون، جرش، اربد
  .رسالة ماجستير غير منشورة، اربد، جامعة اليرموك

مكتب اإلدارة التربوية على المستوى المحلي، ). 1996.(اليونسكو 
  .، الرياضالتربية العربي لدول الخليج

الخدمة االجتماعية ). 1982.( محمد نجيب توفيق ،حسن
  .مكتبة األنجلو المصرية: ، القاهرةالمدرسية
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المدرسة والمجتمع ). 1993.(خريسات، سليمان عبد الرحمن 
، ورقة عمل مقدمة في مركز التدريب التربوي المنعقد المحلي

  .1993في عمان، 
المدرسية في إطار اإلدارة ). 1988.(خشان، عبد العزيز 

ممارسات مديري المدارس الحكومية في األردن، 
، رسالة ماجستير غير لمسؤولياتهم الواقعية والمثالية
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Abstract: The study aimed at investigating the levels of 
burnout among resource room teachers in northern Jordan. A 
sample of 54 resource room teachers (34 females and 20 
males) completed a burnout questionnaire. The statistical 
analysis revealed a moderate level of burnout among those 
teachers in northern Jordan; it also revealed that there were 
significant differences in favor of males vs. females, age of ≤ 
34 years old.vs. the age of 34≥ years old. Results are 
interpreted and implications for resource room teachers are 
suggested, such as training institutions must be considered to 
expand their curricula to include specific training in social 
skills intervention.(keywords: Burnout, Resource Room, 
Teacher) 

  
  االحرتاق النفسي لدى معلمي ومعلمات غرف املصادر في شمال األردن

  

  .، اربد، األردن جامعة اليرموك،كلية التربية، اسامة بطاينة
  

تـراق النفـسي لـدى معلمـي ومعلمـات غـرف          هدفت هذه الدراسة إلى بحث ظـاهرة االح       : ملخص
 20 معلمـة، و   34(معلما ومعلمـة    ) 54(تكونت عينة الدراسة من     و. المصادر في شمال األردن   

وقـد كـشفت النتـائج بـأن معلمـي ومعلمـات          . ممن قاموا بتعبئة استبانه االحتراق النفـسي      ) ًامعلم
حتــراق النفــسي، كمــا غــرف المــصادر فــي شــمال األردن يعــانون مــن مــستويات متوســطة مــن اال  

ــة إحــصائية تعــزى للجــنس والعمــر     وفــي ضــوء نتــائج  . أظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات دالل
ــدم الباحــث عــددا مــن التوصــيات لمعلمــي ومعلمــات غــرف المــصادر        ــدريب  .الدراســة ق ــل ت  مث

ــة المــصادر علــى مهــارات التــدخل االجتمــاعي، وعلــى المهــارات التدريــسية، أيــضا         معلمــي غرف
االحتـــراق : الكلمـــات المفتاحيـــة (.جـــوة بيـــنهم وبـــين معلمـــي المباحـــث المدرســية لتجــسير الف 

  ).النفسي، غرفة المصادر، معلم
  

Burnout is a major problem in education; teaching 
in particular has been identified as a stressful situation. 
Recently, Farber (1991) cited in (Schaufeli, and 
Daamen, 1994) concluded from a review of U.S 
literature that between 5% and 20% of all teachers in the 
U.S are burned out at any given time. Educators have 
become aware of the prevalence of teacher burnout that 
has received increasing attention over the past several 
decades, but effective strategies to counteract this 
phenomenon have not yet been well established. There 
is a growing public concern, especially among 
educators, to develop measures for minimizing the 
prevalence of this unfavorable phenomenon. 

Teacher burnout may be caused by various factors, 
including excessive work, lack of administrative and 
parental support, inadequate salaries, disciplinary 
problems, lack of students, interest, overcrowded 
classrooms, and public criticism of teachers and their 
work (Farber, 1984; Russell, Altmaier, and van Velzen, 
1987).  In other studies (Brissie, Hoover Dempsey, and 
Bassler, 1988; Cunningham; 1983, Friedman, 1995), it 
has been found out that burnout among teachers is often 
caused by high levels of prolonged stress related to 
inordinate time demands, large class size, lack of 
recourses, role ambiguity, lack of support, involvement 
in decision making, and student behavioral problems. 

Freudenberger (1980) defined burnout as a state of 
physical and emotional depletion that results from work 
environment. According to Maslach and Jackson 
(1986), burnout is comprised of three dimensions: 
emotional exhaustion, lack of personal accomplishment 
and feelings of depersonalization.  

Although different definitions of burnout exist, this 
long- term stress reaction is most commonly described 
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as: a psychological syndrome of emotional exhaustion, 
depersonalization, and reduced personal accomplish-
ment that can occur among individuals who work with 
other people in some capacity. Emotional exhaustion 
refers to feelings of being emotionally overextended and 
depleted of one’s emotional resources. Depersonaliz-
ation refers to a negative callous or excessively 
detached response to other people, who usually, are, the 
recipients of one’s service or care. Reduced personal 
accomplishment refers to a decline in one’s feelings of 
competence and successful achievement in one’s work 
(Maslach, 1993, p. 20-21). 

In the Netherlands, 60% of the teachers who had to 
quit their jobs and receive disability pensions suffer 
from stress – related disorders (Schaufeli, and Daamen, 
1994). Numerous studies have reported high levels of 
stress and burnout among school teachers (Cherniss, 
1980; Jackson et al, 1986; Farber, 1984; Ross et al., 
1989; Borg Riding and Falzon, 1991; Kruger et al., 
1991).  

Consequences of burnout include significant 
decrease in the quality of teaching, long absenteeism, 
early leaving of the profession, diminished job 
satisfaction, reduced teacher –pupil rapport, decreased 
teacher effectiveness in meeting educational goals, and 
reduced pupil motivation (Abel and Sewell, 1999). 

Several studies have recently addressed various 
issues related to teachers and children with special 
needs in Jordan. For example, Dababseh (1993) found 
moderate levels of burnout among teachers of children 
with special needs. In another study, morale of special 
education teachers was most satisfied with relations to 
community, rapport with students, and satisfaction with 
teaching and least satisfied with work load and financial 
incentives (Al-Khateeb, Hadidi, and Elayyan, 1996). 

Meeting the developmental and educational needs 
of exceptional children in Jordan has received 



Jordan Journal of Educational Sciences 

106 

increasing attention over the past several years because 
of the law for the welfare of exceptional persons that 
was passed in 1993, and shifted the responsibility of 
educational programs for persons with disabilities from 
the Ministry of Social Affairs to the Ministry of 
Education. As a consequence, the Ministry of Education 
established an especial department with the primary 
purpose of promoting mainstreaming of children with 
special needs into regular schools (Hadidi, 1998). To 
achieve this, more than 100 resource rooms and special 
classes have been established lately to meet the needs 
for exceptional students at the regular classrooms. Most 
resource room teachers are either university or college 
graduates, but a relatively small percentage of special 
education teachers has had formal training in special 
education (Hadidi, 1998). Most special education 
teachers have had no pre-service training but rather 
received in-service training (Queen Alia Fund, 1984). 
Based on the fact that there is limited research on 
resource room teachers in Jordan, the purpose of the 
present study was to determine both the levels of 
burnout among resource room teachers in northern 
Jordan and significant differences, if any, in burnout 
dimensions among resource teachers due to sex, age, 
marital status, and teaching experience.  
Subjects and procedures: The subjects of this study 
were 54 resource room teachers in Northern Jordan who 
participated in this study during the first semester of the 
academic year 2002/2003. The questionnaire was 
initially administered in Arabic to 76 resource room 
teachers, who constituted the population of the study, at 
their first meeting held by the Governorate of Education 
for training purposes. The total number of the 
completed questionnaire was 54.  Thirty-four (34%) of 
the sample were women and 20 (37%) were men; 46 
(85%) were married and 8 (15%) were single. Ages of 
the respondents ranged from 24 to 50 years old, while 
years of experience ranged from 3 to 15 years, which 
represented 71% of the study population that received 
the questionnaire (see Table one). 
Data Analysis: The questionnaire data were analyzed 
with SPSS-X (Statistical Package for the Social 
Sciences) computer programme. I used the means, 
percentages and standard deviations as the main 
statistical tools to analyze the various items of the 
questionnaires which could be quantified. 

Table (3) shows the levels of burnout among 
resource room teachers on the three subscales in the 
frequency and intensity dimension. 
(A.) Frequency dimension: the data show that a 

moderate level of burnout was experienced by 
resource room teachers on the three subscales of 
burnout. 

Table (1): Distribution of the Sample of the Study 
According to the Variables of the Study 

Variable level Frequency Percent 

male 20 37.04% 

female 34 62.96% sex 

Total 54 100.00% 

less than or equal 34 years old 22 40.74% 

more than 34 years old 32 59.26% age 

Total 54 100.00% 

less than or equal 5 years 18 33.33% 

more than 5 years 36 66.67% experience 

Total 54 100.00% 

single 8 14.81% 

married 46 85.19% marital status 

Total 54 100.00% 

Instrument: The Maslach Burnout Inventory (MBI) as 
developed by Maslach and Jackson (1981) was 
administreted. The MBI consists of 22 items covering 
three subscales: depersonalization (5 items), personal 
accomplishment (8 items), and emotional exhaustion (9 
items). Each item is rated on a 6-point Likert-type scale 
on the frequency of occurrence and a 7-point scale on 
the intensity of occurrence only because of the very 
high correlation between frequency and intensity ratings 
(Constable and Russell, 1986; Maslach and Jackson, 
1981). Maslach and Jackson (1981) reported reliability 
coefficients ranging from 0.71 to 0.90 for the three 
subscales. They also demonstrated validity of the MBI 
in several ways (Haddad, 1998). 

