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The Warm-up and Closure Pattern Utilized by Islamic 
Education Teachers of the Basic Stage in Karak 

Governorate 
 

Mohannad Khazer , Faculty of  Educational Science, Mu'tah 
Universit, Al-Karak, Jordan. 

 
Abstract: This research aimed at defining patterns of warm-up and 
closure used by Islamic education teachers through their teaching, in 
the basic stage at Al-KARAK city in Jordan. The research sample 
included (98) male teachers at Al-KARAK and Al-MAZAR 
directorates. The research instrument was an observation consisting 
of (18) items. Findings showed an ignorance by the teachers of the 
appliance of both warm-up and closure. The number of lessons which 
included both of them was ( 58) lessons, and a percentage of (30%). 
In addition, the findings showed a clear decrease of the percentage of 
teachers use of different patterns of warm-up and closure. The most 
frequent warm-up pattern observed was linking the present lesson 
with the previous one, and the most frequent closure pattern was 
acknowledging students with the title of next lesson. In the light of the 
mentioned findings, a number of recommendations were stated (Key 
Words: Warm-up Patterns, Closure Patterns, Islamic Education 
Teacher, Basic Stage). 

 فـإذا   لمـسّميات آت مـن الغـرض مـن التهيئـة          ولعّل االختالف في ا   
ــدة، فــإّن         ــة الجدي ــد المنطقــي للمــادة العلمي ــا التمهي ــان الغــرض منه ك

 وإذا كـان    نصّب على المادة التعليمية للدرس    تركيز المعّلم واهتمامه ي   
 والّدافعيـة للـتّعلم، فـإن تركيـز         منها االهتمام بالمـادة التعليميـة     الغرض  
 واهتمامــه ينــصّب علــى االهتمــام بمــشاعر الطلبــة بمــا يــضمن     المعّلــم

جذب انتباههم وضمان مشاركتهم وتجاوبهم مع المعّلـم أثنـاء الـدرس            
ويــرى الباحــث أّن كــال الغرضــين    ). 1985جــابر والخــضري وزاهــر،  (

الزم إذا أراد المعلــم إنجــاح الحــصة الــصفية، وضــمان اهتمــام الطلبــة    
  . لهمبالمادة الجديدة التي يقّدمها

 وقــد أّصــل القــرآن الكــريم مهــارة التهيئــة مــن خــالل الحــروف         
ــة فــي بــدايات بعــض ســوره، ومــن الــشواهد علــى ذلــك قولــه          المقّطع

ـك﴿: تعالى
~

ــع ـي ه
~

ص
~

 مـريم،  (﴾ ذكر رحمة ربك عبده زكريا     

الـ ﴿: ، وقولـه تعـالى    )2-1اآليـات   
~

مـ
~

ص
~

كتاب أنزل إليك   
ـ              ﴾رى للمـؤمنين  فال يكن في صدرك حرج منـه لتنـذر بـه وذك

ولعـــّل اســـتخدام القـــرآن الكـــريم للحـــروف  ). 2-1 اآليـــات األعـــراف،(
 إذ تـّم اسـتغاللها      قـصر التهيئـة، وغرابتهـا     : مرين همـا  المقّطعة يحّقق أ  

ــة، مــن خــالل         ــا بــصورة مباشــرة وفوري ــاول أهــم القــضايا وأخطره لتن
). 2004الجّالد،(استثمار اهتمام السامعين، وتشّوقهم للمعرفة 

  
_________________________  

  .، الكرك، األردنكلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة* 
  .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة © 
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كــل ) : "128،ص1985( بالتهيئــة عنــد جــابر ورفاقــه  ويقــصد
ــم أو يفعلــه بقــصد إعــداد التالميــذ للــدرس الجديــد،       ــه المعّل مــا يقول
بحيــث يكونــون فــي حالــة ذهنيــة، وانفعاليــة، وجــسمية قوامهــا التلّقــي     

مجموعــة : "أّنهــا) 61، ص1999( عّرفهــا الخطيــب  وقــد". والقبــول
ــا ع   ــتعّلم، والتـــي لهـ ــع موضـــوع الـــدرس  الخبـــرات الـــسابقة للمـ ــة مـ القـ

ويقـصد بالتهيئـة   ". الحالي، وتساعد علـى نجـاح تعّلـم الخبـرة الحاليـة      
كــل مــا يقــوم بــه المعّلــم مــن أقــوال، أو أفعــال فــي    :فــي البحــث الحــالي 

بدايــة الــّدرس بهــدف مــساعدة الطلبــة علــى االنــدماج فيــه، وذلــك عــن   
  . طريق إثارة اهتمامهم بموضوع التعّلم

للتهيئـة التـي يمكــن أن تثيـر الطلبـة نحــو     وهنـاك صـفات متعــّددة   
ــا   ــد منهـ ــدرس الجديـ ــستويات    : الـ ــب مـ ــشويق، وأن تناسـ ــصر والتـ القـ

الطلبة، وأن تكون غريبـة بعيـدة عـن المـألوف، وأن تـرتبط باهتمامـات                
الطلبــة، وميــولهم، وخبــراتهم، وحيــاتهم، وأن تــرتبط بخطــوات الــدرس 

  ). 2004؛ الجّالد،1979البغدادي،(بصورة منهجية منّظمة 
 أّما أنماط التهيئة التـي يمكـن للمعّلـم اسـتخدامها فهـي متعـددة              
ومتنّوعة، وتعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة المعلم وإبداعه فـي           
ــه،      ــوع درسـ ــة بموضـ ــه العميقـ ــى معرفتـ ــب، وعلـ ــنمط المناسـ ــار الـ اختيـ

ومن أنماطهـا   . ومدى اتساع ثقافته وإلمامه بوسائل التعليم المختلفة      
توظيـف األحـداث والوقـائع اليوميــة،    : -ال ال الحــصرعلـى سـبيل المثـ   -

وإلقاء بعض األسئلة التي تثير اهتمام الطلبـة للـدرس الجديـد، وربـط              
الموضوع الحالي بدرس سـابق، وسـرد قـصة قـصيرة مـشّوقة، وإثـارة               

؛ 2002؛ خلـف اللـه،  2004الجـّالد، (مشكلة متعلقـة بموضـوع الـدرس        
    ).2003الفتالوي،

ــار المعلـّـ   ــّدرس يخــدم أغراضــًا    ولعــّل اختي ــة المناســبة لل م للتهيئ
؛ 1985جــــابر ورفاقــــه،(تعليميــــًة عديــــدة، يمكــــن تلخيــــصها كــــاآلتي 

  ):1991؛ محمد ومحمد،2003؛ الفتالوي،2004الجّالد،
 الموضوع الذي يلتزم المعّلم تدريـسه،       علىتركيز انتباه الطلبة      -1

  . وصرف انتباههم عن كل ما ليس له عالقة به
عّلـــــم مــــن خلـــــق إطــــار مرجعـــــي لتنظــــيم األفكـــــار،    تمكــــين الم   -2

  . والمعلومات التي سوف يتضّمنها الدرس
تــوفير االســتمرارية فــي العمليــة التعليميــة بــين المــادة التعليميــة   -3

  .السابقة والجديدة
ــة فــي اســتثارة         -4 ــة، والمتمّثل ــدى الطلب ــة ل ــة االنفعالي ــة الناحي تنمي

  . دافعية الطلبة للتعّلم
عّد من المهارات الرئيسة ألي موقف تعليمي، أّما الغلق في

، ويشعرهم بالوصول إلى خاتمته، منهويأتي ليهيئ الطلبة لالنتهاء 
مما يؤكد ضرورة اهتمام المعّلم به لما له من أثر في تعزيز دافعية 
الطلبة، وتنظيم المعلومات، والمعارف، والمهارات، والمفاهيم التي 

  علومات الدروس األخرىاكتسبوها وربطها مع مفاهيم، وم
) Ellis,1991هم الفرصة في التفكير، ئ، وإعطا)2004 الجّالد،؛

ومناقشة ما تّمت دراسته، وتقويم الماّدة المتعّلمة، وتعزيز 
، وتشجيعهم على (Wolf and Supon,1994)المعلومات المكتسبة 

تبادل اآلراء، واألفكار، واستنتاجها من مفاهيم يمتلكونها سابقا 
(Simpson,1997) .  

) 145، ص1985(ويقــــــصد بــــــالغلق عنــــــد جــــــابر ورفاقــــــه     
مجموعة األقوال أو األفعال التي تـصدر عـن المعّلـم، والتـي يقـصد          :"

بها أن ينتهي عرض الـدرس نهايـة مناسـبة، ممـا يـساعد الطـالب علـى           
تنظــــيم المعلومــــات وبلورتهــــا واســــتيعابها، ويمّثــــل الغلــــق المرحلــــة  

كـل مـا يقـوم      :بالغلق في البحـث الحـالي     ويقصد  ". األخيرة في الدرس  
ــم مــن أقــوال، أو أفعــال فــي نهايــة الموقــف التعليمــي بهــدف        بــه المعّل

  . إشعار الطلبة بالوصول إلى خاتمته
، ص 1997(أّمـــا أنمـــاط الغلـــق فهـــي متنّوعـــة، يـــذكر زيتـــون       

طلب المعّلم من الطلبة عـرض المفـاهيم أو المعلومـات       : "منها) 184
ــا فـــي ا  لـــّدرس، وربـــط المعلومـــات الجديـــدة والمهـــارات  التـــي تعّلموهـ

ــصية      ــئلة التلخيـ ــتخدام األسـ ــة، واسـ ــسابق للطلبـ ــالتعّلم الـ ــسبة بـ المكتـ
وتلخيص الطلبة للّدرس، وتلخيص النقاط الرئيسة واألفكار األساسّية        
وكتابتها على الّسبورة، وإعادة تنظيم المحتوى التعليمي بحيث يدور          

 المعّلـــــم والطلبـــــة ربـــــط حــــول موضـــــوع معـــــّين، وعندئـــــذ يـــــستطيع 
  ". المعلومات والمهارات التي تعّلموها بالتنظيم الجديد

وقـد أكـّدت الدراسـات والبحوث أهّمية مهارة التهيئة في تحقيق         
أهـداف الـدروس، ومـحتواها، وبـالتالي زيـادة الـتحصيـل لــدى الــطلبة          

 )Dececco,1968; Gage & Berliner,1975; Reece & 
Walker ,2000 .(ميـشيل وسـميث  وفي هذا الّصدد قام أندرسون و 

(Anderson ,Michael & Smith,1982)     بدراسة هـدفت إلـى بيـان
ــة الــصف        ــادئ التدريــسية فــي تحــصيل طلب ــة مجموعــة مــن المب فاعلي
األول االبتــدائي فــي مــادة القــراءة، ومــن ضــمن هــذه المبــادئ إعــداد     

طالبـًا  ) 42(دراسة من   ة ال وقد تكّونت عين  . التهيئة المناسبة للدروس  
أظهرت أبرز النتائج عدم اهتمام المعلمـين باسـتخدام التهيئـة           و وطالبة

فـــي دروســـهم، وأوصـــى الباحـــث بـــضرورة االهتمـــام بتوظيـــف التهيئـــة   
بـــشكل أفـــضل فـــي دروس القـــراءة، لمـــا لهـــا مـــن أثـــر إيجـــابي فـــي          

  . التحصيل
ومن ناحية أخرى، يؤّكد عدد من الباحثين على وجود دور 

ل لمهارة التهيئة في زيادة درجة انتباه الطلبة لموضوع الدرس، فاع
 ,Brigham)وزيادة دافعيتهم للتعلم، وتطوير مهاراتـهـم االدراكية 

Scruggs & Mathew,1992; Petty,1998; Radnofsky,1988; 
Stipek,1988) . ويعّزز هذا اإلتجاه نتائج إحدى الدراسات
 & Fabrikant)ت ووليامز هدفت دراسة فابركنالتجريبية، إذ 

Williams,1999)  ،إلى بناء برنامج لتحسين المهارات القرائية
 والخامس في والية ل األكاديمي لطلبة الصفين الرابعوالتحصي

وقد استخدمت الدراسة بطاقة مالحظة طّبقت . إلينوي األمريكية
لبًا طا) 78(معلمًا ومعلمة، واختبارا تحصيليا طّبق على ) 31(على 

أظهرت أبرز النتائج التي تمخضت عنها الدراسة وجود و طالبةو
ضعف واضح لدى الطلبة في المهارات القرائية ُعزي إلى أسباب 

  . كثيرة أهمها عدم تفعيل التهيئة في الدروس المعطاة لهم
ــدروس،       ــي الـ ــة فـ ــتخدام التهيئـ ــحة السـ ــة الواضـ ــرًا لألهميـ  ونظـ

 الجديــد، وحفــزهم علــى   ودورهــا اإليجــابي فــي تهيئــة الطلبــة للــتعّلم     
ــة فــي المحــّصلة، فقــد اهــتّم بعــض        ــادة تحــصيل الطلب المــشاركة، وزي
البـــاحثين باستقــــصاء أثــــر التــــدريب فـــي تطــــوير مهــــارات المعّلمــــين   
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بدراســـة ) 1992( قـــام البخيـــت إذ. التعليمّيـــة فـــي اســـتخدام التهيئـــة 
هــدفت إلــى بيـــان أثــر كـــل مــن التــدريب المـــصغر، والمؤهــل العلمـــي       

، والتساؤل لدى معلمـي     "التقديم، والتهيئة " تنمية مهارتي    للمعلم في 
معلمــا ) 24(وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن  . الرياضــيات فــي األردن

ومعلمـــة، حيـــث تـــّم إخـــضاعهم لمـــادة تدريبيـــة نظريـــة اشـــتملت علـــى 
ــارتين       ــها للمهــ ــا وقياســ ــن مالحظتهــ ــي يمكــ ــسلوكية التــ ــردات الــ المفــ

وقـــد اســـتخدمت الدراســـة . المـــستهدفتين، ودرســـين فـــي الرياضـــيات
وقــد أظهــرت . اســتمارة مالحظــة لتقــويم أداء أفــراد العينــة للمهــارتين 

نتــــائج الدراســــة وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائيا بــــين متوســــطي أداء  
المجموعتين الضابطة والتجريبية لكل من المهارتين تعزى إلى طريقة         

      .التدريب، ولصالح المجموعة التجريبية
ابقة حول مهارة الغلق أهمية هذه وقد أظهرت الدراسات الس

المهارة في مساعدة الطلبة على فهم ما يتعلمون، ومدى فائدته لهم، 
(Vinson,1987). ومن الدراسات التجريبية التي أّكدت أهمّية هذه 

، (Cavnaugh & Heward,1996)المهارة دراسة كافنخ وهاورد 
على ابة التي هدفت إلى بيان أثر استخدام أسلوب بطاقات االستج

. نمط من أنماط الغلق في قدرة الطلبة على االسترجاع والتذّكرأنها 
) 56(وقد استخدمت الدراسة األسلوب التجريبي من خالل توزيع 

.  وتجريبيةحلة الثانوية إلى مجموعتين ضابطةطالبا وطالبة في المر
وقد دّرست المجموعة التجريبية باستخدام بطاقات االستجابة، بينما 

 المجموعة التجريبية بأسلوب النظر في الكتاب، واالستماع دّرست
إلى المعّلم أثناء استخدام المصطلحات، والرموز الجديدة في مادة 

ومن أبرز النتائج التي تمّخضت عنها الدراسة تفّوق . العلوم
  .  والفهمبية في التحصيل في مستويي التذكرالمجموعة التجري

ًا يبــدأ بــه المعّلــم، فــإّن الغلــق  وإذا كانــت التهيئــة للــّدرس نــشاط 
. نــشاط يخــتم بــه الــّدرس وينهيــه وبــذلك يكــون الغلــق مكّمــًال للتهيئــة    

ويبــدو أّن هنــاك اتفاقــا بــين البــاحثين علــى أّن تحديــد التهيئــة والغلــق 
ــة        ــم التربيــ ــة لمعلــ ــات الالزمــ ــن الكفايــ ــّدان مــ ــدرس يعــ ــبين للــ المناســ

ــرة      ــات كثيـ ــك دراسـ ــى ذلـ ــشير إلـ ــا تـ ــالمية، كمـ ــل،ا(اإلسـ ؛ 1999لخليـ
وباإلضافة إلـى   ). 2003؛ الكساسبة، 1990؛ الغامدي، 1995الغافري،

 عّدت بعض الدراسات مبـدأ التهيئـة المثيـرة للـدرس أحـد مبـادئ                ذلك
  ).2003د،جّالال(التدريس الفّعال 

 وتأسيـسًا علـى ذلــك فـإّن اسـتخدام المعلــم للتهيئـة والغلـق مــن       
ففـي  . يد من تحصيل الطلبةشأنه أن يحدث تكامًال بينهما وبالتالي يز    

بدراسـة  ) 2002(إحدى الدراسات الحديثة، قامـت إليـاس وبوبـشيت           
هــــدفت إلــــى تقــــّصي أثــــر اســــتخدام التهيئــــة الحــــافزة، والغلــــق علــــى  
ــرر        ــي لمق ــانوي األدب ــاني الث ــات الــصف الث المــستوى التحــصيلي لطالب
ــة         ــة العربيـ ــي المملكـ ــساء فـ ــة اإلحـ ــات محافظـ ــي ثانويـ ــنفس فـ ــم الـ علـ

ــنهج التجريبـــي مـــن خـــالل    . الـــسعودية ــة المـ وقـــد اســـتخدمت الدراسـ
مجموعات الدراسة األربع، إذ تضّمنت دروس المجموعة األولى تهيئـة          

اقتــصرت علــى التهيئــة فقــط، والثالثــة علــى فحــافزة وغلــق، أّمــا الثانيــة 
ــة  تــستخدمالغلــق فقط،أمــا الرابعــة فقــد كانــت ضــابطة لــم      فيهــا التهيئ

ت الدراسة اختبارا تحصيليا تّم تنفيذه      وقد استخدم . الحافزة والغلق 
ــة مــن     ــة مكون ــى عين ــة) 88(عل ائج أن الســتخدام أظهــرت النتــ و. طالب

 وغلق المراجعة في الدروس تأثيرا فـاعال فـي تحـسين            التهيئة الحافزة 
  .التحصيل الدراسي للطالبات

ونظرًا ألهمية استخدام هاتين المهارتين معـا، فقـد اهـتم بعـض             
فاعلية التـدريب علـى هـاتين المهـارتين فـي تنميـة            الباحثين باستقصاء   

مهــارة عــرض الــدرس لــدى الطلبــة المعلمــين قبــل الخدمــة، إذ أجــرى   
دراسة هـدفت إلـى التعـرف علـى مـدى نمـو مهـارات               ) 1989(سمعان  

التهيئة للـدرس، واسـتخدام المثيـرات، وغلـق الـدروس لـدى عينـة مـن             
ــة كل ــة ســـوهاج بمـــصر، وقـــد   طلبـ ــة فـــي محافظـ ــة التربيـ اســـتخدمت  يـ

الدراســــة برنامجــــا تـــــدريبيا مخصــــصا لتنميـــــة المهــــارات الـــــسابقة،     
ــا علـــى   ــّم تطبيقهمـ ــا وطالبـــة) 36(واســـتمارة مالحظـــة تـ وقـــد . طالبـ

  . أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج في تنمية المهارات المذكورة
ــة المــذكورة ســابقًا         ــالرغم مــن األهمي ــه ب ومــن الالفــت للنظــر أّن

والغلـــق فـــي زيـــادة تحـــصيل الّطلبـــة، وفـــي تنميـــة       لمهـــارتي التهيئـــة  
المهــارات المختلفــة والمتنوعــة لــديهم، إّال أّن الدراســات ذات الــصلة      
بواقع استخدام المعّلم لهما تعّد قليلة، ال بل قـد تكـون نـادرة، إذ لـم        

ففـي  . يجد الباحث الكم الكافي من هذه الدراسات باسـتثناء دراسـتين          
، التي هدفت إلى تقّصي أثـر       (Vinson,1987) فنسنالدراسة األولى ل  

أنماط مختلفة من الغلق في مساعدة المتعّلمين على فهم مـا تعّلمـوه،            
ومــدى فائدتــه لهــم، اســتخدمت الدراســة بطاقــة المالحظــة، واالختبــار 
التحصيلي على عينة مـن طلبـة المرحلـة األساسـية فـي واليـة تكـساس                 

هـــرت النتـــائج فاعليـــة وقـــد أظ. طالبـــًا وطالبـــة) 80(األمريكيـــة بلغـــت 
اســتخدام الملّخــص : بعــض األنمــاط فــي زيــادة تحــصيل الطلبــة وهــي   

الــّسبوري، والواجبــات التــي يــنّظم المتعلمــون فيهــا معلومــاتهم ومــدى 
  .تفاعلهم مع ما تعّلموه

بتقـويم كفايـة    ) 2004(وفي دراسة ثانية قام األسطل والرشيد       
 أبـو ظبـي بدولـة       التخطيط الدرسي لدى معلمـي الرياضـيات فـي إمـارة          

وقد تّم إعداد مقياس لتقـويم هـذه الكفايـة          . اإلمارات العربية المتحدة  
وقــد أظهــرت . معلمــا ومعلمــة) 183(وتطبيقــه علــى عينــة مكونــة مــن 

أبرز النتائج المتعلقة بالتهيئة الحافزة أّن معظم المعلمـين يركـزون فـي            
ــرات والمعلومـــات الـــسابقة ذات الـــص    ــة الـــدرس علـــى الخبـ لة فـــي تهيئـ

  . بالدرس الجديد، دون وجود أي تنويع يذكر في أنماطها
في ضوء مـا تـّم عرضـه مـن دراسـات سـابقة، يتـضح للقـارئ أّن                  

فـي تنميـة   ،  والغلقأّكدت على أهمية وفاعلية التهيئة  معظم النتائج قد    
ــتنتاج     ــي واالسـ ــصيل الدراسـ ــى التحـ ــة علـ ــدرة الطلبـ ــن  . قـ ــالرغم مـ وبـ

لمهــارتين، إّال أّن اســتخدام معلمــي  مظــاهر االهتمــام الــسابق بهــاتين ا  
أمـرا ضـروريا يحتـاج إلـى       التربية اإلسـالمية ألنماطهمـا المختلفـة يعـّد          

  . بحث وتقّص
ــة،      ــارتي التهيئـ ــة لمهـ ــن أهميـ ــره مـ ــّدم ذكـ ــا تقـ ــى مـ وتأسيـــسا علـ
والغلق في مساعدة الطلبة على فهـم مـا يتعلمـون، فقـد شـعر الباحـث         

لمــي التربيــة اإلســالمية فــي   مــن خــالل زياراتــه الــصفية المتكــررة لمع   -
 بوجود حالة من الملل، وقلة االهتمام من جانـب         -المدارس األساسية 

الطلبــــة فــــي دروس التربيــــة اإلســــالمية، ومــــن هنــــا ظهــــرت الحاجــــة،  
  . والمسّوغ إلجراء هذا البحث
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لــذا فــإّن البحــث الحــالي يهــدف إلــى بيــان أنمــاط التهيئــة والغلــق  
سـالمية فـي تدريـسهم للمبحـث فـي          التي يـستخدمها معلمـو التربيـة اإل       

ويمكـن صـياغة مـشكلة البحـث     . المرحلة األساسية في محافظـة الكـرك      
  :األسئلة اآلتيةفي الحالي 

ــي          -1 ــة اإلســالمية الت ــا معلمــو التربي ــي أّداه ــدروس الت ــسبة ال ــا ن م
  اشتملت على التهيئة والغلق؟

ــسه        -2 ــي تدريـ ــة فـ ــاط التهيئـ ــين ألنمـ ــتخدام المعلمـ ــسبة اسـ ــا نـ  ممـ
  بحث التربية اإلسالمية؟لم

 لمبحـث  مما نسبة استخدام المعلمين ألنماط الغلق في تدريسه       -3
  التربية اإلسالمية؟

ويستمّد البحث الحالي أهميته من أهمية مهارتي التهيئة 
. والغلق، لما توّفراه من تحسين وفاعلية في الموقف التعليمي

اسات التي ويجيء هذا البحث استجابة موضوعية للعديد من الدر
أثبتت وجود أثر ايجابي الستخدام هاتين المهارتين في التحصيل من 
جهة، وقّلة الدراسات العربية التي تناولت استخدام المعّلمين لهاتين 
المهارتين بالرغم من كثرة األبحاث التي تناولت مهارات أخرى أدائية، 

ق من وكفايات الزمة للمعلم من جهة أخرى، األمر الذي يفرض التحق
 . مدى استخدامهما والتنوع في أنماطهما

 ومن المؤّمل أن يفيد البحث الحالي فـي مجـال تـدريس التربيـة       
اإلســالمية، والقــائمين عليــه، والبــاحثين فيــه مــن خــالل تقــديم تغذيــة     
راجعـة للمـسئولين عـن برنـامج إعـداد معلمـي التربيـة اإلسـالمية أثنــاء         

ر فـي أهميـة هـاتين المهـارتين،     الخدمة، وقبلها بما يسمح بإعادة النظ 
ويمكــن أن يكــون . وإمكانيــة تفعيلهمــا بــشكل أفــضل فــي هــذه البــرامج 
ــة لدراســــات وبحــــوث أخــــرى   ــارتين هــــذا البحــــث بدايــ  تتعلــــق بالمهــ

ــل هـــذه البحـــوث،         ــر إلـــى مثـ ــي مبحـــث يفتقـ ــذكورتين، وخاصـــة فـ المـ
  .والدراسات وهو مبحث التربية اإلسالمية

ــى م    ــالي علـ ــث الحـ ــصر البحـ ــد اقتـ ــالمية   وقـ ــة اإلسـ ــي التربيـ علمـ
للمرحلة األساسية، في المدارس الحكومية في مديريتي قصبة الكرك،          
والمزار الجنوبي، والذين يدّرسون الصفوف من الرابع وحّتـى العاشـر            

المـستخدمة فـي    اقتصر على التهيئـة     وعالوة على ذلك فقد     . األساسي
. لــصفية والغلــق المــستخدم فــي نهايــة الحــصة ا بدايــة الحــصة الــصفية

بطاقــة (ويتحــّدد البحــث الحــالي بمحــّددات أداة القيــاس المــستخدمة     
  .وخصائصها السيكومترية) المالحظة
  الطريقة

اســـتخدم فقـــد لكـــي يحقـــق البحـــث الحـــالي أهدافـــه،  : مـــنهج البحـــث
ــي،    ــفي التحليلـ ــنهج الوصـ ــة،   إذ الباحـــث المـ ــاط التهيئـ ــد أنمـ ــّم تحديـ تـ

. ربيـــــة اإلســـــالميةوالغلـــــق التـــــي يمكـــــن اســـــتخدامها فـــــي دروس الت
 تّمـّت مالحظـة مـدى التنـّوع فـي اسـتخدام معلمـي               وباإلضافة إلى ذلـك   

وال يخفــى مــا للمالحظــة مــن    . التربيــة اإلســالمية لألنمــاط المــذكورة   
مزايــــا عديــــدة فــــي مثــــل هــــذا البحــــث، إذ يحــــصل الباحــــث علــــى         
االســـــتجابات بنفـــــسه عـــــن طريـــــق المالحظـــــة، ولـــــيس عـــــن طريـــــق  

نة، وبذلك يتم التغلب على بعض السلبيات       المستجيب كما في االستبا   
  ). 2001محجوب،(مثل تحّيز المستجيب، والالمباالة، وغيرهما 

تكّون مجتمع البحث من معلمي المرحلة األساسـية        : المجتمع والعينة 
اّلذين يدّرسون مبحـث التربيـة اإلسـالمية فـي محافظـة الكـرك              جميعهم  

حـث بقـسم اإلحـصاء    وقد اسـتعان البا  . 2004/2005للعام الدراسي   
والتخطيط في المديريات التابعة لهذه المحافظة، والبـالغ عـددها أربـع            

  .معلما) 179(مديريات لحصر عددهم، الذي بلغ 
أّما عينة البحث فتكونت من جميع المعلمـين التـابعين لمـديريتي        

) 98(، والبــــالغ عــــددهم  جمــــيعهمقــــصبة الكــــرك، والمــــزار الجنــــوبي
هم اختيـارًا قـصديًا، نظـرًا لـسهولة التنّقـل بـين             وقد تّم اختيـار   . معلما

ــوار      ــصر، واألغـ ــديريتي القـ ــة بمـ ــديريتين مقارنـ ــة للمـ ــدارس التابعـ المـ
  .  نسبيًا عن موقع الجامعةتبعدانالجنوبية، اللتين 

تـــّم اســـتخدام بطاقـــة المالحظـــة أداة لتحقيـــق أهـــداف البحـــث : األداة
وقد تـّم إعـداد   . بحوثالحالي، نظرًا لمناسبتها لمثل هذا النوع من ال     

  : بطاقة المالحظة وفقًا للخطوتين المنهجيتين اآلتيتين
اإلطــالع علــى األدب النظــري المتعّلــق بأصــول التــدريس بــشكل     -1

المتعّلـــق عـــام، وبتـــدريس التربيـــة اإلســـالمية، بـــشكل خـــاص، و  
ــق   ــة والغل ــارتي التهيئ ــا بمه ــدادي،( وأنماطهم ؛ جــابر 1979البغ

؛ زيتـون، د ت؛     1999؛ الخطيـب،  2004؛ الجّالد، 1985ورفاقه،
  ). 1991؛ محمد ومحمد،2003الفتالوي،

ــة        -2 اإلطــالع علــى الدراســات الــسابقة التــي تناولــت مهــارتي التهيئ
ــق  ــشيت، (والغلـ ــاس وبوبـ ــت،2002إليـ ــمعان، 1992؛ البخيـ ؛ سـ

 Vinson,1987 ; Cavnaugh and  ؛1989
Heward,1996.(  

المعّلم موّزعـة علـى     نمطًا يستخدمها   ) 16(وقد ضّمت البطاقة    
  :، وذلك وفقا لما يأتي)انظر الملحق(المهارتين 

ــة- ــة مـــن  :  وضـــّمت تـــسعة أنمـــاط هـــي :أنمـــاط التهيئـ طـــرح مجموعـ
ــدرس، وســرد قــصة قــصيرة        ــة العامــة حــول موضــوع ال األســئلة القبلي
مشّوقة، وتوظيف وسيلة تعليمية ذات صلة بموضوع الـدرس، وإثـارة           

ــّدرس،    ــوع الـ ــة بموضـ ــالي   مـــشكلة متعلقـ ــدرس الحـ ــوع الـ ــط موضـ وربـ
بالـــدرس الـــسابق، وتوظيـــف األحـــداث الجاريـــة المتعلقـــة بموضـــوع       
ــالب ومعـــارفهم وربطهـــا بموضـــوع        ــدرس، واســـتدراج خبـــرات الطـ الـ
الــدرس، وعــرض نــص شــرعي ومناقــشته مــع الطــالب، والــسؤال عــن      

  .حكم شرعي ورد في الدرس وإثارة الطالب لمعرفته
تحديد موضوع الدرس :  هي وضّمت سبعة أنماط:أنماط الغلق-

القادم، وتلخيص النقاط الرئيسة للدرس واستعراضها باستخدام 
السبورة، وإعادة تنظيم المحتوى التعليمي بحيث يدور حول 
موضوع معّين، ودعوة الطالب إلى عرض المفاهيم والمعلومات 
والـمهـارات التي تعّلموها خالل الدرس، وربط المعلومات الجديدة 

 المكتسبة بالتعّلم السابق للطالب، وتحديد التعيينات والمهارات
والواجبات واألنشطة المطلوبة من الطالب، واإلجابة عن األسئلة 

  .الختامية واالستنتاجية للطالب
كل مفــردات ســلوكية قابلــة  وقــد تّمــت صــياغة األنمــاط علــى شــ   

والجــــدير .  والقيــــاس خــــالل مــــشاهدة الــــدروس المعطــــاةللمالحظــــة
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بطاقة ذات تدريج ثالثي، وتشتمل على موافقة المالحـظ،     بالذكر أن ال  
  . أو عدمها، أو عدم تأّكده من استخدام المعّلم لألنماط الواردة فيها

عرضت البطاقة في صـورتها المبدئيـة علـى مجموعـة           : صدق البطاقة 
مكونـــة مـــن تـــسعة مـــن أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي المنـــاهج وطـــرق    

فـي جامعـة   ، بية اإلسالمية خاصةالتدريس عامة، وأساليب تدريس التر    
ــي       ــم فـ ــان آرائهـ ــت لبيـ ــة آل البيـ ــة، وجامعـ ــة األردنيـ ــسين، والجامعـ الحـ
الصياغة اللغوية، ومدى مالءمة األنماط المـذكورة، باإلضـافة إلـى أيـة             

  . في البطاقةل، أو تعديفإضافة، أو حذ
وقد كان رأي المحكمين موافقًا لما جاء في األداة باستثناء 

ت في الصياغة اللغوية لمحتوى البطاقة، وإضافة فقرة بعض التعديال
مفتوحة ألنماط التهيئة، وأخرى ألنماط الغلق تتضّمنان إدراج أية 

وقد تّم . أنماط أخرى قد يستخدمها المعلمون ولم ترد في البطاقة
تعديل األداة ووضعها في صورتها النهائية في ضوء المالحظات التي 

عّد  وقد. فقرة) 18(دد فقراتها أبداها المحّكمون، وأصبح ع
الباحث األخذ بمالحظات المحكمين وإجراء التعديالت المشار إليها 

 عودة( بمثابة الصدق الظاهري وصدق المحتوى لألداة سابقًا
  ).1992وملكاوي،

للتحقــق مــن ثبــات بطاقــة التحليــل المــستخدمة، قــام   : ثبــات البطاقــة
ج والتــدريس زميــل لــه فــي قــسم المنــاه: الباحــث وثالثــة محكمــين هــم

ــا    ــة، ومــشرفان تربويــان اثن ــة   -نبكليــة التربي أحــدهما يعمــل فــي مديري
 متخّصـصين   -قصبة الكرك، واآلخر يعمل فـي مديريـة المـزار الجنـوبي           

ية، بمالحظـة أنمـاط التهيئـة    في اإلشـراف علـى معّلمـي التربيـة اإلسـالم         
والغلق المـستخدمة فـي ثمانيـة دروس لمعّلمـي التربيـة اإلسـالمية مـن               

ــة البحـــث  ــارج عينـ ــة    ،خـ ــداف الدراسـ ــم أهـ ــح الباحـــث لهـ ــد أن وّضـ  بعـ
 وقــــد دّون كــــّل مــــنهم مالحظاتــــه علــــى البطاقــــة بــــصورة  أهميتهــــا،و

، ه تحليلـ  بعد ذلك قام الباحـث بحـساب معامـل االتفـاق بـين            و. مستقلة
 للتأكد من سالمة وثبـات      ،وتحليل كل واحد من المحكمين على حدة      

 المــشار إليهـا عنــد طعيمــة  (Holsti)باسـتخدام معادلــة  ،  عملــهمـا تــمّ 
   ):178، ص 1987(
  

   X 100 عدد مرات االتفاق بين التحليل األول والثاني= معامل االتفاق
  عدد مرات االختالف+  عدد مرات االتفاق     

 حساب متوسط االتفاق بين المحكمين، وحساب وبعد ذلك، تّم
 (Holsti)معامل الثبات لجميع التحليالت السابقة باستخدام معادلة 

  ):179، ص1987(المشار إليها عند طعيمة
  ) مـتوسـط االتـفاق بين المحكمين(ن = معامل الثبات
  )متوسط االتفاق بين المحكمين) (1-ن+ (1 

وتعّد هذه النسبة مقبولة ، 0.92= وقد كان معامل الثبات 
 .ألغراض البحث الحالي

تّم تطبيق بطاقة المالحظـة علـى   : إجراءات تطبيق بطاقة المالحظة 
  :عينة الدراسة ضمن اإلجراءات اآلتية

ــرك،        -1 ــصبة الكـ ــة قـ ــة تربيـ ــي مديريـ ــية فـ ــدارس األساسـ ــارة المـ زيـ
ــوبي، وذلــك لإلّتفــاق والتنــسيق مــع       ــة المــزار الجن ــة تربي ومديري

ين لتحديــد موعــد الزيــارات الــّصفية بمــا ال يتعــارض مــع  المعّلمــ
  .االمتحانات، أو أية ظروف أخرى تعيق هذه الزيارات

االســتعانة بمــشرفين تربــويين اثنــين ، وذلــك مــن أجــل حــضور       -2
وقـد بـّين   . المواقف الّصفية، ومالحظة المعّلمـين عينـة الدراسـة     

ى كيفيـة   الباحث للمشرفين الهدف من هذا البحـث، ودّربهمـا علـ          
مالحظـــة اســـتخدام معلمـــي التربيـــة اإلســـالمية ألنمـــاط التهيئـــة،  

  . والغلق في الموقف الّصفي
حــــضور مواقــــف صــــّفّية للمعلمــــين عينــــة الدراســــة، ومالحظــــة   -3

استخدامهم ألنماط التهيئة والغلق، إذ تّم مالحظة كل معّلم فـي        
مــوقفين صــّفيين متفــرقين مــن جانــب الباحــث، ومــشرف التربيــة    

وقـد  . المية الـذي يعمـل للمديريـة التـي تتبـع لهـا المدرسـة          اإلس
تّم حـضور الحـصة مـن بـدايتها إلـى نهايتهـا، وقـد كـان مجمـوع             

  .حصة صفية) 196(الحصص المشاهدة 
ــان بتــسجيل المواقــف الــّصّفية          -4 ــام الباحــث والمــشرفان التربوّي ق

ألفــراد الدراســة علــى أشــرطة تــسجيل صــوتي بعــد اســتئذانهم      
ــد   ــذلك، وقـ ــة     بـ ــائج المالحظـ ــن نتـ ــد مـ ــا للتأّكـ ــوع إليهـ ــّم الرجـ تـ

  .المباشرة التي تّم الّتوّصل إليها
تــّم تفريــغ نتــائج بطاقــات المالحظــة بعــد االنتهــاء مــن الزيــارات       -4

الّصّفية في بطاقة واحدة مـن خـالل حـساب مجمـوع التكـرارات،         
  . والنسب المئوية لها

 ولغايـــة 2/9/2004تّمـــت الزيـــارات الـــصفية فـــي الفتـــرة مـــابين    -5
22/12/2004 .  