For the purpose of this study, the MBI was 
translated into Arabic and some words were modified to 
make the items relevant to resource room teachers (see 
appendix 1). Reliability coefficients for the frequency of 
Arabic version (Cronbach’s alpha) were 0.83 for 
emotional exhaustion, 0.72 for depersonalization, and 
0.86 for personal accomplishment, while the reliability 
coefficients for the strength of Arabic version 
(Cronbach’s alpha) were 0.86 for emotional exhaustion, 
0.60 for depersonalization, and 0.84 for personal 
accomplishment (see Table 2). 
Table (2): MBI Reliability Coefficients (Arabic 
Version) 

subscales Frequency 
dimension 

Intensity 
dimension 

number of 
items 

Emotional 
exhaustion 0.83 0.86 9 

Depersonalization 0.72 0.60 5 
Personal 

accomplishment 0.86 0.84 8 

Burnout Scale 0.83 0.75 22 

Results:The first research question is concerned with 
the determination of the levels of burnout among 
resource room teachers in northern Jordan. In order to 
answer this question, means and standard deviations for 
each dimension (frequency and intensity) were 
calculated, and the results were as shown in table (3). 
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Table (3): Means and Standard Deviations for the Levels of Burnout among Resource Room Teachers 
Frequency dimension Intensity dimension 

Subscales statistic 

Lo
w

 

M
od
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at

e 

H
ig

h 

To
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l 

Lo
w

 

M
od

er
at

e 

hi
gh

 

To
ta

l 

Mean 13.50 19.66 27.02 20.29 15.35 23.29 31.79 23.62 
Std. Deviation 2.64 1.43 2.79 5.88 2.40 1.84 3.12 7.12 

N 16 20 18 54 17 19 18 54 

% of Total N 29.63 37.04 33.33 100.00 31.48 35.19 33.33 100.00 

Minimum 9.02 18.00 23.00 9.02 12.00 21.00 27.00 12.00 

Em
ot

io
na

l e
xh

au
st

io
n

 Maximum 17.00 22.00 33.00 33.00 20.00 26.47 37.00 37.00 

Mean 11.04 18.23 27.20 18.82 13.12 19.57 27.95 20.33 
Std. Deviation 1.80 2.53 3.44 7.17 3.14 1.16 4.72 6.87 

N 18 18 18 54 17 19 18 54 
% of Total N 33.33 33.33 33.33 100.00 31.48 35.19 33.33 100.00 

Minimum 7.00 14.54 23.00 7.00 7.00 18.00 23.00 7.00 

de
pe

rs
on

al
iz

at
io

n
 Maximum 14.00 22.00 35.00 35.00 17.00 22.00 36.00 36.00 

Mean 13.10 22.48 32.74 23.50 15.54 24.21 36.03 24.98 
Std. Deviation 2.75 3.76 3.51 8.74 3.41 2.24 5.66 8.95 

N 16 18 20 54 17 21 16 54 
% of Total N 29.63 33.33 37.04 100.00 31.48 38.89 29.63 100.00 

Minimum 8.00 18.00 28.00 8.00 10.21 21.00 28.38 10.21 

pe
rs

on
al

 
ac

co
m

pl
is

hm
en

t
 Maximum 17.00 27.00 38.00 38.00 20.21 27.00 45.00 45.00 

Mean 40.73 64.67 83.47 62.61 48.83 69.38 88.61 68.94 
Std. Deviation 6.89 8.30 5.23 18.72 6.51 6.94 10.08 18.18 

N 18 19 17 54 18 18 18 54 
% of Total N 33.33 35.19 31.48 100.00 33.33 33.33 33.33 100.00 

Minimum 27.00 51.00 77.00 27.00 33.21 59.00 79.29 33.21 

B
ur

no
ut

 

Maximum 50.89 76.00 95.00 95.00 58.21 79.00 110.00 110.00 
(B.) Intensity dimension: the data show that a moderate 

level of burnout was experienced by resource room 
teachers on the three burnout subscales.  
The second research question is concerned with the 

possible differences in the three subscales of burnout 
among the resource room teachers in northern Jordan 

due to sex, age, teaching experience, and marital status. 
In order to address this question, the researcher 
calculated the means and standard deviations of each 
variable and the three subscales of burnout on the 
frequency dimension. The results were shown in table 
(4). 
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Table (4): Means and Standard Deviations for the Study Variables in the Frequency Dimension 
Descriptive Statistics 

subscales Variable level Mean Std. Deviation N 

male 21.62 5.19 20 
sex 

female 19.5 6.19 34 

less than or equal 34 years old 21.38 5.14 22 
age 

more than 34 years old 19.54 6.31 32 

less than or equal 5 years 18.83 6 18 
teaching experience 

more than 5 years 21.01 5.77 36 

single 19.88 5.06 8 

fr
eq

ue
nc

y 
of
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m

ot
io

na
l e

xh
au

st
io

n 

marital status 
married 20.36 6.06 46 

male 21.58 7.07 20 
sex 

female 17.2 6.81 34 

less than or equal 34 years old 20.57 7.1 22 
age 

more than 34 years old 17.62 7.08 32 

less than or equal 5 years 16.45 7.3 18 
teaching experience 

more than 5 years 20.01 6.9 36 

single 21 8 8 

Fr
eq

ue
nc

y 
of

 d
ep

er
so

na
liz

at
io

n 

marital status 
married 18.44 7.04 46 

male 24.94 8.94 20 
sex 

female 22.65 8.64 34 

less than or equal 34 years old 24.49 8.3 22 
age 

more than 34 years old 22.82 9.09 32 

less than or equal 5 years 21.38 8.97 18 
teaching experience 

more than 5 years 24.56 8.55 36 

single 22.82 7.26 8 

Fr
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y 
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m
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marital status 
married 23.62 9.03 46 

male 22.71 7.07 20 
sex 

female 19.78 7.21 34 

less than or equal 34 years old 22.15 6.85 22 
age 

more than 34 years old 19.99 7.49 32 

less than or equal 5 years 18.89 7.42 18 
teaching experience 

more than 5 years 21.86 7.07 36 

single 21.23 6.77 8 

Fr
eq

ue
nc

y 
of

 b
ur

no
ut

 

marital status 
married 20.81 7.38 46 

Table (4) shows that there are differences in the 
means due to all study variables: sex, age, teaching 
experience, and marital status on the three subscales of 

the frequency dimension. In order to test for the level of 
significance, Four-Way ANOVA was conducted and the 
results were the  shown in Table (5). 
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Table (5): Results of Four-Way Analysis of Variances 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

sex 193.248 1 193.25 6.19 0.016* 

age 115.855 1 115.86 3.71 0.06 

Teaching experience 107.864 1 107.86 3.45 0.069 

Marital status 84.448 1 84.45 2.7 0.107 

error 1530.538 49 31.24     

frequency of 
emotional exhaustion 

total 1834.264 53       

sex 436.926 1 436.93 10.86 0.002* 

age 319.846 1 319.85 7.95 0.007* 

Teaching experience 227.072 1 227.07 5.64 0.021 

Marital status 43.062 1 43.06 1.07 0.306 

error 1972.252 49 40.25     

frequency of 
depersonalization 

total 2725.543 53       

sex 245.389 1 245.39 3.32 0.075 

age 114.404 1 114.4 1.55 0.22 

Teaching experience 203.464 1 203.46 2.75 0.104 

Marital status 131.295 1 131.3 1.78 0.189 

error 3624.19 49 73.96     

frequency of personal 
accomplishment 

total 4045.669 53       

sex 875.563 1 875.563 6.02 0.001 frequency of burnout 

age 550.105 1 550.105 3.782 0.064  

Teaching experience 538.4 1 538.4 3.702  0.068 

Marital status 258.805 1 258.805 1.779  0.783 

error 7126.98 49 145.4485714     
 

total 8605.476 53       
Table (5) shows the following results: 

1- There is a statistically significant difference in the 
frequency of the emotional exhaustion subscale 
that can be attributed to sex in favor of males. 

2- There is a statistically significant difference in the 
frequency of the depersonalization subscale that 
can be attributed to sex in favor of males. 

3- There is a statistically significant difference in the 
frequency of the depersonalization subscale that 
can be attributed to the age of ≤34 years old. 

4- There is a statistically significant difference in the 
frequency of burnout which can be attributed to sex 
in favor of males. 
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Table (6): Means and Standard Deviations of the Three Subscales of Burnout in the Intensity Dimension 

Descriptive Statistics 

subscales Variable level Mean Std. Deviation N 

male 24.79 7.51 20 
sex 

female 22.94 6.9 34 

less than or equal 34 years old 24.97 6.75 22 
age 

more than 34 years old 22.7 7.32 32 

less than or equal 5 years 24.38 6.88 18 
teaching experience 

More than 5 years 23.25 7.3 36 

single 22.38 7.21 8 

in
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marital status 
married 23.84 7.16 46 

male 20.91 6.65 20 
sex 

female 19.99 7.07 34 

less than or equal 34 years old 20.67 6.75 22 
age 

more than 34 years old 20.1 7.05 32 

less than or equal 5 years 20.63 7.22 18 
teaching experience 

More than 5 years 20.18 6.79 36 

single 19.54 7.43 8 

in
te
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ity

 o
f d
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marital status 
married 20.47 6.85 46 

male 25.43 9.37 20 
sex 

female 24.72 8.83 34 

less than or equal 34 years old 26.1 9.35 22 
age 

more than 34 years old 24.22 8.74 32 

less than or equal 5 years 22.6 7.43 18 
teaching experience 

More than 5 years 26.18 9.49 36 

single 23.83 4.07 8 

in
te
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ity

 o
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er
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m
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marital status 
married 25.18 9.57 46 

male 23.71 7.84 20 
sex 

female 22.55 7.60 34 

less than or equal 34 years old 23.91 7.62 22 
age 

more than 34 years old 22.34 7.70 32 

less than or equal 5 years 22.54 7.18 18 
teaching experience 

More than 5 years 23.2 7.86 36 

single 21.92 6.24 8 

In
te

ns
ity

 o
f b
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ut
 

marital status 
married 23.16 7.86 46 

Table (6) shows that there is an observed 
difference in the level of burnout due to all the study 
variables: sex, age, teaching experience, and marital 
status on the three subscales of burnout in the intensity 

dimension. In order to test the levels of significant 
differences, the Four-Way Analysis of Variances was 
conducted and the results were shown in Table (7). 
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Table (7): Results of Four-Way Analysis of Variances 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
sex 167.422 1 167.42 3.37 0.072 
age 127.329 1 127.33 2.56 0.116 

teaching experience 0.582 1 0.58 0.01 0.914 
marital status 80.163 1 80.16 1.61 0.21 

error 2433.741 49 49.67   

intensity of emotional 
exhaustion 

total 2684.869 53    
sex 38.319 1 38.32 0.77 0.386 
age 12.757 1 12.76 0.25 0.616 

teaching experience 0 1 0 0 0.998 
marital status 25.179 1 25.18 0.5 0.482 

error 2453.719 49 50.08   

intensity of 
depersonalization 

total 2502.076 53    
sex 100.714 1 100.71 1.26 0.267 
age 91.13 1 91.13 1.14 0.291 

teaching experience 224.651 1 224.65 2.81 0.1 
marital status 94.651 1 94.65 1.19 0.282 

error 3913.11 49 79.86   

intensity of  personal 
accomplishment 

total 4248.364 53    
sex 306.455 1 306.455 1.706 0.785 
age 231.216 1 231.216 1.287 0.893 

Teaching experience 225.233 1 225.233 1.254 0.914 
Marital status 199.993 1 199.993 1.114 0.985 

error 8800.57 49 179.6034694   

Intensity of burnout 

total 9435.309 53    
Table (7) shows that there are no statistically 

significant differences on the three subscales of burnout 
in the intensity dimension that can be attributed to any 
of the variables of the study. 
Discussion: The purpose of this study was to determine 
the level of burnout among resource room teachers in 
northern Jordan and to examine the effects of several 
variables upon their burnout level. Results of the study 
indicated that a moderate level of burnout was 
experienced by resource room teachers in northern 
Jordan on the three subscales of burnout in the 
frequency and intensity dimensions.  Also, the results 
revealed that there was a statistically significant 
difference in the frequency of the emotional exhaustion 
and depersonalized subscales that could be attributed to 
sex in favor of males; there was a statistically 
significant difference in the frequency of the 
depersonalization subscale that could be attributed to 
the age of ≤ 34 years old; however, they showed that 
there were no statistically significant differences on the 
three subscales of burnout in the intensity dimension 
that could be attributed to any of the variables of the 
study. 

These results are consistent with previous research 
conducted in Jordan (Dababseh, 1993; Al-Khateeb et 
al., 1991) who reported that there were moderate levels 

of burnout among teachers of children with special 
needs.  This result might indicate that moderate levels of 
burnout probably emerged as dominant among resource 
room teachers in northern Jordan because the physical 
working conditions for resource room teachers in Jordan 
are particularly difficult. Teaching loads are heavy; 
wages are relatively low; educational facilities are often 
shabby, and lack resources and role ambiguity. 

Regarding the sociodemographic variables, results 
showed that there was a statistically significant 
difference in the frequency of the emotional exhaustion 
and depersonalization subscales that could be attributed 
to sex in favor of males. Perhaps this result can be 
attributed to the fact that males in the Arabian culture 
are usually more exposed to the issues of special needs 
students through means of educational programmes, 
attending workshops, and most important the cultural 
opportunities that are given to the Jordanian males.  
This result is quite in line with the findings of Dababseh 
(1993). 

Also, it was found that there was a statistically 
significant difference in the frequency of the 
depersonalization subscale that could be attributed to 
the age of ≤ 34 years old. This difference may reflect 
the influence of the years of experience, several 
educational and communication programs that are 
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available for resource room teachers at this age and 
older. 

Moreover, there is no significant difference in 
burnout level in respect to marital status and teaching 
the experience among resource room teachers.  These 
findings contradict other burnout studies (Ross et al., 
1989; Kruger et al., 1991) who found out that few years 
of experience reported more burnout; but support Russel 
et al., (1987) who suggested that married workers 
experienced less burnout.  This result must be further 
investigated. 

 The findings of this study have important 
implications for resource room teachers in Jordan.  
Intervention programs in cooperation with the school 
health personnel can help to develop, implement, and 
evaluate early detection and prevention of burnout 
through in-service training regarding teacher stress and 
burnout (Belcastro &Gold, 1983). 

 An important area for future research concerns 
designing and evaluating the effects of social support 
intervention programs in preventing teacher burnout. 

 Another implication is that if resource room 
teachers are to be the persons designated to provide 
social skills interventions, training institutions must be 
considered to expand their curricula to include specific 
training in social skills interventions. 

 Finally, resource room teachers must be trained 
to improve their teaching skills in order to bridge the 
gap between themselves and school teachers to offer 
them assistance whenever it is needed. 
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Appendix 1 
 فقرات مقياس ماسالش لإلحتراق النفسي

  التكرار  العبارة الرقم

 يحدث يوميا      يحدث قليال في السنة

  الشدة
 بدرجة قوية جدا     بدرجة ضعيفة جدا

اشعر بأنني مستنزف انفعاليًا من جراء ممارسة مهنة .1
 .اإلشراف

6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 .ستنفذة مع نهاية يوم العملاشعر أن طاقتي م.2
اشعر باإلرهاق عندما استيقظ من نومي واعرف أن علي  .3

 .مواجهة عمل جديد
6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 .أستطيع أن افهم بسهولة مشاعر المعلمين نحو األشياء.4
اشعر أنني أتعامل مع بعض  المعلمين وكأنهم أشياء ال .5

 .بشر
6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

حقًا أن التعامل مع الناس طول يوم العمل يسبب لي .6
 .اإلجهاد والتعب

6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 .لية عالية مع مشاكل المعلمينأتعامل بفعا.7
  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 .اشعر باالحتراق النفسي من ممارستي لهذه المهنة.8
اشعر أنني أوثر إيجابيا في حياة كثير من الناس من خالل .9

 .ممارستي لهذه المهنة
6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 .أصبحت اكثر قساوة مع الناس بعد التحاقي بهذه المهنة.10
أحس باالنزعاج والقلق الن هذه المهنة تزيد من قساوة .11

 .عواطفي
6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 والنشاطاشعر بالحيوية .12
  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 اشعر باإلحباط من ممارستي لمهنة اإلشراف .13
  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 اشعر بأنني اعمل في هذه المهنة بإجهاد كبير.14
 بما يحدث مع المعلمين من حقيقة ال اهتم أو اكترث.15

 .المشاكل
6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

أن العمل بشكل مباشر مع الناس يوقع بي ضغوطًا .16
 .شديدة

6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

أستطيع بكل سهولة أن اخلق جوًا نفسيًا مريحًا مع .17
 .المعلمين

6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 .اشعر بالسعادة والراحة بعد العمل مع المعلمين.18
  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 .لقد أنجزت أشياء كثيرة ذات قيمة وأهمية في هذه المهنة.19
  1   2   3   4   5   6  1   2   3   4   5   6 .ممارستي لهذه المهنةاشعر وكأنني على حافة الهاوية من .20
أتعامل بكل هدوء مع المشاكل االنفعالية أثناء ممارستي .21

 .لهذه المهنة
6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  

اشعر بأن المعلمين يلومونني عن بعض المشاكل التي .22
 .تواجههم

6   5   4   3   2   1  6   5   4   3   2   1  
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Abstract: This study investigates the extent to which 
Jordanian female English teachers use games in their classes 
and their attitudes towards them. The sample consists of all 
150 first through fourth grade female public school English 
teachers in Irbid First Directorate of Education. Out of the 
138 subjects who responded to the questionnaire, 47 subjects 
(31% of the sample) were randomly selected to be observed in 
their classrooms and interviewed two weeks after they had 
responded to the questionnaire to determine whether or not 
there is a relationship between the teachers’ attitudes towards 
instructional games, as revealed by their responses to the 
questionnaire, and their actual use of these games in their 
teaching. The findings reveal that there is no linear 
relationship between the teachers’ attitudes towards using 
instructional games and their actual classroom practice. In 
spite of the fact that the vast majority of the subjects tended to 
agree concerning the significance of using games in teaching 
English, they did not always use them in their own 
classrooms.(Key words: Instructional Games, EFL Teachers, 
Attitudes). 