  النتائج ومناقشتها
مـــا نــسبة الـــدروس التـــي أّداهـــا  : "نتــائج الـــسؤال األول ونـــّصه 

"  والتي اشـتملت علـى التهيئـة والغلـق؟         ،معلمو التربية اإلسالمية  
  .ومناقشتها

ــسب       ــرارات، والنـ ــساب التكـ ــّم حـ ــسؤال تـ ــذا الـ ــن هـ ــة عـ ولإلجابـ
 والتــي ، التربيــة اإلســالمية المئويــة لعــدد الــدروس التــي أّداهــا معلمــو   

اشتملت على التهيئة والغلق، تنازليا كما هو موضح في الجـدول رقـم       
)1 .(  

  التكرارات، والنسب المئوية لعدد الدروس التي اشتملت على التهيئة والغلق في حصص التربية اإلسالمية: )1(جدول 
الدروس التي اشتملت على على 

  التهيئة فقط
  الدروس التي اشتملت على

  الغلق فقط
  الدروس التي اشتملت على

  التهيئة والغلق
  عدد الدروس

  المشاهدة
   %   التكرار   %   التكرار   %   التكرار

196  102  52%  36  18%  58   30%  
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أن الــدروس التــي اشــتملت علــى  ) 1(يالحــظ مــن الجــدول رقــم  
، وأّن  %)52(درسًا، وبنـسبة مئويـة بلغـت        ) 102(التهيئة فقط بلغت    

درســـا قـــد اشـــتملت علـــى الغلـــق فقـــط، وبنـــسبة مئويـــة بلغـــت    ) 36(
ز مّمــا تقــدم عــدم االهتمــام    فــي حــين كانــت النتيجــة األبــر    %). 18(

ــف ــق  بتوظيـ ــة والغلـ ــتخدام التهيئـ ــوتين    هماواسـ ــا خطـ ــًا باعتبارهمـ معـ
فقد بلغ عدد الدروس التي اشتملت على كلتـا     . رئيستين ال بّد منهما   

ويـستنتج  %). 30( مئويـة بلغـت      درسا، وبنسبة ) 58(المهارتين معًا   
من التكرارات والنسب السابقة االهتمـام، والتركيـز علـى مهـارة التهيئـة              

فقـد بلـغ عـدد الـدروس الكّلـي التـي تـّم اسـتخدام                . على حساب الغلق  
) 160 (-ســـواء انتهـــت هـــذه الـــدروس بـــالغلق أم ال     –التهيئـــة فيهـــا  

دروس ، فــي حــين بلــغ عــدد الــ   %)82(درســًا، وبنــسبة مئويــة بلغــت   
 هــذه الــدروس  ابتــدأتســواء –الكّلــي التــي تــّم اســتخدام الغلــق فيهــا   

ــة أم ال ــة بلغــت    ) 94 (-بالتهيئ ــسبة مئوي وتتفــق %). 48(درســًا، وبن
 Fabrikant) وليـامز هذه النتيجة مع مضمون نتائج دراسة فابركنت و

& Williams,1999)        وتتعـارض مـع مـضمون نتـائج دراسـة إليـاس ،
ي أظهرت أهمية استخدام كلتـا المهـارتين فـي    ، الت)2002(وبوبشيت  
 . التحصيل

وقـــد يعـــزى الـــسبب فـــي هـــذه النتيجـــة إلـــى أّن معّلمـــي التربيـــة   
اإلســالمية لــم يتلقــوا اإلرشــاد والتوجيــه الكــافي ألهميــة توظيــف كلتــا   
المهارتين معًا، وما يمكن أن ينتج عن اسـتخدامهما مـن فوائـد كثيـرة               

ناعة بين الكثير مـن المعلمـين بـضرورة         ورّبما أّن هناك عدم ق    . للطلبة
ــة والغلــق     ــى أنهمــا  األخــذ بمهــارتي التهيئ ــعل ن فــي ان ضــروريتامهارت

ــا    ــنهم للمزايـــ ــة اإلســـــالمية، وعـــــدم إدراك الكثيـــــرين مـــ دروس التربيـــ
ــة مــن اســتخدام        ــى الطلب ــالنفع عل ــي تعــود ب ــة الت والخــصائص اإليجابي

ك كثيـــر مـــن وقـــد يعـــود ذلـــك إلـــى عـــدم إدرا. المهـــارتين فـــي التعلـــيم
 الحــظ الباحــث أن الــدروس التــي لــم   إذالمعلمــين لمفهــوم المهــارتين،  

ــا مــا تبــدأ بعبــارات مثــل     ــة غالب ، أو "مــا درســنا اليــوم؟ :"تبــدأ بالتهيئ
وبنحـو مماثـل، فالـدروس التـي     ."سنتحدث عن درس جديد هو كذا     "

ــت          ــدرس، كان ــة ال ــق فــي نهاي ــارة الغل ــا مه ــستخدم المعلمــون فيه ــم ي ل
عليكم حّل األسئلة التقويمية في نهاية الـدرس،        : " مثل تنتهي بعبارات 

ــا     "وهــي واجــب بيتــي  ــدرس، مّم ــاه الطــالب لنهايــة ال ، دون جــذب انتب
  . يعطي تصّورًا عامًا بعدم وضوح مفهوم المهارتين في أذهانهم

مـــا نـــسبة اســـتخدام المعلمـــين :" نتـــائج الـــسؤال الثـــاني ونـــّصه
ــسه   ــي تدريـ ــة فـ ــاط التهيئـ ــث التربمألنمـ ــالمية؟  لمبحـ ــة اإلسـ ، "يـ

  .ومناقشتها
ــسب       ــرارات، والنـ ــساب التكـ ــّم حـ ــسؤال تـ ــذا الـ ــن هـ ــة عـ ولإلجابـ
المئويــة لألنمــاط المختلفــة مــن التهيئــة التــي اســتخدمها المعلمــون فــي  

درسـًا  ) 160(الدروس التي أّدوها، علمًا أن عـدد هـذه الـدروس بلـغ              
نمـاط  وقد تّم ترتيب هـذه األ     . سواء انتهت هذه الدروس بالغلق أم ال      

تنازليــًا حــسب نــسبة االســتخدام، وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم  
)2.(  

التكرارات، والنسب المئوية الستخدام المعلمين ألنماط  :)2(جدول 
  التهيئة في الدروس التي أّدوها

  الرتبة
  الترتيب
  األصلي

  %  التكرارات  النمط المستخدم

ربـط الموضــوع الحـالي بالــدرس     5  1
  .السابق

127  79.4%  

 طــــرح مجموعــــة مــــن األســــئلة   1  2
  .القبلية العامة حول الموضوع

10  6.3%  

إثارة مشكلة متعلقة بموضوع   4  3
  .الّدرس

8  5%  

ــة    6  4 ــداث الجاريـــــ توظيـــــــف األحـــــ
  .المتعلقة بموضوع الدرس

5  3.1%  

عــرض نــص شــرعي، ومناقــشته     8  5
  .مع الطلبة

4  2.5%  

  %1.9  3  .سرد قصة قصيرة مشّوقة  2  6
ن حكـــم شـــرعي ورد الــسؤال عـــ   9  7

ــة    ــارة الطلبـــ ــدرس، وإثـــ ــي الـــ فـــ
  .لمعرفته

2  1.2%   

  %0.6  1  .توظيف الوسائل التعليمية  3  8
اســـــــتدراج خبـــــــرات الطلبــــــــة،     7  9

ومعــــارفهم، وربطهــــا بموضــــوع 
  .الدرس

  %صفر  صفر

  %100  160   الـمـجـمـوع

وجـــود تبـــاين فـــي نـــسبة اســـتخدام  ) 2(يوّضـــح الجـــدول رقـــم  
فقـد  .  للمبحـث مألنمـاط التهيئـة فـي تدريـسه    معلمي التربية اإلسـالمية     

ــة هــو       ــين أنمــاط التهيئ ــر اســتخدامًا ب ــنمط األكث ربــط الــدرس  "كــان ال
 أحــرز الرتبــة األولــى بمجمــوع تكــرارات  إذ، "الحــالي بالــدرس الــسابق

فـي حـين كانـت      %). 79.4(تكرارًا، وبنسبة مئويـة بلغـت       ) 127(بلغ  
ــب    ــرى ذوات الرتــ ــاط األخــ ) 7(و) 6(و) 5(و) 4(و) 3(و) 2(األنمــ

ــة اإلســـتخدام، وبمجمـــوع تكـــرارات قـــدره     ) 8(و تكـــرارًا، ) 33(قليلـ
يظهـر مـن الجـدول الـسابق        و%). 20.6(وبمجموع نسب مئوية بلـغ      

اســتدراج خبــرات الطلبــة،  : " ، الــذي يــنّص علــى )9(أّن الــنمط رقــم  
لـــم يـــستخدم فـــي أّي مـــن    " ومعـــارفهم، وربطهـــا بموضـــوع الـــدرس   

وممـا  %). صـفر (لغـت  ل على نسبة مئويـة ب    الدروس المؤّداة، إذ حص   
 أّن بطاقـــة المالحظـــة قـــد تـــضّمنت فقـــرة مفتوحـــة هـــو جـــدير بالـــذكر

تتـضّمن أيــة أنمــاط أخــرى للتهيئـة الحــافزة يــستخدمها المعلمــون ولــم   
وكانـــت النتيجـــة عـــدم مالحظـــة أّيـــة أنمـــاط أخـــرى . تـــرد فـــي البطاقـــة

تتفــق هــذه و. مــستخدمة عــدا مــا تقــّدم مــن األنمــاط فــي هــذا الــسؤال 
التـي أظهـرت أّن     ) 2004(النتيجة مع نتائج دراسة األسـطل والرشـيد         

معظم المعلمين يركزون في تهيئـة الـدرس علـى الخبـرات والمعلومـات              
السابقة ذات الصلة بالدرس الجديد، دون وجود أي تنويع يـذكر فـي             

  . أنماطها
ــ  والتـــوازن فـــي ذه النتيجـــة بوضـــوح إلـــى عـــدم التنـــوع تـــشير هـ

 وقــد يعــزى الــسبب فــي هــذه ألنمــاط المختلفــة مــن التهيئــة،دام ااســتخ
النتيجــة إلــى وجــود اتجــاه عــام لــدى المعلمــين باســتخدام نمــط معــّين  
دون غيره، وعدم قدرة المعلمين على التخطيط ألنمـاط أخـرى بديلـة              
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ولعــّل مــا يعــضد هــذا اإلتجــاه عــدم وجــود مكــان    . لمــا اعتــادوا عليــه 
دروس اليـومي الخـاص بـالمعلم،       مخّصص للتهيئة في دفتـر تحـضير الـ        

وحتى ينجح المعلم في تهيئة طلبته للدرس الجديد يجـب أن ال يتـرك        
أنماط التهيئة التي يستخدمها الجتهاده أثناء الموقف التعليمـي؛ إذ ال           
بــّد مــن تــدوينها بوضــوح فــي دفتــر التحــضير، وعــدم تــدوينها يجعــل   

ة بالـدرس الجديـد     المعّلم يرّكز بوضوح على الخبرات السابقة المتعلق      
يجـب أن يكـون محـط       مع إهمال الجانـب النفـسي لـدى الطلبـة، والـذي             

اهتمامه في بداية الحصة من خالل نمط التهيئـة المناسـب، بمـا يعمـل            
ــارة دافعيـــتهم نحـــو     ــة للـــدرس الجديـــد، وإثـ ــاه الطلبـ علـــى جـــذب انتبـ
الـتعّلم، وعــدم اإلقتــصار علــى مراجعــة المعلومــات، والخبــرات الــسابقة  

  . الّصلةذات 
 يمكن أن يعزى إلـى وجـود اعتقـاد عـام بـين              وباإلضافة إلى ذلك  

المعّلمين أن مـادة التربيـة اإلسـالمية مـن المـواد الـسهلة، ويكتفـى فـي                  
بدايــة دروســها بــربط الــدرس بمــا قبلــه، وبالتــالي فهــي ال تحتــاج إلــى    

وقــد يكــون . تنويــع المثيــرات المتمّثلــة فــي األنمــاط المختلفــة للتهيئــة   
اض مستوى الـروح المعنويـة للمعّلمـين تجـاه التـدريس دور فـي             نخفال

ذلــــك، إذ أظهــــرت نتــــائج أحــــدث الدراســــات ذات العالقــــة بالتربيــــة       
، وجــود ضــعف عــام فــي دافعيــة المعلــم    )2004الكيالنــي،(اإلســالمية 

ارتفـــاع : للتعلـــيم، وقلـــة حماســـه لمهنتـــه بـــسبب عوامـــل كثيـــرة، منهـــا
ات األخـرى، وشـعور المعّلـم أّن        الّنصاب التدريسي، فـضال عـن الواجبـ       

  . مهنة التعليم قد فقدت مكانتها اإلجتماعية قياسا بالماضي
مـــا نـــسبة اســـتخدام المعلمـــين :" نتـــائج الـــسؤال الثالـــث ونـــّصه
، " لمبحـــث التربيـــة اإلســـالمية؟   مألنمـــاط الغلـــق فـــي تدريـــسه    

  ومناقشتها
ــة       ــّم حــساب التكــرارات، والنــسب المئوي ــسؤال ت ــة عــن هــذا ال  ولإلجاب

لألنمـاط المختلفــة مـن الغلــق التـي اســتخدمها المعلمـون فــي الــدروس     
درســًا ســواء   ) 94(التــي أّدوهــا، علمــًا أن عــدد هــذه الــدروس بلــغ       

 وقـــد تـــّم ترتيـــب هـــذه األنمـــاط بتـــدأت هـــذه الـــدروس بالتهيئـــة أم الا
ــًا حــسب نــسبة االســتخدام، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم       تنازلي

)3 .(  
، والنسب المئوية الستخدام المعلمين ألنماط التكرارات: )3(جدول 

  الغلق في الدروس التي أّدوها

  الترتيب  الرتبة
  %  التكرارات  النمط المستخدم  األصلي

  %76.6  72  .تحديد موضوع الدرس القادم  1  1
 تحديد التعيينـات، والواجبـات،       6  2

  .واألنشطة المطلوبة
10  10.6%  

 تلخيص النقاط الرئيسة   2  3
استعراضها للدرس، و

  .باستخدام السبورة

6  6.4%   

 ربـــــط المعلومـــــات الجديـــــدة،     5  4
ــسبة بــــالتعّلم    ــارات المكتــ والمهــ

  .السابق

3  3.2%  

اإلجابــة عــن األســئلة الختاميــة،      7  5
  . واالستنتاجية للطلبة

2  2.1%  

  الترتيب  الرتبة
  %  التكرارات  النمط المستخدم  األصلي

دعــــــوة الطلبــــــة إلــــــى عـــــــرض      4  6
ــات،  ــاهيم، والمعلومـــــــــــ المفـــــــــــ

  والـمهـارات
  . التي تعّلموها خالل الدرس

1  1.1%  

إعادة تنظيم المحتوى التعليمي      3  7
ــث يــــدور حــــول موضــــوع     بحيــ

  . معّين

  %صفر  صفر

  %100  94  الـمـجـمـوع
وجـــود تبـــاين فـــي نـــسبة اســـتخدام  ) 3(يوّضـــح الجـــدول رقـــم  

فقــد .  للمبحــثممعلمــي التربيــة اإلســالمية ألنمــاط الغلــق فــي تدريــسه
تحديـد موضـوع   "كان النمط األكثر اسـتخدامًا بـين أنمـاط الغلـق هـو       

) 72( أحـرز الرتبـة األولـى بمجمـوع تكـرارات بلـغ        إذ،  "الدرس القـادم  
فـــي حـــين كانـــت األنمـــاط %). 76.6(تكـــرارًا، وبنـــسبة مئويـــة بلغـــت 

األقـل اسـتخدامًا،    ) 6(و) 5(و) 4(و) 3(و) 2(األخرى ذوات الرتب    
تكــرارًا، وبمجمــوع نــسب مئويــة بلــغ  ) 22(وبمجمــوع تكــرارات قــدره 

مـن الجـدول الـسابق أّن الـنمط         يظهـر    الوة علـى ذلـك    وع%). 23.4(
إعادة تنظيم المحتـوى التعليمـي بحيـث        : "، الذي ينّص على   )7(رقم  

لــــم يــــستخدم فــــي أّي مــــن الــــدروس "يـــدور حــــول موضــــوع معــــّين  
وممــا هــو %). صــفر(لغــت المــشاهدة، إذ حــصل علــى نــسبة مئويــة ب 

حـة تتـضّمن     أّن بطاقة المالحظة قـد تـضّمنت فقـرة مفتو          جدير بالذكر 
. أية أنماط أخرى للغلـق يـستخدمها المعلمـون، ولـم تـرد فـي البطاقـة        

ــة أنمــاط أخــرى مــستخدمة عــدا مــا        وكانــت النتيجــة عــدم مالحظــة أّي
وتختلـف هـذه النتيجـة مـع نتـائج          . تقّدم مـن األنمـاط فـي هـذا الـسؤال          

، التي أظهرت نسبة اسـتخدام مرتفعـة        (Vinson,1987)فنسن  دراسة  
  .وري، وفاعليته المرتفعة في زيادة تحصيل الطلبةللملّخص الّسب

تـــشير هـــذه النتيجـــة بوضـــوح إلـــى عـــدم التنـــوع فـــي اســـتخدام   
وقـد يعـزى الـسبب فـي ذلـك إلـى وجـود            . األنماط المختلفة مـن الغلـق     

اتجاه عام لدى المعلمين الستخدام النمط السهل الذي ال يحتاج إلى           
ا ســبق مــن األنمــاط أّن جهـد كبيــر فــي اإلعـداد والتنفيــذ، إذ تبــّين ممـ   

إعــادة تنظــيم المحتــوى التعليمــي بحيــث يــدور حــول موضــوع معــّين      
يحتاج إلى جهد أكبر مـن المعلـم قياسـا إلـى تحديـد موضـوع الـّدرس           

 وجـود التخطـيط   إلـى عـدم   يكون الـسبب فـي ذلـك عائـد         وربما. القادم
الــالزم مــن المعلــم لمهــارة الغلــق أثنــاء إعــداده لخطــة الــدرس، ويؤكــد 

ــاب ولعــــّل كثيــــرًا مــــن   :"هــــذا األمــــر بقولــــه  ) 141، ص 1985(ر جــ
ــًا        المعلمــين ينهمكــون فــي الــشرح والحــديث حتــى يــدّق الجــرس معلن

 لغلق بالصورة التـي ينبغـي أن تكـون        نهاية الّدرس دون أن تتّم عملية ا      
وفــي مثــل هــذه الحــاالت ينتهــي الــّدرس بمــا يعــّده المعّلــم غلقــًا، كــأن    

إّن مــا . نكمــل الموضــوع فيمــا بعــد  لقــد دّق الجــرس، ســوف   : يقــول
تنقلــه هــذه العبــارة للطــالب هــو أّن الــدرس قــد انتهــى وحــسب، فمثــل  
هذا الغلـق يتاهـل حقيقـة أساسـية هـي أّن التعلـيم الفّعـال يعتمـد علـى                    
التتــابع المــنّظم والــّسليم لعناصــر عــرض الــّدرس، ومــن هنــا فــإّن أهــم     

ــال أن يــوّفر تغذيــة مرتــد    ــابع الفّع مراجعــة لكــي يعــرف    وةمعوقــات التت
وقـد يكـون النخفـاض مـستوى الـروح          ". المعلم والطلبة ما تّم إنجازه    
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المعنويــة للمعّلمــين تجــاه التــدريس ، ووجــود ضــعف عــام فــي دافعيــة   
  . المعلم للتعليم، وقلة حماسه لمهنته دور في ذلك

فـي ضـوء مـا تـّم عرضـه ومناقـشته وتحليلـه حـول           : توصيات البحـث  
التــي يــستخدمها معلمــو التربيــة اإلســالمية فــي   والغلــق أنمــاط التهيئــة

دروسهم، فإن الباحث يوصي بتوجيـه المعّلمـين إلـى ضـرورة االهتمـام              
بالمهارتين المذكورتين في الدروس التي يخططـون لهـا، وتفعيـل دور            
المــشرفين التربــويين فــي ذلــك لمـــا لهمــا مــن فوائــد كثيــرة للمعلـــم،         

بتـضمين  الباحـث   وصـي    ي وعـالوة علـى ذلـك     . والطالب على حد سواء   
بـــرامج إعـــداد المعلمـــين لمهـــارتي التهيئـــة والغلـــق، وضـــرورة تـــدريب 
المعلمــين علــى بعــض األنمــاط التــي تتطّلــب إثــارة التفكيــر، واالهتمــام    

  .لدى المتعلمين
بـإجراء دراسـة مماثلـة حـول          يوصي الباحـث   وباإلضافة إلى ذلك  

ــة مـــ     ــاط المختلفـ ــة لألنمـ ــة الثانويـ ــي المرحلـ ــتخدام معلمـ ــةاسـ  ن التهيئـ
الجـنس، والمؤهـل العلمـي،     : مثـل والغلق في ضـوء بعـض المتغيـرات،         

ــة        ــسية، ودراســة أخــرى حــول اتجاهــات معلمــي التربي ــرة التدري والخب
اإلســالمية نحــو اســتخدام أنمــاط التهيئــة والغلــق فــي تــدريس التربيــة     
اإلسالمية، ودراسة ثالثة تقارن بين أثر استخدام بعض أنمـاط التهيئـة           

 األساســية :ي تنميــة التفكيــر لــدى الطلبــة، فــي المــرحلتين     والغلــق فــ 
  .والثانوية
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الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية والخاصة في 
  )دراسة مقارنة(محافظة العاصمة والعوامل املؤثرة فيه 

  
  ** وعبدالوهاب الكساسبة*يـن الطعانـحس

  
  

21/9/2005 تاريخ قبوله     5/12/2004 تاريخ تسلم البحث

ضــا الــوظيفي لمعلمــي هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة الر :ملخــص
ــة والخاصــة فــي محافظــة ال      ــة فــي المــدارس الحكومي عاصــمة المرحلــة الثانوي

معلمــا ) 2455(تكـــون مجتمــع الدراســـة مــن  .عمــان والعوامــل المــؤثرة فيــه
. معلما ومعلمـة فـي القطـاع الخـاص     ) 879(ومعلمة فـي القطاع الحكومي، و    

ــة الدراســـة مــن    لقطــاع الحكومـــي  معلمــا ومعلمــة مــن ا  ) 490(وتكونــت عين
تــم تطــوير أداة لقيــاس  وقــد  .معلمــا ومعلمــة مــن القطــاع الخــاص ) 175(و

درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى المعلمــين والعوامــل المــؤثرة فيهــا، وتألفــت مــن  
ــه       -1 -:قــسمين ــرات الدراســة وهــي الجــنس، والقطــاع الــذي يعمــل في  متغي

 تشتمل على    استبانة مكونة من سبعة مجاالت     -2 .المعلم، والمؤهل العلمي  
 دالالت الصدق بعرضها على عـدد مـن المحكمـين        تاستخراجو. فقرة) 61(

ولإلجابة عن . استخرج معامل الثبات وفق معادلة كرونباخ الفاوالمختصين، 
أســئلة الدراســة  تــم اســتخراج األوســاط الحــسابية، واالنحرافــات المعياريــة،   

 وجـود فـروق ذات     -1 :وكانت أبـرز نتـائج الدراسـة       .وتحليل التباين الثالثي  
 -2 .داللة إحـصائية تعـزى لمتغيـر القطـاع، ولـصالح معلمـي القطـاع الخـاص             
ومـن   .وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث   

ــم      أ ــات المعلـ ــأمين الراتـــب الـــذي يفـــي بـــسد حاجـ ــة تـ ــيات الدراسـ ــرز توصـ بـ
  المرحلـة الثانويـة    والرضـا الـوظيفي، معلمـ      :الكلمات المفتاحية . (األساسية

  )لقطاع الحكومي والخاصا

 
   الدراسة وأهميتهاخلفية

  والمنظمــات العالميـة المنتجــة  والـشركات  المؤســساتتقـوم : مقدمـة ال
 واألبحــاث والتجــارب التــي ترفــع مــن ســويتها، وتزيــد مــن    بالدراســات

 روحهم المعنويـة، لكـي يحققـوا مزيـدا مـن            ورفعدافعية العاملين فيها،    
 اإلنتاجية مـرتبط بعوامـل      منومن المعلوم أن تحقيق مزيٍد      . اإلنتاجية

 العمل  ومحتوىعدة، من أبرزها درجة رضا العاملين عن بيئة العمل،          
الــذي يــنعكس علــى ســلوك الفــرد تجــاه عملــه، وتجــاه المؤســسة التــي   

   .فيهايعمل 
ــسلوكو ــذي الـ ــل      الـ ــن العمـ ــرد عـ ــا الفـ ــستوى رضـ ــن مـ ــر عـ  يعبـ

 الـذي تـوفره لـه       اإلشـباع  عـن مـستوى      والوظيفة يعبر في الوقت نفسه    
 معينـة العناصر والجوانب المختلفة للعمل، وهذا اإلشـباع ينـتج درجـة            

 التـي قـد تتحـول كليـا         ،من المشاعر الوجدانية لدى الفرد تجاه عملـه       
هـذه المـشاعر    قـد تمثـل     و ، علـى أرض الواقـع     ممارساتأو جزئيا إلى    

قـد تمثـل مـشاعر      هـا   أن أو   ،عملـه المحصلة الكلية لـشعور الفـرد تجـاه         
دالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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Abstract: This study aimed at determining the degree of  job 
satisfaction and affecting factors among government and private 
secondary school teachers in Amman District.The population of this 
study consisted  of (2455) government teachers  and (879) private 
school teachers.The sample of this study consisted of (665) students- 
(490) male and female government teachers and  (175) male and 
female private school teachers.To achieve the objectives of this study, 
the researehers developed, a questionnaire of seven subscales with 
(61) items to measure the degree of job satisfaction among teachers. 
Valideity significance was obtained and evaluated by a number of 
referees. The reliability value was calculated according to Cronbach 
Alpha Equation. The results were analysed by Means, Standard 
Deviations and the Three-way Analysis of Variance.The findings are 
the following. 1-The results showed that there were significant 
differences among Private sector teachers than government 
teachers.2-There were significant differences in relation to female 
teachers than male teachers.This study recommended that, the salary 
of the teacher should be increased. (Keywords:Satisfaction, 
Government, Private, Secondary School teacher`s)  

  
 أن أي ).1986عاشــور،(تجـاه جوانــب وعناصــر محـددة لعملــه   

 على تدني مستوى الرضا لدى العاملين قد تكـون    تبعث هناك مثيرات 
    . تكون شاملة للجوانب كافةوقد ،في جوانب محددة من العمل

:  عـدة منهـا  ممارســات ب مستوى الرضا عن العمل يرتبط   وتدني
 التـــدرج الـــوظيفي ضمــــن ةإلمكانيـــواالفتقـــار ،  فــــي التوظيـــفالتمييـــز

ــسة ــة وثابتــة    ، المؤسـ  الترقيــة، وتــدني  فــيوعــدم وجــود أســـس عادل
  ).1992العبادي،  (والحوافز ت،آفااألجور من الراتب، والمك

 إلــى ظهــور المــشاعر الــسلبية  تــؤدي  الممارســات وأمثالهــاهــذه
 وعـــدم والالمبـــاالة، ،واإلهمـــال ،الجـــادوعـــدم التعـــاون ، تجـــاه العمـــل

.  الفئـة النتماء للمؤسـسة، وبالتـالي للـوطن لـدى أفـراد هـذه          الشعور با 
 بإعـداد وتربيـة     يقومـون   الـذين  لمينـالمعـ  فئة السلبية على    التأثيراتو

  ياناـأحـــ  عالجهـــابــيــصع   الخطــورة بمكـــان، قــــد نـــــمأبنــاء المجتمـــع  
  .)2000العجمي، (

 الرضا الوظيفي للمعلـم مـسألة مهمـة لـه ولمجتمعـه، وهـو                ويعد
 فـــي مـــدى كفاءتـــه فـــي العمـــل، فجـــودة إنتـــاج   المـــؤثرةمـــل مـــن العوا

 نحــو المهنيــة والتزاماتــه  بواجباتــهوقيامــه ،ووالؤه ،وإخالصــه ،المعلــم

_________________________  
  .العلوم التربوية، جامعة مؤتة، الكرك، األردنلية ك *

  .مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك، الكرك، األردن** 
  .اليرموك، اربد، األردنلجامعة حقوق الطبع محفوظة © 
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 علـــى مـــدى رضـــاه عـــن عملـــه،     تتوقـــف ،مجتمعـــه وطالبـــه وزمالئـــه  
  .)1994عليمات، ( وطمأنينته فيه

 العوامــل التــي تــؤثر علــى رضــا  دراســة  الجــدير باالهتمــام،ومــن
التعليمـي، والتربـوي، والفنـي،      (  المهنـي    لوكهـسـ عكس على   تنوالمعلم  

 ومعالجـــة الجوانــــب  العوامـــل ، وبالتـــالي فـــإن معرفـــة هـــذه     )واإلداري
ــع ســــوية    ــةالــــسلبية منهــــا، وتعزيــــز الجوانــــب اإليجابيــــة، يرفــ  العمليــ

التعليميــــة التربويــــة لــــدى الطلبــــة، وكــــذلك يــــسهل مهمــــة اإلداريــــين  
   .ر التربوي وصناع القراالتربويينوالمشرفين 

ــة ــولوخالصـ ــة    :  القـ ــرورة الزمـ ــوظيفي ضـ ــا الـ ــق الرضـ إن تحقيـ
ولقـــد بـــات مـــن .  األهـــداف والوصـــول إلـــى النتـــائج المرجـــوةلتحقيـــق

ــوع    ــن خـــالل مجمـ ــح مـ ــاتالواضـ ــي أجريـــت أن  الدراسـ ــاث التـ  واألبحـ
 وال بالمهمـة  الميـسر تحقيق الرضا الوظيفي بشكله الكلي ليس بـاألمر       

 كلــه ال يتــرك جلــه، فــال بــد مــن مواصــلة  ولكــن مــا ال يــدرك.. الــسهلة
 والدراسات وتكثيـف الجهـود للوصـول إلـى تحقيـق أكبـر قـدر                األبحاث

 فـــي كـــل مـــن القطـــاعين العـــام  للعـــاملينممكـــن مـــن الرضـــا الـــوظيفي  
   .    والخاص

 إنسان في هذا الوجود يعيش كل إن : الوظيفيالرضا مفهوم
 هواقع الذي مجموعة من المشاعر واألحاسيس النفسية نحو الو

 فتكون ،فيه، هذه المشاعر قد تكون نتيجة معاناة وقسوة في الحياة
 مشاعر فتكون ، مريحلواقع أو تكون انعكاسا ،خاملةمشاعر سلبية 

  . والحيوية واإليجابيةبالنشاط تسمت
ن اصطالحات عدة لمـشاعر اإلنـسان       و العلماء والباحث  وقد ذكر 

ــا مـــصطل فريـــقفـــأطلق  نحـــو عملـــه، ــنهم عليهـ ــة مـ  ،ح الـــروح المعنويـ
 فريـق سـماها  و ثان االتجـاه النفـسـي نحــو العمـل،         فريقأطلق عليها   و

 فقـد ذكـروا تعـاريف       ،م الـدوافع  ـ يطلق عليهـا غيرهـ     دــوقثالث الرضا،   
  : للرضا الوظيفي، منهاعدة

 بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع النفسي الشعور"
) محتوى الوظيفة(سهنفالحاجات والرغبات والتوقعات من العمل 

وبيئة العمل، مع الثقة والوالء واالنتماء للعمل، ومع العوامل 
 العديلي،("  البيئية الداخلية والخارجية ذات العالقةوالمؤثرات

  ).189، ص1995
 عن مشاعرهم نحو أعمالهم وأن هذه المشاعر         العاملين تعبير"

ورغبــات،  المهنــة مــن حاجــات لــهتعتمــد علــى إدراك الفــرد لمــا تحققــه 
ــافع         ــه مــن من ــة ل ــةوعلــى إدراكــه لمــا يجــب أن تقدمــه هــذه المهن  مادي

ومعنوية، كما أن الرضا عن المهنة يتكون من عناصر شخصية تتعلـق            
 القيـسي، ("  أخرى تتعلـق ببيئـة العمـل ومحيطـه         وعناصربذات الفرد،   

  ).7، ص1995
 من خالله   ويحقق ، ومنفعة قيمة ذي بعمل الفرد بالقيام    شعور"
ــه طموحا ــه ويـــشبع رغباتـ ــة ويـــستغل ،تـ ــه العلميـ ــه قدراتـ ــه ، فيـ  وخبراتـ
 مــــع رؤســــائه وانــــسجامه ، العمــــلهــــذا التــــام مــــع وتفاعلــــه ،العمليــــة

   ).12، ص1993 علي،(" ومرءوسيه وزمالئه في العمل
 الرضــــا  تعريــــفيمكــــن مطالعــــة المفــــاهيم الــــسابقة خــــالل مــــن
الـسعادة   والراحـة النفـسية و     بالطمأنينـة  الموظـف    شـعور  "أنهالوظيفي  

 والمعنويــة، ممـــا  الماديــة فــي عملــه، نتيجــة لــشعوره بتلبيـــة تطلعاتــه      
ــي       ــه فـ ــه وتعاملـ ــه وعطائـ ــه ووالئـ ــى انتمائـ ــابي علـ ــشكل إيجـ ــنعكس بـ يـ

  ." التي يعمل فيهاالمنظمة
 موضوع الرضا الوظيفي لكافة القطاعات ألهمية : السابقةالدراسات
حط أنظار الكثير  كان مه الصناعية والتربوية، فإنوالشعبية،الرسمية 

وهناك مجموعة من .  المستوى الوطني والعالميعلىمن الباحثين 
  :منها. البحثالدراسات التربوية ذات الصلة بموضوع 

 عن العمـل لـدى      الرضا ياس لق ت هدف دراسة) 1994 (عليمات أجرى
 بلغمعلمي التعليم الثانوي المهني في األردن كمجتمع للدراسة، حيث          

وقــد .  ومعلمــةمعلمــا )3284( الثــانوي المهنــي عــدد معلمــي التعلــيم
  .  ومعلمةمعلما) 2233( منهم استجاب

 الدراســــة إلــــى عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة  نتــــائج أشــــارت
 وألحـق أيـضاً   . االجتماعيـة إحصائية، تعزى لمتغيرات الجـنس والحالـة        

 وسـنوات إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية، تعزى لمتغيرات العمر   
 الدراسـة أن  وباإلضـافة إلـى ذلـك فقـد بينـت       . هـل العلمـي   الخبرة والمؤ 

  . في عدم الرضا عند عينة الدراسةتأثيراالراتب والحوافز هي األكثر 
 هـــدفت للتعـــرف علـــى الرضـــا دراســـة) 1995 (محمـــد وأجـــرت

 محافظـة  يـفـ الوظيفي للمرأة العاملـة فـي المـدارس الثانويـة الحكوميـة             
وقـــد . داريـــةإ) 49(لمـــة، ومع) 284(ة ـوكانـــت عينـــة الدراســـ. اربـــد

 البيانــات اســتبانة مكونــة مــن تــسعة مجــاالت تــشتمل لجمــعاســتخدمت 
 للرضـــا متوســـطة درجـــة نتـــائج الدراســـة ظهـــرتأو .فقـــرة) 63(علـــى 