 
استخدام معلمات اللغة اإلنجليزية األردنيات لأللعاب التعليمية 

 واتجاهاتهن نحوها
  

  . جامعة اليرموك،كلية التربية، ربا بطاينة و مرام جرادات
  

اللغــة اإلنجليزيــة لأللعــاب   هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــصي مــدى اســتخدام معلمــات    :ملخــص
وقد تكون مجتمع الدراسـة وعينتهـا مـن         . بالتعليمية في تدريسهن واتجاهاتهن نحو هذه األلعا      

جميع معلمـات اللغـة اإلنجليزيـة للـصفوف األربعـة األساسـية األولـى فـي مـدارس مديريـة التربيـة                       
) مــن العينــة% 31( معلمــة 47وقــد قامــت الباحثتــان باختيــار  . والتعلــيم لمنطقــة اربــد األولــى 

بلــة الشخــصية بعــد أســبوعين مــن  وكــذلك للمقا،بالطريقــة العــشوائية لغايــات المــشاهدة الــصفية
ــ ــين اتجاهــات المعلمــ      ل؛ علــى االســتبانة  معلمــة138ة أجاب  نحــو اتلتحقــق مــن وجــود عالقــة ب

وقـد أظهـرت النتـائج عـدم وجـود عالقـة بـين             .  الفعلـي لهـا    ناستخدام األلعاب ومدى اسـتخدامه    
ه األلعــاب؛ اتجاهــات المعلمــات نحــو اســتخدام األلعــاب التعليميــة وبــين اســتخدامهن الفعلــي لهــذ  

فعلى الرغم من إجماع غالبية أفـراد العينـة علـى أهميـة اسـتخدام األلعـاب التعليميـة فـي تـدريس                   
: الكلمــات المفتاحيــة( .اللغـة اإلنجليزيــة، لـوحظ عــدم اسـتخدامهن لهــذه األلعـاب فــي التـدريس     

  )اتجاهات، ةعلمات اللغة االنجليزيم ، االلعاب التعلمية
  

Introduction: Games have been played for the sake of 
entertainment for many years. However, their 
application in teaching and learning is a fairly recent 
development (Ellington et al, 1980).  Despite the 
controversy that surrounds their effectiveness in 
teaching and learning, instructional games (henceforth, 
IGs) are believed to be especially useful for reinforcing 
and assessing learning (Williams, 1985). Furthermore, 
IGs are said to achieve social objectives, improve the 
students’ self-concept, develop their verbal ability, help 
them express their feelings and thoughts, promote 
reasoning, and add challenge and excitement to the 
learning task (Cratty, 1969; Roberts, 1980; Williams, 
1985).  Maidment and Bronstein (1973) add that IGs 
create a favorable  learning environment in the 
classroom and a new non-authoritarian role for the 
language teacher, make the representation of learning 
experiences more realistic and relevant, and increase the 
students' motivation and interest. 

Moreover, Lewis (1999) claims that the use of IGs 
in the English as a foreign language (EFL) classroom is 
beneficial because students often learn in an 
unconscious, stress-free atmosphere. IGs increase 
motivation and add variety to the lesson as well as bring 
the target language to life and make it immediately 
useful to the learner who is allowed to experiment, 
discover and interact with his/her environment. 
 
*  Faculty of Education, Yarmouk University. 
© 2005 by Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

In the past three years, the Jordanian Ministry of 
Education (henceforth, JMOE) has adopted Action 
Pack, a 6-level English course for young learners 
beginning at age five or six.  This series, which is based 
on the communicative approach, aims to enable the 
children to enjoy learning English,  make it relevant to 
their interests, encourage co-operative learning and lay 
firm foundations for later language study (Brown, 
1999). 

Action Pack is designed so that most of its activities 
are in the context of IGs, which is based on the premise 
that playing is not only the chief occupation of children 
but also the child’s natural way of learning.  This may 
enable the students to play and learn simultaneously as 
IGs help them learn through creating situations in which 
learning mixes with fun and excitement.   

Problem, Purpose, and Significance of the Study:  
Although the use of IGs in EFL classes is still a 

relatively young field, an enormous body of literature 
on using IGs has been published outside Jordan.  
However, very limited attempts have been made to 
investigate teachers’ attitudes towards using IGs.  In 
fact, the choice of the topic of this study has come out 
of an interest in the facilities and resources that IGs 
offer to the instructional environment coupled with the 
apparently limited current use of IGs in the  Jordanian 
classroom. Personal communications with teachers have 
initially revealed that most Jordanian teachers do not 
pay attention to IGs, some believe that they have a 
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secondary role in teaching and, thus, use them to fill the 
last few minutes of the lesson, while others do not use 
them at all.  

The present researchers attempt to study the extent to 
which Jordanian female first through fourth grade EFL 
teachers utilize IGs and their attitudes towards them.  They 
further investigate whether or not a linear relationship exists 
between these teachers’ attitudes towards and actual use of 
IGs in the classroom.  More specifically, the present 
researchers attempt to answer the following research 
questions: 
1. What are Jordanian female EFL teachers’ attitudes 

towards using IGs in their classrooms? 
2. To what extent do these teachers utilize IGs in 

teaching English? 
3. Is there a linear relationship between these 

teachers’ attitudes and their  use of IGs in their 
classrooms? 
The present researchers believe that teaching aids 

have a great effect on the learners’ contact with 
educational materials and their achievement of more 
knowledge.  As many EFL teachers tend to shy away 
from utilizing IGs in their classes, this research is hoped 
to help them gain a thorough insight into the importance 
of using IGs in teaching English in the first four grades.  
The findings of the study are further hoped to help 
teachers gain a new perspective about the effectiveness 
of IGs and to draw their attention to the importance of 
using them in facilitating the teaching/learning process. 
Moreover, the present researchers believe that this study 
could be a good addition to the existing theoretical 
literature on the topic.  
Previous Studies: The role of IGs in the classroom has 
been a matter of controversy.  The review of related 
literature has revealed the existence of two camps of 
researchers: those who enthusiastically vouch for the 
effectiveness of IGs (cf., for example, Littlewood, 1981; 
Lee, 1987; Turner, 1987; Wright and Buckby, 1989; 
Kim, 1995; Lewis, 1999) and those who do not 
advocate using them (cf., for example, Wesoloswski, 
1980; O’Nell, 1980; Moore, 1981; Palm, 1983; Mustafa 
and Suleiman, 1987) both in EFL and other subject 
matter classrooms.  

Unlike the latter group, the former claim that the 
use of IGs is a powerful and enjoyable learning 
technique for both children and adults. Proponents of 
using IGs have discussed the advantages of using IGs in 
foreign language classrooms.  Not only do IGs make the 
material more interesting and promote better recall, but 
they also increase the learners’ self-confidence and 
fluency (Lee, 1987).  Moreover, IGs play a crucial role 
in acquiring the target language because learners 
become intellectually, emotionally and physically 
involved, for IGs help them see the beauty of the 
foreign language and not just problems associated with 
its acquisition (Nunan, 1991). Kim (1995) claims that 
IGs not only make learning a language possible but also 
allow the learners to enjoy themselves as they do that. 
She claims that IGs are often a welcome break from 

classroom tedious routines, not to mention their role in 
providing language practice in the various language 
skills, encouraging students to interact and 
communicate and creating meaningful contexts for 
language use. 

Several researchers have shown that IGs are not 
just time–filling activities but ones with a great 
pedagogical value.  Lee (1987:30), for example, states 
that a game “should not be regarded as a marginal 
activity filling in odd moments when the teacher and the 
class have nothing to do” but rather as a central 
component of any foreign language teaching attempt. 
Most IGs shift the learners’ focus from the linguistic 
form to meaning and authentic language use.   

Dickerson (1975) investigated  the effect of using 
an innovative games approach on the recognition of 
sight vocabulary words by 264 American first grade 
pupils. She concluded that IGs are an extremely viable 
aid for reinforcing sight vocabulary words in children 
who have had limited success with more traditional 
methods of instruction. 

Keen (1983) studied the effects of game-playing on 
the spelling performance of third through fifth grade 
elementary pupils as opposed to an equivalent group 
following a typical textbook format. He concluded that 
an initial formal exposure to spelling skills is necessary, 
beyond which the textbook approach is no more or less 
effective. Keen reported that the final word counts 
across the grade levels for the game groups and the 
comparison of the word counts for both groups suggest 
that the game approach is superior over time. 

Alobaidi (1993) studied the effect of IGs on the 
reading achievement of 52 Iraqi second grade pupils.  
She found that using IGs positively affected these 
pupils’ reading achievement. However, sex was found 
to have no effect on the sample’s achievement in 
reading. 

Miller (1992) conducted a longitudinal study to 
investigate whether optimal L2 acquisition occurs 
through the playing of games. The effect of using IGs, 
among other methods of instruction, was investigated  
in three Japanese language classes taught to American 
university students over a two-year period.  Although 
IGs were found to have no significant effect on 
American college students’ overall achievement in 
Japanese, the classes taught through IGs outperformed 
the control class on all tests by the fourth semester. 
Besides, the transfer of L1 cognitive/academic language 
proficiency (CALP) to L2 acquisition was found to be 
greater in traditional language classes than in game 
classes, which suggests that students with less L1 CALP 
can be more successful in game classes by relying on 
their basic interpersonal communication skills. Her 
findings further revealed significant differences when 
combined mean scores for all three classes were 
compared by semester. 

Alfaqih (1995) investigated the effectiveness of 
using IGs, as opposed to the traditional method, in 
teaching Jordanian EFL seventh grade students.  The 
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results revealed that there is a statistically significant 
difference in the students' achievement due to utilizing 
IGs. However, he found no significant difference in 
achievement which can be attributed to sex although 
significant differences resulted from the interaction 
between method of instruction and sex.  

Uberman (1998) compared the use of traditional 
techniques such as the visual technique, verbal 
explanation and use of dictionaries with the use of 
language IGs for vocabulary presentation and revision.  
Her results suggest that the use of IGs for the 
presentation of new vocabulary is highly effective, 
enjoyable, and useful in adding variety to presentational 
techniques. 

Despite the favorable views of IGs in the above 
studies, a number of researchers  argue against the use 
of IGs on the grounds that they fail to make a 
worthwhile contribution to students’ achievement not 
only in the language classroom but also in other subject 
matters.  Lewis (1975) investigated the effect of using 
IGs, among other  methods of instruction, on 138 
American eighth grade students’ language usage skills.  
His findings revealed that no significant differences 
were observed in the students’ punctuation and 
capitalization skills as a result of the teaching method. 

Wesolowski (1980) compared the effects  of 
traditional and simulation games curricula on the 
composition skills of American gifted tenth grade 
students.  He found that neither the Watson-Glaser 
critical thinking pretest and posttest scores nor the 
writing skills of either group changed significantly 
during the period of the study, which suggests that 
simulation games did not significantly improve the 
students’ critical thinking or  writing skills.   

O’Neill (1980) investigated the effect of using 
Teams-Games-Tournaments (TGT) on American high 
school students’ achievement in social studies.  He 
found that using IGs failed to produce significant 
differences in the students’ achievement in social 
studies. In other words, using IGs neither increased nor 
decreased academic achievement when used with a 
TGT reward structure. However, when compared with 
the control classes, TGT classes were found to improve 
peer tutoring and students’ involvement in learning 
tasks, considerably diminish discipline problems, and 
increase students’ interest in the subject matter and 
willingness to learn more.  

Moore (1981)  used two mathematical computer 
games to test if the use of IGs as learning aids increased 
143 American university students’ achievement and 
improved their attitude toward mathematics in a 
university entry-level intermediate algebra course.  The 
results indicated that using IGs did not significantly 
improve students’ achievement in mathematics or  their 
attitudes towards it.  

Palm (1983)  investigated the effects of  the 
introduction of reading activities and games into the 
home by trained parents on achievement in and attitudes 
toward reading by 60 American second, third, and 

fourth grade private school pupils. She found that while 
there was no significant difference in the pupils’ reading 
achievement which can be attributed to the method of 
instruction, the pupils who participated in the reading 
games showed a significant difference in their attitude 
toward reading.  Being a member of the IGs group had a 
significant effect on the pupils who showed a more 
negative attitude toward reading after the experience. 

Mustafa and Suleiman (1987) examined the 
effectiveness of using IGs in teaching mathematics by 
Bahraini student-teachers.  They found that using IGs 
did not make any significant contribution to students’ 
mastery of mathematics. 

The studies above appear to provide empirical 
evidence that using IGs does not significantly contribute 
to students’ achievement in the EFL as well as in other 
subject matter classrooms. However, these views may 
not apply to the context of this research, for using IGs is 
not left for the discretion of the teacher but rather 
prescribed by the author of the series (Brown, 1999) as 
an integral part of the philosophy of the Action Pack 
series itself.  IGs are strongly related to the first aim of 
the series (viz., enabling the pupils to enjoy learning 
English and communicate in it). Most of Action Pack 
activities are presented in the context of games so as to 
allow the pupils to learn in a relaxed, non-threatening 
atmosphere where learning mixes with fun and 
excitement. 
Nevertheless, it is worth noting that the apparently 
conflicting findings of previous research may be 
attributed to variations in the conditions and design of 
that research.  Evident were variations in sample size, 
subjects’ age, duration of treatment, research 
instruments and statistical analyses.  The different 
nature of the curricula, courses and students’ learning 
styles may also have contributed to the controversial 
reports of findings. 

The review of previous research revealed a dearth 
of local and Arab studies on the use of IGs in the 
foreign language classroom.  To the best of the present  
researchers’ knowledge, the present study is the first in 
and outside Jordan to investigate the relationship 
between teachers’ attitudes toward IGs and their actual 
use of these IGs in their teaching. An extensive review 
of previous research failed to reveal any studies which 
had embarked on a similar investigation. Although the 
findings of the reviewed foreign research may not be 
particularly applicable to the Jordanian context, they 
were instrumental for the researcher’s construction of 
the data collection instruments. A good number of the 
items of the questionnaire and the other instruments 
were drawn out from or built according to the previous 
research reviewed in this section. 
Instrumentation, Sampling, and Procedure:  

A variety of quantitative and qualitative research 
instruments (viz., an attitudinal questionnaire,  
classroom observations and interviews) have been used 
to collect the data.  The 52-item questionnaire, based on 
previous literature (cf., for example, Lee, 1987; Kim, 
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1995; Lewis, 1999) and the present researchers’ 
collective experience, probes the teachers’ attitudes 
towards utilizing IGs in their classrooms.  The 
observation checklist investigates the teachers’ actual 
classroom use of IGs, or lack thereof.  The interview 
reinforces the validity of the teachers’ responses to the 
questionnaire and the data obtained by the observation 
checklist. Both the observation checklist and the 
interview are derived from the content of the 
questionnaire itself. 

To ensure the validity of the questionnaire, it was 
rated by a jury of experts in the field of Education and 
English at the Faculty of Education at Yarmouk 
University. This jury’s suggestions were used to modify 
the questionnaire by omitting, adding, or rephrasing 
items bringing the number of items from 85 to 52. 
Neither the interview form nor the observation checklist 
was validated since their items were extracted from the 
previously validated questionnaire. Furthermore, the 
reliability of the questionnaire and the observation 
checklist was computed using Cronbach Alpha. The 
reliability coefficients for the questionnaire and the 
observation checklist amounted to  0.799 and 0.968, 
respectively, which indicates  that they are appropriate 
for the purpose of the present study.    

The population and sample consisted of all 150 first 
through fourth grade female EFL teachers from the 54 
public schools of Irbid First Directorate of Education. 
One hundred and thirty eight subjects (92% of the 
sample) responded to the questionnaire.  Out of these 
respondents, 47 (31% of the sample) from 25 public 
schools were randomly selected to be observed in their 
classrooms and interviewed two weeks after they had 
responded  to  the questionnaire. 

This study was conducted using the descriptive 
survey research design. All three instruments were 
administered and collected by the researchers, one or 
both of whom were available during the administration 
of the questionnaire to answer questions and offer 
explanations. Both researchers conducted a good 
number of the interviews and the observations, a 
process after which they met and discussed their notes 
to minimize any differences in approach or coding.  The 
remainder of the interviews and the observations were 
divided equally between the two researchers.   

The data were analyzed using the Statistical 
Package for Social Science (SPSS) to provide answers 
to the questions of the study.  To establish the extent to 
which EFL teachers utilize IGs in teaching English and 
their attitudes toward them, means and standard 
deviations for each item of the questionnaire and the 
classroom observation checklist were computed, 
Pearson’s Correlation Coefficient was used to describe 
the relationship between the teachers’ attitudes and their 
real classroom practice and a t-test was used to find out 
if there is a significant difference at the 0.05 level of 
significance between the mean for the teachers’ 
attitudes as measured by  the questionnaire and the 
means for their actual practice as  measured by the 

observation checklist.  The data collected in the 
interviews were analyzed qualitatively. 
Findings and Discussion:The questionnaire was used 
to probe the teachers’ attitudes toward using IGs in the 
EFL classroom. Table 1 shows the means and standard 
deviations for individual items as well as the whole 
attitudes scale.  
Table (1): Means and Standard Deviations of the 
Teachers’ Attitudes towards Utilizing IGs 
No. Item Rank Mean SD 

18 IGs are fun, and learners like 
to play them. 

1 4.49 0.60 

5 IGs create a relaxed 
atmosphere that breaks the ice 
and introduces new ideas. 

2 4.45 0.60 

4 IGs add variety to the regular 
classroom activities. 

3 4.34 0.70 

52 IGs engage learners 
emotionally, physically and 
mentally in the information, 
concepts and skills they need. 

4 4.32 0.50 

3 IGs allow shy students to 
express their opinions and 
feelings. 

5 4.31 0.70 

35 IGs bring teachers and 
learners into a more agreeable 
and intimate relationship. 

6 4.30 0.70 

2 IGs enable learners to acquire 
new experiences within a 
foreign language, which is not 
always possible during a 
traditional lesson. 

6 4.30 0.60 

31 IGs allow learners to share 
their experiences and learn 
from each other. 

7 4.21 0.50 

7 IGs help learners recall 
materials in a pleasant, 
enthusiastic manner. 

7 4.21 0.70 

14 IGs give learners the freedom 
to search, discover and learn. 

8 4.17 0.70 

23 Through IGs, learners 
experiment, discover and 
interact with their 
environment. 

8 4.17 0.60 

17 IGs encourage learners to 
interact and communicate 
and, thus, serve as orientation 
for future social integration. 

8 4.17 0.60 

25 IGs help learners see the 
beauty of the target language. 

9 4.15 0.50 

34 IGs help provide feedback on 
the learners’ correct and 
erroneous language use. 

9 4.15 0.60 

1 IGs increase learners' anxiety 
and fear of learning. 

10 4.12 0.90 

20 IGs encourage co-operative 
interaction among the 
learners. 

11 4.11 0.60 

12 IGs help the teacher create 
contexts in which the target 
language is useful and 

11 4.11 0.60 
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No.  Item Rank Mean SD 

meaningful. 
 