 وكانــت أكثــر المجــاالت تــأثيرا فــي خفــض درجــة    ،الــوظيفي للمعلمــات
  .مجال التقدم الوظيفي والترقية، ومجال الراتب: الوظيفيالرضا 

 هــدفت إلــى قيــاس درجــة  التــي) 2000( الغــصاونه اســةدر وفــي
 لمديريـــةالرضـــا الـــوظيفي لـــدى معلمـــي المـــدارس الحكوميـــة التابعـــة  

التربية والتعليم لقصبة الكرك، وأثرها في أساليب معالجتهم لمشكالت         
ــة  ــسلوكيةالطلبـ ــة الـــصف الـ ــل غرفـ ــتخدب ، داخـ ــسوتا( أداة  مااسـ  )منـ
جتمـع الدراسـة مــن جميـع      متكـون وقـد  . المعلمـين  درجة رضـا     لقياس

ية والتعلـيم   ـة الترب ـ الحكومية التابعة لمديري   المدارسمعلمي ومعلمات   
) 1761( عـــددهم البـــالغ ،)98/99(رك للعـــام الدراســــي ـصبة الكـــــــلق

وبلغـت  .  ثانوية وأساسية    مدرسة) 116( موزعين على  ومعلمة معلما
 مجتمــــع مــــن% 28 ومعلمــــة بنــــسبة معلمــــا) 500(عينــــة الدراســــة 

  .لدراسةا
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لتفاعـل         الدراسة أظهرت

 الـذكور  المعلمـين  لصالح وجنسهم ،متغيري الرضا الوظيفي للمعلمين  
 الدراســـة وجـــود فـــروق ذات أظهـــرت وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك .الراضـــين

ــة إحــصائية فــي أســلوب تحويــل الطالــب لمجلــس الــضبط،        تعــزىدالل
 لـــــصالح وجنـــــسهم، ،في للمعلمـــــينلتفاعـــــل متغيـــــري الرضـــــا الـــــوظي

  . غير الراضينالذكورالمعلمين 
 إلـى معرفـة     هـدفت  )2003( الـشراري  أجراها دراسة مقارنة    في

 الثانويــة فــي  المرحلــةدرجــة الرضــا الــوظيفي لــدى معلمــي ومعلمــات    
ــة      ــة العربيــ ــات بالمملكــ ــة القريــ ــة لمحافظــ ــة التابعــ ــدارس الحكوميــ المــ

رضا هذه تختلف باختالف كل من       وفيما إذا كانت درجة ال     ،السعودية
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 مجتمع  وقد تألف  . العملية والعبء الدراسي   والخبرةمتغيرات الجنس   
 مـن معلمـي ومعلمـات المرحلـة الثانويـة فـي المـدارس التابعـة              الدراسة

 فـــــي محافظـــــة القريـــــات للعـــــام الدراســـــي والتعلـــــيملـــــوزارة التربيـــــة 
 معلمـــــا )378( بلـــــغ مجمـــــوع مجتمـــــع الدراســـــة إذ ،2002/2003
 معلما )150( عشوائية طبقية وعددها     عينة تم اختيار    وقد .ومعلمة
  . من مجتمع الدراسة تقريبا %40 أي ما نسبته ،ومعلمة

 إلى وجـود درجـة مقبولـة مـن الرضـا        الدراسة أشارت نتائج    وقد
 المجــاالت فـي  وذلــك ،)3(الـوظيفي لعينـة الدراســة زاد عـن المتوسـط     

ــية   ــاإلدارة المدرسـ ــة بـ ــ ،المتعلقـ ــم  رافواإلشـ ــة المعلـ ــوي، ومهنـ  ، التربـ
 تــدنت فيهــا درجــة  التــي المجــاالت أمــا . والتالميــذ،وتقــدير المجتمــع 

 ،)3(رضـــا معلمـــي ومعلمـــات المرحلـــة الثانويـــة أقـــل مـــن المتوســـط   
ــية    ــالمقررات الدراســـ ــة بـــ ــاالت المتعلقـــ ــي المجـــ  والحوافز،فتمثلـــــت فـــ

 أشـــارت كــذلك  . والمبنــى المدرســـي ،والرواتــب، واألنظمــة والقـــوانين  
 إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية تعـــزى لمتغيـــر  النتـــائج

 والحـوافز والرواتـب واألنظمـة       ،المدرسـية الجنس فـي مجـاالت اإلدارة       
 بينما أشـارت النتـائج إلـى        ، والتالميذ، والمقررات الدراسية   ،والقوانين

 مجــاالتوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزى لمتغيــر الجــنس فــي  
ــوي،   ــك      اإلشــراف الترب ــت تل ــى المدرســي، وكان ــم، والمبن ــة المعل ومهن

 وفــي المجــال المتعلــق بتقــدير المجتمــع كــان  الــذكور،الفــروق لــصالح 
 أشــارت النتــائج إلــى عــدم  وباإلضــافة إلــى ذلــك  .الفــرق لــصالح اإلنــاث 

ــصائية    ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــزىوجـ ــة،   تعـ ــرة العمليـ ــر الخبـ  لمتغيـ
 شــملتهاظيفي التــي والعــبء التدريــسي فــي جميــع مجــاالت الرضــا الــو  

  .الدراسة وعددها تسعة مجاالت
) levinson &Gonly  1993,( لفنـــــشنو جـــــونلي أجـــــرى

 إلـــى التعــرف علـــى العالقـــة بــين إعـــادة توزيـــع العمـــل   هدفــــت دراســــة 
 الـوظيفي لـدى المعلمـين مـن جهـة      والرضـا  جهـة، والحوافز والقيم من

ع محافظـات   ومعلمة في أربـ معلما) 398( الدراسة   عينة كانت. أخرى
 أظهــرت  وقــد .فــي واليــة جنــوب غــرب الواليــات المتحــدة األمريكيــة      

الدراسة، أن هنـاك عالقـة إيجابيـة بـين الخبـرة والرضـا الـوظيفي لـدى                  
 كلمــا زادت الخبــرة، نــهأ تبــين إذ الــذكور واإلنــاث، المعلمــينكــل مــن 

  . المعلمين والمعلماتلدىزاد الرضا الوظيفي 
ــام ـــو ووقــــ ــرون فيردوقــــ  )others&  Verdugo 1997,( آخــــ

بدراسـة هدفـت لوضع نموذج سـببي يـصف العالقـة بـين البيروقراطيـة               
 أنـه كلمـا كانـت       الدراسـة  وأوضـحت  . الوظيفي لـدى المعلمـين     والرضا

ــشرعية المعطــاة للنظــام اإلداري    ــرأال ــوظيفي يكــون الرضــا  كب ــدى ال  ل
 ءاالنتمـا  أوضحت الدراسة عالقـة إيجابيـة بـين          وكذلك ،المعلمين أكبر 

  .والرضا الوظيفي لدى المعلمين
 دراســـة) Shann & Mary 1998,(  ومـــاري شـــانوأجـــرى

ــى معرفــة مــدى االلتــزام المهنــي وعالقتــه      ــوظيفي، بالرضــاهــدفت إل  ال
والعوامـــل المـــؤثرة التـــي تـــؤدي لتـــرك المعلـــم لمهنتـــه، وقـــد أجريـــت   

ــة ــاف      الدراسـ ــن أريـ ــة مـ ــي أربعـ ــطة فـ ــدارس المتوسـ ــي المـ ــى معلمـ  علـ
 أظهــرت نتــائج الدراســة أن عالقــة  وقــد .حــدة األمريكيــةالواليــات المت

 فــي الدرجــة األولــى مــن حيــث األهميــة   جــاءتالمعلــم مــع الطالــب قــد  
 كانـت النقطـة األبـرز       فقـد والرضا، أما العالقـة بـين المعلمـين واآلبـاء،           

 أظهـرت نتــائج الدراســة  وكــذلك. التـي تــؤدي إلـى قلــق المعلــم وتـوتره   
 وعالقـة الـزمالء مــع بعـضهم مـن      جهـة عالقة طردية بين التحصيل من    

 وكلمـا انخفـض    ،الرضـا جهة أخرى، فكلما زاد التحـصيل زادت درجـة          
  . التحصيل انخفضت درجة الرضا

 الدراسـة عـن أن الـدور االجتمـاعي المتـوازن       نتائج أسفرت   وقد
ــا الـــوظيفي،     فـــإن الـــدور وبالمقابـــلارتـــبط بمـــستوى عـــال مـــن الرضـ

ــبط بمـــ    ــح ارتـ ــر الواضـ ــاعي غيـ ــا،   االجتمـ ــن الرضـ ــضة مـ ستويات منخفـ
  . عالية من الشعور بضغط العملومستويات

 دراســة)  Bogler & Ronit  2001,(  ورونــت بــوقلرأجــرى
. للمعلمــينللكــشف عــن تــأثير أســلوب القيــادة علــى الرضــا الــوظيفي     

 ومعلمـة فـي مـدارس شـمال         معلمـا  )745(  مـن   عينـة الدراسـة    وتألفت
 تتــأثر  التــشاركية  القيــادة  فلــسطين، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن    

 أظهـرت  كـذلك و .بشكل كبير في زيادة الرضا الوظيفي لدى المعلمين        
 المعلمـــين إلـــى مكانـــة المهنـــة، واحتـــرام الـــذات،       نظـــرة الدراســـة أن  

ــي    ــسهم فـ ــل، تـ ــي العمـ ــتقاللية فـ ــمواالسـ ــدى  معظـ ــوظيفي لـ ــا الـ  الرضـ
ــى أن  . المعلمــين ــة   الــذي ينظــر معظمهــم إل  عملهــم فــي التــدريس مهن

  . هذه الوظيفةعن ضاة لحياتهم، كلما كانوا أكثر ررئيس
 )Stempien & others 2002,(تمبين وآخــرون ـوأجــرى اســ

دراســة مقارنــة للكــشف عــن الفــروق فــي الرضــا الــوظيفي لــدى معلمــي  
  .القطاعين الحكومي والخاص

أظهرت النتائج أن المعلمين في القطاع الخاص كانوا أقـل رضـا            
 وأنهــم كــانوا يعــانون مــن ضــغط العمــل  ،مــن معلمــي القطــاع الحكــومي

 ،أكثـــر مـــن معلمـــي القطـــاع الحكـــومي  هـــاوخارجداخـــل غرفـــة الـــصف 
 فــــي وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن المعلمــــين الجــــدد واألقــــل خبــــرة  

،  يعـانون مـن صـعوبات ومـشاكل العمـل            القطاعين الحكومي والخـاص   
  .  بدرجة أكبر من المعلمين األكثر خبرة

 مـــن عـــدد مـــعلدراســـة قـــد اتفقـــت    النهايـــة، فـــإن هـــذه ا  وفـــي
 فـي أداة الدراسـة،      تـضمينها  المجاالت التـي تـم       في السابقةالدراسات  

 فقـرات  إنولكن هذه الدراسـة قـد تميـزت فـي طبيعـة األداة مـن حيـث                  
االســتبانة قــد صــيغت بطريقــة تناســب وتــشتمل علــى خــصوصيات كــل 

 مــع إضــافة فقــرات جديــدة تخــص  والخاصــة،مــن المــدارس الحكوميــة  
نـــادي : مثـــلعلمـــين لـــم تـــرد فـــي األدوات المـــستخدمة الـــسابقة      الم

المعلمــين، والــسكن الــوظيفي، ورتــب المعلمــين، وكــذلك تميــزت هــذه   
 تبـرز درجـة الرضـا الـوظيفي والعوامـل المـؤثرة فيـه فـي                 بأنهاالدراسة  

 فــي ظــل ظــروف متماثلــة مــن    والخــاصكــل مــن القطــاعين الحكــومي   
  .الدراسة وإجراءات حيث مجتمع الدراسة، وأداة الدراسة،

 رضــا مــدى  التعــرف علــىإلــى الدراســة هــذه هــدفت :الدراســة هــدف
معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية التابعـة لـوزارة التربيـة            

 لـــدى معلمـــي المـــدارس الثانويـــة الـــوظيفي ابالرضـــ ة مقارنـــ،والتعلـــيم
 إذا نوتبيـا  ، ذلـك فـيالتابعة للقطاع الخاص، ومعرفة العوامل المؤثرة      

 فـي   المعلمـين  اكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين كل مـن رضـ           
     . ومدارس القطاع الخاصالحكوميةالمدارس 

 قطاعا كبيـرا مـن الـشباب فـي األردن يعـاني مـن               إّن :الدراسة مشكلة
 هذا فإن نسبة المعلمين والمعلمات الذين استنكفوا عـن         ومعالبطالة،  
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ــام   ــة العـ ــين بدايـ ــيالتعيـ ــجالت  2004-2003 الدراسـ ــق سـ ــسم وفـ  قـ
 ومعلمــة،معلمــا ) 2397( الكــادر فــي وزارة التربيــة والتعلــيم قــد بلــغ  

أي أن نـــسبة االســـتنكاف عـــن . معلمـــا ومعلمـــة)  6538 (مـــن أصـــل
مــن المعلمــين والمعلمــات الــذين تــم  ) 0.33( علــى زادتالتعيــين قــد 

  .تعيينهم في مدارس القطاع الحكومي
ة فـي مجتمـع الدراسـة تحديـدا،        من وجود هـذه الظـاهر      وللتأكد

 تم االتصال مع مديريات التربيـة والتعلـيم فـي محافظـة العاصـمة،               فقد
-2003ي ـام الدراسـ ـتنكاف عـن العمـل للعـ   ـ االسـ نـسبة التي أفـادت أن   

  .للمعلمات) 0.39(للمعلمين، و) 0.42 (تـبلغ 2004
 بهـذا  بالنسبة لمديرية التعليم الخاص فليس لديها إحصائية         أما

صوص، ولكن المديرية، وإدارات المدارس الخاصة تفيـد أن هنـاك        الخ
ــدا   ــاال متزايـ ــل المعلمـــين      علـــىإقبـ ــن قبـ ــات التوظيـــف مـ ــديم طلبـ  تقـ

  .والمعلمات
أيهمـا أكثـر   :  هنا يبدو أن هناك مـشكلة بحاجـة إلـى البحـث          ومن

ــة المــدارس الخاصــة؟     إرضــاء ــة المــدارس الحكوميــة أم بيئ  للمعلــم بيئ
 بــشكل أكبــر فــي رضــا المعلمــين فــي كــل مــن  رتــؤثومــا العوامــل التــي 

  القطاعين الحكومي والخاص؟
 هذه الدراسة المقارنة فـي قطـاع التربيـة      مثلنه لم تجر    إ وحيث

 وباالعتمـــاد علـــى مـــا، علـــم الباحـــثوالتعلـــيم فـــي األردن فـــي حـــدود 
جـــــاءت هـــــذه  فقـــــد  ،)127، ص1999( لول،ـ دراســـــة شـــــأشـــــارت

 والمعلمـات   المعلمينفي لدى   الدراسة للكشف عن درجة الرضا الوظي     
فــي كــل مــن المــدارس الحكوميــة والخاصــة، والتعــرف علــى العوامــل         

  . فيه، من وجهة نظرهمالمؤثرة
  : فإن المشكلة تتلخص باألسئلة التاليةوبالتالي،

ــا .1 ــي       م ــة ف ــة الثانوي ــدى معلمــي المرحل ــوظيفي ل  درجــة الرضــا ال
  والخـاص علـى كـل بعـد مـن          الحكوميمدارس كل من القطاعين     

أبعـــاد الدراســـة الـــسبعة وعلــــى البعـــد الكلـــي لمقيـــاس الرضــــا       
  الوظيفي؟

 الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانويـة    مجاالت ترتيب ما .2
 التربية والتعلـيم، ومعلمـي      لوزارةفي المدارس الحكومية التابعة     

 العاصــمةالمرحلــة الثانويــة فــي المــدارس الخاصــة فــي محافظــة    
  ؟ نظرهمعمان، حسب أهميتها من وجهة

) فـروق ذات داللــة إحـصائية   هنــاك لهـ  .3 )α≥05.  درجــات فــي 
 للمعلمــين تعــزى لكــل مــن القطــاع الــذي يعمــل  الــوظيفيالرضــا 

 العلمــي،  والمؤهــل  ، والجــنس،) خــاص ،حكــومي (فيــه المعلــم  
  والتفاعل بينها؟  

  :الدراسة أهمية
 مقارنــــة بــــين دراســــة كونهــــا مــــن أهميــــة هــــذه الدراســــة تــــأتي

مــدارس  وبــين المــدارس الحكوميــة التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم،      
  :وتنبثق أهمية هذه الدراسة مما يلي.  الخاصالقطاع

 الــوظيفي البحــث العلمــي بإضــافة دراســة مقارنــة فــي الرضــا    إثــراء -1
  .للمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة

ويين فـــي  مـــن المـــديرين والمـــشرفين التربـــ الفنيـــين زيـــادة معرفـــة -2
 التـــي بالعوامـــلمـــدارس كـــل مـــن القطـــاعين الحكـــومي والخـــاص،   

 ورفــع مــستوى أداء المعلــم، ،تــؤدي إلــى تحــسين العمليــة التربويــة

 المـــؤثرة فـــي رضـــا المعلمـــين والمعلمـــات مـــن وجهـــة       والعوامـــل
  .نظرهم

 العوامــل تعــرف أصــحاب القــرار فــي ميــدان التربيــة والتعلــيم علــى    -3
ي للمعلمين، ودرجة تأثيرها فـي كـل مـن          المؤثرة في الرضا الوظيف   

  . والخاصالعامالقطاعين 
  :  للرضا الوظيفياإلجرائيالتعريف 

 تكــرارات تعبيــر المعلمــين والمعلمــات لعــدد الحــسابي المتوســط
 لوظيفتـــه، مـــن المختلفــة عينــة الدراســـة عـــن ارتيــاحهم عـــن الجوانـــب   

  . خالل استجاباتهم على فقرات مقياس الرضا الوظيفي
 الــوظيفي إلــى ثالثــة مــستويات، عــال،     الرضــا تقــسيم  تــموقــد

  : النحو التاليعلىومتوسط، ومتدن، وتم تعريف كل منها إجرائيا 
ــدني  -1 ــوظيفي المت  أداةالمتوســطات الحــسـابية لمجــاالت   :  الرضــا ال

  ).2.49-1(الدراسة التي تقع بين 
المتوســـطات الحـــسـابية لفقـــرات أداة :  الرضـــا الـــوظيفي المتوســـط-2

  ).3.49-2.50( التي تقع بين اسـةالدر
المتوســـطات الحـــسابية لمجــــاالت أداة   :  الرضـــا الـــوظيفي العــــالي  -3

  ).5-3.50 (بينالدراسـة التي تقع 
 الدراســـة علـــى معلمـــي ومعلمـــات هـــذه اقتـــصرت : الدراســـةحـــدود

ــدارس الحكوميـــ    ــي المـ ـــة فـ ــة الثانويـ ـــالمرحلـ ــوزارةة ـة التابعـ ــة لـ  التربيـ
ــيم والمــدارس الخا  ــور، إنــاث ( صــة بنوعيهــا  والتعل فـــي محافظــة  ) ذك

   2003/2004 عمان للعام الدراسي العاصمة
  واإلجراءات الطريقة

 اسـتخدام المنهج الوصفي التحليلي للوقوف علــى  تم : الدراسة منهج
ــوظيفي    ــا الـ ــة الرضـ ــلدرجـ ــاعين    والعوامـ ــي القطـ ــه لمعلمـ ــؤثرة فيـ  المـ

 إجابـاتهم   لخـال الحكومي والخـاص فـي محافظـة العاصـمة عمـان، مــن              
  .على فقرات اسـتبانة الرضا الوظيفي التي طبقت عليهم

 مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة      تكون : وعينتها  الدراسة مجتمع
 فـي  والتعلـيم، و   التربيـة  المدارس الحكومية التابعة لـوزارة       في ،الثانوية

 الخاصة في محافظة العاصمة عمـان للعـام الدراسـي           الثانوية المدارس
  . م2003/2004
 المــدارس الحكوميــة الثانويــة حــسب إحــصائية قــسم    عــدد بلــغ 

م 2002/2003 الدراســي للعــاماإلحــصاء فــي وزارة التربيــة والتعلــيم  
ـــها  وعــدد مدرســة،) 222(  )1318( ومعلمــا) 1137( المعلمــين في

  مدرسة،) 89( المدارس الثانوية الخاصة فقـد بلغ عددها        أما .معلمة
  .معلمة )339( ومعلما) 540( المعلمين فيهاوعدد

 تـم اختيـارهم      ومعلمـة  معلما )665( من  الدراسة عينة تتكونو
ــة العـــــشوائية ــا بالطريقـــ ــا) 228(، منهـــ ــة )262( ومعلمـــ  مـــــن معلمـــ

) 108( الحكومية التابعة لـوزارة التربيـة والتعلـيم، و         الثانويةالمدارس  
ــا ــة مــن المــدارس  معلمــة )67( ومعلم  الخاصــة، وهــذه العينــة   الثانوي
  .الدراسةتقريبا من مجتمع % 20ما نسبته تشكل 

ــ )1 (والجــدول ــنـيبي ــة الدراســـة ومجتمــع عـ توزي  ةـالدراســ عين
حكـومي،  ( المعلـم  هـ فيـ  يعمـل  ذيـ الـ  والقطـاع  ي،ـالعلمـ  لـ المؤه حسب
  .سـ، والجن)خاص
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 المؤهل حسب وعينة الدراسة مجتمع  أفرادتوزيع: )1 (جدول
  .، والجنس)حكومي، خاص(المعلمالعلمي والقطاع الذي يعمل فيه 

   الدراسةمجتمع  المتغيراتمستويات المتغيرات
       العدد

  المئويةالنسبة

   الدراسةعينة
العدد النسبة 

 المئوية
 65.7 437 66.5 2218  دونفما بكالوريوس
دبلوم +بكالوريوس

 تربية
795 23.9 163 24.5 

 المؤهل
 العلمي

 9.8 65 9.6 321  فأعلىماجستير
 عالقطا 73.7 490 73.7 2455 حكومي
 26.3 175 26.3 879 خاص
 الجنس 50.7 337 50.3 1677 ذكر
 49.3 328 49.7 1657 أنثى

  :المستقلة المتغيرات
  ).حكومي، خاص(  فيه المعلم وله مستويانيعمل الذي القطاع -1
  ).ذكر، أنثى ( مستويان وله الجنس -2
ــة مـــستويات  المؤهـــل -3 ــه ثالثـ ــالوريوس( العلمـــي ولـ ــا  بكـ  ، دونفمـ

  ). ماجستير فأكثرعام،دبلوم +بكالوريوس
  :التابع المتغير

 لمعلمــــي المرحلــــة الثانويــــة فــــي المــــدارس     الــــوظيفي الرضــــا
ــمة      ــة والخاصـــة فـــي محافظـــة العاصـ  للعـــام الدراســـي  عمـــانالحكوميـ

  .م2003/2004
  :جزئين استبانة مكونة من تطوير تم : الدراسةأداة

عامة تتعلق بعينة الدراسة، وتشتمل على مـا         معلومات : األول الجزء
  :يلي

  .)حكومي، خاص(  الذي يعمل فيه المعلم وله مستويانالقطاع -1
  .)ذكر، أنثى ( مستويان وله الجنس -2
ــة مـــستويات  المؤهـــل -3 ــه ثالثـ ــالوريوس(  العلمـــي ولـ ــا بكـ  ، دونفمـ

  .) ماجستير فأكثرتربية،دبلوم +بكالوريوس
يـاس الرضـا الـوظيفي للمعلمـين تتكـون مـن             لق اسـتبانة  : الثاني الجزء

 وهذه المجـاالت كمـا   . فقرةوستين إحدىسبعة مجاالت تشتمل على   
  )2(هو مبين في الجدول 

  مجال وعدد فقرات كل ستبانةال امجاالت: )2(جدول 
  عدد الفقرات  المجال

 11  العمل وطبيعتهظروف
 8  والحوافزالرواتب

 8 المهني والتدريب والنمو اإلشراف
 7  االجتماعية وتقدير المجتمعالمكانة

 11 العمل المعلم مع اإلدارة المدرسية وزمالء عالقة
 7  المعلم مع الطلبة وأولياء أمورهمعالقة

 9  واألنظمة والتعليمات التربويةالقوانين
ــرفو ــدى  للتعـ ــى مـ ــة علـ ــا،  مالءمـ ــا بمجاالتهـ ــرات وارتباطهـ  الفقـ

 األداة عمــا أعــدت تعبيــرى مــدوومعرفــة مــدى دقــة صــياغة الفقــرات،  
 أهـل   مـن  مجموعـة    علـى   منهـا  نـسخة  )30 (توزيـع  مـتـ  فقـد    ،ن أجله ـم

 التــدريس ة هيئــأعــضاءعــضوًا مــن ) 18( الخبــرة واالختــصاص، مــنهم

 مـديريات   فـي  يعملـون ) 12 (مـنهم و  ، عدد من الجامعات األردنية    في
   . في محافظة الكركوالتعليمالتربية 
 مراجعـة الجـزء     وتـم  علـى األداة،      المحكمـين  مالحظات تفريغ   تم

  . أخذت جميع المالحظات بعين االعتباروقد فقرة فقرة  الثاني
 معادلـــة كرونبـــاخ آلفـــا   قـ الثبـــات لـــألداة وفـــ  ابـ حـــستـــمكمـــا 

)Cronbach Alpha (  قيمـة  حيـث بلغـت ) 0.97 الكليـة  لـألداة ) الفـا .
  )3( كما هو مبين في الجدول ) الفا(قيمة أما المجاالت فكانت 

  ألداةا مجاالت ثبات :)3(دول ج
  قيمة الفا المجال

 0.84  العمل وطبيعتهظروف
 0.95  والحوافزالرواتب
 0.86  المهني والتدريب والنمو اإلشراف
 0.88  االجتماعية وتقدير المجتمعالمكانة
 0.88 العمل المعلم مع اإلدارة المدرسية وزمالء عالقة
 0.87 مورهم المعلم مع الطلبة وأولياء أعالقة

 0.92  واألنظمة والتعليمات التربويةالقوانين

  : اإلحصائيةالمعالجة
  : التاليةاإلحصائية األساليب استخدام تم
 المتوســطات  األول والثــاني، تــم اســتخراج الــسؤالين عــن لإلجابــة -1

 واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات المعلمـين عـن الرضـا          الحسابية
  . الثانوية الحكومية والخاصةرسالمداالوظيفي في كل من 

ـــة -2 ـــن ولإلجابـ ـــثـؤالـالـــس عـ ـــم  الثالـ ـــدامتـ ـــة اسـتخـ ـــل  طريـقـ  تحليـ
ـــن ـبـتـال ـــيـالثايــ ــصميم  ).Three-Way Anova( الثــ ــق التــ  وفــ

  0لمتغير القطاع والجنس والمؤهل العلمي) 3×2×2(العاملي 
   نتائج الدراسةعرض 
  :نيوالثا  المتعلقة بالسؤالين األولالنتائج

 درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدارس           ما -1
 والخــاص علـــى كــل بعـــد مــن أبعـــاد    الحكـــوميكــل مـــن القطــاعين   

  الوظيفي؟الدراسة السبعة وعلى البعد الكلي لمقياس الرضا 
 الرضـا الـوظيفي لـدى معلمـي المرحلـة الثانويــة      مجـاالت  ترتيـب  مـا  -2

 التربيــة والتعلــيم، ومعلمــي  ةلــوزارفــي المــدارس الحكوميــة التابعــة  
ــة     ــة فـــي محافظـ ــة فـــي المـــدارس الخاصـ ــة الثانويـ ــمةالمرحلـ  العاصـ

  ؟عمان، حسب أهميتها من وجهة نظرهم
جتنابا للتكرار في الجداول، واإلطالة في عرض النتـائج تمـت اإلجابـة           ا

   :عن السؤالين األول والثاني معا على النحو التالي
نحرافــــات المعياريــــة  تــــم حــــساب المتوســــطات الحــــسابية واال   

/ حكـــومي (القطـــاعو ،)كمجموعـــة  (الدراســـةإلجابـــات أفـــراد عينـــة   
ــر( والجــنس ،)خــاص ــى/ذك ــالوريوس ( العلمــيالمؤهــلو ،)أنث ــا بك  فم
 عــن كــل مجــال مــن مجــاالت    ،)ماجــستير ،دبلــوم+بكــالوريوس ،دون

لـوظيفي، وتـم     الوظيفي السبعة التي تـألف منهـا مقيـاس الرضـا ا            الرضا
 حـــسب أوســـاطها مـــن أجـــل تحديـــد مـــستوى جـــاالتترتيـــب هـــذه الم

  :الرضا الوظيفي لدى فئات عينة الدراسة، وكانت النتائج كما يلي
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  )4(  جدولكما هو مبين في، كمجموعة الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة مستوى  -أ
  .استجابات المعلمينة حسب مجاالت الرضا الوظيفي السبعل الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات: )4( جدول

 المجال  حسابيمتوسط  معياريانحراف ترتيب
 رقم

 المجال
 6  المعلم مع الطلبة وأولياء أمورهمعالقة 3.42 0.80 1
 5 العمل المعلم مع اإلدارة المدرسية وزمالء عالقة 3.25 0.87 2

 3 المهني والتدريب والنمو اإلشراف 3.08 0.80 3
 1 مل وطبيعته العظروف 3.07 0.74 4
 4  االجتماعية وتقدير المجتمعالمكانة 2.64 0.83 5
 7  واألنظمة والتعليمات التربويةالقوانين 2.40 0.89 6
 2  والحوافزالرواتب 2.00 0.78 7

   ككلالمقياس 2.87 0.64 
   األول السؤال نتائج

 المتوســـطات الحـــسابية إلجابـــات أن )4( الجـــدول مـــن يالحـــظ
 عـن عوامـل الرضـا الـوظيفي الـسبعة قـد تراوحـت               لدراسةاأفراد عينة   

  )3.42 ،2(ما بين 
:  مجـالين همـا  فـي  الجدول أن هناك مـستوى متـدنيا        من ويظهر

 )2.40( كــان متوســطه  إذ ، التربويــةوالتعليمــات واألنظمــة لقــوانينا
  ). 2.00( ومتوسطه ، والحوافزوالرواتب

 عالقـة  :ي وهـ  ى األولـ  الخمـسة  المجـاالت  الجـدول أن     من ويظهر
ــورهم،    ــاء أمــ ــة وأوليــ ــع الطلبــ ــم مــ ــةوالمعلــ ــع  عالقــ ــم مــ  اإلدارة المعلــ

 المهنــــي، والنمــــو والتــــدريب اإلشــــرافو ،العمــــل المدرســــية وزمــــالء
ــه، العمـــل ظـــروفو ــةو وطبيعتـ ــة المكانـ ــعاالجتماعيـ ــدير المجتمـ   ، وتقـ

 تراوحـت أوسـاطها     حيـث  الرضا الـوظيفي     من مستوى متوسطا    حققت
 لم يـأت أي مـن مجـاالت الرضـا الـسبعة             نمابي ،)3.42 – 2.64(بين  

  . العاليالوظيفيفي مستوى الرضا 

 بلغ المتوسط   إذ الرضا الوظيفي العام فقد كان متوسطا،        مستوى أما
  ).2.87( الكلي الوظيفي مقياس الرضا علىالحسابي 

  ):4( السؤال الثاني من الجدول نتائج
طلبـــة  المـــع المعلـــم عالقـــة مجـــال أن )4( الجـــدول مـــن يالحـــظ

 مــع اإلدارة المعلــم ومجــال عالقــة ،)1(وأوليــاء أمــورهم فــي الترتيــب  
 اإلشـــــراف ومجـــــال ،)2(المدرســـــية وزمـــــالء العمـــــل فـــــي الترتيـــــب  

 العمــل ظــروف ومجــال ،)3( والنمــو المهنــي فــي الترتيــب    والتــدريب
ــه فــــي الترتيــــب   ــة ومجــــال ،)4(وطبيعتــ ــة المكانــ ــدير االجتماعيــ  وتقــ
 والتعليمـــات واألنظمـــة ومجـــال القـــوانين ،)5(المجتمـــع فـــي الترتيـــب 
 الرواتـــب والحـــوافز فـــي الترتيـــب ومجـــال ،)6(التربويـــة فـــي الترتيـــب 

)7(.  
 الـــــوظيفي لـــــدى القطـــــاعين الحكـــــومي  الرضـــــا مـــــستوى  - ب

  )5(  جدول، كما هو مبين فيوالخاص

  . القطاع عن المجاالت السبعة، وعن المقياس ككل وفقا لمتغيرالدراسة الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة المتوسطات :)5(جدول
  الحكوميالقطاع ص الخاالقطاع

 انحراف ترتيب
 معياري

 متوسط
 حسابي

  حسابيمتوسط  معياريانحراف ترتيب

 
  

 المجال        الرقم

  مع الطلبة وأولياء أمورهمالمعلم عالقة   6 3.29 0.80 1 3.77 0.69 1

2 0.77 3.69 
2 

 0.85 3.09 
  مع اإلدارة المدرسية المعلم عالقة   5

  والنمو المهنيوالتدريب اإلشراف  3 2.95 0.76 3 3.46 0.77 4

  وطبيعتهالعمل ظروف   1 2.87 0.66 4 3.64 0.65 3

  وتقدير المجتمعاالجتماعية المكانة   4 2.51 0.81 5 3.01 0.78 5

 تعليمات التربوية والواألنظمة القوانين   7 2.24 0.85 6 2.84 0.84 6

 والحوافز الرواتب   2 1.84 0.67 7 2.47 0.85 7

   ككلالمقياس 2.70 0.58  3.28 0.60   
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    األولالسؤال نتائج
ــن يتـــضح ــدول مـ ــات  أن )5( الجـ ــسابية إلجابـ  المتوســـطات الحـ
 القطــــاع الخــــاص أعلــــى مــــن المتوســــطات الحــــسابية  فــــيالمعلمــــين 

 الـوظيفي  الرضـا ي عـن مجـاالت   إلجابات المعلمين فـي القطـاع الحكـوم     
  .السبعة، وعن مقياس الرضا الوظيفي ككل

ــر أيـــضًا ــي    زيظهـ ــاملين فـ ــين العـ ــن الجـــدول نفـــسه أن المعلمـ  مـ
 مجـالين  ن الـوظيفي عـ    الرضاالقطاع الخاص حققوا مستوى عاليا من       

 مـع الطلبـة وأوليـاء    المعلـم عالقـة  : من مجاالت الرضـا الـوظيفي وهمـا     
 حـين  فـي  العمـل،   اإلدارة المدرسية وزمـالء أمورهم وعالقة المعلم مع  

كانت درجة الرضا الـوظيفي للمعلمـين فـي القطـاع الحكـومي متوسـطة            
ــاملينعــن هــذين   ــك   .الع ــى ذل  المعلمــون فــي كــال   حقــق وباإلضــافة إل

 مجــال الرواتــب عــن الــوظيفي  الرضــاالقطــاعين مــستوى متــدنيا مــن  
  .والحوافز

الــوظيفي العــام   الجــدول أيــضا أن مــستوى الرضــا   مــن ويتــضح
ـــي كـــال    ــغ للقطـــاع إذ ،القطـــاعينكـــان متوســـطا لـــدى المعلمـــين فـ  بلـ

  ). 3.28( الخاص وللقطاع ،)2.70(الحكومي 
    الثانيالسؤال نتائج

 مجـاالت الرضـا الـوظيفي مـن         ترتيب أن )5( الجدول   من يتضح
 أن هنـاك مجــالين  فنجــد حيـث مـستوى الرضــا عنهـا حــسب أوسـاطها،    

 وهمـــا مجـــال اإلشـــراف القطـــاعين معلمـــي د فـــي الترتيـــب عنـــاختلفـــا
 القطـاع الحكـومي   فـي  )3(خـذ الترتيـب    أ إذ المهني،   والنمووالتدريب  
 إذ وطبيعتـه،  القطاع الخاص، ومجال ظروف العمل       في )4( والترتيب

 القطــاع فــي )3( والترتيــب القطــاع الحكــومي  فــي )4(خــذ الترتيــب  أ
 فــي هرتيــب نفــس أخــذت التفقــد بقيــة المجــاالت الخمــسة اأمــ. الخــاص

  .كال القطاعين
  )6(  جدول، كما هو مبين في الرضا تبعا لمتغير الجنسمستوى -ج

وحـــسب وحــسب اهميتهــا     الجــنس حــسب  كــل لمقيــاس ك ول  الـــسبعةلمجــاالت ل  وفقــا  الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة   المتوســطات  :)6( جــدول 
  . استجابات المعلمين