50 IGs direct learners’ energy 
towards learning. 

11 4.11 0.60 

43 IGs promote positive social 
attitudes among the learners. 

11 4.11 0.60 

27 Through IGs, learners develop 
their fluency in the target 
language. 

12 4.09 0.60 

33 IGs encourage the learner to 
be reflective upon his/her 
progress. 

13 4.06 0.50 

48 IGs offer act-and react-
activities which demand 
creativity and active 
participation. 

13 4.06 0.50 

41 IGs involve the use of social 
skills which are directly 
relevant to the world outside 
the classroom. 

13 4.06 0.60 

36 IGs banish boredom and 
increase the learners’ 
willingness to learn. 

14 4.02 0.70 

16 IGs promote the learners’ 
desire to participate in 
meaningful language use. 

14 4.02 0.50 

8 IGs are more effective than 
other classroom techniques. 

15 4.00 0.90 

39 IGs show the learners’ 
readiness and ability to make 
decisions. 

16 3.98 0.60 

42 IGs do not work well with 
sensitive learners. 

16 3.98 0.70 

15 IGs help learners use the 
target language 
spontaneously. 

16 3.98 0.60 

51 IGs should only be played at 
the end of a lesson. 

16 3.98 0.70 

40 IGs represent an informal 
approach to the understanding 
of a situation. 

16 3.98 0.60 

49 IGs are incompatible with 
serious education. 

17 3.94 0.90 

22 Most IGs involve the whole 
class no matter how large it is. 

17 3.94 0.60 

13 IGs stabilize instruction and 
present concepts faster to the 
learners. 

17 3.94 0.60 

37 IGs are valuable in revealing 
learners’ difficulties in 
language learning. 

18 3.91 0.60 

11 IGs provide foreign language 
learners with intensive 
practice. 

18 3.91 0.70 

38 IGs enable learners to explore 
the linguistic and conceptual 
aspects of the target language 
without concentrating on the 
language form. 

19 3.89 0.70 

28 IGs present concrete problems 
in a simplified, amusing and 

19 3.89 0.80 

No. Item Rank Mean SD 

32 IGs create in learners a 
respect for rules. 

20 3.87 0.70 

45 IGs are useless and time-
demanding. 

21 3.85 0.90 

19 Teachers often perceive IGs 
as mere time fillers. 

21 3.85 0.90 

29 IGs cause chaos and 
disorganization. 

21 3.85 0.80 

44 IGs give learners false 
feelings since they depend on 
pretending. 

22 3.83 0.90 

10 IGs weaken the teacher’s 
personality. 

23 3.74 1.10 

9 IGs are useful only for pair or 
group work. 

24 3.70 1.00 

46 IGs are viewed negatively not 
only by learners but also by 
teachers and parents. 

25 3.57 0.90 

24 IGs’ preparation is tedious 
and time-consuming. 

25 3.57 0.90 

26 IGs need considerable effort 
by the teacher. 

26 3.55 1.00 

6 IGs should be treated as  
secondary rather than central 
to foreign language teaching. 

27 3.53 0.90 

30 Teachers are never 
enthusiastic about using IGs 
as a teaching tool. 

28 3.40 1.10 

21 IGs are short and, thus, 
appropriate for the relatively 
short language class period. 

29 3.38 1.10 

47 IGs require large rooms and 
moveable desks. 

30 2.38 1.20 

Table 1 shows that the items ranking between 1 and 
27 have gained means ranging between 3.53 and 4.49, 
all falling within the agree category.  These items 
constitute 94.3% of the items of the questionnaire. Items 
21 and 30 have gained means ranging between 3.38 and 
3.40 falling within the undecided category.  These items 
constitute 3.8% of the total items of the questionnaire.  
Only item 47 has gained a mean of 2.38 falling within 
the disagree category.  Table 1 further shows that the 
vast majority of the respondents have an overall 
favorable attitude towards utilizing IGs in their 
classrooms. Teachers tended to agree that IGs are highly 
motivating, competitive and enjoyable. They believe 
that IGs facilitate the learning/teaching process, and that 
learners like to play them. These opinions are consistent 
with the findings of Kim (1995), Gardner (1998) and 
Lewis (1999) who all found that most  teachers show 
positive attitudes towards utilizing IGs in their 
classrooms.  

To determine the truth  of the findings of the 
questionnaire, the observation checklist was used to 
investigate the respondents’ actual use of IGs in their 
classrooms. Table 2 shows the means and  standard 
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deviations for individual items as well as the whole 
classroom observation checklist. 
 
Table (2): Means and Standard Deviations for  the 
Items Related to the Observation Checklist 
No. Item Mean SD 

3 IGs bring the teacher and the 
learners into a more agreeable and 
intimate relationship. 

2.31 1.00 

4 The teacher seems to use IGs to 
banish boredom and increase the 
learners' willingness to learn. 

2.31 1.00 

1 The teacher seems to view IGs as 
mere time fillers. 

2.17 1.00 

5 The teacher seems to perceive IGs 
as useless and time-demanding. 

2.12 0.94 

7 The teacher seems to believe that 
IGs could only be played at the 
end of the lesson. 

2.10 0.80 

2 The teacher seems to view IGs as 
causes for chaos and 
disorganization. 

2.08 0.80 

6 The teacher is unable to involve 
an adequate number of the 
students in the game. 

2.04 0.90 

8 The students are obviously 
relaxed and naturally engaged in 
the learning process. 

2.00 1.00 

Table 2 shows that the eight items of the 
observation checklist have gained means ranging 
between 2.00 and 2.31, all falling within the  poor 
category. The Table  further shows that the subjects’ 
overall classroom use of IGs is poor. The vast majority 
of the teachers did not use IGs in their classrooms, and 
those who did were not able to involve an adequate 
number of students in the game. The observations reveal 
that the majority of the respondents assume the role of 
the  traditional teacher in their classrooms, which is 
based on the premise that the teacher is the "expert" 
who imparts knowledge to a class full of unknowing 
students.  

The findings further show that the majority of the 
participants shy away from utilizing IGs in their 
teaching, for most teachers were observed lecturing 
their students while those listened carefully in their 
desks. Those who used IGs were not able to involve the 
whole class or even an adequate number of students in 
the game. Few of the teachers could not choose the 
appropriate game when there was a large number of 
students, round tables or small classrooms. Two 
teachers in the fourth grade changed the game into a 
grammar lesson. They discussed the grammar of the 
sentences of the game on the board, and the students 
wrote them in their notebooks. Moreover, some teachers 
performed poorly during their actual use of IGs, because 
they did not know how to manage and stimulate their 
students.  

The findings of the t-test further revealed that the 
correlation between the items of the questionnaire and 
the observation checklist  is 0.11, which means that no 
statistically significant linear relationship exists  
(at ∝ =0.05) between the teachers' attitudes towards 
using IGs and their actual classroom use of these IGs. 
The researchers found no evidence that these teachers, 
who reportedly have highly positive attitudes towards 
using IGs, actually utilize them in their teaching. 

The qualitative analysis of 47 interviews has 
revealed practically the same findings, which lends 
considerable support to the findings revealed by the 
attitudinal questionnaire and the observation checklist.  
This, the researchers believe, is instrumental for the 
validity of the conclusions drawn from this research. 

When teachers attempted to use IGs, most 
reportedly found it difficult to organize and control their 
classes, for the use of IGs often implies a change not 
only in technique but also in the classroom 
environment.  Through engaging in the game, students 
become highly motivated and often shout their answers 
to win. A large number of the respondents considered 
disorganization the major factor which hampers the 
successful use of IGs in their classrooms.  Nevertheless, 
the literature shows that a certain amount of noise 
should be tolerated as long as learning is taking place 
(Lee, 1987). In this respect, Jarvis (1991:4) states that  

The children may be excited during the first 
practical activities, so the teacher must distinguish 
between misbehavior and fairly noisy enthusiastic 
interest which is on task. Fun does not mean 
disorganization. On the contrary, good fun is always 
highly organized.  

Although the respondents reportedly view IGs as a 
valuable tool in banishing boredom and increasing the 
learners’ willingness to learn, most did not use IGs, 
which they further  attributed to the lack of resources 
and proper facilities. A large number of the respondents 
have been found to think that the lack of classroom 
resources and furniture such as movable desks, small 
rooms, and necessary resource materials all hamper 
their use of IGs. However, the literature shows that 
large rooms or small numbers of students in the 
classroom are not necessarily prerequisites for the 
successful use of IGs. Teachers need to be both flexible 
and able to manage with the available classroom setting, 
furniture and other facilities, since the problem of 
classroom resources is faced by virtually all Jordanian 
public school teachers. The present researchers often 
reminded the respondents that there are numerous IGs in 
Action Pack itself (e.g. memory, spelling and card IGs) 
that can be played without too much noise or need for 
special equipment and facilities.  

Several of the respondents were found to lack 
experience with IGs and, thus, shy away from using 
them.  They were found to need to know more about the 
nature, management and successful use of IGs, which 
may be alleviated by attending  training courses or short 
workshops on the effective use of IGs. The present 
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researchers’ survey of the four Action Pack books 
shows that about half of their IGs do not need more than 
5-10 minutes, which affirms the teachers’ unfamiliarity 
with and lack of knowledge about the IGs in the books 
of the series. 

The apparent contradiction between the teachers’ 
positive attitudes towards IGs and their actual practice 
in EFL classes may be further minimized if teachers are 
persuaded that using IGs is an invaluable means to 
facilitate learning and reinforce retention. Vilmi (2001) 
eloquently quotes the old Chinese proverb “Tell me and 
I will forget, teach me and I will remember, involve me 
and I will learn.” 

Besides, the use of IGs in the classroom may be 
unfamiliar not only to students but also to the teachers 
and parents. The respondents revealed through the 
interviews that the initial use of IGs  may pose problems 
of operation and general acceptance especially from 
parents. At first sight, and unless forewarned, some 
parents may find it difficult to accept the relevance of or 
attention to using IGs. A teacher in one of the 
participating schools reported being reprimanded by a 
parent for using IGs. Teachers may need to make 
parents aware of the need for IGs through meetings or 
pre-arranged classroom visits. 
Conclusions, Implications, and Recommendations 

In essence, using IGs in language teaching holds 
great promise for becoming a powerful instructional 
tool that increases students' engagement in learning, 
enhances their comprehension, and improves their 
language skills. Using IGs can help teachers vary the 
pace of instruction, review and reinforce learning, teach 
and address specific skills, and enhance motivation, 
which is most likely to enhance students' engagement in 
learning. Having said that, it must be recognized that 
IGs are not meant to categorically replace traditional 
teaching methods, but rather supplement and enhance 
classroom instruction. Well-designed, well-thought IGs 
can allow students to apply what they learn in 
meaningful activities that stimulate their interest and 
increase their motivation. IGs can be developed and 
integrated into activities that go beyond simple busy 
tasks to which students often respond negatively, for 
IGs have the potential to actively engage students in the 
teaching/ learning process because of their capabilities 
to meet their varying needs and interests. 

Given what is currently known about the 
teaching/learning process, it is important that IGs be 
designed and used according to this knowledge. First, it 
is essential to recognize that before IGs are used in the 
EFL classroom, the teacher should have clearly 
identified objectives for his/her class, for IGs designed 
or chosen for classroom use will surely depend on the 
overall purpose. Second, teachers must also be aware 
that there are many different types of IGs out there, 
ranging from those which are excellent to those which 
are less stimulating and devoid of instructional 
potential. When selecting IGs, teachers should diligently 
peruse the existing literature and consult experts to 

obtain information in this area, for it is not the use of 
IGs itself that matters but rather the potential gain it 
affords the teaching/learning process and the degree to 
which it facilitates language teaching/learning. 

Furthermore, regardless of which type of IGs (e.g. 
drill-and-practice or problem-solving games and 
simulations) the teacher employs, variety is important so 
that students do not lose interest and motivation. Older 
or more advanced-level students may be unmotivated by 
IGs that are too easy for them, for example. A variety of 
IGs should be tied to classroom content in order for 
them to take place within a meaningful context. 
Teachers must also ensure that the IGs used are of  an 
optimal difficulty level and are neither too easy nor too 
difficult for their students.  

The present researchers call on the JMOE to rectify 
the problems which may limit basic stage EFL teachers’  
ability, or even inclination, to use IGs in their 
classrooms, which, in turn, would limit their 
effectiveness as teachers of a curriculum series whose 
author claims to have built it exclusively on IGs.  The 
researchers recommend that the JMOE produce 
guidebooks for using IGs and distribute them among the 
teachers in its schools.  Furthermore, the JMOE is urged 
to hold seminars, workshops, and short training courses 
for its  teachers on the use of IGs in light of the facilities 
and resources available in its schools. 

The present researchers strongly agree with 
Miller’s (1992) conclusions that while IGs are popular, 
they need to be carefully designed and employed to 
enable an entire EFL curriculum to successfully evolve 
around them, which is basically the claim made by the 
author of the Action Pack series (Brown, 1999).  
Teachers should be given the expertise to be able to use 
and adjust the IGs put forth in the series to their best 
potential for the effective delivery and facilitation of 
learning. 

 The JMOE could also organize a periodic contest 
in which teachers are offered incentives for the design, 
modification, or creative utilization of IGs.  They may 
be offered monetary or nonmonetary rewards such as 
recognition or promotion for their successful initiatives 
in this regard, all of which could be made public to 
benefit fellow teachers and make them better able to 
cope with the demands of a curriculum series which is 
reportedly based on the premise that optimal language 
learning occurs through the playing of games. 
References 
Alfaqih, A. (1995). The Effect of Using Games in 

English Language Teaching on the Seventh 
Graders’ Achievement in Jordan. Unpublished MA 
Thesis, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

Brown, D. (1999). Action Pack 1A and 1B (First 
Grade): Student’s Book. Second Edition. Cairo: 
Egyptian International Publishing Company-
Longman 

Brown, D. (1999). Action Pack 1A and 1B (First 
Grade): Teacher’s Book. Second Edition. Cairo: 



Jordan Journal of Educational Sciences 

122 

Egyptian International Publishing Company-
Longman 

Brown, D. (1999). Action Pack 2A and 2B (Second 
Grade): Student’s Book. Second Edition. Cairo: 
Egyptian International Publishing Company-
Longman 

Brown, D. (1999). Action Pack 2A and 2B (Second 
Grade): Teacher’s Book. Second Edition. Cairo: 
Egyptian International Publishing Company-
Longman 

Brown, D. (1999). Action Pack 3A and 3B (Third 
Grade): Student’s Book. Second Edition. Cairo: 
Egyptian International Publishing Company-
Longman 

Brown, D. (1999). Action Pack 3A and 3B (Third 
Grade): Teacher’s Book. Second Edition. Cairo: 
Egyptian International Publishing Company-
Longman 

Brown, D. (1999). Action Pack 4A and 4B (Fourth 
Grade): Student’s Book. Second Edition. Cairo: 
Egyptian International Publishing Company-
Longman 

Brown, D. (1999). Action Pack 4A and 4B (Fourth 
Grade): Teacher’s Book. Second Edition.. Cairo: 
Egyptian International Publishing Company-
Longman 

Cratty, B.J. (1969). Developmental Games for 
Physically Handicapped Children. Palo Alto, 
California: T. H. Peek Publishings. 

Dickerson, D.P (1975). A Comparison of the Use of the 
Active Games Learning Medium with Passive 
Games and Traditional Activities as a Means of 
Reinforcing Recognition of Selected Sight 
Vocabulary Words with Mid-Year First-Grade 
Children with Limited Sight Vocabularies. 
Unpublished Doctoral Dissertation. University of 
Maryland College Park, U.S.A.  

Ellington, H., E. Addinall and F. Percival  (1980). 
Games and Simulations in Science Education. 
London: Nicholas Publishing Company. 

Gardner, D. (1998). Communication Games: Do we 
Know what we are Talking about?  ELT Journal, 
41 (1), 19-24. 

Jarvis, T. (1991).  Children and Primary Science 
(Children Teachers and Learning). London: 
Continuum. 

Keen, J.E. (1983). A Study of the Effects of a Games 
Approach for Spelling Instruction. Unpublished 
Doctoral Dissertation. Virginia Polytechnic 
Institute and State University, U.S.A.  

Kim, L.S. (1995). Creative Games for the Language 
Class. English Teaching Forum 33 (1), 35-42. 

Lee, W.R.  (1987). Language Teaching Games and 
Contents. Oxford: Oxford University Press. 

Lewis, J.R. (1975). The Effectiveness of Certain 
Nonsimulation Academic Games  in Teaching 
Language Usage Skills to Junior High School 
Students. Unpublished Doctoral Dissertation. 
University of Maryland College Park, U.S.A.  

Lewis, J. (1999). Using Games in an EFL Class for 
Children. English Teaching Forum 29 (3), 30-31. 

Littlewood, W. (1981). Communicative Language 
Teaching: An Introduction. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Maidment, R. and R.H. Bronstein (1973). Simulation 
Games: Design and Implementation. Columbus, 
Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company. 

Miller, M.C. (1992). Two Experimental Studies of the 
Effectiveness of Interactive Game-Playing in the 
Acquisition of Japanese by Americans. (Volumes I 
And II). Unpublished Doctoral Dissertation. 
University of Delaware, U.S.A. 

Moore, M.L. (1980). Effects of Selected Mathematical 
Computer Games on Achievement and Attitude 
toward Mathematics in University Entry-Level 
Algebra. Unpublished Doctoral Dissertation. 
Oregon State University, U.S.A. 

Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology: A 
Text for Teachers. New York: Prentice-Hall. 

O’Neill, J.S. (1980). The Effects of a Teams-Games-
Tournaments Reward Structure on the Self-Esteem 
and Academic Achievement of Ninth Grade Social 
Studies Students. Unpublished Doctoral 
Dissertation. University of Georgia, U.S.A.  

Palm, C.K. (1983). The Effects on Children's 
Achievement in Reading and Attitude toward 
Reading Resulting from the Introduction of Reading 
Games into the Home by Trained Parents . 
Unpublished Doctoral Dissertation. University of 
Cincinnati, U.S.A.  

Roberts, L. (1980). Out to Play:The Middle Years of 
Childhood. Oxford: Pergamon Press. 

Turner, M. (1987).  Communication Games, Are they 
Really Effective? ERIC Document Reproduction 
Service: ED 272408. 

Uberman, A.  (1998). The Use of Games for Vocabulary 
and Revision Presentation. English Teaching 
Forum, 36 (1), 20-28. 

Vilmi, R.  (2001). Learning to Play, Playing to Learn: 
Using Games as Educational Tools. Modern 
English Teacher, 10 (2), 32-39. 

Wesolowski, R.J. (1980). A Study Comparing a 
Simulation-Game Curriculum with a Traditional 
Curriculum in Teaching Composition to Tenth 
Grade Gifted  Students. Unpublished Doctoral 
Dissertation. University of Michigan, U.S.A. 

Williams, M. (1985). 40 Thinking Games to Make and 
Play. Cheltenham, U.K. Nelson Thornes 
(Publishers) Ltd.  

Wright, A. and M. Buckby (1989). Games for Language 
Learning. Cambridge: Cambridge University Press. 