  ذكور إناث
 انحراف ترتيب

 معياري
 متوسط
 حسابي

 انحراف ترتيب
 معياري

 متوسط
 حسابي

 المجال       الرقم

  العمل وطبيعتهظروف  1 3.10 0.75 3 3.06 0.73 4

  والحوافزالرواتب  2 1.98 0.82 7 2.03 0.72 7

  والتدريب والنمو المهنياإلشراف  3 3.03 0.82 4 3.14 0.77 3

 وتقدير المجتمع االجتماعية المكانة  4 2.51 0.85 5 2.77 0.79 5

  المعلم مع اإلدارة المدرسية وزمالء العملعالقة  5 3.20 0.92 2 3.30 0.82 2

  المعلم مع الطلبة وأولياء أمورهمعالقة  6 3.33 0.80 1 3.51 0.79 1

  واألنظمة والتعليمات التربويةالقوانين  7 2.35 0.92 6 2.45 0.85 6

 ككل المقياس 2.80 0.68  2.90 0.59 
   السؤال األول نتائج

ــن يتـــضح ــدول مـ ــات  أن )6( الجـ ــسابية إلجابـ  المتوســـطات الحـ
 مــن المتوسـطات الحــسابية إلجابـات الــذكور عـن مقيــاس    أعلـى اإلنـاث  

 عـــدا مــا  الــوظيفي منفــردةالرضــاالرضــا الــوظيفي ككــل وعــن مجــاالت 
 أكثــر، )3.10( العمــل وطبيعتــه فقـــد جــاء عنــد الــذكور ظــروفمجــال 

  ). 3.06 (ث عند اإلنامنه
 من الجدول نفسه أن المعلمين مـن كـال   يتبين وعالوة على هذا 

 عـن مجـالين     الـوظيفي الجنسين قد حققوا مستوى متدنيا مـن الرضـا          
 والتعليمــات واألنظمــة لقــوانينا: مــن مجــاالت الرضــا الــوظيفي وهمــا   

 والحـــوافز بمتوســـط الرواتـــبو، )2.35(التربويـــة بمتوســـط حـــسابي 
  ). 1.98 (حسابي

 اإلناث مستوى عاليا من الرضا الوظيفي عـن مجـال           حققت وقد
 مقابـل مـستوى   فـي  )3.51( أمـورهم عالقة المعلم مع الطلبة وأوليـاء   

  . نفس المجالعلى )3.33(متوسط من الرضا الوظيفي عند الذكور 

ــر ــين ويظهـ ــسه   يتبـ ــدول نفـ ــن الجـ ــضًا  مـ ــا  أيـ ــستوى الرضـ أن مـ
 بلـغ عنـد     إذ ،)نـاث إ/ذكور(الوظيفي ككل كان متوسطا لدى الجنسين       

  .)2.90( اإلناث وعند )2.80(الذكور
   السؤال الثاني نتائج

 ترتيب مجـاالت الرضـا الـوظيفي مـن          أن )6( الجدول   من يتضح
 اخـتالف بـين   لـم يبـرز أي  حيث مستوى الرضا عنهـا حـسب أوسـاطها        

 جـاء فـي المرتبـة       الذي  العمل وطبيعته  ظروف  في بعدي  إال الجنسين
 اإلشـــــرافو اإلنـــــاث، عنـــــد) 4( المرتبـــــة  الـــــذكور، وفـــــيعنـــــد) 3(

 الــذكور، عنــد) 4 (المرتبــة جــاء فــي الــذي  المهنــيوالنمــووالتــدريب 
ــة   ــاثعنــد) 3(وفــي المرتب  والحــوافز تــبا الرعامــل وقــد احتــل  ، اإلن

   .الترتيب األخير من حيث مستوى الرضا الوظيفي
 الرضـــا الـــوظيفي لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة تبعـــا  مـــستوى -د

  ) 7(  جدول، كما هو مبين فيؤهل العلميلمتغير الم
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حــسب اهميتهــا  لمتغيــر المؤهــل العلمــي  وفقــاكــللمقيــاس كول  الــسبعةلمجــاالتل  وفقــا الحــسابية واالنحرافــات المعياريــةالمتوســطات :)7(جــدول
  . وحسب استجابات المعلمين

    فما دونبكالوريوس دبلوم+بكالوريوس فأكثر ماجستير

 انحراف ترتيب
 معياري

 متوسط
 حسابي

 انحراف ترتيب
 معياري

 متوسط
 حسابي

 انحراف ترتيب
 معياري

 متوسط
 حسابي

 
 مجالال  

 الرقم
 المتسلسل

 1  العمل وطبيعتهظروف 3.04 0.72 4 3.10 0.77 3 3.27 0.79 3

 2  والحوافزالرواتب 1.98 0.72 7 2.03 0.89 7 2.12 0.83 7
 3  والنمو المهنيوالتدريب شرافاإل 3.07 0.77 3 3.07 0.83 4 3.18 0.88 4

 4  وتقدير المجتمعاالجتماعية المكانة 2.66 0.80 5 2.57 0.90 5 2.66 0.81 5

 5 زمالء ال المعلم مع اإلدارة المدرسية وعالقة 3.23 0.87 2 3.24 0.90 2 3.38 0.84 2

 6 رهم المعلم مع الطلبة وأولياء أموعالقة 3.40 0.79 1 3.39 0.80 1 3.61 0.80 1

 7  واألنظمة والتعليمات التربويةالقوانين 2.41 0.86 6 2.36 0.93 6 2.45 0.97 6

 ه كلالمقياس        2.84 0.62 2.84 0.70 2.98 0.65

   السؤال األول نتائج
 المتوســـطات الحـــسابية إلجابـــات  أن ،)7( الجـــدول مـــن يتبـــين

ــأكثر، أعلــــى مــــ    ن المعلمــــين أصــــحاب المؤهــــل العلمــــي ماجــــستير فــ
 الحــسابية إلجابــات المعلمــين حملــة المــؤهالت العلميــة      المتوســطات

 عــن مجــاالت الرضــا ،دبلــوم+  بكــالوريوس و ،بكــالوريوس فمــا دون
 وتـــقدير االجتماعيــة المكانــة  مــا عــدا مجــال،الــوظيفي الــسبعة منفــردة

 ماـ جاء بالمستوى نفسه مع حملة مؤهل بكالوريوس ف        فقـد المجتمع،
  . مقياس ككل الوعن ،)2.66(دون 

 الحـسابية   المتوسـطات  نأ ، أيـضاً   من الجدول نفسه   يتبين كماو
 ،دبلــوم+ إلجابــات المعلمــين أصــحاب المؤهــل العلمــي بكــالوريوس    

 إلجابـــات المعلمـــين ذوي المؤهـــل الحـــسابية مـــن المتوســـطات أعلـــى
 ، الرضـا الـوظيفي   مجـاالت بكالوريوس فما دون في ثالثـة مجـاالت مـن           

 المعلـم   وعالقـة  ، الرواتـب والحـوافز    و ،يعتـه  العمـل وطب   ظـروف  :وهي
   .مع اإلدارة المدرسية وزمالء العمل

 كانــت المتوســطات الحــسابية للمعلمــين ذوي المؤهــل حــين فــي
ــا دون  ــالوريوس فمــ  الحــــسابية مــــن المتوســــطات أعلــــى ،العلمــــي بكــ

 ثالثـــة فـــي ،دبلـــوم+إلجابـــات المعلمـــين ذوي المؤهـــل بكـــالوريوس   
 عالقــة المعلــم و ،تماعيــة وتقــدير المجتمــعالمكانــة االج: مجــاالت هــي

 القــــوانين واألنظمــــة والتعليمــــات   و ،أمــــورهم مــــع الطلبــــة وأوليــــاء   
 وهو اإلشراف   واحد مجال فيوتساوت أوساطها الحسابية    . التربوية

  . والتدريب والنمو المهني
 ككــل الــوظيفي مــستوى الرضــا أن ، مــن الجــدول أيــضا ويتــضح

 )2.84( بلـــغ إذ ،لعلمـــي الـــثالثكـــان متوســـطا لـــدى فئـــات المؤهـــل ا
 )2.90( و،دبلـــوم+  البكـــالوريوس فمـــا دون والبكـــالوريوس لحملـــة
  . المؤهل العلمي ماجستير فأكثرلحملة
   السؤال الثاني نتائج

ترتيب مجاالت الرضا الـوظيفي مـن      يتبين أن   ) 7(من الجدول   
 يكـن هنـاك اخـتالف      فلـم  ، مـستوى الرضـا عنهـا حـسب أوسـاطها          حيث

 الماجـستير،   وحملـة  ، العلمي بكـالوريوس   المؤهلمين حملة   بين المعل 
 فــي ترتيــب مجــالين مــن مجــاالت الرضــا  اخــتالففــي حــين كــان هنــاك  

 نا وهــذ،دون فمــاالــوظيفي لــدى حملــة المؤهــل العلمــي بكــالوريوس   
 )4( ظروف العمل وطبيعته الذي احتل المرتبـة       مجال: هما نالالمجا
ــي ــة   فـــــ ــال المرتبـــــ ــذا المجـــــ ــين احتـــــــل هـــــ ــة لـــــــدى )3( حـــــ  حملـــــ

دبلــــوم، وحملــــة الماجــــستير، والمجــــال اآلخــــر هــــو   +البكــــالوريوس
 حـين   فـي  )3( الذي احتـل المرتبـة       المهنياإلشراف والتدريب والنمو    

 حملـــة البكـــالوريوس وحملـــة لـــدى )4( المرتبـــةاحتـــل هـــذا المجـــال 
 )7( الترتيــــب ،وقــــد احتــــل مجــــال الرواتــــب والحــــوافز. الماجــــستير

رضا الوظيفي لدى فئات المؤهـل العلمـي         من حيث مستوى ال    واألخير
  .  الثالث
   لث السؤال الثانتائج

) فـــروق ذات داللـــة إحـــصائيةهنـــاك هـــل )α≥05. درجـــات فـــي 
 فيــه،الرضــا الــوظيفي للمعلمــين تعــزى لكــل مــن القطــاع الــذي يعمــل    

  والجنس، والمؤهل العلمي، والتفاعل بينها؟
ــة ــم ا  هــذا عــن ولإلجاب ــسؤال فقــد ت ــاين    ال ــل التب ســتخدام تحلي

 × 2 × 2( التـصميم العـاملي   وفق  )Three Way Anova(الثالثي 
 لتحديـــد أثـــر المتغيـــرات الثالثـــة فـــي هـــذه الدراســـة وهـــي وذلــك  ،)3

 نتــــائج يبــــين )8( والجــــدول ،العلمــــي والجــــنس، والمؤهــــل ،القطــــاع
  .التباين لهذه المتغيرات
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  .لمعلمين على مقياس الرضا الوظيفي االستجابات تحليل التباين نتائج :)8 (جدول
 مستوى
 الداللة

 متوسط  فقيمة
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 مصدر
 التباين

 الجنس 9631.69 1 9631.69 7.837 *0.01
 القطاع 106049.24 1 106049.237 86.29 *0.00

  العلميالمؤهل 8231.27 2 4115.636 3.349 0.4

 القطاع*الجنس 3.74 1 3.739 0.003 0.96

 المؤهل*الجنس 5632.45 2 2816.225 2.292 0.10

 المؤهل*القطاع 2413.70 2 1206.848 0.982 0.38

 الجنس* المؤهل*القطاع 14036.003 2 7018.001 5.71 0.30

 الخطأ 801296.04 652 1228.982  

 الكلي 21180642.00 663   
)ذات داللة إحصائية عند  * )α≥05.  
  : ما يلي إلى )8( الجدول كما يوضحها النتائج تشارأ

ــا أن -1  مــــستوى علــــى )7.837 ف(  داللــــة إحــــصائيةذا هنــــاك فرقــ
)الداللــة )α≥05. متوســطات درجــات المعلمــين علــى مقيــاس بــين 

إذ بلــغ المتوســط الحـــسابي   . الجــنس الرضــا الــوظيفي تعــزى إلـــى    
   ،)177.25( ولإلناث، )171.35(للذكور

 مـــستوى علــى  )86.29( هنــاك فروقــا ذات داللـــة إحــصائية ف   أن -2
)الداللــة )α≥05. متوســطات درجــات المعلمــين علــى مقيــاس بــين 

ــزى إلـــى     ــا الـــوظيفي تعـ ــومي( القطـــاعالرضـ  بلـــغ إذ). خـــاص/حكـ
 المتوســـط الحـــسـابي للمعلمـــين العـــاملين فـــي القطـــاع الحكـــومي      

. )201.18 (ين في القطـاع الخـاص      العامل وللمعلمين) 164.65(
ــو   ــا هـ ــينكمـ ــي مبـ ــذا ).9( الجـــدول فـ ــي  وهـ ــى أن معلمـ ــدل علـ  يـ

 برضـا وظيفـي أكثـر       يتمتعون في القطاع الخاص       الثانوية حلةالمر
  .ميالحكو في القطاع الثانوية المرحلة معلمي من

 داللـــــــــة إحـــــــــصائية علـــــــــى مـــــــــستوى ذات توجـــــــــد فـــــــــروق ال -3
)الداللــة )α≥05. متوســطات درجــات المعلمــين علــى مقيــاس ينبــ 

  . المؤهل العلميمتغيرالرضا الوظيفي تعزى إلى 
 وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد   عــدم )8( الجــدول يبــين -4

)مــستوى الداللــة )α≥05. متوســطات الرضــا تعــزى للتفاعــل فــي 
  . بين المتغيرات

   والتوصيات النتائجمناقشة
ــسؤال ــة     مــا:  األولال ــوظيفي لــدى معلمــي المرحل  مــستوى الرضــا ال

 كل من القطاعين الحكومي والخـاص فـي محافظـة      مدارسالثانوية في   
 وعلـى البعـد   ، الـسبعة الدراسـة العاصمة عمان على كل بعد مـن أبعـاد        

  الكلي لمقياس الرضا الوظيفي؟
ــاءت ــة لتـــدل بـــشكل    جـ ــذه الدراسـ ــة الـــسؤال األول فـــي هـ  نتيجـ

لــوظيفي لـدى معلمــي القطــاع الخــاص، أعلــى   الرضــا اأن علــىواضـح،  
 كافــة المجــاالت، وعلــى كافــة علــىمنــه لــدى معلمــي القطــاع الحكــومي 

ــات        ــات والدراسـ ــوء النظريـ ــى ضـ ــة علـ ــذه النتيجـ ــسر هـ ــرات، وتفـ الفقـ
  . بالرضا الوظيفيالمرتبطة

 النظريـات إلـى أن هنـاك عوامـل رئيـسة      هـذه  أشارت بعـض     فقد 
ــى ر    ــؤدي إل ــا ت ــا فإنه ــم تحقيقه ــع مــستوى  إذا ت ــروح  الرضــاف ــع ال  ورف

  . المعنوية بشكل عام، ومن أهم هذه العوامل الرواتب وظروف العمل
ــايلور   فأصـــــحاب ــا تـــ ــة التـــــي نـــــادى بهـــ ــة اإلدارة العلميـــ  نظريـــ

)Taylor (إن األجــــور والمكافــــآت :  يقولــــونذلــــك وافقــــه فــــي ومــــن
 الـوظيفي عنـد   الرضـا المادية من أهـم العوامـل التـي تـؤدي إلـى زيـادة         

  . ملينالعا
 بهـا  جـاءت بعــد ذلـك حــركة العالقــات اإلنـسـانية التـي نـادى                  ثم

 أكــــدت أن الظــــروف المحيطــــة   التــــي) Elton Mayo(إلتــــون مايـــــو 
 مـن أهـم العوامـل التـي تـؤدي إلـى زيـادة              اإلنـسانية بالعمل، والعالقات   

  . الرضا الوظيفي
 مـن ) 1989( وفق ما ذكره التويجري     ماسلو في نظرية    وجاء 

ــه وتحــسين     أن إشــباع ــادة إنتاجيت ــى زي  حاجــات الموظــف ال يــؤدي إل
  . بل يؤدي أيضا إلى رفع معنوياتهفحسب،مستوى أدائه 
 الرضـا   أن) 1999( ذكر صبري المشار إليـه فـي شـلول           وكذلك

 يوفرهــا لهـــم  التــي الــوظيفي لــدى العـــاملين يتــأثر بحجــم اإلشـــباعات     
سات التـي  العمل، وتنعكس آثار هذا الرضا على العمـل، وعلـى المؤسـ           

 فيها، ويتمثل ذلك بالمشاعر اإليجابية التي يحملهـا العـاملون         يعملون
  .ومؤسساتهمتجاه أعمالهم 

  &  Porter( نمـوذج بـورتر ولـولر   أن) 1986( عاشـور وذكـر 
Lawler (ــا يحــصل      يوضــح ــوظيفي يتحــدد فــي ضــوء م  أن الرضــا ال

اكـه   عوائد، وما تحققه هذه العوائد من إشباعات، وإدر   منعليه الفرد   
  . مع ما يحصل عليه اآلخرونبالمقارنةلمدى عدالة هذه العوائد 

 كذلك أن الرضا عن العمل يمثل اإلشـباعات التـي يحـصل             وذكر
 الفــــرد مــــن وظيفتــــه، فعنــــدما تكــــون هــــذه الوظيفــــة مــــصدرا   عليهــــا

 الموظــف وطموحاتــه، فـــإن   حاجــات إلشــباعات ومنــافع عديــدة تلبــي     
 عملــهر أن رضــا الفــرد عــن  وذكــ. رضــاه عنهــا وارتباطــه بهــا ســيزداد  
  .يتأثر بعدد من العوامل أهمها األجر

ــائج هــذه الدراســـة ودراســـات ســـابقة محــ     وقــد مد ـ جــاء فــي نت
ــات) 1995( ــة) 1994 (وعليمـــــــ ــب أن) 1996 (والطراونـــــــ  الراتـــــــ
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ــى خفــض الرضــا        والحــوافز ــؤدي إل ــي ت ــة مــن أهــم العوامــل الت  المادي
اسة اسـتطالعا لرواتـب      في أداة هذه الدر    جاءوقد  . الوظيفي أو رفعه  

ــاالمعلمــــين التــــي تبــــين أن المتوســــط الحــــسـابي    ـــي المــــدارس لهــ  فــ
 بينمــا هــو فـــي المــدارس الخاصــة     دينــارا،) 220(الحكوميــة حــوالي  

ــارا) 380(حـــوالي  ــع مـــستوى   . دينـ وهـــذا فـــرق واضـــح أدى إلـــى رفـ
ــا بالرضــا    نــسبياالرضــا الــوظيفي    لــدى معلمــي القطــاع الخــاص مقارن
  .القطاع الحكوميالوظيفي لمعلمي 

 أشارت نتـائج الدراسـة أن بيئـة العمـل المتمثلـة فـي                فقد كذلكو
 المدرســـي ونظافتـــه وتهويتـــه وإنارتــه، وكـــذلك تـــوفر الوســـائل  البنــاء 

 الخاصـــة هـــي أفـــضل منهـــا فـــي     المـــدارسواألدوات المـــساعدة فـــي  
 الرضــا درجــةوهــذا بــدوره أدى إلــى رفــع  . مــدارس القطــاع الحكــومي 

 القطاع الخاص بـشكل عـام، خاصـة عنـد مقارنـة          الوظيفي لدى معلمي  
  . الحكوميالقطاعذلك بمعلمي 
 الوظيفــي  نتيجة هــذه الدراســة التــي أظهـرت أن الرضــا            اختلفت

لمعلمـــي القطــاع الخــاص أعلــى منــه لــدى معلمــي المــدارس الحكوميــة   
 أظهــرت أن الرضــا  التــي، )Stempien 2002, ( اســتمبينمـــع دراســـة

 أعلــى منــه لــدى معلمــي كــان القطــاع الحكــومي الــوظيفي لــدى معلمــي
  . القطاع الخاص
 نتـــائج هــــذه الدراســـة مــــع كافـــة الدراســــات المحليـــة       واتفقـــت

ــة ــاعين       والعربيـ ــين القطـ ــت بـ ــي أجريـ ــا، والتـ ــالع عليهـ ـــم اإلطِّـ ــي تـ  التـ
  ).1999( شلول، 0الحكومـي والخاص

 معلمــي  الرضــا الــوظيفي لــدى   مجــاالت ترتيــب  مــا:  الثــانيالــسؤال
رحلــــة الثانويــــة فــــي المــــدارس الحكوميــــة التابعــــة لــــوزارة التربيــــة الم

 الثانوية في المدارس الخاصة في محافظـة        المرحلةوالتعليم، ومعلمي   
  نظرهم؟العاصمة عمان، حسب أهميتها من وجهة 

 القطــــاع الــــوظيفي لمعلمــــي لرضــــا امجــــاالت النظــــر فــــي عنــــد
 تبـــدو نهـــافإ لمعلمـــي القطـــاع الخـــاص مـــع ترتيبهـــاالحكـــومي مقارنـــة 

مجـــال اإلشـــراف والتـــدريب والنمـــو : متوافقـــة مـــا عـــدا مجـــالين همـــا
 اإلشــراف مجــالفقــد جــاء .  العمــل وطبيعتــهظــروفالمهنــي، ومجــال 

ــل       ــومي قب ــي القطــاع الحك ــي ف ــدريب والنمــو المهن  ظــروف مجــالوالت
  .العمل وطبيعته

 إلى ترابط المـدارس الحكوميـة مـن حيـث         هذا أن يعزى    ويمكن 
 والتعلــيم، وتــراكم  التربيــةمــشرفة عليهــا، وهــي وزارة  وحــدة الجهــة ال 

 المدربـــة،الخبـــرات المتعلقـــة بالـــدورات والتـــدريب، وتـــوافر الكفـــاءات 
واهتمام وزارة التربية والتعليم ببرامج الكفـاءة المؤسـسية، جعـل هـذا        

 مرتبة متقدمة للمعلمـين فـي المـدارس الحكوميـة عنهـا فـي         فيالمجال  
 قـدرات وزارة التربيـة والتعلـيم        تملـك  ال   مدارس القطـاع الخـاص التـي      

  .والتخطيطفي هذا الجانب، وعدم ترابطها من حيث اإلدارة 
 لمنظومـة  ظهر ذلك من خـالل تبنـي وزارة التربيـة والتعلـيم              وقد

متكاملة مـن البـرامج التطويريـة، والمـشاريع التجديديـة فـي القطاعـات               
ــة  ــة،التربوي ــوجي،   كاف  أو األنظمــة  ســواء علــى صــعيد الجانــب التكنول

 ونظـــام الفـــصول، واالمتحانـــات،المتطـــورة فـــي المنـــاهج وحوســـبتها،  
  ).2004( الدهيسات، ،وغيرها

 في القطاع الخاص فقد جـاء مجـال ظـروف العمـل وطبيعتـه               أما
  . مجال اإلشراف والتدريب والنمو المهنيقبل

 تفـسير هـذا بـأن إدارات المـدارس الخاصـة تعتنـي عنايـة                ويمكن
 ومرافقهــا ومــستلزمات العمليــة التعليميــة، وذلــك مــن  بالمدرســةكبيــرة

 مثــل بيئــة العاصــمة عمــان، التــي تكثــر فيهــا فــيبــاب التنافــسية خاصــة 
  . المدارس الخاصة

، )1994 ( نتائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة عليمـات       اتفقت
 العمــل فــي المرتبــة وزمــالء أظهــرت بــروز عالقــة المعلــم مــع اإلدارة إذ

  .األخيرةء مجال الرواتب والحوافز في المرتبة األولى، بينما جا
ــا ــة أمـ ــشراري دراسـ ــي ) 2003 (الـ ــسعودية،فـ ــد  الـ ــاءت فقـ  جـ

 الدراسة، ومخالفة لها في مجاالت      هذهنتائجها موافقة لبعض مجاالت     
 مجـال عالقـة     فيفقد اتفقت دراسة الشراري مع هذه الدراسة        . أخرى

 بلغـت  إذعلم مع الطلبة المعلم مع اإلدارة المدرسية، ومجال عالقة الم    
وكـــذلك اتفقتـــا فـــي مجـــال .  المتوســـط فـــي كـــل مـــن الدراســـتينفـــوق

 كانــت النتــائج دون إذ واألنظمــة القــوانينالرواتــب والحــوافز، ومجــال  
  .المتوسط في كل من الدراستين

 الــسؤال الثالــث إلــى الكــشف يهــدف : نتــائج الــسؤال الثالــثمناقــشة
 ،ن والمعلمـات عينـة الدراسـة       للمعلمـي  الـوظيفي عن الفروق في الرضـا      

 يعمـل فيـه، والمؤهـل      الـذي التي تعزى إلى كـل مـن الجـنس، والقطـاع            
  .العلمي، والتفاعل بينها

 نتــائج التحليــل اإلحــصائي عــن وجــود فــروق ذات داللــة   كــشفت
) عند مستوى الداللة     إحصائية )α≥05.  إلـى الجـنس، وكـذلك       تعـزى 

 تعـــزى للقطـــاع الـــذي يعمـــل فيـــه الداللـــةفـــروق عنـــد نفـــس مـــستوى 
  .المعلم

 خـــالل المتوســطات الحـــسابية فقــد تبـــين أن الفــروق فـــي    ومــن 
ــاثالجـــــنسمتغيـــــر  فقـــــد كـــــان المتوســـــط الحـــــسابي  .  لـــــصالح اإلنـــ
ــذكور ــاث،)171.35(لل ــر القطــاع الــذي    . )177.25( ولإلن ــي متغي وف

 كـــان إذ. يعمـــل فيـــه المعلـــم، كانـــت الفـــروق لـــصالح القطـــاع الخـــاص 
 ولمعلمــي  ،)164.65(حسـابي لمعلمـي القطـاع الحكـومي    المتوسط ال 

  ). 201.18(القطاع الخاص 
  : تفسير هذاويمكن

 ميـدان من حيث الفروق في متغير الجنس ولصالح اإلنـاث، فـإن             : أوال
العمـــل فـــي مهنـــة التعلـــيم هـــو األنـــسب لإلنـــاث مـــن حيـــث الطبيعـــة          

 ميـــدان جتماعيـــة ثانيـــا، وكـــذلك فـــإن ال اوالنظـــرةالفـــسيولوجية أوال، 
 ولـذلك فـإن اإلنـاث أكثـر     اإلنـاث، العمل أمام الذكور أوسـع مـن ميـدان          

 الـذكور،   مـن تأقلما مع مهنة التعليم وتحمل تبعاتهـا، وأكثـر اسـتقرارا            
ن المعلمـــــين الـــــذكور يتحملـــــون الكثيـــــر مـــــن التبعـــــات الماديـــــة  إ إذ

 مـن حيـث الـزواج، وبيـت الـسكن، ونفقـات العائلـة،            الماليـة وااللتزامات  
 بــين الــذكر واألنثــى، فهــم فيــه   يفــرقهــذا فــإن ُســّلم الرواتــب ال   ومــع 

 ، المتــزوجينللمعلمــينســواء، اللهــم إال إذا اســتثنينا العــالوة العائليــة 
التــي تبلــغ فــي حــدها األعلــى خمــسة عــشر دينــارا للزوجــة واألبنــاء         

  .   ممن يعيلوغيرهم
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 التفــسير حيــث جــاء مجــال الراتــب  هــذا نتيجــة الدراســة وتؤكــد
 يــدلحــسابي، ممــا  ال طمتوســفــي الافز أقــل مجــاالت الدراســة  والحــو

 . على أن له األثر األكبر في تدني الرضا الوظيفي للمعلمين
ــة   فقــد وكــذلك  الدراســة عنــد الحــديث عــن   هــذه جــاء فــي بداي

 نـسبة   مـن مشكلتها، أن نسبة تسرب المعلمين من مهنة التعليم، أعلى          
  .تسرب المعلمات

دراســـات التـــي أظهـــرت أن الرضـــا  الدراســـة مـــع الهـــذه اتفقـــت 
 .)1993 (علــــي، ،الــــذكورالــــوظيفي عنــــد اإلنــــاث أعلــــى منــــه عنــــد  

  (الغـصاونة،  ،دراسـات ال  بعـض  وأختلفت في هذا الخصوص مع نتائج     
، التـــي أظهـــرت فروقـــا فـــي الرضـــا ) 2003  (،الـــشراريو، )2000

  . تعزى للجنس ولصالح الذكورالوظيفي
ضـا الـوظيفي للمعلمـين التـي تعـزى           بالنسبة للفـروق فـي الر      أما :ثانيا

 فيـه المعلـم، ولـصالح القطـاع الخـاص، فإنـه       يعمـل لبعد القطـاع الـذي     
  :يمكن تفسير ذلك بأنه يرتبط بما يلي

 إلــى أّن ظــروف العمــل فــي مــدارس  األول، نتيجــة الــسؤال أشــارت -1
 ومــن الحكــومي،القطــاع الخــاص، افــضل منهــا فــي مــدارس القطــاع 

  .ن معدل رضا العاملين في هذه المدارسالطبيعي أن يرفع ذلك م
 بمعلمـــي المرحلـــة الثانويـــة، وهـــذا مرتبطـــة هـــذه الدراســـة نتيجـــة -2

  :يفيدنا في تفسير هذه النتيجة من ناحيتين
 المدارس الخاصة تسعى الجتذاب معلمي المرحلة الثانوية من -أ

 والكفاءات التعليمية، والخبرة الجيدة، العلمية،أصحاب المؤهالت 
عدم و لكسب رضاهم، تسعىثم فإن إدارات هذه المدارس ومن 

  . تسربهم
 عليمات،( من خالل نتائج هذه الدراسة ودراسات سابقة، -ب

وغيرها، يتبين أن تدني الراتب  ) 2003 الشراري،(، و)1994
 ولكن. كان من أكثر العوامل تأثيرا في تدني رضا المعلمين

س الخاصة أحسن رواتب معلمي المرحلة الثانوية في المدار
 الثانوية في المدارس المرحلةبكثير من رواتب معلمي 

 بلغ المتوسط الحسابي لرواتب المعلمين في إذ. الحكومية
 بينما هو في القطاع دينارا، )380( الخاصالقطاع

  .     دينارا )220(الحكومي
 يظهـــر تحليــل التبـــاين فروقـــا ذات داللــة إحـــصائية للرضـــا   ولــم 
تعزى للمؤهل العلمـي، ويمكـن أن يعـزى هـذا إلـى              للمعلمين   الوظيفي

ــة    فــي كــل مــن القطــاعين فــي المؤهــل    الثانويــةتماثــل معلمــي المرحل
 قــانون التربيــة والتعلــيم رقــم  مــن )22(العلمــي، فقــد حــددت المــادة  

 الشروط الواجب توافرها فيمن يمـنح إجـازة تعلـيم           م1964 لسنة 16
شــــهادة جامعيــــة،  وهــــي أن يكــــون حاصــــال علــــى الثانويــــة،للمرحلــــة 

  ). دبلوم تربية ( التربويةي العلوم ـلكي فـباإلضافة إلى مؤهل مس
ــستثنى ــذا     ويـ ــل هـ ــا مثـ ــوافر فيهـ ــي ال يتـ ــاالت التـ ــك الحـ ــن ذلـ  مـ

وهذا القانون ينطبق على المدارس الحكومية والخاصـة علـى          . الشرط
ــا فالمجــال مفتــوح لمعلمــي   للدراســاتأمــا بالنــسبة  . حــد ســواء   العلي
  .القطاعين

  

  :لتوصياتا
 خالل مـا توصـلت إليـه هـذه الدراسـة مـن النتـائج التـي تبـين               من
 الرضــا الــوظيفي عنــد معلمــي القطــاعين الحكــومي والخــاص،    درجــات

 الرضــا الــوظيفي لــديهم، فــإن الدراســة   فــيوترتيــب العوامــل المــؤثرة  
  :تخلص إلى التوصيات التالية

ظافــــة  البيئــــة المدرســــية المريحــــة للمعلــــم، مــــن حيــــث الن تــــوفير -1
  .  واإلنارة وكل ما يزيد في درجة الرضا الوظيفي للمعلموالتهوية

 وألفراد الراتب الذي يفي بسد حاجات المعلم األساسية له          تأمين -2
  .وإعادة النظر في العالوة العائلية للمعلمين الذكور. أسرته

 يكـــــون التقريـــــر اإلشـــــرافي مـــــن قبـــــل المـــــشرفين التربـــــويين  أن -3
تقيـيم األداء     ويقتـصر  ،يدا عن إصدار األحكام    وصفيا بع  للمعلمين

  .المدارسللمعلمين على مديري 
ــة القـــوانين واألنظمـــة والتعليمـــات التربويـــة بـــصورة  تطبيـــق -4  جديـ

  .وواقعية، ومعالجة نقاط الضعف فيها تشريعا وتطبيقا
  بهـم  والوصـول  على مواصلة برامج تنمية المعلمين مهنيا،        التأكيد -5

  .العلمية المتاحةإلى أعلى الدرجات 
 دراســات مقارنــة بــين العوامــل الماديــة والعوامــل القيميــة،     إجــراء -6

  . الدوافع الدينية، في الرضا الوظيفي للمعلمينخاصة
  المراجعالمصادر و
أهمية أولويات حاجات ماسلو للتـدرج      ). 1989. ( محمد التويجري،

  والمؤسـسات فـي المملكـة العربيـة        الـشركات الهرمي للموظفين فـي     
  .139-117): 1(3 ، العربية لإلدارةالمجلةالسعودية، 
 والمالمـــــح المـــــستقبلية الواقـــــع). 2004. ( محمـــــدالدهيـــــسات،

 ، كما يراها المشرفون التربويـون األردنلإلشراف التربوي في  
  .األردن:  مؤتة، الكركجامعة، غير منشورةرسالة ماجستير 

ــشراري، ــدالعزيز الـ ــا). 2003. (عبـ ــوظيفي الرضـ ــدى الـ ــي  لـ معلمـ
المرحلــة الثانويــة فــي المــدارس الحكوميــة بمحافظــة القريــات 

، غيــر منــشورة رســالة ماجـستير  ، العربيــة الــسعوديةالمملكــةفـي  
  .األردن: عمانالجامعة األردنية، 

 الــوظيفي لــدى القيــادات اإلداريــة الرضــا). 1999. ( أنــورشــلول،
رة  والعوامـل المـؤث    واألهليـة، في الجامعات األردنية الحكوميـة      

 غيــر دكتــوراهرسـالة  . )دراســة مقارنــة( فيـه مــن وجهــة نظــرهم  
  .السودان:  جامعة الخرطوم، الخرطوم،منشورة
 مقارنة بين المـدارس الثانويـة   دراسة). 1996 (. منتهـى  الطراونة،

ــيم     ــي إقلـ ــة فـ ــر الرياديـ ــة وغيـ ــوبالرياديـ ــالة ، األردنجنـ  رسـ
  .األردن: ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك

 المرتبطـة بالرضـا عـن العمـل         العوامـل . )1992 (. عطـاف  عبادي،ال
 رســالة ماجـستير غيـر منـشورة،         ،في مهنـة التمـريض فـي األردن       

  .األردن:  عمان،الجامعة األردنية
األسـس الـسلوكية    -إدارة القـوى العاملـة    . )1986(. عاشور، احمد 

  . لبنان:بيروتالدار الجامعية، . وأدوات البحث التطبيقي
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 دار األولــى، الطبعــة ، المدرســيةاإلدارة. )2000(.  محمــدالعجمــي،
  .مصر: القاهرة :الفكر العربي

 اإلنــساني والتنظيمــي منظــور الــسلوك. )1995(.  محمــدالعـديلي، 
  .السعودية:  معهد اإلدارة العامة، الرياض،كلي مقارن

 الــوظيفي عــن العمــل لــدى معلمــي  الرضــا. )1994.( محمــدعليمــات،
ــانوي ا  ــيم الثـ ــي األردن التعلـ ــي فـ ــة. لمهنـ ــاث مجلـ ــوك، أبحـ  اليرمـ

ــة   ــسانية واالجتماعي ــوم اإلن  العــدد األول، المجلــد العاشــر،   ،العل
    .497-483ص
 مـــــديري المـــــدارس المتوســـــطى دور. )1993. ( نـــــسرينعلـــــي،
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شبكة اإلنرتنت كأداة لجمع البيانات ألغراض البحث العلمي ومعيقات  واقع استخدام
  بجامعة الريموك استخدامها لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية الرتبية

  
  * محمد العمري

  
  

11/10/2005 تاريخ قبوله     24/2/2005 تاريخ تسلم البحث

 اإلنترنــت هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن مــدى اســتخدام شــبكة  :ملخــص
 لجمـع البيانـات ألغـراض البحـث العلمــي ومعيقـات اسـتخدامها               على أنها أداة  

ولجمـــع . لـــدى أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي كليـــة التربيـــة بجامعـــة اليرمـــوك  
 عضو هيئة تدريس خالل العام الدراسـي  60البيانات تم توزيع استبانة على  

 التـدريس  ، وقد توصلت الدراسة إلـى أن جميـع أعـضاء هيئـة       2004/2005
يستخدمون شبكة اإلنترنت، وأنه توجد فروق دالة إحـصائيا عنـد المـستوى          

)α ≥ 0.05 (إلــى متغيــر المعرفــة  االســتفادة مــن شــبكة اإلنترنــت تعــزىفــي 
ــازة     ــصالح أصــحاب القــدرات الممت ــة ل ــة اإلنجليزي ــة   ، باللغ ــروق دال ووجــود ف

نترنــت فـي االســتفادة مــن شــبكة اإل  )α ≥ 0.05( إحـصائيا عنــد المــستوى 
 لجمـــع البيانـــات ألغـــراض البحـــث العلمـــي تعـــزى إلـــى متغيـــر  علـــى أنهـــا أداة

وأن أكثـر   ، المعرفة الحاسوبية لصالح أصحاب المعرفة الحاسوبية المتوسطة      
، "متابعة الجديـد فـي مجـال التخـصص      "مجاالت االستفادة من اإلنترنت هو      

عـدم  " هـو  وأكثر معيقات استخدام اإلنترنـت المتعلقـة بعـضو هيئـة التـدريس            
وأكثــر المعيقــات المتعلقــة بالــشبكة هــو  ، "تــوافر الوقــت الكــافي الســتخدامها 

وأكثـــر ، "نـــدرة تـــوافر النـــصوص الكاملـــة لكثيـــر مــــن البحــــوث والمقــــاالت  "
وانتهــى ، )Yahoo(المواقــع اســتخدامًا ألغــراض البحــث العلمــي هــو موقــع   

الكلمـات  . (نـت البحث بعدد من التوصيات لزيادة االسـتفادة مـن شـبكة اإلنتر           
  ).شبكة اإلنترنت، البحث العلمي، معيقات، عضو هيئة التدريس: المفتاحية

 
تميز الربع األخير من القرن الماضي بتغييرات كبيرة في  :تمهيد

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وترك ذلك آثارًا واضحة في 
تربوية جوانب الحياة المختلفة، االجتماعية منها واالقتصادية وال

المعلومات وسرعة في في وغيرها، وقد رافق هذه التغيرات غزارة 
تدفقها وتنوعها مما أدى إلى صعوبة اإلحاطة بها، وال تزال هذه 
التغييرات تسير في خطى كبيرة نتيجة التطور السريع والدقيق في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والدمج بينها مما يعرف اليوم 

   ).1996المحيسن، ( اتية بمفهوم المعلوم
 التغيير من أبرز سمات حياتنا، ويبـدو أن المعلومـات قـد             ويعد

تتغيــر مــن فتــرة إلــى أخـــرى وال تبقـــى ثابتـــة، ونتيجــة لهــذا التغييــر          
وقد أدى هذا التغييـر  . اختلف الحاسوب اليوم عما كان عليه باألمس 

ي أو إلـى    في المعلومات إلى صعوبة استيعابها من خالل العقـل البـشر          
تخزينها في سطور، مما أدى باإلنسان إلـى اسـتغالل التكنولوجيـا فـي              
 الــسيطرة علــى هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات ليــسهل االنتفــاع بهــا   
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Abstract: The study investigated the extent of utilizing the Internet as 
a data collecting tool, as well as, the constraints encountered by the 
teaching staff members in the faculty of education at Yarmouk 
University. To collect data, a questionnaire was distributed to 60 staff 
members during the academic year 2004/2005. The study findings 
revealed that all staff members utilized the Internet. The findings also 
revealed statistically significant differences at (α ≥0.05) among staff 
members in the advantages gained due to English competency in favor 
of the “excellent” category, as well as in the data collection purpose 
due to computer skills known by staff members in favor of the 
“medium” level. The overall results revealed that the most useful 
Internet application was “following up recent developments in the 
specialization of every staff member, and that the most encountered 
constraints by staff members were: “The scarcity of enough time to 
use the internet”, and “the scarcity of the full text of articles and 
studies published on the Internet”. Among Staff members, Yahoo was 
the most employed site for scientific research purposes. 
Recommendations emphasized the full utilization of the internet. 
(Keywords: internet, scientific research, obstacles, faculty member). 
 

  

التي لديها القدرة على نقل ، متى شاء، ومن خالل شبكة اإلنترنت
كمية هائلة من المعلومات خالل وقت قصير، زادت إمكانية االنتفاع 

  ).1999عليان والنجداوي، (من هـذا الكـم الهـائل مـن المعـرفة 
نظرًا النتشار أجهزة الحاسوب بصورة كبيرة، ودخولها جميع و

المجـاالت التربويـة، ونظرًا للزيادة المطردة مجاالت الحياة، وخاصة 
على الحاجة إلى المعلومات وسرعة توفيرها للمستفيدين منها في 
أكثر من موقع التخاذ القرار، دعت الحاجة إلى تحقيق فوائد يصعب 
الحصول عليها من خالل جهاز حاسوب واحد فقط، وخاصة في 

ن من الوصول إلى مجال تسهيل تبادل المعلومات وتمكين المستفيدي
كم كبير من المعلومات المتوافرة في قواعد البيانات وبنوك 

  ). 1997جابر، (المعلومات في مختلف أقطار العالم 
قد فتحت تكنولوجيا االتصاالت المجال أمام أفراد المجتمع و

 وذلك من خالل شبكة ،لالتصال بمن يريدون في أنحاء العالم قاطبة
ة استخدام أسلوب المراسالت المعتاد اإلنترنت مما أدى إلى قل

بشكل كبير، وقد أشار  E-mailواللجوء إلى البريد اإللكتروني 
التربويون إلى أن الجامعات في عصر المعلومات يتوقع لها أن تشهد 
تحوًال من االهتمام بالعملية التعليمية التعلمية إلى زيادة االهتمام 

_________________________  
  .كلية التربية، جامعة اليرموك، اربد، االردن* 
 .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة © 
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الكبير في رقي اإلنسان  التي لها الدور ،بإجراء البحوث العلمية
  ). 2002صالح، (

ال يوجد تعريف لإلنترنت يتفق عليه  :ما هي شبكة اإلنترنت
الجميع، فاإلنترنت ليست شبكة محددة بل هي عبارة عن مجموعة 
كبيرة من الشبكات الفرعية المرتبطة مع بعضها في جميع أنحاء 

ألحد وال العالم مشّكلة في النهاية شبكة واحدة ضخمة ليست ملكًا 
 تقوم هذه الشبكة بنقل المعلومات إذلشركة أو لدولة معينة، 

وكلمة إنترنت هي المرادف . والبيانات بين بقاع العالم وبسرعة فائقة
 وهي اختصار للمصطلح Internetللكلمة اإلنجليزية 

Interconnected Network وقد وضع بعض الباحثين تعريفات ،
  :  لإلنترنت نورد بعضًا منها

شبكة اإلنترنت على أنها )  157، ص 2002(فقد عرف الفار 
عن (شبكة حواسيب عالمية ضخمة مرتبطة مع بعضها البعض "

، ويقدر )طريق الكوابل أو خطوط الهاتف أو األقمار الصناعية
عددها بعشرات الماليين من الحواسيب في أكثر من مائة دولة، 

وعن طريقهـا يمكـن أن ويمكن النظر إليها على أنها شبكة الشبكات، 
يتـم تبـادل األخبـار، واإلعالنات، والبحوث، والكتب، والمعلومات، 

الخ، فهي نهر عظيم يتم نقـل ....والرسائل اإللكترونية، والمحادثات
والخاصية المميزة في شبكة اإلنترنت ". وتبادل المعلومات من خالله

ـة أنها غير مملوكة ألي جهة كانـت، فهـي شبكـة عالمي
)International Network (بط فيها الحواسيب المختلفة في تتر

األماكن المتفرقة حول العالم ببروتوكول مشترك اسمه بروتوكول 
 الذي يستخدم لنقل مختلف ،)(Internet Protocolاإلنترنت 

فقد عرفها على أنها ) 89، ص 1996(أما الرواشدة . البيانات
ن أجهزة الحاسوب حول العالم، شبكة عالمية تصل بين الماليين م"

وقد ". وتتكون من اآلف الشبكات التي تتم إدارتها بطريقة مستقلة 
شبكة حواسيب "على أنها ) Tripathi, 1998, P5(عرفها تريباثي 

عالمية تتيح المجال لماليين المستخدمين لتلك الحواسيب لالتصال 
من سائر ببعضهم والوصول إلى مصادر المعلومات على تلك الشبكة 

فقد عرفها على أنها دائرة ) 1997(أما النصيري ". أرجاء العالم
معارف عمالقة، حيث يمكن للناس من خاللها الحصول على التراسل 

  .E-mailعن طريق البريد اإللكتروني 
ن شبكة اإلنترنت إبناء على التعريفات السابقة يمكن القول و

 واإلقليمية الموصولة عبارة عن مجموعة هائلة من الشبكات المحليـة
 التي ،بمجموعة كبيرة من أجهزة الحاسوب المنتشرة حول العالم

 على شكل شبكة عالمية يرتبط بعضها في النهاية ببعضها اآلخر
ضخمة يمكن الوصول إلى أي جزء منها في أي وقت بجهد يسير 

كانت أ سواء ،ومهارة قليلة للحصول على أنواع مختلفة من المعرفة
معة، وال  على األشكال الثالثة مجتم مسموعة أم مصورة أممكتوبة أ

  .  جهة وال يوجد من يمتلك هذه الشبكةةيشرف على هذه الشبكة أي
الواليات المتحدة في في قد بدأت شبكة اإلنترنت في الظهور و

الستينيات من القرن الماضي بدعم من وزارة الدفاع األمريكية 
كية، وألغراض عسكرية بحتة، وبالتعاون مع بعض الجامعات األمري

وذلك بربط عدد من أجهزة الحاسوب المنتشرة بين هذه المواقع 
ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي تم . ًاالمختارة ببعضها بعض

 كخدمة تقدمها هذه الشبكة، 1972استحداث البريد اإللكتروني عام 
وبعد ذلك توسعت هذه الشبكة بحيث شملت العديد من مراكز 

حوث والجامعات المنتشرة في جميع أنحاء الواليات المتحدة الب
وأصبح بإمكان كل فرد . األمريكية، ثم عممت بين جميـع دول العـالم

مشترك فيها الدخول إلى أي موقع، والحصول على المعلومات 
المرغوب فيها، سواء أكانت بحثية أم علمية، أم تجارية، أم تربوية أم 

النجار (ام هذه الشبكة في كـل المجـاالت  مما عزز استخد،غير ذلك
وقد استفاد الفرد من خدمات اإلنترنت في معظم ). 2002، وآخرون

  بدأ هذا االستخدامإذمجاالت حياته بما في ذلك المجال التربوي، 
بين أعضاء هيئات التدريس في الجامعات وألغراض البحث العلمي، 

لك نتيجة ارتباط ثم توسع ليشمل طلبة الجامعات والمدارس، وذ
اإلنترنت بالمؤسسات التعليمية التي أصبحت تقدم خدماتها بتكلفة 

  ).Merrill, 2002(قليلة لكل العاملين فيها 
أدخلت خدمة اإلنترنت إلى األردن في أواخر  :اإلنترنت في األردن

، ثم قام )Global One( من خالل شركة أمريكية تدعـى 1995عام 
 وبتزويد ،للمعلومات بتقديم هذه الخدمةبعد ذلك المركز الوطني 

عبد الرحيم، (القطاع العام والجامعـات الحكوميـة والخاصة بها 
 قامت جامعة اليرموك بتوفير خدمات 1996وفي عام ). 1998

االشتراك في شبكة اإلنترنت ألعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
ها في مجانًا، وفي مكان سكنهم بسعر رمزي، وذلك لالستفادة من

  .تحسين نوعية التدريس والبحث العلمي
لقد ازدادت األزمات والهموم في  :البحث العلمي في العالم العربي

الوطن العربي مع إطاللة هذا القرن وفي مقدمتها أزمة التخلـف 
العلمـي، التي تؤرق المفكرين العرب، والمتعاملين مع البحث العلمي، 

مع حركة المجتمعات المتقدمة وهم يشهدون حالة من عدم االنسجام 
في مجال التطور العلمي، وذلك بما تطالعنا به اإلحصاءات العالمية 

 تشهد الدول الصناعية منافسة شديدة على صدارة إذ ،والعربية
البحث العلمي والتطوير، والحصول على براءات االختراع، وتبادل 

لتطوير ما المعلومـات، ويبلغ مقدار ما ينفقه العالم على البحث وا
 536من إجمالي الدخل الوطني أي ما يساوي  % 2.1نسبته 

، وتجاوز عدد العاملين في مؤسسات 2000بليون دوالر في عام 
 باحثًا لكل ألف من 1.3مليون باحث أي بمعدل  3.4البحث العلمي
 ما 2000وقد بلغت تكلفة الباحث الواحد عام . القوى العاملة

 دولة من أعضاء 26، وقد تبين أن  ألف دوالر سنـويًا156معدله 
 % 87 تنفق ما يعادل OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

من إنفاق العالم على البحث العلمي، وبلغ نصيب الدول الصناعية 
. إي ثالثة أربـاع اإلنفاق في العـالم % 76السبع الكبرى في العالم 

 إذ ، بعد أفريقياويأتي الوطن العربي في أدنى المراتب في العالم
 مليـون دوالر علـى البحـث والتطوير أي أن 535ينفق ما مقـداره 

، وبلغ عدد  %0.11نسبة اإلنفاق إلى الدخل الوطني بلغت 
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 ألفًا، وعدد الباحثين لكل مائة ألف نسمة ستة باحثين، 15الباحثين 
  ).  2003عبد العليم، ( ألف دوالر 36وتكلفة الباحث السنوية 

يشعر بجسامة الحدث وبهول الكارثة وع لهذه األرقام المتابو
نتيجة للفارق الكبير، فالدول الكبرى قد عرفت أهمية البحث العلمي 
وهي تنفق ماليين الدوالرات عليه بينما ال تزال بعض الدول العربية 

  . اإلنفاق على البحث العلمي هدرًا للمال والوقتتعد
بكة اإلنترنت على الباحثين لقد سهلت ش :اإلنترنت والبحث العلمي
 كان الباحث يواجه صعوبات كثيرة في إذعملية البحث العلمي، 

 التي تبحث في الموضوع المطلوب، ،الوصول إلى المراجع الحديثة
فسهلت على الباحث دخول المكتبات العالمية وتصفح دليل المكتبة 
ة اإللكترونية بيسر والتنقل داخلها للحصول على المراجع الالزم

إلنجاز البحث العلمي المطلوب، فأصبح بإمكان أي باحث نشر أبحاثه 
والبحث عن . على شبكة اإلنترنت العالمية دون وجود ما يعيق ذلك

المعلومة من خالل اإلنترنت يتم بسهولة، فيمكن للباحث نسخ 
 أشار كثير من وقد. الصفحات التي يريد بجهد ووقت قليلين

فادة من قواعد البيانات واستخدام الكتب الباحثين إلى إمكانية االست
والمراجع وملخصات الرسائل واألبحاث العلمية المتوافرة في 

  ).2002الفار، (المكتبات العالمية بكل سهولة ويسر 
أنه سيستمد مقوماته من تفيد  رؤية يقدمإن مجتمع المستقبل 

 إذعالم التقنيات وعلى رأسهـا شبكـة المعلومـات والحاسوب، 
 وذلك ،ح لهذه الشبكة مكانة خاصة في التعليم والبحث العلميسيصب

 بعد أن شهدت العقود ،مع ظهور أجيال جديدة من الحاسبات
األخيرة استخدامات تقليدية للتقنيات في مجال البحث العلمي 
والتعليم، وقد ظهرت رغبات لدى أعضاء هيئات التدريس والعاملين 

فـادة مـن تقنيـات الحاسـوب في مجال البحث العلمي العربي لالست
  ).2003عبد العليم، (والمعلومات، وفي مقدمتها اإلنترنت 

 التي تعود على ،اإلنترنت تقدم للباحث البرمجيات المتنوعةو
دراسته بالفائدة، باإلضافة إلى جمع البيانات من خالل االستبانة التي 

نترنت يمكن إرسالها واستقبالها عبر اإلنترنت، ويمكن استخدام اإل
أيضًا في استطالعات الرأي العام حول قضية ما، وفي تحكيم 
األبحاث والدراسات باإلضافة إلى نشر نتائجها عبر الشبكة، 
والتشاور في اآلراء بين الباحثين الذين يشتركون في بحث أو 

   ). Duderstadt, 1998( دراسة ما 
ي إن استخدام شبكة اإلنترنت ضروري لنجاح البحوث، فيمكن ف

حقل الدراسات اإلنسانية االستفادة من هذه الشبكة باإلضافة إلى 
الفهرسة والتصنيف، وترتيب : مثلجمع البيانات في موضوعات 

الملفـات، وعـرض السجـالت، وترتيب أبجديات الكتب والمؤلفات 
وتخزينها واستدعائها متى شاء الباحث في إطار قدرة ضخمة 

لمعلومات اإلحصائية وأساليب ومرونـة تامـة، ومعالجة بارعة ل
. التحليـل، وبذلك فالشبكـة نافـذة للمعلومات وقراءة جديدة لها

واالتصال حقيقة في وهكذا تبدو أزمة انتقال المعلومات والتقنيات 
فعالم .  والبحث العلمي، والمؤسسات األكاديمية العربيةالواقع العربي

ي مجال المعلومات القرن الحادي والعشرين مقبل على ثورة هائلة ف

عبد العليم، (والتقنيات، األمر الذي يحتم بأن الوقت فيه ثمين جدًا 
2003.(  

يبدو أن لشبكة اإلنترنت كما لبقية : معيقات استخدام اإلنترنت
 مستخدمها مما يحد من فيالمخترعات الحديثة آثارًا سلبية تؤثر 
 بعض في دراستها ) 1997(هذا االستخدام، وقد حددت الدركزلي 

  :هذه اآلثار وقامت بتقسيمها إلى
وهي تلك اآلثار التي تتعلق بالتكوين الفيزيائي : آثار صحية •

للحاسوب، فالشاشة تبعد عن المستخدم عند استخدامه 
للحاسوب مسافة ال تزيد عن ثالثين سنتمترًا، مما يعرضه إلى 
أشعة تنبثق عن تلك الشاشة تسبب الضرر لعينيه، ويزداد الضرر 

يادة مدة االستخدام، باإلضافة إلى مشاكل العامود الفقري مع ز
 .وآالم الظهر

وهي أن تستغل شبكة اإلنترنت في نشر الرذيلة : آثار اجتماعية •
لصعب السيطرة على  من اإنوالفساد األخالقي بين الشباب، إذ 

 أثر أخالقي ووظيفي ودراسي سلبي هذه المشكلة، لما لها من
، القاته االجتماعية مع اآلخرين محدودةالذي تصبح ععلى الفرد، 

يؤدي إلى إدمان الفرد ووقد يحد ذلك من العالقات األسرية، 
  .على استخدام شبكة اإلنترنت

لم يعد التعليم التقليدي يفي بحاجات  :وأهميتهامشكلة الدراسة 
المجتمعات المعاصرة، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي حدثت في 

 ومنها ،هور الكثير من المستجدات التربويةمجال التعليم نتيجة لظ
 وما تبع ذلك من ،دخول الحاسوب إلى مجال التربية والتعليم

 وعلى رأسها شبكة اإلنترنت التي أصبح لها ،تطورات في هذا المجال
 ، وتعدد استخدامها في مجاالت الحياة المختلفة،شهرة كبيرة

 شبكة وقد وضعت. وخاصة في مجال التعليم والبحث العلمي
 التي ال بد من ،اإلنترنت العالم أمام عدد من التحديات الهامـة

وتبرز . التصدي لها من خالل االستيعاب والفهم واالستخدام األمثل
هنا مشكلة تتمثل في حتمية التغيير الذي يشهده عالم التربية 
والتعليـم والبحث العلمي في جميع مراحله ومستوياته ومآربه 

استغالل أمثل للطاقات البشرية المتاحة للمجتمع، وألوانه، من أجل 
  ).1997المشيقح، (وتحسين مستوى أدائها، ورفع معدالت إنتاجها 

قد برزت مشكلة الدراسة عندما الحظ الباحث االنتشار و
 والتركيز الكبير على استخدام هذه ،الواسع الستخدام شبكة اإلنترنت

 الحظ الباحث ومن خالل وقد، األداة في التعليم وفي البحث العلمي
عمله في مجال التدريس الجامعي أن هناك إقباًال متزايدًا على 
استخدام شبكة اإلنترنت من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، 
والسيما جامعة اليرموك، والتي قامت بتوفير أعداد كافية من أجهزة 
ه الحاسوب وربطها بشبكة اإلنترنت مما أعطى زخمًا الستخدام هذ

  .الشبكة
األسئلة التي برزت نتيجة لذلك هي ما طبيعة هذا و

االستخدام؟ وما هي العوامل المؤثرة فيه ؟ وما هي أبرز جوانب 
االستفادة من استخدام شبكة اإلنترنت ؟ وما هي المعيقات التي 

  تعترض هؤالء المستخدمين ؟
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للكشف عن واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في كلية و
ي جامعة اليرموك وعن المعيقات التي تعترض هذا التربية ف

  :    االستخدام كان ال بد من اإلجابة عن األسئلة التالية
على أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون اإلنترنت  ما نسبة. 1

 لجمع البيانات ألغراض البحث العلمي في كلية التربية أنه أداة
  م ؟ وما هي درجة هذا االستخدا،بجامعة اليرموك

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نسبة استخدام شبكة . 2
ألغراض البحث العلمي بين   لجمع البياناتعلى أنه أداةاإلنترنت 

أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة اليرموك عند 
تعزى لكل من التخصص، والرتبة ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة 

 الجامعي، والمعرفة باللغة األكاديمية، والخبرة في التدريس
  اإلنجليزية، والمعرفة باستخدام الحاسوب ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام شبكة . 3
اإلنترنت بين أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة 

   ألغراض غير البحث العلمي عند مستوى الداللة ،اليرموك
)α ≥ 0.05 (ص، والرتبة األكاديمية، تعزى لكل من التخص

والخبرة في التدريس الجامعي، والمعرفة باللغة اإلنجليزية، 
  والمعرفة باستخدام الحاسوب ؟

 من شبكة االنترنتاستفادة أعضاء هيئة التدريس ما أبرز جوانب . 4
  في كلية التربية في جامعة اليرموك ؟ 

لية ما هي المعيقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في ك. 5
  التربية بجامعة اليرموك عند استخدام شبكة اإلنترنت ؟

 أعضاء هيئة التي يستخدمهاما هي أكثر المواقع اإللكترونية . 6
التدريس في كلية التربية بجامعة اليرموك ألغراض البحث 

  العلمي؟ 
لقليلة كونها من الدراسات ا تكتسب هذه الدراسة أهميتها منو

 وجود دراسات كافية حول هذا ولغيابالتي بحثت في هذا المجال، 
 تصور واضح يبين واقع هذا االستخدام ولغياب، الموضوع

 لما لها أهمية فيوالمعيقات التي تعترض مستخدمي هذه التقنية، 
 مما ينعكس على عملية ،البحث العلمي وخصوصًا في التعليم العالي

  .التعليم وعلى المشتغلين في هذا القطاع
ن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مما ال شك فيه أو

والعاملين في ميادين البحث العلمي هم أكثر الفئات إفادة من نتائج 
 التي يتوقع الباحث أن تسهل على هؤالء الباحثين ،هذه الدراسة

طرق البحث مستقبال، وتيسر لهم أسهل هذه الطرق وأقصرها 
قات التي قد  وتقلل من المعي،للوصول إلى البيانات الالزمة لعملهم

تؤدي أحيانا إلى عدم اكتمال هذه األعمال نتيجة للنقص في 
.  مما قد يؤدي إلى عدم جودة هذه األبحاث،المعلومات أو البيانات

  .ونتيجة لذلك كله برزت أهمية هذه الدراسة
لقد حظيت شبكة اإلنترنت باهتمام كبير من  :الدراسات السابقة

على جوانب عديدة كان من الباحثين، وقد انصب هذا االهتمام 
أهمها الجانبان التربوي واالجتماعي، وقد حرص الباحث على 

 وذلك ،اإلفادة مما ُكتب في هذا المجـال مـن أبحـاث ودراسات

للوصول إلى درجة من الدقة في النتائج المتوخاة لهذه الدراسة، لذا 
فقد ارتأى الباحث أن يتعدى مجرد اإلطالع على نتائج تلك 

ات إلى ما تضمنته من خلفيات وأطر نظرية لها عالقة الدراس
بموضوع الدراسة، ورصد المنهجية البحثية لتلك الدراسات، وإلى 
مالحظة ما استخدم فيها من أدوات، وما اتبعته من طـرق لجمـع 

ومن تلك الدراسات الدراسة التي قام . البيانـات وأساليب معالجتها
دام أعضاء الهيئات التدريسية حول واقع استخ) 2001(بها الشايب 

 تكونت إذفي الجامعات األردنية لشبكة اإلنترنت واتجاهاتهم نحوها، 
 جامعات 6 عضو هيئة تدريس يعملون في 1872عينة الدراسة من 

 تم توزيع أداة الدراسة إذ كليات جامعية 5 وفي ،حكومية وخاصة
ومدى المعلومات العامة، : المكونة من أربعة أجزاء رئيسة وهي

استخدام اإلنترنت، واالتجاه نحـو اإلنترنت، ومعيقات استخدام 
اإلنترنت، على أفراد عينة الدراسة بعد أن تم التأكد من صدق 
وثبات هذه األداة، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ما نسبته 

من أعضاء الهيئة التدريسية المتضمنة في مجتمع  % 63.8
وقد تبين أيضًا أن أهم معيق الدراسة يستخدمون اإلنترنت، 

الستخدام اإلنترنت كان عدم المعرفة باللغة اإلنجليزية بدرجة كافية، 
وأن أصحاب الرتبة األكاديمية األعلى هم األكثر استخدامًا لشبكة 
اإلنترنت، وأن أكثر أدوات اإلنترنت المستخدمة هي البريد 

 أهم يعدية  بحثعلى أنه أداةاإللكتروني، وأن استخدام اإلنترنت 
  .االستخدامات

حول استخدام ) 2001(أما الدراسة التي قام بها النجار 
اإلنترنت في البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الملك فيصل، فقد ألقى الباحث من خاللها الضوء على شبكة 
اإلنترنت وخدماتها في مجال البحـث العلمـي وذلك من خالل توزيع 

راسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة استبانة الد
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن أكثر من .  فردًا130مكونة من 

من الباحثين يستخدمون اإلنترنت يوميًا أو أسبوعيًا  % 65
استخدام عدوا منهم  % 85ألغراض البحث العلمي، وأكثر من 
 على األقـل، وإن ًاو مهم جدًا أًااإلنترنت ألغراض البحث العلمي مهم

من أهم استخدامات اإلنترنت هو البحث عن مصادر بحثية والحصول 
على المعلومات واالشتراك في مجالت علمية، وإن اتجاه أعضاء 
هيئة التدريس نحو االستخدام إيجابي، وإن أهم جوانب االستفادة 

البريد و الشبكة الدولية يتمثل باستخداممن شبكة اإلنترنت 
كتروني لتبادل الرسائل مع الزمالء في مجال التخصص، وإن من اإلل

يتمثل في أهم المعيقات في استخدام اإلنترنت في البحث العلمي 
 وقلة توافر ، التدريـب الكـافي والمناسب الستخدام الشبكةنقص

أجهزة الحاسوب، وعدم وجود الوقت الكافي لالستخدام وبطء 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية  أظهرت النتائج أيضًاوقدالشبكة، 

  .في درجة االستخدام تعزى للرتبة العلمية
دراسة هدفت إلى التعرف على ) 2001(أجرت سحتوت و

 التي تقدمها مكتبات ،درجة استخدام اإلنترنت في خدمات المعلومات
الجامعات األردنية الحكومية، والتعرف على فوائد االشتراك 

التي تواجه المستفيدين من هذه باإلنترنت، وتحديد الصعوبات 
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 117 من بينهم  فرد501وتكونت عينة الدراسة من . الخدمات
عضو هيئة تدريس، وقد اشتملت الدراسة على عدد من المتغيرات 

الجامعة، والتخصص، والرتبة األكاديمية، وقد أعدت : المستقلة وهي
 خصصت إحداهما ألعضاء هيئة التدريس ،الباحثة استبانتين

فيدين من شبكة اإلنترنت، وقد بلغ عدد فقرات هذه االستبانة المست
فوائد االشتراك باإلنترنت، :  فقرة وقسمت إلى مجالين هما28

وقد . والصعوبات التي تواجه المستفيدين من شبكـة اإلنترنت
 شبكة يعدونمن عينة الدراسة  % 98أظهرت نتائج الدراسة أن 

عرفة في مجال البحث العلمي، اإلنترنت مصدرًا مهمًا من مصادر الم
أما أهم فوائد استخدام شبكة اإلنترنت فكانت إرسال واستقبال 
الرسائل من خالل البريد اإللكتروني، ومن ثم الحصول على 

أما الصعوبات التي . معلومات قيمة وحديثة من خالل هذه الشبكة
تواجه مستخدمي شبكة اإلنترنت من أعضاء هيئة التدريس فكان 

التكلفة العالية للحصول على المعلومات المدفوعة الثمن على أهمها 
 ذات العالقة بالتخصص األكاديمي وباالهتمامات ،شبكة اإلنترنت

البحثية، تالها بطء استجابة شبكة اإلنترنت واالستهالك الكبير 
  .للوقت

فقد قاما بدراسة للكشف عن ) 1999(أما عليان والقيسي 
تبة جامعة البحرين، وقد تكونت عينة مدى استخدام اإلنترنت في مك

الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ومن الطالب ومن المجتمع 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الهدف األساسي من . المحلي

وكانت استخدام اإلنترنت كان الحصول على البحوث والدراسات، 
نسبة االستخدام أعلى بقليل لدى من لديهم معرفة أكبر باللغة 

  .جليزية وباستخدام الحاسوباإلن
دراسة حول استخدام شبكة اإلنترنت ) 1999(أجرى الهرش و

من الطلبة والموظفين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة 
 هدفت إلى معرفة عدد الطلبة والموظفين اإلداريين ،اليرموك

 وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستخدمين لشبكة اإلنترنت
 معرفة أنواع البرامج التي يستخدمونها، وتحديد ، وإلىونسبهم

وقد شمل . الفوائد والسلبيات لشبكة اإلنترنت من وجهة نظرهم
 عضو هيئة تدريس يستخدمون اإلنترنت بشكل 51مجتمع الدراسة 

 فقرة، وقد أظهرت نتائج 15فعلي، وأعد الباحث استبانة تكونت من 
 أعضاء هيئة التدريس الدراسة أن أكثر مستخدمي شبكة اإلنترنت من

هم من رتبة أستاذ مساعد، واألقل استخدامًا  % 32.7في الجامعة 
 أن وكشفت الدراسة أيضًا. هم من رتبة أستاذ % 6.1للشبكة 

من أعضاء هيئة التدريس المستخدمين لشبكة اإلنترنت  % 58.8
تعلموا استخدام هذه الشبكة عن طريق الخبرة الشخصية، أما أولئك 

لموا استخدام الشبكة عن طريق دورات تدريبية خضعوا الذين تع
 من عدأما البريد اإللكتروني فقد  %. 19.6لها فكانت نسبتهـم 

 بلغت إذوجهة نظر هؤالء المستخدمين من أهم تلك االستخدامات 
، أما األقل أهمية فقد كان التسوق وبنسبة بلغت  %84.3نسبته 

قد كان األقل أهمية إذ أما االستخدام ألغراض التسوق ف،  3.9%
من  % 82.2، فأظهرت نتائج الدراسة أن  %3.9نسبته بلغت 

أعضاء هيئة التدريس فقد رأوا أن من أهم فوائد شبكة االنترنت 

 وقد كشفت. يتمثل في الحصول على المعلومات الدراجة والحديثة
من أعضاء هيئة التدريس المستخدمين  % 51نتائج الدراسة أن 

نت يعتقدون أن أهم سلبيات استخدام هذه الشبكة هي لشبكة اإلنتر
 معظمهم أن تأثير هذه الشبكة وقد رأىبطء استجابة هذه الشبكة، 

  .على مجال التربية في السنوات القادمة سيكون إيجابيًا
دراسة تناولت واقع ) 1998(أجرى ناشرو وجرجس و

نعاء استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية بمدينة ص
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام . لشبكة اإلنترنت

شبكة اإلنترنت من أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات، وتحديد 
الفوائد من استخدام تلك الشبكة، والتعرف على الصعوبات التي 

وقد . تواجه المستخدمين من أعضاء هيئة التدريس لتلك الشبكة
 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في 122ة من تكونت عينة الدراس

الجامعات المذكورة، واستخدم الباحثان المنهج المسحي في 
 وزعت على ، فقرة22الدراسة، وقد أعدا لذلك استبانة تكونت من 

المعلومات العامة، والمعلومات عن كيفية تعلـم : ثالثة محاور هي
من استخدام  شبكـة اإلنترنت، والمعلومات عن الغرض ماستخـدا

شبكة اإلنترنت، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن عددًا كبيرًا من 
لم  % 86.9أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المذكورة 

يستخدموا شبكة اإلنترنت المتوافرة في جامعاتهم، وأن البريد 
اإللكتروني هو أكثر التطبيقات استخدامًا من قبلهم، وأن أكثر 

ترنت هي ألغراض البحث العلمي ولإلفادة االستخدامات لشبكة اإلن
منها لغايات التدريس، أما أهم الصعوبات والمشكالت التي واجهت 
أعضاء هيئة التدريس في استخدامهم لهذه الشبكة فكانت قلة 

ها ممعرفتهم بإمكانات الشبكة، وعدم قدرة معظمهم على استخدا
  .بشكل فعال، وانقطاع االتصال أثناء االستخدام

دراسة هدفت إلى التحقق ) Leggett, 1998(ليجت أجرى و
 من ، وتكرار االستخدامها واستخدام شبكة االنترنتمن مدى توافر

 أعضاء هيئة التدريس لتطبيقات اإلنترنت في برامج إعداد جانب
المعلمين في والية أوكالهومـا األمريكيـة، وهدفت أيضًا للكشف عما 

. ستخدامهم وتوظيفهم لهايواجهونه من معيقات تؤثر سلبًا في ا
 عضو هيئة تدريس في 328 على هاوزعاستبانة وقد أعد الباحث 

 معهدًا إلعداد المعلمين في الوالية، وقد استخدم الباحث 16
اإلحصاء الوصفي لمعالجة البيانات، وخلصت الدراسة إلى أن ما 

من أفراد عينة الدراسة يستخدمون البريد  % 98نسبته 
ين ال تتجاوز نسبة مستخدمي برنامج الدردشة اإللكتروني، في ح

)Chatting ( وأتضح أيضًا أن عددًا من  %. 50أو المحادثة
العوامل المتعلقة بالجوانب الشخصية والمعتقدات واالتجاهات تلعب 

 .دورًا مهمًا في تبني هذه التكنولوجيا وتوظيف تطبيقاتها
دراسة ) Wang & Cohen, 1998(أجرى وانج وكوهن و

 واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات حول
وقد أجريت . الحكومية األمريكية للتطبيقات المتوافرة عبر اإلنترنت

 جانبالدراسة الختبار تنوع أنماط استخدام شبكة اإلنترنت من 
 التطبيقات وعدد ناحية من ،أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعة

سة باستطالع آراء أعضاء هيئة قامت الدراو. مرات االستخدام
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التدريس حول دور شبكة اإلنترنت وتطبيقاتها المختلفة في عملية 
البحث العلمي والتدريس، والعوامل المؤثرة في استخدام هذه 

صمم الباحثان أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة وقد . الشبكة
ية أما أهم نتائج الدراسة فكانت أن الغالب.  فقرة30مكونة من 

العظمى من أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة قد استخدموا 
منهم قد استخدموا تطبيقًا واحدًا  % 85اإلنترنت، وأن ما نسبته 

 أظهرت وباإلضافة إلى ذلك. من تطبيقات اإلنترنت على األقل
الدراسة أن أكثر تطبيقات اإلنترنت المستخدمة من قبل أعضاء هيئة 

د اإللكتروني، وذلك بالرغم من تزايد استخدام التدريس كان البري
التطبيقات األخرى، أما أقل تلك التطبيقات استخدامًا فكان 

 وأظهرت ،)File Transfer Protocol(بروتوكول نقل الملفات 
النتائج أيضًا أن أعضاء الهيئة التدريسية يدركون دور شبكة اإلنترنت 

ام هذه الشبكة في تطوير عملهم المهني، ويرغبون في استخد
 .لمساعدتهم في ما يقومون به من بحث علمي وتدريس