أثر استخدام األلعاب ). 1993. ( اآلغهالعبيدي، رقية عبد
التعليمية على التحصيل القرائي لتالميذ الصف الثاني 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، . االبتدائي
  . العراق

أثر ). 1987. (مصطفى، محمد محمود وسليمان، محمد ممدوح
لرياضية لدى استخدام األلعاب التعليمية في فهم المفاهيم ا

الطالب المعلم واتجاهاته نحو تدريس الرياضيات بالمرحلة 
المجلة العربية لبحوث التعليم العالي . األولى بدولة البحرين

6 ،103-128.  



  
  
  
 

òíìiÛa

اك
تر

اش
مة 

سي
ق

  

  العلوم  املجلة األردنية في
    عاملية محّكمة مجلة علمية

  .األردنعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة اليرموك، إربد، تصدر عن 

Jordan Journal of  

EDUCATIONAL SCIENCES  
An International Refereed Research Journal 
 
Published by the Deanship of Research & Graduate Studies, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan 

Su
bs

cr
ip

tio
n 

Fo
rm

 

 I would like to subscribe to the Journal  أرغب االشتراك بالمجلة األردنية في العلوم التربوية 

  For    لمدة
 One Year /   سنة واحدة/

 Two Years /  سنتان /
  Three Years /  ثالث سنوات /

  )دينار أردني (سعر النسخة الواحدة
One Issue Price 

  أسعار االشتراك السنوي
One Year Subscription Rates 

  
   1.750Standard Price JD    دينار1.750 سعر البيع العادي

  Students JD 1.00    دينار واحد للطلبةسعر البيع 
  للمكتبات وموزعي ومراكز البيع% 40خصم 

40% Discount for Bookshops 

  خارج األردن  داخل األردن   
   danInside Jor  JordanOutside  

  دوالر أمريكي35   دنانير7  األفراد
 Individuals  JD 7.00 US $ 35   

   دوالر أمريكي35   دنانير10  المؤسسات
Institutions JD 10  US $ 35  

   :Name...............................................................................: االسم
  Speciality :......................................................................:االختصاص

  Address :............................................................................:العنوان
  .:P.O. Box..........................................................................:ب.ص.

 :City & Postal Code..................................................:المدينة والرمز البريدي
 :Country............................................................................: الدولة
 :Phone.............................................................................. : هاتف
  Fax:.................................................................................: فاكس

  :E-mail....................................................................: البريد اإللكتروني
  :No. of Copies..................................................................: عدد النسخ
 :Payment......................................................................: طريقة الدفع

 :Signature..........................................................................: التوقيع
  " جامعة اليرموك-والدراسات العلياعمادة البحث العلمي "ترسل الشيكات المصرفية مدفوعة لصالح 

Cheques should be paid to  Deanship of Research and Graduate Studies  - Yarmouk 
University. 

 Correspondence  المراسالت

  :مراسالت البيع واالشتراكات
  عميد البحث العلمي والدراسات العليا

   جامعة اليرموك–الدراسات العليا عمادة البحث العلمي و
   االدرن–اربد 

  3735  فرعي 00 962 2 711111هاتف 
  00 962 2 7211121فاكس 

Subscriptions and Sales:  
Deanship of Research and Graduate Studies 

Yarmouk University 
Irbid – Jordan 

Telephone: 00 962 2 711111 Ext. 3735 
Fax: 00 962 2 7211121 

 



Jordan Journal of  

EDUCATIONAL SCIENCES  
An International Refereed Research Journal 

 
Volume 1, No. 1, March 2005, Safar 1426 H 

 

Jordan Journal of Educational Sciences (JJES): An International Refereed Research Journal established by the Higher 
Research Committee, Ministry of Higher Education & Scientific Research, Jordan, and published quarterly by the Deanship of 
Research & Graduate Studies, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
 
 
Prof. Ahmad Audeh, EDITOR-IN-CHIEF 
Mr. Qasem Koufahi, EDITORIAL SECRETARY 

 
EDITORIAL BOARD: 

Prof. Farid Abu Zinah   Prof. Shadia Al-Tal 
Prof. Ahmad Battah   Prof. Muna Hadidi 
Prof. Nazih Hamdi   Prof. Mohammad Miqdadi 

 
CONSULTATIVE BOARD 
  Prof. Ishaq Al-Farhan   Prof. Amin Al-Kukhun 
  Prof. Khalid Al-Umary   Prof. Abd Al-Rahim Ibrahim 
  Prof. Omar Al-Sheikh   Prof. Mahmoud Qamber 
  Prof. Said Al-Tal   Prof. Amal Kamal 
  Prof. Suliman Rihani   Prof. Abed Al-Rahman Al-Ahamad 
  Prof. Sami Khasawnih   Prof. Anton Rahma 
  Prof. Ahmad Kazim   Prof. Hamid Abed Al-Salam 
  Prof. Afnan Darwazeh   Prof. Moh'd Subbarini 
  Prof. Abdullah El-Kilani 
 

Prof. Mousa Rababah, Arabic Language Editor 

Prof. Mahmud Wardat, English Language Editor 

Ahmad Abu Hammam and Mahmoud Al Souqi,Typing and Layout 
 
 
Manuscripts should be submitted to: 

Prof. Ahmad Audeh, Editor-in-Chief 
Jordan Journal of Educational Sciences 

Deanship of Research and Graduate Studies 
Yarmouk University-Irbid-Jordan 

Tel. 00 962 7211111 Ext. 3735 
E-mail: jjes@yu.edu.jo  

Yarmouk University Website: http://www.yu.edu.jo 
Deanship of Research and Graduate Studies Website: 

http://graduatestudies.yu.edu.jo 
 





 
 
 

 
Yarmouk University The Hashimite Kingdom of Jordan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordan Journal of  

EDUCATIONAL SCIENCES  
An International Refereed Research Journal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volume 1, No. 1, March 2005, Safar 1426 H 



 



Publication Guidelines 
1- JJES publishes genuinely original researches characterized by clear academic methodology. 

2- JJES accepts papers in all fields of educational sciences only. 

3- JJES is published in Arabic and/or in English. All manuscripts must include an abstract containing a 
maximum of 150 words typed on separate sheet of paper a long with keywords which will help readers to 
search through related databases. 

4- Papers should be computer-typed and double spaced. Four copies are to be submitted (three copies lack 
author names or author identity but one copy should include author/authors’ names and address) together 
with a floppy disk compatible with IBM (Ms word 97,2000,XP), font 14 Normal/ Arabic and 12 English. 

5- Papers including figures, drawings, tables and appendices shall not exceed thirty (30) pages (size A4). 
Figures and tables should not be colored or shaded and should be placed in their appropriate places in the 
text with their captions. 

6- Papers submitted for publication in JJES are sent, if initially accepted, to at least two specialist referees, 
who are selected by the editor- in- chief confidentially. 

7- JJES reserves its right to ask the author to omit, reformulate, or re-word his/her manuscript or any part 
thereof in manner that conforms to publication policy. 

8- JJES sends to the authors letters of acknowledgment, acceptance, or rejection. 

9- Accepted papers are published based on the date of final acceptance for publication. 

10- Documentation: JJES applies APA (American Psychological Association) guide for research publication 
in general and English system documentation in particular. The researcher should abide to authentication 
style in writing references, names of authors and citations. Also he should refer to the primary sources and 
publication ethics. 

11- The researcher should submit a copy from each appendix from the research appendices (if available) such 
as programs, tests ... etc. and should submit a written obligation in which he should maintain other 
peoples’ copyrights (individual right) and should specify the method for those who benefit from the 
research to obtain a copy from the programs or tests. 

12- The accepted articles are the copyright of JJES. 

13- JJES will not pay to the authors for accepted articles.  

14- Twenty offprints will be sent free of charge to the principal author of the published manuscripts as well as 
a copy of JJES in which the articles is published. 

15- Arranging articles in JJES is based on editorial policy. 

16- Opinions expressed in JJES are solely those of their authors and do not necessarily reflect the policy of 
the Ministry of Higher Education and Scientific Research and Yarmouk University. 

17- The author should submit a written consent that his article isn’t published or submitted to any journal. 

18- Published articles will be stored on the university online database and retrieving is subject to the 
database’s policy. 





TABLE OF CONTENTS 
 

Volume 1, No. 1, March 2005, Safar 1426 H 
 
Articles In English 
• Burnout among Resource Room Teachers in Northern Jordan 

Osamah Bataineh 
 105

• Jordanian English Female Teachers’ Utilization of Instructional Games and Attitudes 
towards these Games 
Ruba Bataineh and Maram Jaradat 

 115

 
 
Articles In Arabic 
• Inquiring Development Signs In 10th Jordanian Grader's Social And Civil Education 

Textbooks. 
Hamed ATalafha 

 1

• Test Power, Effect Size and Sample Size of Published Research in Abhath Al-Yarmouk 
"Hummanities and Social Science Series" 
Derar Jaradat and Majed  Judeh 

 21

• Teachers' and Student Teachers' Perceptions of Effective Teaching of Social Studies 
Samih Karasneh 

 31

• The Effect of Role Playing Strategy on the Development of Third Grade Students` 
Speaking Skills 
Hammdan Nasir and Hamed Al-Abbadi 

 51

• The Role of Adjunctive Questions in English in Instructional Media (Audio tape) and 
the Effect of their Position (Pre / Post) on Learning and Retention 
Ali Tobaiki and Omar Zakari 

 67

• Teaching Evaluation in the point of View of Physical Education Teachers' Teaching 
Gymnastics in Primary Learning Stage in Nablus 
Emad Abdelhaq 

 79

• The Effect of A Training Program Using Higher-order Thinking Skills on Creative and 
Critical Thinking Among A Sample of Basic Tenth-Grader Students 
Mohamad Ashour 

 89

 