يالحظ من الدراسات السابقة أنها ركزت على شبكة اإلنترنت 
 لما لهذه الشبكة من ،واستخداماتها لدى أعضاء هيئة التدريس

أهمية وفوائد من الممكن أن تجنيها هذه الفئة المهمة، التي تنعكس 
لمجتمع من خالل التعليم الذي يقوم به بالتالي على بقية أفراد ا

 وهي ،أعضاء هيئة التدريس في إعداد شريحة مهمة من المجتمع
المعلـم الـذي يتـم تأهيلـه وتدريبه، الذي يقوم بالتالي بنقل المعرفة 
والعلم إلى معظم أفراد المجتمع من خالل المدرسة ومن خالل 

كلية التربية في لذا فقد ركزت هذه الدراسة على . خدمة المجتمع
 وعلى مدى ، وعلى أعضاء هيئة التدريس فيها،جامعة اليرموك

استخدامهم لشبكة اإلنترنت والمشكالت التي يواجهونها في أثناء 
  . وانعكاس ذلك على البحث العلمي،استخدامهم لهذه الشبكة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع  :إجراءات الدراسة
أداة لجمع البيانات ألغراض البحث على أنها شبكة اإلنترنت  استخدام

العلمي ومعيقات استخدامها لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية 
لجمع البيانات الالزمة لموضوع الدراسة التربية بجامعة اليرموك، و

 وهي عبارة عن استبانة مسح ،قام الباحث بتصميم أداة للدراسة
 ،ن لشبكة اإلنترنتلمعرفة نسبة أعضاء هيئة التدريس المستخدمي

وغير المستخدمين لها، ودرجة هذا االستخدام، والغرض من 
وقد تم . االستخدام، والمعيقات التي تواجه هؤالء المستخدمين

تطوير أداة للدراسة باالعتماد على األدب النظري وعلى الدراسات 
السابقة، وتم حذف بعض الفقرات، وإضافة أخرى، وتم تعديل 

ك من خالل األخذ برأي الخبراء الذين تم عرض  وذل،البعض اآلخر
 .االستبانة عليهم بغرض تحكيمها 

   ):1ملحق رقم ( تكونت أداة الدراسة من خمسة أجزاء هي و
  : معلومات عامة: الجزء األول

المناهج والتدريس، : وتضمن البدائل التالية: قسم التخصص   -
  . تربيةواإلرشاد وعلم النفس التربوي، واإلدارة وأصول ال

أستاذ، وأستاذ :   وتضمن البدائل التالية: الرتبة األكاديمية   -
  . مشارك، وأستاذ مساعد، ومدرس

أقل من :  وتضمن البدائل التالية: الخبرة في التدريس الجامعي   -
 15 سنة، وأكثر من 15 - 11 سنوات، و10 - 5 سنوات، و5

  .سنة
ممتازة، : ل التاليةوتضمن البدائ: المعرفة باللغة اإلنجليزية   -

  . وجيدة، ومتوسطة، وضعيفة
ممتازة، وجيدة، : وتتضمن البدائل التالية: المعرفة الحاسوبية   -

  . ومتوسطة، وضعيفة
معدل استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث : الجزء الثاني

يوميًا، : وتتضمن البدائل التالية: العلمي ولغير البحث العلمي
 .وأحيانًاوأسبوعيًا، وشهريًا، 

أبرز جوانب االستفادة من شبكة اإلنترنت، وتكون من : الجزء الثالث
 فقرة، وقد استخدم المقياس السداسي لإلجابات المتعددة 13
كبير جدًا، وكبير، ومتوسط، وقليل، قليل جدًا، : وهي

  .ومعدوم
 17معيقات استخدام شبكة اإلنترنت، وقد تكون من : الجزء الرابع

معيقات تتعلق بعضو هيئة : جزأين همافقرة قسمت إلى 
التدريس ومعيقات تتعلق بشبكة اإلنترنت، وتم استخدام 

موافق : مقياس ليكرت الخماسي على إجابـات متعـددة وهي
بشدة، وموافق، وال أستطيع أن أقرر، ومعارض، ومعارض 

  .بشدة
أكثر المواقع المستخدمة في البحث العلمي من : الجزء الخامس

 موقعًا ويتم اإلجابة 12 هيئة التدريس وتضمن  أعضاءجانب
  .ستخدمه، أو ال استخدمها: عليها بـ

 فقد تم ،للتحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء لألداةو
 من أعضاء هيئة التدريس 10تطبيق االستبانة بشكل مبدئي على 

من ذوي الخبرة في كلية التربية بجامعة اليرموك وفي كافة 
  .إجراء التعديالت في ضوء مالحظاتهموقد تم  ،التخصصات

للتأكد من ثبات األداة فقد تم حساب معامل ثبات االختبارات و
لالتساق ) Cronbach-Alpha( باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

 قيمته للقسم الخاص بأبرز جوانب االستفادة تالداخلي، وقد بلغ
 معيقات للقسم الخاص ب0.87 ت، وبلغ0.91 من شبكة اإلنترنت

بمعيقات تتعلق  تتعلق بعضو هيئة التدريس، أما القسم الخاص
وإذا علمنا أن معادلة كرونباخ ألفا . 0.81 بشبكة اإلنترنت فقد بلغ

تعطي المتوسط الحسابي لمجموع معامالت االرتباط بين فقرات ذلك 
 فإن األرقام الواردة للمجاالت الثالثة السابقة تدل على ،المجال

  .فقرات كل مجال من هذه المجاالتوجود التناسق بين 
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء  :مجتمع الدراسة وعينتها

: الهيئة التدريسية في كلية التربية بجامعة اليرموك بأقسامها الثالثة
المناهج والتدريس، واإلرشاد وعلم النفس التربوي، واإلدارة وأصول 

الذين هم على رأس عملهم، وبلغ ، 2004/2005التربية للعام 
 عضوًا، ونظرًا لقلة عدد مجتمع الدراسة وسهولة 70عددهم 

 مجتمع  فقد رأى الباحث أن تكون عينة الدراسة،الوصول إليه
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 من هذه االستبانات توزعت 60هذا وقد تم استرجاع . الدراسة كله
  ).1(حسب الجدول 

  صصتوزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب التخ: )1(جدول 
  النسبة المئوية  العــدد  قســـم التخصـــص

   %70   42  المناهج والتدريس
   %16.7   10  اإلرشاد وعلم النفس التربوي

   %13.3   8  اإلدارة وأصول التربية
   %100   60  المجمـــــــــوع

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن  :نتائج الدراسة ومناقشتها
أداة لجمع البيانات ألغراض  أنها علىشبكة اإلنترنت  واقع استخدام
 ومعيقات استخدامها لدى أعضاء هيئة التدريس في ،البحث العلمي

 وفيما يلي عرض للنتائج التي توصلت ،كلية التربية بجامعة اليرموك
  :إليها الدراسة وذلك حسب أسئلتها

أعضاء هيئة التدريس الذين  ما نسبة: السؤال األول
لجمع البيانات ألغراض  أداة على أنهيستخدمون اإلنترنت 

 وما هي درجة ،البحث العلمي في كلية التربية بجامعة اليرموك
 هذا االستخدام ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج العدد والنسبة المئوية 
 وذلك حسب معدل االستخدام، ويبين ،ألعضاء هيئة التدريس

  .مدة االستخدام والعدد والنسب المئوية) 2(الجدول 
 التــدريس ةمعــدل اســتخدام وعــدد ونــسبة أعــضاء هيئــ  : )2(دول جــ

ــه أداة،  الــذين يــستخدمون اإلنترنــت   لجمــع البيانــات ألغــراض   علــى أن
  البحث العلمي 

  النسبة  العدد   معدل االستخدام 
   %28.3   17  يوميــًا

   %30   18  أسبوعيـًا
  صفر  صفر  شهريًا
   %41.7   25  أحيانًا

   %100   60  المجموع
 17وعددهم  % 28.3أن ما نسبته ) 2( من الجدول يتضح

عضوًا من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون شبكة اإلنترنت يوميًا، 
يستخدمونها  % 30 عضوًا منهم ويمثلون ما نسبته 18وأن 

 عضوًا يستخدمونها أحيانًا وهم يمثلون 25أسبوعيًا، في حين أن 
 اإلنترنت ، ولم يكن هناك من يستخدم %41.7نسبة مقدارها 

بمعدل شهري، وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن المدة الزمنية 

 وأن عضو هيئة التدريس ال يستغني عن ،المقدرة بشهر كبيرة نسبيًا
استخدام شبكة اإلنترنت كل هذه الفترة الزمنية، وهذا ال يتعارض مع 

أحياناً، فأحيانا تعني كلما  هموعددنسبة الذين يستخدمون الشبكة 
 فقد تستخدم الشبكة يوميًا لمدة من الزمن ،حاجة إلى ذلكدعت ال

 ثم يتوقف ،ثم كل يومين أو ربما ثالثة ثم مدة أكثر من ذلك أو أقل
 أسبوع أو اثنين أو أكثر، فكلمة أحيانًا تعني  لمدةاالستخدام

  . االستخدام غير المنتظم للشبكة
 هم،جميع يالحظ من هذا الجدول أن أعضاء هيئة التدريس 

لذين شملتهم الدراسة يستخدمون شبكة اإلنترنت ألغراض البحث ا
، ويعزى ذلك إلى االهتمام الكبير الذي  %100العلمي وبنسبة 

 تم توزيع أجهزة الحاسوب على أعضاء إذأولته الجامعة لهذا الجانب 
  .وتم وصلها بشبكة اإلنترنت هم،جميعهيئة التدريس 

 معظم الدراسات يبدو أن هذه النتيجة جاءت مختلفة عنو
 جانب التي تناولت نسبة استخدام شبكة اإلنترنت من ،السابقة

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، التي أشارت إلى أن نسبة 
االستخدام كانت قليلة كما ورد في دراسة ناشرو وجرجس 

 نسبة االستخدام في جامعة صنعاء في اليمن بين إذ إن) 1998(
،  %13.1ض البحث العلمي لم تتجاوز أعضاء هيئة التدريس ألغرا

وقد يكون للفارق الزمني ما بين هذه الدراسة ودراسة ناشرو 
جرجس دور في الفارق بنسبة االستخدام ما بين الدراستين، وقد 

 نسبة إذ إن ،)2001(توافقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الشايب 
المستخدمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم 

  .أيضًا %  100لتكنولوجيا األردنية قد بلغت وا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في : السؤال الثاني

نسبة استخدام شبكة اإلنترنت بين أعضاء هيئة التدريس في 
 )α ≥ 0.05(كلية التربية بجامعة اليرموك عند مستوى الداللة 

تعزى إلى كل من التخصص، والرتبـة األكاديمية، والخبرة في 
التدريس الجامعي، والمعرفة باللغة اإلنجليزية، والمعرفة 

  باستخدام الحاسوب ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
الستجابات عينة الدراسة على فقرات جوانب االستفادة من شبكة 

   ).3( في ضوء متغيرات الدراسة حسب الجدول رقم ،اإلنترنت

الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة في مجال االستفادة من شبكة اإلنترنت لجمع البيانات ألغراض البحث العلمي المتوسطات  : ) 3 (جدول
  في ضوء متغيرات الدراسة

  النسبة المئوية  المجموع  أحيانًا  شهريًا  أسبوعيًا  يوميًا  فئات المتغير  المتغير
   %70 42 18 0 12 12  المناهج والتدريس

   %16.7  10  4  0  2  4  إلرشاد وعلم النفسا
  قسم التخصص

   %13.3  8  3  0  4  1  اإلدارة وأصول التربية
  الرتبة األكاديمية   %16.7  10  3  0  6  1  أستاذ

   %30  18  7  0  3  8  أستاذ مشارك
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  النسبة المئوية  المجموع  أحيانًا  شهريًا  أسبوعيًا  يوميًا  فئات المتغير  المتغير
   %35  21  8  0  6  7  أستاذ مساعد

   %18.3  11  7  0  3  1  مدرس
   %18.3  11  3  0  3  5  أقل من خمس سنوات

   %28.3  17  11  0  4  2   سنوات10 – 5
   %23.3  14  7  0  3  4   سنة15 – 11

  الخبرة في التدريس

   %30  18  4  0  8  6   سنة15أكثر من 
   %53.3  32  7  0  11  14  ممتازة
   %38.3  23  13  0  7  3  جيدة

   %6.7  4  4  0  0  0  متوسطة

  المعرفة باللغة اإلنجليزية

   %1.7  1  1  0  0  0  ضعيفة
   %28.3  17  4  0  4  9  ممتازة
   %40  24  8  0  10  6  جيدة 

   %28.3  17  11  0  4  2  متوسطة

  المعرفة بالحاسوب

   %3.3  2  2  0  0  0  ضعيفة
العدد والنسب المئوية الستجابات أفراد  ) 3( يظهر الجدول 

 على أنها أداةعينة الدراسة على مجال استخدام شبكة اإلنترنت 
رات الدراسة  ألغراض البحث العلمي في ضوء متغي،لجمع البيانات

قسم التخصص، والرتبة األكاديمية، والخبرة في التدريس، والمعرفة (
، ولمعرفة فيما إذا كانت )باللغة اإلنجليزية، والمعرفة الحاسوبية

 ،هناك فروق إحصائية تعزى إلى أي من متغيرات الدراسة الخمسة

لالستقاللية ) Chi-Square(فقد تم استخدام اختبار كاي تربيع 
  . مستوى الداللة اإلحصائية للفروق الفردية بين النسبلتحديد
نسب استخدام شبكة اإلنترنت لجمع ) 4(يبين الجدول و

البيانات ألغراض البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس تبعًا 
  .لمتغيرات الدراسة الخمسة

 لجمــع البيانـات ألغــراض  علــى أنهـا أداة اء هيئـة التـدريس   نتـائج اختبــار كـاي تربيــع لتحليـل نــسب اسـتخدام شـبكة اإلنترنــت بـين أعــض       :)4(جـدول  
  البحث العلمي تبعًا لمتغيرات الدراسة

  

  مستوى الداللة  درجات الحرية  2كــا  فئات المتغير  المتغير
  المناهج والتدريس

  اإلرشاد وعلم النفس
  قسم التخصص

  اإلدارة وأصول التربية

  
2.672 

  
4 

  
0.614  

  أستاذ
  أستاذ مشارك
  أستاذ مساعد

  ةالرتبة األكاديمي

  مدرس

  
  

10.265  

  
  
6  

  
  

0.114  

  أقل من خمس سنوات
   سنوات10 – 5

   سنة15 – 11

  الخبرة في التدريس

   سنة15أكثر من 

  
  

9.383  

  
  
6  

  
  

0.153  

  ممتازة
  جيدة

  ةمتوسط

  المعرفة باللغة اإلنجليزية

  ضعيفة

  
  

16.014  

  
  
6  

  
  

0.014  

  ممتازة
  جيدة 

  متوسطة

  المعرفة بالحاسوب

  ضعيفة

  
  

13.646  

  
  
6  

  
  

0.034  
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 فروق ذات داللة إحصائية بين وجود) 4(يتضح من الجدول 
المعرفة باللغة اإلنجليزية : متغيرين من متغيرات الدراسة وهما

  .والمعرفة بالحاسوب
 فقد دل ،لمعرفة باللغة اإلنجليزيةأما على المتغير األول وهو ا

 الجدول على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)α ≥ 0.05 (يعزى إلى هذا ،في االستفادة من شبكة اإلنترنت 

 الذين ،المتغير ولصالح األفراد أصحاب المقدرات الممتازة
  لجمع البيانات ألغراضعلى أنها أداةيستخدمون شبكة اإلنترنت 

 ،البحث العلمي بشكل يومي، يليه األفراد أصحاب المقدرة الجيدة
 ويأتي في المرحلة الثالثة ،الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت أحيانًا

أصحاب المقدرات الممتازة الذين يستخدمون شبكة اإلنترنت 
أسبوعيًا، وفي المرتبة الرابعة أصحاب المقدرة الممتازة الذين 

  .انًايستخدمون اإلنترنت أحي
يالحظ من خالل ما سبق أن أفراد عينة الدراسة من أعضاء و

 الذين يتمتعون بقدرات ممتازة أو جيدة في اللغة ،هيئة التدريس
 ، وهذا أمر طبيعي،اإلنجليزية هم األكثر استخدامًا لتلك الشبكة

وذلك ألن معظم ما ينشر على شبكة اإلنترنت يكون باللغة اإلنجليزية 
اب المقدرات العالية باللغة اإلنجليزية هم األقدر  وأصح،في العادة

على فهم هـذه اللغـة وعلى التفاعل معها، وقد اتفقت هذه الدراسة 
تبين أن أكثر أعضاء هيئة إذ  ،)1999(مع دراسة عليان والقيسي 

التدريس استخدامًا لشبكة اإلنترنت كانوا أصحاب المهارات العالية 
  .في اللغة اإلنجليزية

متغير اآلخر الذي دل الجدول على وجود فروق ذات أما ال
 فهو متغير ،)α ≥ 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 ظهر أن أكثر فئات هذا المتغير استخدامًا ، إذالمعرفة بالحاسوب
 لجمع البيانات ألغراض البحث العلمي على أنها أداةلشبكة اإلنترنت 

 هذه الشبكة تستخدممتوسطة وهم الفئة التي لديها قدرات حاسوبية 
 ، يليهم فئة أصحاب القدرات الجيدة،)أحيانًا(بشكل غير منتظم 

 ويأتي في المرحلة الثالثة ،الذين يستخدمون الشبكة بشكل أسبوعي
 الذين يستخدمون الشبكة ،فئة أصحاب القدرات الحاسوبية الممتازة

ت  ويأتي في المرحلة الرابعة فئة أصحاب القدرا،بشكل يومي
  .الممتازة الذين يستخدمون الشبكة أسبوعيًا

يالحظ هنا أن فئة أصحاب القدرات المتوسطة يستخدمون و
 وبشكل غير ،الشبكة أكثر من غيرهم من أصحاب الفئات األخرى

 ويعزى هذا ، أي عندما تدعو الحاجة إلى ذلك،)أحيانًا ( منتظم 
 مهارات إلى أن البحث في شبكة اإلنترنت ال يحتاج إلى امتالك

حاسوبية كبيرة، فقليل من التدريب على استخدام هذه الشبكة يعطي 
 وإلى التعامل معها بسهولة ،المستخدم القدرة على الدخول إليها

ويسر، وأن استخدامهم للشبكة بشكل غير منتظم وعلى فترات 
متباعدة ربما يعزى إلى خوفهم من التعامل مع جهاز الحاسوب 

ويالحظ أيضًا أن الفئة التي . م الحاسوبيةنتيجة لمحدودية قدراته
جاءت بالمرتبة الثانية في االستخدام هم أصحاب القدرات الجيدة، 

 بينما ،وهم يستخدمون الشبكة أكثر ما يمكن بشكل أسبوعي

بشكل وأصحاب القدرات الممتازة يستخدمون الشبكة أكثر ما يمكن 
ازة هم األكثر يومي، ويعزى ذلك إلى أن فئة أصحاب القدرات الممت

 وهم يجلسون في العادة أمام ،قدرة على التعامل مع جهاز الحاسوب
 ولفترات أطول من غيرهم، باإلضافة إلى قدرتهم األكبر ،الجهاز يوميا

 ،على الوصول إلى مواقع البحث المطلوبة ومعرفتهم بهذه المواقع
بذلك يكونون أقرب إلى استخدام الشبكة بشكل مستمر، وقد و

 هذه النتيجة مع ما جاء في دراسـة عليـان والقيسي توافقت
 تبين أن أصحاب المهارات العالية في استخدام إذ ،)1999(

  .الحاسوب كان لهم النصيب األكبر في هذا االستخدام
أما المتغيرات األخرى وهي قسم التخصص والرتبة األكاديمية 

ذات داللة  فلم يظهر عليها أية فروق ،والخبرة في التدريس الجامعي
 ولم يكن لها أي تأثير على معدل استخدام الشبكـة ،إحصائية

ألغراض جمع البيانات للبحث العلمي، وربما يعزى ذلك إلى أن هذه 
 مما يعني أن هناك ،األقسام تقع ضمن كلية واحدة وهي كلية التربية

 من حيث مواد ، بين هذه التخصصاتين كبير وتداخًالًاتشابه
األبحاث وحتى الرسائل الجامعية التي يتم التدريس ونوعية 

 كبير بين الفعاليات وباإلضافة إلى ذلك فهناك تداخلتحضيرها بها، 
 وهذه الخاصية ربما تتفرد بها ،التعليمية والبحثية في هذه األقسام

كليات العلوم التربوية، لذا نجد أن نوعية األبحاث المطلوبة وعددها 
مما أدى تخصصات التربوية متشابهة، لكافة الوحتى نوعية بياناتها 

أما بالنسبة للرتبة . إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
 ،األكاديمية فلم يظهر لها تأثير على مدة استخدام الشبكة أيضًا

وربما يعزى ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس وبكل رتبهم 
األكاديمية مطالبون بإجراء األبحاث على قدم المساواة دون 

 مما يؤدي بالنهاية بعضو هيئة التدريس مهما كانت رتبته ،استثناء
إلى أن يبحث عن البيانات المطلوبة ألبحاثه من خالل شبكة 

 التي لم يظهر لها أيضًا أية ،اإلنترنت، أما بشأن الخبرة في التدريس
 فقد يعزى ذلك إلى أن على كل عضو هيئة ،فروق دالة إحصائيًا

ا بلغت المدة التي قضاها في التدريس تدريس في الكلية ومهم
 وذلك ألغراض الترقية والتثبيت ،الجامعي أن يقوم بإجراء األبحاث

في الخدمة الدائمة أو االنتقال من فئة إلى أخرى في الرتبة 
 مطالبون  كلهماألكاديمية الواحدة، وبما أن أعضاء هيئة التدريس

جميعًا يمتلكون  وبما أنهم ،بإجراء األبحاث وعلى قدم المساواة
أجهزة حاسوب وخطوط إنترنت في مكاتبهم، فمن البديهي أن ال 
يكون هناك فروق ذات داللة إحصائية على الرتبة األكاديمية وعلى 

  . الخبرة التدريسية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة : السؤال الثالث

استخدام شبكة اإلنترنت بين أعضاء هيئة التدريس في كلية 
التربية بجامعة اليرموك ألغراض غير البحث العلمي عند 

تعزى لكل من التخصص،  ) α ≥ 0.05( مستوى الداللة 
والرتبة األكاديمية، والخبرة في التدريس الجامعي، والمعرفة 

  باللغة اإلنجليزية، والمعرفة باستخدام الحاسـوب ؟
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لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم حساب المتوسطات الحسابية 
الستجابات عينة الدراسة على فقرات جوانب االستفادة من شبكة 

اإلنترنت ألغراض غير أغراض البحث العلمي في ضوء متغيرات 
   ).5( الدراسة حسب الجدول 

ي فـي  المتوسطات الحسابية السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى مجـال االسـتفادة مـن شـبكة اإلنترنـت ألغـراض غيـر البحـث العلمـ                         : )5( جدول  
  ضوء متغيرات الدراسة

  النسبة المئوية  المجموع  أحيانًا  شهريًا  أسبوعيًا  يوميًا  فئات المتغير  المتغير
   %70 42 20 1 3 18  المناهج والتدريس

   %16.7  10  2  0  3  5  اإلرشاد وعلم النفس
  قسم التخصص

   %13.3  8  2  0  1  5  اإلدارة وأصول التربية
   %16.7  10  4  0  2  4  أستاذ

   %30  18  7  1  1  9  أستاذ مشارك
   %35  21  7  0  4  10  أستاذ مساعد

  الرتبة األكاديمية

   %18.3  11  6  0  0  5  مدرس
   %18.3  11  2  0  3  6  أقل من خمس سنوات

   %28.3  17  9  0  1  7   سنوات10 – 5
   %23.3  14  8  0  0  6   سنة15 – 11

  الخبرة في التدريس

   %30  18  5  1  3  9   سنة15أكثر من 
   %53.3  32  9  1  6  16  ممتازة
   %38.3  23  10  0  1  12  جيدة

   %6.7  4  4  0  0  0  متوسطة

  عرفة باللغة اإلنجليزيةالم

   %1.7  1  1  0  0  0  ضعيفة
   %28.3  17  4  0  3  10  ممتازة
   %40  24  6  1  3  14  جيدة 

   %28.3  17  12  0  1  4  متوسطة

  المعرفة بالحاسوب

   %3.3  2  2  0  0  0  ضعيفة
العدد والنسب المئوية الستجابات أفراد ) 5(دول يظهر الج

عينة الدراسة على مجال استخدام اإلنترنت في ضوء متغيرات 
قسم التخصص، والرتبة األكاديمية، والخبرة في التدريس، (الدراسة 

، ولمعرفة فيما إذا )والمعرفة باللغة اإلنجليزية، والمعرفة الحاسوبية
ى أي من متغيرات الدراسة كانت هناك فروق إحصائية تعزى إل

لالستقاللية ) 2كا( فقد تم استخدام اختبار كاي تربيع ،الخمسة
  .لتحديد مستوى الداللة اإلحصائية للفروق الفردية بين النسب

نتائج اختبار كاي تربيع لنسب استخدام شبكة اإلنترنت : )6(جدول 
يرات بين أعضاء هيئة التدريس ألغراض غير البحث العلمي تبعًا لمتغ

  الدراسة
درجات   2كــا  المتغير

  الحرية
مستوى 
  الداللة

  0.350 6 6.695  قسم التخصص
  0.665  9  6.735  الرتبة األكاديمية

  0.262  9 11.200  الخبرة في التدريس
  0.205  9 12.147  المعرفة باللغة اإلنجليزية

  0.087  9 15.158  المعرفة بالحاسوب
ة اإلنترنت لجمع نسبة استخدام شبك) 6(يبين الجدول و

البيانات ألغراض غير البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس تبعًا 
 هناك فروق تكانما  أيضًا إذا ويوضح ،لمتغيرات الدراسة الخمسة

بين نسبة استخدام شبكة اإلنترنت ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية 
  .لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة اليرموك

على عدم وجود فروق ذات داللة  )6(ل النتائج في الجدول تد
في نسب استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض ) α ≥ 0.05(إحصائية 

 بين أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في ،غير البحث العلمي
قسم التخصص، (جامعة اليرموك على متغيرات الدراسة جميعها 

ريس، والمعرفة باللغة والرتبة األكاديمية، والخبرة في التد
 م ويعزى ذلك إلى أن استخدا،)اإلنجليزيـة، والمعرفـة بالحاسوب

شبكة اإلنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس ألغراض غير البحث 
 وال ترتبط بحاجة ملحة في الغالب ،العلمي ليست مقيدة بوقت معين

  .يريد عضو هيئة التدريس الحصول عليها إلكمال عمل ما
ما أبرز جوانب االستفادة من شبكة اإلنترنت من : رابعالسؤال ال

  ِقبل أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة اليرموك؟
 فقد تم حساب المتوسطات الحسابية ،لإلجابة عن هذا السؤال

 الستجابات عينة الدراسة ،واالنحرافات المعيارية والترتيب النسبي
مجال االستفادة من شبكة من أعضاء هيئة التدريس على فقرات 

  . يبين ذلك) 7(اإلنترنت، والجدول 
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب النسبي على فقرات مجال االستفادة من شبكة اإلنترنت: )7(جدول 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقـــــــــرة  رقم الفقرة  الترتيب النسبي

  1.41  3.85  .لجديد في مجال التخصصمتابعة ا  4  1
  1.37  3.78  .الحصول على معلومات ألغراض التدريس  13  2
  1.44  2.92  .متابعة األخبار  6  3
  1.70  2.83  .وسيلة اتصال أقل تكلفة من الهاتف  3  4
  1.76  2.72  .تبادل الرسائل مع الزمالء في مجال التخصص  1  5
  1.47  2.69  .تبادل الملفات  5  6
  1.64  2.43  .دل رسائل المجامالت مع اآلخرينتبا  2  7
  1.51  2.18  .التعرف على زمالء في مجال التخصص  9  8
  1.63  2.03  .االشتراك بالمجالت والدوريات العالمية  12  9

  1.42  1.83  .قضاء أوقات الفراغ  7  10
  1.51  1.65  .البحث عن فرص العمل في الجامعات األخرى  10  11
  1.29  1.15  . التعليمية عن طريق اإلنترنتشراء بعض المواد  11  12
  1.05  0.92  .المشاركة في األلعاب اإللكترونية بقصد الترفيه والتسلية  8  13

  
أن المتوسطات الحسابية الستجابات ) 7(يتضح من الجدول 

عينة الدراسة على فقرات مجال االستفادة من شبكة اإلنترنت 
لمعيارية تراوحت ما بين  واالنحرافات ا0.92-3.85تراوحت ما بين 

قد " متابعة الجديد في مجال التخصص"، وأن الفقرة 1.76-1.05
بانحراف و ،3.85جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره 

الحصول على معلومات " تلتها الفقرة ،1.41معياري مقداره 
 وبانحراف 3.78، بمتوسط حسابي مقداره " ألغراض التدريس
شراء بعض المواد التعليمية عن " ، أما فقرة 1.37معياري مقداره 
فقد جاءت بالمرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي " طريق اإلنترنت

، أما المرتبة األخيرة 1.29 وبانحراف معياري مقداره 1.15مقداره 
المشاركة في األلعاب اإللكترونية بقصد " فقد حصلت عليها الفقرة 

 وانحراف معياري 0.92 مقداره بمتوسط حسابي" الترفيه والتسلية
  .1.05مقداره 

يظهر أن متابعة الجديد في مجال التخصص كان أكبر 
اهتمامات أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة اليرموك، 

 فإنما يدل على مدى اهتمام هذه الفئة ،وإن دل هذا على شيء
هيئة  وبكل ما هو جديد في هذا المجال، فعضو ،بعملية التدريس

التدريس الناجح في عمله يتابع دائمًا الجديد في مجال تخصصه 
حتى ال تصبح معلوماته العلمية منتهية المفعول وغير صالحة 
للتطبيق في قاعة الدراسة، ويبدو أن شبكة اإلنترنت من الوسائل 

 التي من الممكن أن ترفد من يريد بأحدث ،السريعة والمفيدة
لنتائج قد توافقت مع نتائج دراسة المعلومات، ويبدو أن هذه ا

 أن أهم الفوائد التي قد يجنيها عضو رأت التي ،)1999(الهرش 
الحصول على أحدث المعلومات، ولم تتوافق ب يتمثلهيئة التدريس 

؛ النجار، 2001الشايب، (هذه النتائج مع نتائج معظم الدراسـات
 1998؛  1998؛ وناشرو وجرجس، 2001؛ سحتوت، 2001

Leggett,  ؛Wang& Cohen,1998( ، التي أظهرت أن االستخدام
األكثر شيوعًا لشبكة اإلنترنت كان البريد اإللكتروني في تبادل 

وقد يعزى هذا إلى أن أعضاء هيئة التدريس أفراد عينات . الرسائل
هذه الدراسات استخدموا البريد اإللكتروني في الحصول من خالله 

 أصحاب هذه الدراسات لم ذ إنإأيضًا على الجديد في التخصص، 
يدرجوا في  أدوات جمع البيانات التي استخدموها في دراساتهم أي 

 فكان من ،فقرة تتعلق بالحصول على الجديد في مجال التخصص
على الطبيعي أن يختار أفراد عينات تلك الدراسات البريد اإللكتروني 

انات أكثر تطبيقات شبكة اإلنترنت استخداما في جمع البيأنه 
  .إلغراض البحث العلمي

 التي جاءت في ،أما الترفيه والتسلية واأللعاب اإللكترونية
 فلم تكن من اهتمامات أعضاء هيئة التدريس الذين ،المرتبة األخيرة

أقروا أن أهم معيق يواجههم في مجال استخدام شبكة اإلنترنت 
عدم توافر الوقت الكافي للحصول على بيانات ألغراض ب يتمثل

   فكيف سيتوافر لديهم وقت للتسلية والترفيه ؟،لبحث العلميا
ما هي المعيقات التي تواجه أعضاء هيئة : السؤال الخامس

التدريس في كلية التربية بجامعة اليرموك عند استخدام شبكة 
  اإلنترنت ؟

 فقد تم حساب المتوسطات الحسابية ،لإلجابة عن هذا السؤال
تيب النسبي الستجابات عينة الدراسة  والتر،واالنحرافات المعيارية

من أعضاء هيئة التدريس على فقرات مجال معيقات استخدام شبكة 
يبين ذلك بالنسبة للمعيقات التي تتعلق ) 8(اإلنترنت، والجدول 

  . بعضو هيئة التدريس نفسه
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ال معيقـات االسـتفادة مـن شـبكة اإلنترنـت التـي تتعلـق           المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيـب النـسبي علـى فقـرات مجـ              :)8(جدول  
  .بعضو هيئة التدريس
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقـــــــــرة  رقم الفقرة  الترتيب النسبي

  1.12  3.08  .عدم توافر الوقت الكافي الستخدام اإلنترنت  2  1
  1.39  2.44  .عدم معرفتي الكافية باستخدام اإلنترنت  1  2
  1.17  2.39  .عدم معرفتي بالمواقع المناسبة للحصول منها على البيانات  4  3
    .قلة معرفتي بطريقة توثيق البيانات المنقولة عبر شبكة اإلنترنت  8  4

2.12  
  

1.08  
  1.00  2.10  .عدم توافر بيانات ذات عالقة بتخصصي  5  5
  1.05  1.98  .ضعف دافعيتي الستخدام اإلنترنت  7  6
  0.97  1.84  . الكافي باللغة اإلنجليزيةعدم إلمامي  3  7
  0.89  1.64  .عدم اقتناعي بفائدة اإلنترنت  6  8

أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال ) 8(يتضح من الجدول 
 وأن ،1.64-3.08معيقات استخدام شبكة اإلنترنت تراوحت ما بين 

 وأن أكثر ،0.89-1.12االنحرافات المعيارية تراوحت ما بين 
 التي تتعلق بأعضاء ، إعاقة لعملية استخدام شبكة اإلنترنتالفقرات

 وقد حصلت على ،"عدم توافر الوقت الكافي"هيئة التدريس كانت 
، وأن 1.12 بانحراف معياري مقداره 3.08متوسط حسابي مقداره 

بمتوسط " عدم اقتناعي بفائدة اإلنترنت"أقل هذه الفقرات كانت 
، وقد يعزى 0.89ياري مقداره  وبانحراف مع،1.64حسابي مقداره 

ذلك إلى العبء الكبير الذي يقع على عاتق عضو هيئة التدريس من 

 باإلضافة إلى ،مهام تدريسية وبحثية وعضوية اللجان المختلفة
 الذي ،إرشاد الطلبة األكاديمي ألغراض تسجيل مساقات الدراسة

اع أما فقرة عدم االقتن. يأخذ من وقت عضو هيئة التدريس الكثير
 التي حصلت على المرتبة األخيرة فيتبين من خاللها ،بفائدة اإلنترنت

 والدليل ،أن أعضاء هيئة التدريس على قناعة كبيرة بفائدة اإلنترنت
أعضاء هيئة جانب على ذلك أن نسبة استخدام شبكة اإلنترنت من 

   %.100التدريس في كلية التربية في جامعة اليرموك قد بلغـت 
المعيقات التي تتعلق بشبكة اإلنترنت نفسها أما في مجال 

  .يبين ذلك) 9(فالجدول 
  

 التـي تتعلـق   ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب النسبي على فقـرات مجـال معيقـات االسـتفادة مـن شـبكة اإلنترنـت                   :)9(جدول  
  بشبكة اإلنترنت

ط المتوس  الفقـــــــــرة  رقم الفقرة  الترتيب النسبي
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  1.01  3.60  . ندرة توافر النصوص الكاملة لكثير من البحوث والمقاالت  15  1
  1.05  3.58  .بطء خطوط شبكة اإلنترنت  13  2
    .وجود الكثير من المعلومات غير المّوثقة على شبكة اإلنترنت  14  3

3.37  
  

0.96  
مواقع التي توفر البيانات إّال بدفع عدم قدرتي على الدخول إلى الكثير من ال  16  4

  .رسم اشتراك
  

3.31  
  

0.99  
    .قلة توافر المواقع التي تنشر األبحاث والمقاالت باللغة العربية  9  5

3.25  
  

1.11  
  1.01  3.24  .عدم توافر دليل للناشرين على شبكة اإلنترنت  12  6
البيانات بسبب عدم قدرتي على الدخول إلى الكثير من المواقع التي توفر   17  7

  .االزدحام الشديد عليها
  

3.02  
  

0.96  
  1.18  2.86  .عدم الوثوق بكثير من المعلومات على شبكة اإلنترنت  11  8
  1.09  2.47  .صعوبة الوصول إلى المعلومات على شبكة اإلنترنت  10  9

أن المتوسطات الحسابية لفقرات ) 9(يتضح من الجدول 
- 3.60رنت تراوحت ما بين مجال معيقات استخدام شبكة اإلنت

 أن ،1.11-0.96 وأن االنحرافات المعيارية تراوحت ما بين ،2.47
 التي تتعلق بالشبكة ،أكثر الفقرات إعاقة الستخدام شبكة اإلنترنت

ندرة توافر النصوص الكاملة لكثير من البحوث "نفسها كانت 
 3.60 وقد حصلت على متوسط حسابي مقداره ،"والمقاالت

، ويعزى السبب في ذلك إلى حاجة 1.01عياري مقداره بانحراف م

كثير من أعضاء هيئة التدريس إلى النصوص الكاملة للبحوث 
والمقاالت المنشورة على شبكة اإلنترنت لتوظيفها في دراساتهم 
التي يقومون بها، أما أقل الفقرات إعاقة الستخدام شبكة اإلنترنت 

عوبة الوصول إلى ص" فكانت ، أعضاء هيئة التدريسجانبمن 
 ويدل هذا على أن أعضاء هيئة ،"المعلومات على شبكة اإلنترنت

التدريس ال يواجهون صعوبة في الوصول إلى المعلومات لقدراتهم 
  . الجيدة في مجال استخدام الشبكة
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 أعضاء جانب ما هي أكثر المواقع استخدامًا من :السؤال السادس
 اليرموك ألغراض البحث هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة

  العلمي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب النسب المئوية لمدى و

استخدام أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ألكثر مواقع 
) 10(شبكة اإلنترنت استخداما في مجال البحث العلمي، والجدول 

  .يوضح ذلك
نـة الدراسـة   النسب المئوية لمدى استخدام أفـراد عي  :) 10(جدول 

من أعضاء هيئة التدريس ألكثر مواقع شبكة اإلنترنـت اسـتخداما فـي      
  مجال البحث العلمي

  اسم وعنــوان المـــــــــوقع  الرقم
نسبة 

  االستخدام
1  Yahoo: 

WWW.YAHOO.COM 
78.33%   

2  Eric: 
WWW. ERIC.EDU.GOV 

76.67%   

3  Google: 
WWW.GOOGLE.COM 

73.33%   

4  Dissertation Abstract  International        
( DAI ): WWW.UMI.COM 

70.00%   

5  EPSCO: 
 WWW.SEARCH.EPNET.COM 
 

65.00%   

6  Amazoon: 
WWW.AMAZOON.COM 

40.00%   

7  Books in Print: 
WWW.BOOKSINPRINT.COM 

30.00%   

8  WWW.NIC.GOV.JO 25.00%   
9  CNN: 

WWW.CNN.COM 
23.33%   

10  Altavista: 
WWW.ALTAVISTA.COM 

20.00%   

11  Yellow Pages: 
WWW.YELLOWPAGES.COM 

16.67%   

12  White Pages: 
WWW.WHITEPAGES.COM 

10.00%   

أن أكثر المواقع استخداما في مجال ) 10(يتضح من الجدول 
 أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة جانبالبحث العلمي من 
 وقد بلغت نسبة مستخدمي هذا ،)Yahoo(التدريس كان موقع 

 هو موقع )Yahoo(، وربما يعزى هـذا إلى أن  %78.33الموقـع 
على بريد الكتروني مجاني،  هنفسفي الوقت يحتوي وومحرك بحث 

ولهذا السبب يوجد إقبال كبير على هذا الموقع، تاله الموقع 
)ERIC(، أما %76.67 وبلغت نسبة مستخدمي هذا الموقع ،

 وحصل على نسبة ،المرتبة الثالثةفي فقد جاء ) Google(الموقع 
 جانب هذه المواقع استخدامًا من ، أما أقل %25مئوية مقدارها 

  أعضاء هيئة التدريس ألغراض البحث العلمي فكان الموقع
)White pages(، في المرتبة األخيرة وبنسبة مئويـة فقد جاء 

 Yellow(، وجاء في المرتبة قبل األخيرة الموقع  %10مقدارهـا 
pages ( 16.67وبنسبة مئوية بلغت.%   
السؤال هو إعداد قائمة قد كان هدف الباحث من هذا و

 الذين ،ببعض المواقع التي من الممكن أن يستفيد منها الباحثون
أداة لجمع البيانات ألغراض على أنها يستخدمون شبكة اإلنترنت 

  .البحث العلمي
بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة : التوصيات

  :ومناقشتها، يوصي الباحث بما يأتي
ات التدريس في الجامعات لدورات وورش إخضاع أعضاء هيئ   -

  في مراكز تطوير أداء هيئة التدريستقوم بها عمل
 وشبكة ، في مجال استخدام الحاسوب بشكل عام،الجامعات

  . مع مراعاة الجانب التطبيقي العملي،اإلنترنت بشكل خاص
تقييم واقع أجهزة الحاسوب وخطوط شبكة اإلنترنت في    -

وسعتها وتسريعها بما يتناسب مع  والعمل على ت،الجامعة
 تكالالتقليل من المش و،المتغيرات والمستجدات العالمية

 التي تواجه أعضاء هيئة التدريس أثناء ،والعقبات الفنية
  .االستخدام

أن تقوم جهة متخصصة في الجامعة مثل مكتبة الجامعة أو    -
عمادة البحث العلمي بإصدار نشرة بعناوين المواقع البحثية 

  .لمتخصصة لكل تخصص في مجاله وبشكل دوريا
أن تقوم الجامعة بزيادة االشتراك في مواقع بحثية جديدة من    -

المواقع البحثية مدفوعة األجر التي يحتاجها أعضاء هيئة 
  . التدريس في الجامعة

  المراجعالمصادر و
: عمان. شبكات الكمبيوتر ونظام توفل). 1997. (جابر، محمد

  .نشر والتوزيعدار المسيرة لل
ثروة المعلومات والثقافة : اإلنترنت). 1997. (الدركزلي، شذى

  .42-33، )16 (4، آفاق الثقافة والتـراث. والتعليم
 5، رسالة مجلس األمةإنترنت، ). 1996. (الرواشدة، عمر

)22( ،89 -100.  
واقع استخدام شبكة اإلنترنت في ). 2001.(سحتوت، إيمان

رسالة ماجستير غير منشورة، . نيةمكتبات الجامعات األرد
  .جامعة اليرموك، إربد، األردن

واقع استخدام أعضاء الهيئات ). 2001.(الشايب، أحمد محمود
التدريسية في الجامعات األردنية لشبكـة اإلنترنت 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة . واتجاهاتهم نحوها
  .اليرموك، إربد، األردن

. الحاسوب في تعليم األطفال). 2002. (صالح، ماجدة محمود
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان

ثورة المعلومات واالتصاالت ). 1998.(عبد الرحيم، صقر 
منشورات : ، دبيوتأثيرها في الدولة والمجتمع العربي

  .مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
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ترنت في مجال دور اإلن). 2003.(عبد العليم، محمد مصطفى
  .57-54، )22 (256، مجلة األمن والحياة. البحث العلمي

استخدام شبكة اإلنترنت ). 1999. (عليان، ربحي ومنال القيسي
). دراسة حالة لمكتبة جامعة البحرين(في المكتبات الجامعية 

  .27-4، )14 (34، رسالة المكتبة
مقدمة في علم ). 1999.(عليان، ربحي وأمين النجداوي

دار الفكر للطباعة والنشر : عمان. مكتبات والمعلوماتال
  .والتوزيع
. استخدام الحاسوب في التعليم). 2002.( الفار، إبراهيم

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان
دور البرمجيات في تنمية ثقافة ). 1997.(المشيقح، محمد

مكتب التربية : ، الرياضالطفل في دول الخليج العربية
  .عربية لدول الخليجال

مجلة . المعلوماتية في التعليم ). 1996.( المحيسن، إبراهيم
  .24- 23، )73( ، عربيوتر

استخدام أعضاء ). 1998.(ناشرو، عبد الكريم وجاسم جرجس
هيئة التدريس في الجامعات اليمنية بمدينة صنعاء لشبكة 

ورقة عمل قدمت للمؤتمر التاسع لالتحاد العربي . اإلنترنت
 26 – 22لمكتبات والمعلومات الذي انعقد بدمشق، ل

  .تشرين األول، دمشق، سوريا
النجار، إياد وعايد الهرش ومحمد الغزاوي ومصلح 

: ، إربدالحاسوب وتطبيقاته التربوية). 2002.(النجار
  .مركز النجار الثقافي

واقع استخدام اإلنترنت في البحث ). 2001.(النجار، عبد الله
. اء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصلالعلمي لدى أعض

  .160-135، )19 (10، مجلة مركز البحوث التربوية
، مركز التوفيق حكمة حول اإلنترنت). 1997.(النصيري، عايش

  .منشورات جامعة الدول العربية: اإلعالمي، القاهرة
استخدام شبكة اإلنترنت من قبل الطلبة ). 1999.(الهرش، عايد

ن وأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة والموظفين اإلداريي
 .662-656، )14(، األستاذ. اليرموك
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  تقويم الطلبة معلمي الرتبية اإلسالمية لربنامج الرتبية العملية في كلية الرتبية
  بجامعة السلطان قابوس وفي كليات الرتبية للمعلمني واملعلمات

  
  *محمد العياصرة

  
  

26/10/2005 تاريخ قبوله     10/5/2005 تاريخ تسلم البحث

العمليـة فـي كليـة التربيـة     الدراسة إلى تقويم فاعلية برنـامج التربيـة         هدفت   :ملخص
بجامعة السلطان قابوس، وفـي كليـات التربيـة للمعلمـين والمعلمـات، مـن وجهـة نظـر               

ــة اإلســالمية    ــة معلمــي التربي ــة أســئلة      . الطلب ــذلك حــاول الباحــث اإلجابــة عــن ثالث ول
رئيــسة، مــن خــالل أداة أعــدت لهــذا الغــرض، تــضمنت ســبعة محــاور، واشــتملت علــى 

  :رز نتائجهاوكانت أب. فقرة) 91(
. حصول أربعة من محاور الدراسة الخمسة األولى على درجة فاعلية متوسطة           .1

 .وحصول محور مدير المدرسة على درجة فاعلية ضعيفة
فقــط،  األول، والثــاني، والخــامس: وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية للمحــاور  .2

 .لصالح الطلبة المعلمين في كليات التربية
متوسطة في تنميـة االتجاهـات اإليجابيـة نحـو مهنـة        كانت للبرنامج درجة تأثير      .3

 .التدريس
أعلـــى الـــصعوبات التـــي يواجههـــا الطلبـــة المعلمـــين تمثلـــت بـــضعف اإلمكانـــات  .4

وبقيـة الـصعوبات تراوحـت      . المتاحة في مدارس التـدريب، والجـدول الدراسـي        
 .درجـة تأثيرها بين المتوسطة والضعيفة

لبة المعلمـين مـن الجامعـة والطلبـة     لم تسفر الدراسة عن وجود فروق بين الط   .5
 ).الصعوبات واالتجاهات(المعلمين من الكليات، فيما يتعلق بمحوري 

ــى مج   ــا،    وقــد خلــصت الدراســة إل ــات  (موعــة مــن التوصــيات فــي ضــوء نتائجه الكلم
الطلبة معلمو التربية اإلسالمية، تقويم الطلبة المعلمـين، برنـامج التربيـة             : المفتاحية

  )العملية

 
  الدراسة وأهميتها خلفية

ــة     ــدًا بتقــــويم ومراجعــ ــًا متزايــ ــالم اهتمامــ تهــــتم الكثيــــر مــــن دول العــ
والُمالِحــظ يجــد . مؤســساتها التعليميــة لبــرامج إعــداد المعلمــين فيهــا 

أن هذا االهتمام ال يقتـصر علـى الـدول الناميـة فقـط بـل يتعـداها إلـى                    
مراجعـة  الدول المتقدمة أيضًا، التي بات المربون فيها حريصون على       

برامـج إعداد المعلمـين لـديهم، واإلعـراب عـن قلقهـم حيالهـا بـشفافية                
 Schnur & Golby)عالية؛ وفي هذا السياق يرى اسـجنر وجـولبي   

1995, P.11)     ــة ــر بأزمـ ــز يمـ ــرا وويلـ ــي انجلتـ ــم فـ ــداد المعلـ  أن إعـ
خطيــرة، ويتطلــب حــل هــذه األزمــة فهمــًا للتطــوير المــستقبلي الــذي      

 & Katz) فيمـا أشـار كـاتز وراثـس    . ماعيـة يـستجيب للحاجـات االجت  
Raths, 1992, P.381)إلــى وجــود معــضالت تواجــه تلــك البــرامج  .

ــًا فقــد اســتعرض الغــافري فــي دراســته       ) 6-5، ص1995(وأمــا عربي
وخلـص  . العديد من نتـائج النـدوات، والمـؤتمرات، وحلقـات التـدريب           

إلــى أن هنــاك مــا يــدل علــى وجــود مــستوى مــنخفض فــي الجوانــب          
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Abstract: This study aimed at evaluating the effectiveness of the 
practicum at SQU and Colleges of Education from Islamic Education 
students- teachers’ perspective. The study attempted to answer three 
main questions using an instrument prepared for this purpose. The 
instrument included seven domains with ( 91) items. The main results 
were:  
1- Four domains received an average degree of effectiveness and 

the school principal dimension received low degree of 
effectiveness. 

2- There were statistically significant differences for the first, 
second ands fifth dimensions in favor of the colleges of 
education student - teachers. 

3- The program an average effect on developing positive attitudes 
towards the teaching profession. 

4- The most difficult problems students faced were related to the 
lack of facilities and timetable. The effect of other difficulties 
ranged between average and low. 

5- There were no significant differences between SQU student- 
teachers and Colleges of education student - teachers in the 
dimensions of difficulties and attitudes. 

The researcher provided some recommendations in the light of the 
result, (Keywords: Islamic Education Student teachers, Student- 
teachers’ Evaluation, Practice Program Teaching). 
 

ـــن   ـــج إعـــداد المعلميـ ـــن برامـ ــة مـ ــة والمهنيـ ـــة . واألكاديميـ ـــا دراسـ وأمـ
فقـد أشـارت إلـى بعـض نـواحي        ) 151، ص 1997(الخطيب وعاشـور    

الـــضعف فـــي خطـــط وبـــرامج إعـــداد المعلـــم العربـــي، ولـــذلك أوصـــت    
بــضرورة إجــراء مراجعــة شــاملة لتلــك الخطــط والبــرامج بحيــث يراعــى  

  .مختلف جوانب الحياةفي تصميمها المتغيرات التي طرأت في 
وهــذا التأكيــد علــى أهميــة بــرامج إعــداد المعلمــين فــي الكليــات  

 يلفــت االنتبــاه مباشــرة والمعاهــد المعنيــة بــذلك بــصفة عامــة الجامعيــة 
 وهو برنامج التربية العمليـة الـذي ال         ،إلى جوهر هذا اإلعداد وثمرته    

الركيـزة  يمكن تصور برنامج فعال إلعداد المعلمين بدونه؛ ألنه يمثـل           
فالتربيـة العمليـة تمثـل أسـاس        . األساسية فـي بـرامج إعـداد المعلمـين        

اإلعداد التربوي الفعال الذي يتيح المجـال للتعامـل الـواقعي مـع مهنـة             
كمــا أنهــا تمثــل مختبــرًا تربويــًا يطبــق   . التعلــيم ومــشكالتها المتنوعــة 

الطلبــــة المعلمــــون مــــن خاللــــه المبــــادئ والنظريــــات التربويــــة التــــي   
وإلى جانب كون التربيـة العمليـة   . موها عمليًا في ميدانها الحقيقي تعل

تعد تطبيقًا لإلعداد النظـري، فإنهـا تعـد أيـضًا أداة لتقويمـه، ذلـك أن             
هــدف اإلعــداد النظــري هــو مــساعدة الطلبــة المعلمــين وتمكيــنهم مــن  

  .أداء مهنة التدريس بكفاية واقتدار

_________________________  
  . كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان*

 .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة © 
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ــة    ــة العمليـ ــا التربيـ ــي تحتلهـ ــة التـ ــداد   إن المكانـ ــامج إعـ ــي برنـ  فـ
المعلمــين نــشأت مــن اقتنــاع التربــويين بــأن مهنــة التعلــيم شــأنها شــأن 

. أيــة مهنــة أخــرى تحتــاج إلــى تــدريب نــوعي خــاص قبــل ممارســتها         
ولــذلك يؤكــد بعــض البــاحثين بأنــه رغــم وجــود الكثيــر مــن الخالفــات     
ووجهات النظر حول ما ينبغي أن يتضمنه برنامج تربية المعلمين مـن        

إال أن هنـــــاك شـــــبه إجمـــــاع أن التربيـــــة العمليـــــة ال يمكـــــن  مقـــــررات 
  ).26، ص 1982حمدان، (االستغناء عنها 

ونظرًا لألهمية البالغة للتربية العملية فقد أولتها دول العالم 
المتقدم عناية كبيرة، وذلك حرصًا منها على جودة التعليم فيها 

(Tylor, 1978, P.157) . ومنذ وقـت طويل رأى كونانتP.162) 
conant, 1964, ( أن التربية العملية يجب أن تعطى ما ال يقل عن

ثماني ساعات معتمدة من مجموع الساعات المخصصة في برامج 
  .تربية المعلمين

الجسار (كما ورد في (Suleiman, 2000) وقد ذكر سليمان
أن برنامج التربية العملية في والية ) 72، ص 2004والتمار، 

كا يستغرق عامًا كامًال بعد السنوات األربع التي كاليفورنيا في أمري
يقضيها الطالب في دراسة اآلداب أو العلوم، وفي هذا العام يحصل 

وأما في جامعة رايسن في . الطالب على تدريب ميداني في المدارس
ساعة خالل السنوات األربع في ) 600(تورنتو فإن الطالب يقضي 

لمشاهدة الصفية، ومساعدة التدريب الميداني الذي يشتمل على ا
المعلم المتعاون، ثم ممارسة التدريس من خالل تحمل مسؤولية 

  .فصل كامل
أن هناك دراسة مسحية (Stones, 1989) وبين ستونس

أجراها المجلس القومي للشهادات األكاديمية في بريطانيا أظهرت أن 
عددًا من المعاهد التعليمية هناك يخصص نصف الوقت الكلي 

   .ب بالمدارسللتدري
وأما في الدول العربية فإن مدة إعداد الطالب المعلم في 

 ) 18، ص 1989عوده والكندري، (جامعاتها تقع في أربع سنوات 
ومدة التربية ). التربية العملية(يأتي من ضمنها التدريب الميداني 

العملية تتفاوت من جامعة ألخرى؛ ففي كلية التربية بجامعة الكويت 
لبة في مدارس التدريب بواقع خمسة أيام أسبوعيًا، لمدة يلتحق الط

وأما في كلية التربية ). 2001جامعة الكويت،( فصل دراسي واحد 
بجامعة السلطان قابوس فيلتحق الطلبة في مدارس التدريب بواقع 
يوم واحد أسبوعيًا، فـي الفصل الدراسي السابع، ولمدة يومين 

  ).1997عبد العزيز، ( من أسبوعيًا، في الفصل الدراسي الثا
ولذلك فإن األهمية الكبيرة التي تحظى بها التربية العملية تنبع 
من اقتناع التربويين بفوائدها العديدة، وآثارها العميقة في إعداد 
الطالب المعلم، ويظهر ذلك من خالل األهداف التي تسعى إلى 

مهارات بلوغها؛ باعتبارها البوتقة التي تصب فيها المعلومات وال
المكتسبة من مختلف المقررات التخصصية والتربوية والنفسية، ومن 
خاللها يسعى الطالب المعلم إلى تأكيد قدرته على تطبيق المبادئ 

  .والنظريات التي تعلمها بصورة عملية ومنظمة
وباإلضافة إلى ما سبق فإن التربية العملية تتيح للطالب المعلم 

خبرة، وعندما تكون منظمة فإنها تعلم حقائق جديدة عن طريق ال

تتدرج بالطلبة المعلمين من مرحلة ألخرى في ميدان التدريس كل 
والتدرج في تحمل . حسب استطاعته، وحسب الظروف المتاحة له

المسؤوليات يساعد الطلبة المعلمين على تنمية االستقالل في 
عبد الله، (التفكير، واالعتماد على النفس في مواجهة المواقف 

  ).85، ص 2004
وتشير البحوث العلمية إلى أن فاعلية برامج التربية العملية 
تأتي من كونها توفر مناخًا مالئمًا لتنمية االتجاهات اإليجابية لدى 

 Lin)فقد توصلت لن وجوريل . الطلبة المعلمين نحو مهنة التدريس
& Gorrell, 1999) في الدراسة التي أجريت في تايوان حول أثر 

ج اإلعداد على قناعات الطلبة المعلمين إلى وجود فروق فـي برنام
من ) 27(تلك االتجاهات والقناعات بعد عملية التدريب التي طالت 

  .الطلبة المعلمين
وقد أخذت محاولة تحسين الكفاءة الداخلية لبرامج التربية 
العملية المعمول بها في الواليات المتحدة األمريكية جهدًا كبيرًا من 

 National Council forراء والمربين هناك؛ فقد أشار تقرير الخب
Accreditation Teacher Education (NCATE, 2001) 

أنه خالل السنوات العشر الماضية تمكنت عدة واليات  المتخصص
أمريكية من وضع قائمة بالمعايير الخاصة بمهنة التدريس، وال يخفى 

لية وإجراءاتها وأساليب ما لذلك من أثر على برامج التربية العم
  .تنفيذها على وجه الخصوص

وفي إطار المحاوالت الجادة لتقويم وتحسين مستوى التربية 
العملية في المنطقة العربية فقد أجرى مكتب التربية لدول الخليج 

 م دراسة موسعة شملت مؤسسات إعداد المعلم1992العربي عام 
لتربية العملية، في جميع دول الخليج، استهدفت تشخيص واقع ا
وقد خلصت . وجدواها، والصعوبات التي تواجهها، وسبل تطويرها

الدراسة إلى اقتراح نموذج معين للتربية العملية يتسم بعدد من 
. الخصائص بهدف معالجة المشكالت التي كشفت عنها الدراسة

  ).1992حسان، (
ونظرًا ألهمية التربية العملية ودورها المحوري، في برنامج 

داد المعلم فقد أجريت حولها العديد من الدراسات التقويمية في إع
مختلف الدول العربية واألجنبية، وذلك بوصفها حلقة الوصل بين 

وألن نجاحها في تحقيق أهدافها . الجانب النظري والجانب العملي
يعد مساهمة كبرى في إعداد المعلم القادر على ممارسة مهنته، 

وأما فشلها فيعني تخريج معلمين . ية واقتداروالقيام بمتطلباتها بكفا
غير أْكفاء، ودون اآلمال المعلقة عليهم مع ما يترتب على ذلك من 

  .تأثير سلبي على شخصيات المتعلمين من جوانبها المختلفة
ومن الدراسات والبحوث العربية التي أجريت بهدف تقويم 

) 2005(مادين برامج التربية العملية من جوانبها المختلفة دراسة ح
التي هدفت إلى تحديد مستوى أداء المهارات التدريسية وعالقتها 
بالتحصيل العلمي لدى الطلبة معلمي الدراسات االجتماعية في 

وقد . مستوى الدبلوم العام في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس
مهارة تدريسية موزعة ) 30(استخدم الباحث مقياسًا اشتمل على 

أبعاد، وأظهرت نتائج الدراسة أن أداء المهارات على سبعة 
كما أظهرت . التدريسية لدى الطلبة المعلمين كان ضعيفًا بشكل عام
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تفوق الطلبة المعلمين ذوي التحصيل العلمي المرتفع على أقرانهم 
  .ذوي التحصيل العلمي المنخفض

فقد أجريا دراسة هدفت إلى ) 2004(وأما الجسار والتمار 
مج التربية العملية في كلية التربية بجامعة الكويت من تقويم برنا

وجهة نظر الطلبة المعلمين، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان 
عبارة موزعة على ستة محاور ) 50(بإعداد استبانة اشتملت على 

وقد بينت الدراسة أن المحاور المتعلقة بمركز التربية . رئيسة
والخبرات التربوية الميدانية المكتسبة العملية، واإلدارة المدرسية، 

أثناء فترة التربية العملية كانت أكثر المحاور ضعفًا في برنامج 
التربية العملية، حيث حصلت على أقل المتوسطات الحسابية 
بالمقارنة مع المحاور المتعلقة بتوظيف المعلومات والمهارات 

  .ارجيالتدريسية، ودور كل من المشرف المحلي، والمشرف الخ
دراسة ) 2003(وفي سلطنة ُعمان أجرى نصر وآخرون 

الستقصاء فاعلية برنامج التربية العملية لتخصص معلم المجال في 
كلية التربية بعبري، من وجهة نظر المشرفين والطالبات المعلمات 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم . ومديرات المدارس المتعاونة
؛ لقياس آراء المشرفين حول مدى الباحثون ثالث استبانات األولى

 فاعليةلقياس آراء الطالبات حول  والثانية؛. تحقق أهداف البرنامج
المشرفين في الميدان، والثالثة؛ لتعرف آراء المديرات نحو 

وقد أظهرت الدراسة وجود تباين في وجهات نظر . البرنامج
المشرفين حول مدى تحقق أهداف البرنامج، ومالءمة إجراءات 

ووجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط تقديرات الطالبات . نفيذالت
كما أظهرت الدراسة وجود .  اإلشراف لصالح المشرفينلفاعلية

ارتفاع ملموس في تقديرات المديرات لدور المشرفين والطالبات في 
ووجود تقارب في وجهات النظر بين . تقديم العون الفني للمدرسة

   .ير من الصعوبات والمشكالتالمشرفين والمديرات حول كث
فقد هدفت إلى تقويم برنامج ) 2003طالفحه، (وأما دراسة 

التربية الميدانية في كلية المعلمين بتبوك؛ لمعرفة جوانب القوة 
وجوانب الضعف في ذلك البرنامج من وجهة نظر كل من الطالب 

ولتحقيق هذا الهدف طور الباحث . المتدرب، والمشرف، والمدير
فقرات، دارت ) 106(ستبانات تقويمية تكونت بمجملها من ثالث ا

جميعها حول واجبات ومسؤوليات كل طرف من هذه األطراف 
وقد أظهرت النتائج أن تقديرات .الثالثة نحو برنامج التربية الميدانية

وقيامهم بمسؤولياتهم  المشرفين لجوانب القوة في أدائهم لواجباتهم
وأما . ة كانت أكثر جوانب الضعفنحو برنامج التربية الميداني

تقديرات المديرين لجوانب القوة في أدائهم لمسؤولياتهم فقد 
في حين تفاوتت تقديرات الطالب . تساوت مع جوانب الضعف

المتدربين حيث جاءت قوية في محور حقوق المتدرب وواجباته، 
وفي محور واجبات المشرف نحو المتدرب، ومتوسطة في محور 

المدرسة نحو المتدرب، ومحور واجبات المعلم واجبات مدير 
  .المتعاون

بدراسة هدفت إلى تقويم برنامج ) 2001( وقام الحجري 
اإلعداد المهني لمعلمي الدراسات االجتماعية في كليات التربية 
بسلطنة ُعمان من وجهة نظر الطلبة المعلمين والخريجين، ولذلك 

 ومجموعة من األسئلة فقرة،) 77( أعد الباحث استبانة تكونت من 
وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج، أبرزها أن . المفتوحة

تقديرات أفراد العينة كانت منخفضة نحو كل من مهارات استخدام 
. الوسائل التعليمية، وطرائق التدريس، واألنشطة التعليمية

ومتوسطة نحو مهارات تحقيق األهداف في المقررات الدراسية، 
  .التقويم، ومهارات التربية العمليةوأساليب 

دراسة اهتمت بالتعرف على واقع ) 1992( وأجرى حسان 
التربية العملية في دول الخليج العربية، وسبل تطويرها، وقد 

أن المواد التربوية التي يدرسها الطلبة : توصلت إلى النتائج التالية
ن هناك وأ. ذات صلة مباشرة بالتربية العملية في كليات التربية

العديد من المؤشرات التي تبين أن للتربية العملية دورًا في تنمية 
كما خلصت الدراسة إلى بيان . اتجاهات الطلبة نحو مهنة التدريس

: الصعوبات التي تواجه الطلبة المعلمين أثناء التربية العملية، ومنها
صعوبة التكيف مع هيئة التدريس، والخوف من الفشل أثناء زيارة 

   .شرف، والنقص في وجود الوسائل التعليمية الالزمةالم
ــة،      ــة العمليـ ــشرفي التربيـ ــن مـ ــدثت عـ ــي تحـ ــات التـ ــن الدراسـ ومـ

التـي اسـتهدفت تعـرف واقـع برنـامج          ) 1991حسن والجنيـد،  ( دراسة  
وقــد . التربيــة العمليــة الــذي تقدمــه كليــة التربيــة فــي جامعــة البحــرين  

ــة تفت    ــة العملي ــى أن التربي ــان إل ــى وجــود مــشرفين    توصــل الباحث قــر إل
  . متمكنين من المادة العلمية أو العمل الميداني

فقد أجريا دراسة تقويميـة ألثـر   ) 1990(وأما الهاشل ومحمد  
وقــد . التربيــة العمليــة فــي إكــساب الطالــب المعلــم الكفايــات التعليميــة  

كشفت الدراسة بأن البرنامج نجح في إكساب الطلبة المعلمين مجمـل           
 والمهنيـــة المحـــددة فـــي بطاقـــة تقـــويم الطالـــب      الـــصفات الشخـــصية 

وأمــا فــي مجـــال التــدريس فقــد نجـــح البرنــامج فــي إكـــساب       . المعلــم 
ــة المعلمــين العديــد مــن المهــارات التدريــسية     وأمــا فــي مجــال   . الطلب

التقـــويم فلـــم يوفـــق البرنـــامج فـــي إكـــساب الطلبـــة المعلمـــين مهـــارات  
وأمـا  . تقـويم الـذاتي  تقويم الطلبة، ولكنه نجح فـي إكـسابهم مهـارات ال     

أبـــرز المعوقـــات فتمثلـــت فـــي تـــساهل المـــشرف الجـــامعي والمـــشرف   
ــة       ــشغال إدارة المدرســ ــين، وانــ ــة المعلمــ ــويم الطلبــ ــي تقــ ــي فــ المحلــ
ــة      ــزام الطلبــ ــدم التــ ــين، وعــ ــة المعلمــ ــة الطلبــ ــن متابعــ والمــــشرفين عــ
المعلمــين بالنظــام المدرســي، وفتــور حماســهم لمهنــة التعليـــم، وطــول 

 . لعمليةمدة التربية ا
دراســة ميدانيــة هــدفت  ) 1989(وقــد أجــرى عــودة والكنــدري  

إلــى الكــشف عــن اتجاهــات طلبــة كليــة التربيــة والتربيــة األساســية فــي    
: وقـد خلـصت الدراسـة إلـى النتـائج اآلتيـة      . الكويت نحو مهنـة التعلـيم   

ســيادة االتجــاه المتذبــذب فــي مختلــف المراحــل، ووجــود فــروق فــي     
تعلـيم مـا بـين طلبـة كليـة التربيـة، وطلبـة كليـة          االتجاهات نحو مهنـة ال    

كمــا أظهــرت . التربيــة األساســية، لــصالح طلبــة كليــة التربيــة األساســية
الدراســــة عــــدم وجــــود دور إيجــــابي لبرنــــامج التربيــــة العمليــــة، أو       

 .الممارسة الفعلية للمهنة في تطوير اتجاه موجب نحو مهنة التعليم
د هـدفت إلـى تعـرف       فقـ ) 1989معوض وبهجت،   ( وأما دراسة   

دور التربية العملية فـي إعـداد معلمـي المرحلـة االبتدائيـة فـي سـلطنة               
وقد كشفت الدراسة عن تحقـق بعـض أهـداف التربيـة العمليـة               . ُعمان
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دون غيرهــا، وأن مــدة التربيــة العمليــة ليــوم واحــد فــي األســبوع غيــر  
لبــة كافيــة، وأن المعلمــين المتعــاونين ال يقومــون بواجبــاتهم تجــاه الط 

المعلمـــين، وأنـــه مـــن الـــضروري تقليـــل عـــدد الطلبـــة فـــي مجموعـــات  
وأن هنــــاك العديــــد مــــن المــــشكالت التــــي تواجــــه الطلبــــة  . التــــدريب

المتــدربين، مــن أبرزهــا قلــة الوســائل التعليميــة واألجهــزة فــي مــدارس 
التدريب، وعدم كفاية الشعب في المدارس ألعداد الطلبـة المتـدربين،           

  . المشاركة في التربية العملية بالطلبة المعلمينوقلة لقاءات األطراف 
بدراسة لتعرف نواحي القوة والـضعف     ) 1989( وقام الحريقي   

. فــي برنــامج التربيــة العمليــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة الملــك فيــصل      
من الطلبة المعلمين أكـدوا أنهـم لـم    %) 60(أن : وكانت أهم نتائجها 

%) 68(وأن . لوبــــةيجــــدوا فــــي مــــدارس التطبيــــق الــــشروط المط    
ــة    ــم تكـــن كافيـ ــة لـ ــة العمليـ ــروا أن حـــصص التربيـ %) 65(وأن . اعتبـ

أفـــادوا أن إعـــدادهم األكـــاديمي والتربـــوي لـــم يكـــن مناســـبًا لتحقيـــق   
ــة   ــداف التربيـــة العمليـ ــساهمة المعلـــم   %) 66(وأن . أهـ أكـــدوا أن مـ

 . المتعاون في عملية اإلشراف ساهمت في تحسين أدائهم التدريسي
ت األجنبيـة التـي أجريـت فــي مجـال تقـويم برنـامج          ومن الدراسـا  

التربية العملية، ومتغيراتـه المختلفـة، وخلـصت إلـى نتـائج محـددة فـي                
 التــي أكــدت أن (Volkmann, 2000)دراســة فولكمــان  هــذا الــصدد

مــدارس التــدريب ذات المــستوى المتــدني تقــدم أســاليب تقليديــة فـــي  
 بآثـــاره الـــسلبية علـــى توجيـــه بـــرامج الطلبـــة المعلمـــين، ممـــا يـــنعكس 

ــة  ــار رامـــي وكـــول  . أســـاليب التـــدريس والخبـــرات الميدانيـ ولـــذلك أشـ
(Ramey & Cole, 1999)       إلـى أن المجلـس القـومي لتقـويم بـرامج
ــي أمريكـــا     ــداد المعلـــم فـ  The National Council forإعـ

Accreditation of Teacher        قـد دعـا إلـى إعـادة النظـر فـي تنظـيم 
 . ج التربية العملية لتتم في أجواء أكاديميةإجراءات وأساليب برام

 ,Nichols & Sorg) وقــد توصــلت دراســة نيكــولز وســورج
ــين      (1998 ــل بـ ــل والتواصـ ــرة والتفاعـ ــة المباشـ ــاب العالقـ ــى أن غيـ  إلـ

المشرف والطلبة المعلمين، تعد أهم المعوقات التي عبر عنها الطلبـة           
  . المعلمون

دى اســتفادة  حــول مــ(Doxy, 1996)وأكـدت دراســة دوكــسي  
 الطالــب المعلــم فــي جامعــة رايــسن فــي تورنتــو مــن المــشرف المحلــي   

بأن كفـاءة المـشرف   . خالل فترة التدريب الميداني ) المعلم المتعاون (
ــامج؛         ــدة مــن البرن ــى فــي تحقيــق الفائ ــأتي فــي الدرجــة األول المحلــي ت

كمــا أكــدت هــذه  . لكونــه يتــابع ويقــوم أداء الطالــب المعلــم باســتمرار   
 بـأن العالقـة الجيـدة بــين المـشرف الجـامعي والطالـب المعلــم       الدراسـة 

والمــــشرف المحلــــي تزيــــل الحــــاجز النفــــسي، وتــــساعد فــــي تــــذليل   
  .الصعوبات والمشاكل التي تواجه الطلبة المعلمين أثناء التدريب

ــتلمان    ــة كاسـ ــا دراسـ ــت  (Castlman, 1996)وأمـ ــد أوصـ  فقـ
تأســيس مــدارس بتطــوير وتحــسين بــرامج التربيــة العمليــة، مــن خــالل 

ــة        ــي والتعامــل معهــا كــشريك أساســي فــي إعــداد الطلب للتطــوير المهن
  .المعلمين

 (DelGesso & Smith, 1993)وأجــرى دلجيــسو وســميث 
دراســـة الســـتطالع آراء الطلبـــة المعلمـــين، والمعلمـــين المتعــــاونين،      

وقـد أشـارت نتـائج الدراسـة     . والمشرفين حول برنامج التربية العملية   

مهـــارات : رفـــة طلبـــة التربيـــة العمليـــة بـــاألمور التاليـــة إلـــى ضـــرورة مع
ــة،     ــرة الميدانيـــ ــبطه، والخبـــ ــدريس الـــــصفية، وإدارة الـــــصف وضـــ التـــ

  .وبيروقراطية المدرسة، وتوجيه المسؤولين عن التربية العملية
 فقــد (West et al., 1993)وأمــا دراســة ويــست وزمــالؤه    

قلـق لـدى الطلبـة    حاولت تقصي أثر التربية العمليـة فـي االتجاهـات وال    
ــوم   ــي تخـــصص العلـ ــين فـ ــة   . المعلمـ ــة أن التربيـ ــرت الدراسـ ــد أظهـ وقـ

العمليــة أدت إلــى تحــسن ملحــوظ ذي داللــة فــي االتجاهــات العلميــة         
كمـا قللـت مـن مـستوى القلـق لـديهم نحـو العلـوم               . للطالب المعلمـين  

 .وتدريسها
 (Ayres & Mayer, 1992)وقـد أظهـرت دراسـة آيـرز ومـاير      

بية العملية ال تعنى كثيرا بكفايات تنظـيم البيئـة الـصفية،            أن برامج التر  
واالتصال اللغوي، وأوصت الدراسة بـضرورة االهتمـام بهـذه الكفايـات      

 . من خالل عقد المشاغل المتخصصة للطلبة المعلمين
 حول الصعوبات التـي تواجه (Fry, 1988)وأكدت دراسة فري 

 حـــسن اختيـــار المـــشرف الطالـــب المعلـــم أثنـــاء التربيـــة العمليـــة، بـــأن
المحلي يساهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات المهنية والفنيـة التـي            

  . تواجه الطالب المعلم
 بدراســـة حـــول أهميـــة ممارســـة  (Baker, 1988) وقـــام بيكـــر

التــدريس مــن قبــل طلبــة التربيــة العمليــة، حيــث بينــت أن الممارســة         
رسـين المـزاولين    التدريسية للطلبة المعلمـين تتـسم بالتفاعـل مـع المد          

للمهنة، ومع تالميذ الصفوف، وتعتبر أعظم عامل حيوي في التدريب          
كما أن لها آثارًا ذات معنى على الطلبـة المعلمـين، وأنـه             . قبل الخدمة 

من خاللها يحدد الطلبة فيما إذا كانوا قد اختاروا الوظيفة المناسـبة            
 . أم ال

 (Kagan & Alberton, 1987)كمــا قــام كاجــان وألبرتــون  
بدراســة هــدفت إلــى إجــراء مقارنــة بــين التقــديرات الذاتيــة للقــاءات          
ــشرفون      ـــون، والمــ ــشرفـون الجامعيــ ـــا المــ ــوم بهــ ــي يقــ ـــة التــ اإلشرافيــ

، والخاصة بكـل مـا يـرتبط بالطلبـة          )المعلمون المتعاونون ( المحليون  
المعلمــــين، واختبــــار التغيــــرات فــــي تلــــك اآلراء علــــى مــــدى الفــــصل  

وخلــصت الدراســة إلــى أن اللقــاءات   . ربيــة العمليــة الدراســي األول للت
فقــد رأى . اإلشــرافية لــم تكــن منظمــة، وأنهــا لــم تمثــل تجربــة مثمــرة   

الطلبــة المعلمــون بــأن معظــم وقــت النقــاش كــان يتركــز حــول جوانــب    
ــا الحـــوار كانـــت     ــة الموضـــوعات التـــي دار حولهـ قـــصورهم، وأن طبيعـ

وأن المـشاركيـن   . مـت أو المشاهدات التي ت    مرتبطة بسلسلة اللقاءات  
يـــرون بأنـــه مــــع مـــرور الفـــصل الدراســــي فـــإن الوقـــت الـــذي ُخـــصص 

 .لمناقشة جوانب القصور عند الطلبة المعلمين كان قليًال
 ,Boulianne & Weston)وأمــا دراســة بــاولين وويــستون 

 حول التعارض بين اإلعداد األكاديمي والممارسة الفعليـة فـي           (1987
ــامج إعــداد المعلمــين،   ــد     برن ــة االكــوادور فق ــي أجريــت فــي جامع  والت

أسفرت نتائجها عن وجـود بـون شاسـع بـين بـرامج اإلعـداد مــن جهـة                   
فقــد . والممارســة الفعليــة، وذلــك لــصالح مقــررات اإلعــداد األكــاديمي   

ـــي اإلعـــداد العملـــي للطالـــب     ــة عـــن ضـــعف ملحـــوظ فـ كـــشفت الدراسـ
ــداني والت    ــدريب الميـ ــد مـــن التـ ــذلك أوصـــت بالمزيـ ــم، ولـ طبيـــق المعلـ

 .العملي
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 فقـد  (Morehead & Waters, 1987)وأمـا مورهيـد وويتـرز    
ــة،         ــات التربي ــين كلي ــة ب ــة العالق ــا أهمي ــا فيه قــدما دراســة وصــفية بحث
ــاح       ــي نجـ ــا فـ ــين وأثرهـ ــشرفين المحليـ ــام، والمـ ــيم العـ ــدارس التعلـ ومـ
برنامج إعداد المعلمين، وبينت الدراسة أن النجـاح أو الفـشل يعتمـد              

 ذات العالقــة بالتربيــة العمليــة علــى فهــم أدوارهــم علــى قــدرة األطــراف
وقــد خلــصت الدراســة إلــى اقتــراح حلقــة مناقــشة فــي   . ومــسؤولياتهم

كل فصل دراسي تجمع كـل األطـراف المعنيـة ببرنـامج التربيـة العمليـة        
ومـا خلصت إليه هذه الدراسـة يتفق مـع        . لتبادل وجهات النظر حولها   

 مـن أن غيـاب التنـسيق    (Yates, 1985)مـا أشارت إليه دراسـة ياتيس
والمــشاركة واللقــاءات الدوريــة بــين مــدارس التــدريب وكليــات إعــداد   

 .المعلمين تعد من أهم المشاكل التي تواجه الطلبة المعلمين
وعلى الرغم من وفرة الدراسات التي استهدفت تقويم برامج 

حول التربية العملية في الدول المختلفة، إال أن ذلك ينبغي أن ال ي
التي  دون استمرارها؛ وذلك ألن هذا النوع من البحوث والدراسات

تأخذ صورة التقويم المصاحب يظل لها تأثيرها الكبير في الدفع 
بعجلة التعليم إلى األمام، وألن طبيعة برامج التربية العملية تتطلب 
أن تخضع بين الحين واآلخر إلى عمليات المراجعة والتقويم، للتأكد 

تسير ضمن مسارها الصحيح، ووفق األهداف المرسومة من أنها 
  .لها

التي تنبع أهميتها من أهمية  ومن هنا تأتي هذه الدراسة
الموضوع الذي تحاول معالجته؛ ذلك أن نجاح العملية التعليمية أو 
فشلها يتوقف على طبيعة إعداد المعلمين، لذلك فإن الدراسة 

رحلة إعداده، أخذًا بمبدأ الحالية توجه عنايتها للطالب المعلم بم
التطوير والتحديث لمواكبة المتغيرات التربوية المتالحقة داخل 

 في تطوير -وفقًا لذلك-ويمكنها أن تسهم . مؤسسات اإلعداد
برنامج التربية العملية لتخصص التربية اإلسالمية في كل من كلية 

ن التربية في جامعة السلطان قابوس، وفي كليات التربية للمعلمي
والمعلمات، وذلك تمشيًا مع أهداف التطوير التربوي في السلطنة 

و تحاول الدراسة . الرامية إلى تحسين كفاءة برنامج إعداد المعلمين
الكشف عن جوانب القوة في هذا البرنامج لتعزيزها وتأكيدها، 
وجوانب الضعف لمعالجتها والتخلص منها، وذلك من خالل 

كما . القة ببرنامج التربية العمليةتشخيص أداء األطراف ذات الع
تحاول تحديد الصعوبات التي تواجه الطالب معلم التربية اإلسالمية 
خالل فترة التدريب الميداني لتالفيها مما يزيد من كفاءة هذا 

وتأتي أهمية هذه الدراسة أيضًا من . البرنامج، ويحسن من مخرجاته
المعمول به على  العمليةمحاولتها التنبؤ بمدى قدرة برنامج التربية 

تكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس لدى الطلبة معلمي 
وال يخفى ما لذلك من أهمية كبيرة من حيث . التربية اإلسالمية

تمكين القائمين على برنامج إعداد المعلمين من التعرف على نوع 
 النزوع السلوكي المتوقع من الطلبة معلمي التربية اإلسالمية نحو

مهنة التدريس، وبالتالي تحديد مدى صالحيتهم لممارسة هذه 
  .المهنة بعد تخرجهم

وبرنامج التربية العملية الذي يتم تنفيذه في كلية التربية 
بجامعة السلطان قابوس فـي سلطنة ُعمان، وفي كليات التربية 

للمعلمين والمعلمات لتخصص التربية اإلسالمية، لم يتعرض لعملية 
لمراجعة منذ إنشاء كلية التربية في الجامعة، وكليات التقويم وا

التربية المنتشرة في العديد من مدن السلطنة، وذلك من وجهة نظر 
الفئة المستهدفة منه، ومن الجوانب التي ستتم عملية تقويمه من 

وتزداد عملية التقويم لهذا البرنامج أهمية . خاللها في هذه الدراسة
تطوير شاملة تشهدها كلية التربية في إذا علمنا أن ثمة عملية 

ولذلك فإن الحاجة تبدو . حاليًا الجامعة، وكليات التربية المختلفة
خاصة أن . ماسة لتقويم فاعلية هذا البرنامج من جوانبه المختلفة

هذا البرنامج يستهدف الطالب الذي سيصبح معلمًا للتربية 
 ينتظر أن يقوم اإلسالمية، وال يخفى الدور المحوري المؤثر الذي

به معلم التربية اإلسالمية ليس في تخصصه فحسب بل في العملية 
التعليمية بعامة؛ حيث يعد قدوة سلوكية، ومعرفية، واجتماعية، 
وتربوية، وحتى يستطيع أن يكون بمستوى اآلمال المعلقة عليه فال 
بد من االهتمام ببرامج اإلعداد الخاصة به من حيث التصميم، 

  . والتقويم، والتطويروالتنفيذ،
وأما طبيعة برنامج التربية العملية في كلية التربية بجامعة 
السلطان قابوس، وفي كليات التربية للمعلمين والمعلمات فيمكن 
إيضاحها من خالل األبعاد المتعلقة بالمقررات الدراسية، ومراحل 

بة التربية العملية، والجهات المشرفة عليها، وأساليب التقويم للطل
  : المعلمين، وعلى النحو اآلتي

ثمة مقرران دراسيان يدرسهما الطالب المعلم في كلية التربية  •
ويخصص ) 1(التربية العملية : بجامعة السلطان قابوس، هما

ساعة ) 90(ساعات معتمدة، يوازيها ) 3(له في خطة الطالب 
عمل ميداني، ويخرج الطلبة بموجب هذا المقرر إلى مدارس 

. ومًا واحدًا في األسبوع، وذلك فـي الفصل السابعالتدريب ي
) 6(، ويخصص له في خطة الطالب )2(والتربية العملية 

ساعة عمل ميداني، ويخرج ) 180(ساعات معتمدة، يوازيها 
الطلبة بموجب هذا المقرر إلى مدارس التدريب لمدة يومين 

ويشكل هذان المقرران . في األسبوع، وذلك في الفصل الثامن
ويأخذهما الطالب . نامج التربية العملية فـي إطاره الميدانيبر

بما ). 2(و ) 1(المعلم بعد دراسته لمقرري طرق التدريس 
جامعة . (تتضمنه من تطبيقات في معامل التدريس المصغر

  ).1997؛ وعبد العزيز، 1998السلطان قابوس، 
: هماوأما في كليات التربية فتقسم التربية العملية إلى نوعين،  •

أسابيع خالل ) 10(التربية العملية المنفصلة، وتطرح لمدة 
 أسابيع خالل كل من) 8(الفصل الدراسي الخامس، ولمدة 

التربية العملية المتصلة، وتطرح و. الفصلين السادس والسابـع
لمدة أسبوعين خالل كل من الفصلين الدراسيين السادس 

 .لدراسـي الثامنوالسابـع، ولمدة أربعة أسابيع خالل الفصل ا
وتقع التربية العملية بنوعيها ضمن أربعة مقررات، يخصص لها 

ساعة ) 344(يوازيها . خطة الطالب ساعة معتمدة فـي) 11(
باالرتباط  ويأخذ الطالب مقررات التربية العملية. عمل ميداني

مـع مقررات المنهـج المدرسي، واستراتيجيـات التدريس، 
  ).2002 التعليم العالي العمانية، وزارة. (والتعليم المصغر
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يبدأ الطالب المعلم برنامج التربية العملية في كل من كلية  •
للمعلمين والمعلمات  التربية في الجامعة، وكليات التربية

بالمشاهدة، وذلك بحضور بعض الحصص لدى المعلم 
المتعاون، وغيره من المعلمين المشهود لهم بالكفاءة العلمية 

مادة تخصصهم، حتى يستفيد من خبراتهم في والتربوية في 
وهذه المرحلة تبدأ قبل قيام الطلبة المعلمين . مجال التدريس

ثم تأتي مرحلة . بالتدريس الفعلي، وتستمر أثناءه وبعده
المشاركة الجزئية في التدريس لفترة وجيزة، كي تقي الطالب 

ية المعلم من التعرض للفشل، وهي تتناول مهمة أو مهارة تعليم
وأخيرًا تأتي مرحلة . محددة، تتم في جزء محدود من الحصة

التدريس الفعلي لحصص دراسية كاملة خالل اليوم الدراسي، 
وهذه المرحلة تستغرق معظم الوقت في برنامج التربية 

 .العملية
تتولى عملية اإلشراف على التربية العملية في كلية التربية في  •

 جهات، لمين والمعلمات ثالثوفي كليات التربية للمعالجامعة 
المشرف الجامعي، والمعلم المتعاون، ومدير المدرسة، : هي

 . وذلك وفق المهام المحددة لكل منهـا، وبأسلوب تعاوني
 يتم تقويم الطالب المعلم في التربية العملية في كلية التربية •

درجة يتم توزيعها على ) 100(بالجامعة من خالل تخصيص 
درجة تخصص للمشرف الجامعي، ويتم ) 80: (النحو التالي

وضعها اعتمادًا على استمارة خاصة، تحتوي على مجموعة من 
. المعايير عددها ثالثون معيارًا، تتدرج وفق مقياس خماسي

وترتبط بالجوانب الفنية للتدريس، وما يتصل بها من نشاطات 
وأمـا كل من المعلم المتعاون، ومدير المدرسة . تربوية

درجة، بواقع عشر درجات لكل منهما، ) 20(ا فيخصص لهم
ويتم وضعها استنادًا على استمارة خاصة تحتوي على 
مجموعة من البنود ذات العالقة بالجوانب اإلدارية، ومهارات 

وترسل إلى الجامعة في األسبوع األخير من التربية . االتصال
درجة لمشرف ) 80(وأما في كليات التربية فتخصص . العملية

درجات لمدير ) 5(و . درجة للمعلم المتعاون) 15(و . يةالكل
 .المدرسة

يعين قسم المناهج وطرق التدريس في بداية كل عام دراسي  •
لجنة من أعضائه تتولى كل ما له عالقة بالتربية العملية من 
تنظيم وتوزيع للطلبة المعلمين على المدارس المحددة، وما 

عاٍط مع المشكالت التي يرتبط بذلك من مخاطبات واتصاالت، وت
 .تطرأ من وقت آلخر

تتحدد مشكلة هذه الدراسة بسعيها  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
للتعرف على مدى فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر 
الطلبة معلمي التربية اإلسالمية في كلية التربية بجامعة السلطان 

ت، وفي محاولتها قابوس، وفي كليات التربية للمعلمين والمعلما
الكشف عن دور برنامج التربية العملية فـي إكساب الطلبة المعلمين 

وتعرف طبيعة الصعوبات . االتجاهات اإليجابية نحو المهنة
والمعوقات التي قد تحول دون تحقيق برنامج التربية العملية 

وتحقيقًا لهذه األهداف تحاول الدراسة اإلجابـة عن األسئلة . ألهدافه
  :يةاآلت

ما درجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة : لسؤال األولا
نظر الطلبة معلمي التربية اإلسالمية الذين يمثلون عينة 
الدراسة من محاوره المختلفة ؟ وهل تختلف درجة الفاعلية 

  ؟) جامعة، كليات ( تلك باختالف مؤسسة اإلعداد 
في تنمية  ية العمليةما درجة تأثير برنامج الترب: السؤال الثاني

الطلبة معلمي  االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس لدى
التربية اإلسالمية الذين يمثلون عينة الدراسة ؟ وهل تختلف 

  ؟ ) جامعة، كليات(درجة التأثير تلك باختالف مؤسسة اإلعداد 
 ما الصعوبات التي يواجهها الطلبة معلمو التربية :السؤال الثالث
ة الذين يمثلون عينة الدراسـة أثناء تنفيذ برنامـج اإلسالمي

التربية العملية ؟ وهل تختلف تلك الصعوبات باختالف 
  ؟) جامعة، كليات ( مؤسسة اإلعداد 

  :حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة على تقويم فاعلية برنامج التربية 
العملية من وجهة نظر عينة الدراسة من الطلبة معلمي التربية 

سالمية في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، والطلبة معلمي اإل
التربية اإلسالمية فـي كليات التربية للمعلمين والمعلمات في كل من 
صور، وصحار، والرستاق في سلطنة عمان، الذين يأخذون مقرر 

وذلك للعام الدراسي . التربية العملية في الفصل األخير من دراستهم
ك تبقى نتائج الدراسة محكومة بهذه الحدود، ولذل. م2004/2005

وباألداة التي أعدها الباحث لتقويم فاعلية برنامج التربية العملية، 
  .وقدرتها على قياس ما وضعت لقياسه

  : التعريفات اإلجرائية
ويقصد به في هذه الدراسة البرنامج : برنامج التربية العملية

ة المعلمين في تخصص التدريبي الذي يتم من خالله تدريب الطلب
التربية اإلسالمية على الجوانب المختلفة لعملية التدريس في مدارس 
التعليم العام المختلفة في سلطنة عمان، تحت إشراف مجموعة من 
أعضاء هيئة التدريس المتخصصين من كلية التربية في الجامعة، أو 
من قبل أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية للمعلمين 

وذلك بهدف إكسابهم المهارات التدريسية، والخبرات . علماتوالم
التربوية، وتحقيق األلفة والتواصل بينهم وبين العناصر البشرية 

ويتم ذلك خالل الفصلين السابع والثامن . والمادية للعملية التعليمية
وفي الفصول الخامس . فـي كلية التربية بجامعة السلطان قابوس

  .امن في كليات التربية للمعلمين والمعلماتوالسادس والسابع والث
 هو أحد طلبة كلية التربية في جامعة السلطان :الطالب المعلم

قابوس، أو أحد طلبة كليات التربية للمعلمين والمعلمات، 
المتخصص في دراسة التربية اإلسالمية والذي يقوم بالتدرب على 

نامج التربية التدريس في إحدى مدارس التعليم العام، في إطار بر
العملية، بحيث تتاح له فرصة التدريس الفعلي، والقيام بالمهام التي 

  .في المدرسة) المعلم المتعاون(يقوم بها المعلم الرسمي 
هو أحد أعضاء هيئة التدريس : الكلية/المشرف الجامعي

المتخصصين مـن كلية التربية في الجامعة، أو أحد أعضاء هيئة 
ربية للمعلمين والمعلمات، الذين يقومون التدريس في كليات الت
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باإلشراف على الطلبة المعلمين، ومتابعتهم ميدانيًا أثناء ممارستهم 
وفي هذه الدراسة فإن المشرف الجامعي . للتربية العملية، وتقويمهم

الكلية هو أحد أعضاء هيئة التدريس في تخصص مناهج التربية / 
  .اإلسالمية وأساليب تدريسها

 هو المعلم المتخصص في ):المشرف المحلي(لمتعاون المعلم ا
التربية اإلسالمية والُمعيَّن في المدرسة التي يقوم الطالب المعلم في 
التطبيق العملي فيها، ويكلف باإلضافة إلى عمله بمساعدة الطالب 
المعلم، ومتابعته وإرشاده أثناء التدريس في غرفة الصف وخارجها، 

  .ويشارك في تقويمه
 هـي إحدى مدارس التعليم العام التي يوزع :رسة المتعاونةالمد

عليها طلبة التربية العملية من تخصص التربية اإلسالمية للتدرب 
الكلية، ومديريات التربية /فيها، ويتم اختيارهـا بالتنسيق بين الجامعة

  .المعنية بوزارة التربية والتعليم
ى إدارة المدرسة  هو الشخص الذي يتول:مدير المدرسة المتعاونة

المتعاونة، ويقوم بتسهيل مهمة الطالب المعلم في تخصص التربية 
  .اإلسالمية أثناء تدريبه، ويشارك في تقويمه

 هو مدى النجاح الذي بلغه أو يتوقع أن يبلغه :فاعلية البرنامج
برنامج التربية العملية في تحقيق األهداف المرسومة له، من خالل 

ي الطلبة المعلمين في تخصص التربية اإلسالمية، األثر الذي يتركه فـ
  .من جوانبه المختلفة

 هي العملية التي يتم من خاللها تعرُّف مدى فاعلية :تقويم البرنامج
برنامج التربية العملية المقرر على الطلبة المعلمين في تخصص 

من جوانب محددة، وتعرُّف مدى قيام جهات . التربية اإلسالمية
شرفين، ومعلمين متعاونين، ومديرين، بواجباتهم نحو اإلشراف من م

ويتم قياس ذلك من خالل . الطلبة المعلمين في ذلك البرنامج
استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة ذات المقياس المتدرج 

  .الرباعي
  :إجراءات الدراسة

تكونت عينة الدراسة من الطلبة المعلمين  :مجتمع الدراسة وعينتها
ن في التربية اإلسالمية الذين يدرسون في كلية التربية المتخصصي

بجامعة السلطان قابوس في الفصل الثامن للعام الدراسي 
وهؤالء يمثلون ما . طالبًا وطالبة) 42(م، وعددهم 2004/2005
من مجموع الطلبة المعلمين البالغ عددهم %) 93.33( نسبته 

تخصصين في التربية ومن الطلبة المعلمين الم. طالبًا وطالبة) 45(
اإلسالمية الذين يدرسون فـي كليات التربية للمعلميـن والمعلمات 
التابعة لوزارة التعليم العالي فـي الفصل الثامن، للعام الدراسي 

طالبًا وطالبة، يتوزعون على كليات ) 91(م، وعددهم 2004/2005
وهؤالء يمثلون . صور، وصحار، والرستاق: التربية في كل من مدن

من مجموع الطلبة المعلمين البالغ عددهم %) 89.22( ما نسبته 
يبين توزيع أفراد العينة ) 1(والجدول رقم . طالبًا وطالبة) 102(

  .على مجتمع الدراسة، ونسبهم المئوية
  
  

عدد أفراد مجتمع الدراسة وعينتها والنسبة المئوية : )1(جدول 
  للعينة

/ العدد الكلي 
 المؤسسة

 أعداد الطلبة

 العينة الكلي

لنسبة المئوية ا
  للعينة

   من العدد الكلي
 %93.33 42 45 الجامعة
 %89.22 91 102 الكليات 
 %90.48 133 147 المجموع

تم بناء أداة الدراسة بمحاورها المختلفة من خالل  :أداة الدراسة
قيام الباحث باالطالع الوافي على األدب التربوي، والبحوث 

عالقة بموضوع الدراسة الحالية، ال سيما األدوات والدراسات ذات ال
التي استخدمت في الدراسات السابقة، والتي تتقاطع في بعض 
جوانبها مع هذه الدراسة؛ وهذا االطالع مكن الباحث من الوقوف 
على الخبرات المتضمنة في تلك الكتب والدراسات واالستفادة منها 

 بناء األداة كذلك على واعتمد الباحث في. في بناء أداة الدراسة
وقد . الخبرة النظرية والعملية الطويلة له في مجال التربية العملية

تم إعداد األداة بصورة أولية، أعقب ذلك فتح نقاش موسع حولها مع 
مجموعة من طلبة التربية العملية، أجريت على أثره بعض التعديالت 

  . فيها
 نوع ليكرت، وقد استخدم في األداة مقياس متدرج رباعي من

عالية؛ إذا حصلت على : بحيث تأخذ الموافقة الدرجات التالية
، بأهمية نسبية تساوي ) فما فوق3.2(متوسط حسابي يبلغ 

توسط حسابي يبلغ ومتوسطة؛ إذا حصلت على م. فما فوق%) 80(
% ). 80 دون -% 60(، بأهمية نسبية تساوي )3.2 دون -2.4(

، )2.4 دون -1.6(بي يبلغ وضعيفة؛ إذا حصلت على متوسط حسا
ونادرة؛ إذا حصلت % ). 60 دون -%40(بأهمية نسبية تساوي 

  % ). 40(، بأهمية نسبية دون )1.6(على متوسط حسابي دون 
للتحقق من صدق المحتوى لألداة تم عرضها على : صدق األداة

محكمًا، سبعة منهم من أعضاء هيئة التدريس في قسم ) 12(
 بجامعة السلطان قابوس، وخمسة من المناهج وطرق التدريس

وقـد اقترح المحكمون إضافة . كليات التربية للمعلمين والمعلمات
بعض الفقرات، وحذف بعضها، أو تعديلهـا، وبعد إجراء التعديالت 

) 91(التي ُأقتِرحت، أصبحت األداة بصيغتها النهائية تتكون من 
لى كما تم عرض المقياس ع. فقرة، تقع ضمن خمسة محاور

  .المحكمين أنفسهم حيث أقروه بتدريجه الرباعي ودالالته
وقد تم استخراجه بحساب معامل االتساق الداخلي، : ثبات األداة

 حيث بلـغ ( Cronbach - Alpha ) الفا -باستخدام معادلة كرونباخ 
محاور األداة، ) 2(ويبيـن الجـدول رقم . لألداة ككل) 0.87(

 منهـا، وقيم معامالت االتساق الداخلي والفقرات التي تتبع كل محور
  .لكل محور، ولألداة ككل
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محاور األداة، وفقراتها، وقيم معامالت االتساق : )2(جدول 
  الداخلي لكل محور من محاور األداة، ولألداة ككل

 المحور
أرقام 
 الفقرات

عدد 
 الفقرات

معامل 
االتساق 
 الداخلي

نامج مدى تفعيل برنامج اإلعداد التربوي لبر
 التربية العملية لدى الطالب المعلم

 0.83 13 13 ـ 1

مدى إكساب برنامج التربية العملية الطالب 
 المعلم الخبرات التربوية الميدانية

14 - 24  11 0.77 

الكلية للطالب / مدى متابعة مشرف الجامعة 
  المعلم

25 - 38   14  0.80  

  0.84  16  54 -  39   مدى متابعة المعلم المتعاون للطالب المعلم
  0.83  7  61 - 55  مدى متابعة مدير المدرسة للطالب المعلم

أثر برنامج التربية العملية في تنمية االتجاهات 
 اإليجابية نحو المهنة

62 - 73 12 0.77 

الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الطالب 
 المعلم خالل برنامج التربية العملية

74 - 91 18 0.79 

 0.87 91 91 -  1 المجموع

اعتمد الباحث على البرنامج اإلحصائي  :المعالجة اإلحصائية
Statistical Pakage for Social Sciences في تحليل بيانات 

وقد استخدمت األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة عن . الدراسة
  :أسئلتها

 .المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية .1

تخراج داللة الفروق بين ؛ السt- Test) ت(اختبار  .2
 .المتوسطات

بعد تطبيق إجراءات الدراسة، وتحليل البيانات  :النتائج ومناقشتها
النتائج اآلتية، وفقًا  المتحصلة وصفيًا وتحليليًا، تم التوصل إلى

  :لتسلسل أسئلة الدراسة
  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
ما درجة : ة على ما يلينص السؤال األول من أسئلة الدراس

فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة معلمي التربية 
اإلسالمية الذين يمثلون عينة الدراسة من محاوره المختلفة ؟ وهل 

جامعة، ( تختلف درجة الفاعلية تلك باختالف مؤسسة اإلعداد 
  ؟) كليات

ولإلجابة عن الشق األول من هذا السؤال تم حساب 
لمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألهمية النسبية ا

لدرجة فاعلية برنامج التربية العملية من وجهة نظر الطلبة معلمي 
التربية اإلسالمية في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وفي 
كليات التربية للمعلمين والمعلمات، وُرتبت ترتيبًا تنازليًا تبعًا 

كما . سبية، وذلك لكل محور من محاور الدراسة الخمسةألهميتها الن
  ).3(هو مبين في الجدول رقم 

   المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمحاور أداة الدراسة، والترتيب التنازلي لها وفق أهميتها النسبية: )3(جدول 

 المحور الرقم
عدد الفقرات 

 وأرقامها
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

 الترتيب األهمية النسبية

  14 الكلية للطالب المعلم /مدى متابعة مشرف الجامعة  3
25-38 

44.44 6.71 79.36% 1 

 مدى تفعيل برنامج اإلعداد التربوي لبرنامج التربية         1
 العملية لدى الطالب المعلم

13  
1-13 

39.65 6.02 76.25% 2 

  16 ممدى متابعة المعلم المتعاون للطالب المعل  4
39-54 

48.10 7.93 75.16% 3 

مــدى إكــساب برنــامج التربيــة العمليــة للطالــب المعلــم   2
  الخبرات التربوية الميدانية

11  
14-24  

27.38  5.76  62.23%  4  

  7  مدى متابعة مدير المدرسة للطالب المعلم  5
55-61 

15.55 5.38 55.54% 5 

شرفي أن المحور المتعلق بمتابعة م) 3(يستدل من الجدول 
التربية العملية من الجامعة ومن كليات التربية للطالب المعلم أثناء 
تنفيذه لبرنامج التربية العملية احتل المرتبة األولى، وأن المتوسط 

حيث بلغ %) 80(الحسابي له قد قرب من المعيار المعتمد وهو 
مما يعني أن المشرفين من الجامعة ومن الكليات %). 79.38(

م المهني تجاه طلبتهم بصورة مرضية؛ من حيث أخذ يقومون بواجبه
آرائهم عند توزيعهم على مدارس التربية العملية، واالجتماع بهم 
وتزويدهم باإلرشادات والتعليمات في بداية برنامج التربية العملية 
ومن فترة ألخرى، واالطالع على خططهم وتصحيحها، وااللتزام 

 وتقديم التغذية الراجعة لهم بالزيارات الميدانية المستمرة لهم،
وتقويمهم بموضوعية، واإلسهام في حل مشكالتهم العلمية 

وفي الوقت الذي تتفق فيه هذه النتيجة مع نتائج العديد . واإلجرائية
من الدراسات التي أكدت على الدور بالغ األهمية الذي يقوم به 

ر ؛ نص2004الجسار والتمار، (المشرفون من الجامعة أو الكلية 
، فإنها تختلف مع بعض النتائج )2003؛ طالفحة، 2003وآخرون، 

؛ 1991حسن والجنيد، : (التي خلصت إليها دراسات أخرى مثل
 & Nichols؛ 1989؛ معوض وبهجت، 1990الهاشل ومحمد، 

Sorg, 1998 ; kagan & Alberton, ; 1987.(   
وقد حلَّ المحور الخاص بمدى تفعيل برنامج اإلعداد التربوي 
لبرنامج التربية العملية لدى الطالب المعلم في المرتبة الثانية، 

، وبدرجة فاعلية متوسطة؛ وهذه %)76.25(بأهمية نسبية بلغت 
النتيجة تتسق مع النتيجة الخاصة بالمحور السابق، من زاوية أن 
الذين يشرفون على الطلبة المعلمين سواء من الجامعة أم من 

لتدريس في برنامج اإلعداد التربوي الكليات هم الذين يتولون ا
والمهني للطلبة المعلمين؛ وبالتالي فإن لديهم نفس درجة الحرص 

ويمكن القول إن برنامج اإلعداد التربوي . على إعدادهم وتأهيلهم



 العياصرة

 223

يبدو فاعًال بدرجة متوسطة في جعل الطالب المعلم قادرًا على 
س، والتنويع تخطيط الدروس وإعدادها، والتمكن من مهارات التدري

في أساليب التدريس والتقويم، وحسن تنظيم السبورة، واستخدام 
الوسائل التعليمية، والقدرة على إدارة الصف، ومراعاة الفروق 
الفردية، والتمكن من مهارة طرح األسئلة، وحسن االستدالل باآليات 
الكريمة واألحاديث الشريفة، والقدرة على توزيع وقت الحصة بتوازن 

وهذه النتيجة . وانب الدرس، واستخدام األنشطة اإلثرائيةعلى ج
الجسار والتمار، : (تتفق مع بعض ما ورد في الدراسات التالية

ولكنها تختلف ). 1990؛ الهاشل ومحمد، 1992؛ حسان، 2004
الحريقي، ( مع ما جـاء فـي دراسـات أخرى عربية وأجنبية

 & DelGesso؛  ; Boulianne & Weston, 1987؛1989
Smith, 1993.(   

وأما المحور المتعلق بمدى متابعة المعلم المتعاون للطالب 
المعلم، فقد جاء في المرتبة الثالثة من بين محاور الدراسة، بأهمية 

ومما ينبغي ذكره أن جّل المعلمين %). 76.25(نسبية بلغت 
المتعاونين هم خريجو برنامج التربية العملية ذاته التي تحاول 

 الحالية تقويمه القتصار المؤسسات المنوط بها إعداد الدراسة
المعلمين فـي سلطنة ُعمان على جامعة السلطان قابوس، وكليات 

وعليه، فإن المعلمين المتعاونين . التربية للمعلمين والمعلمات
يستطيعون تحسس حاجة زمالئهم الطلبة المعلمين مـن المتابعة، 

  . ظهرته نتيجة فقرات هذا المحوروهذا ما أ. والعمل على اإليفاء بها
فقد أظهر الطلبة المعلمون وبدرجة فاعلية متوسطة أن 
المعلمين المتعاونين يعاملونهم باحترام، وال ينتقدونهم أمام زمالئهم 
أو أمام إدارة المدرسة، وأنهم يحضرون معهم الكثير من الحصص، 

عامل ويشجعونهم على التجديد في التدريس، ويعرفونهم بطرق الت
مع طلبة الصفوف المختلفة، واإلمكانات المتاحة في المدرسة، 
ويطلعونهم على التوجيهات الرسمية المتعلقة بالتدريس، ويشركونهم 
بعمل السجالت المختلفة للطلبة، والوسائل التعليمية، ويعرفونهم 
بأخطائهم بأسلوب محبب، ويحددون لهم الدروس التي سيتولون 

 ضبط الصفوف، ويقدمون لهم الخبرة شرحها، ويساعدونهم في
وتتفق مع هذه النتيجة . والمشورة التعليمية كلما كان ذلك ضروريًا

؛ 2003؛ طالفحة، 2004الجسار والتمار، : (دراسات كل مننتائج 
، في حين تختلف  )Doxy, 1996 ; Fry, 1988؛ 1989الحريقي، 

 ؛ معوض وبهجت،1990الهاشل ومحمد، ( معها نتائج دراستي 
1989.(   

وفي المرتبة الرابعة جاءت فقرات المحور الذي يدور حول 
مدى إكساب برنامج التربية العملية الطالب المعلم الخبرات التربوية 

وهذا يعني أن %). 62.28(الميدانية، وبلغت أهميته النسبية 
برنامج التربية العملية كان فاعًال بهذه النسبة فـي إكساب الطلبة 

رات التربوية الميدانية؛ كالقدرة على استخدام سجالت المعلمين الخب
الطلبة المختلفة وحفظها، والقيام بمهام ومسؤوليات إدارية كالمناوبة 
اليومية، وتربية الصف، واإلسهام في األنشطة الطالبية المدرسية 
كاإلذاعة، والمسابقات، والمناسبات الدينية، واالطالع علـى مشكالت 

ومعالجتها، وإعطاء الواجبات واألنشطة البيتية الطلبة األكاديمية 

ومتابعة تنفيذها، والمشاركة بالرحالت المدرسية ذات العالقة 
بالمنهاج، واشغال حصص الفراغ، واالطالع علـى التوجيهات 

. الرسمية المتعلقة بالعملية التربوية، وحضور االجتماعات المختلفة
  ر وإن كانت متوسطةودرجة الفعالية التي حصل عليها هذا المحو

إال أنها تقترب مـن الدرجة الضعيفة التي ) وفق المعيار المشار إليه(
مما يستدعي التأكيد على أنه %). 60 دون -% 40(ُحددت بـ 

رغم أن الخبرات التربوية الميدانية تحتاج إلى وقت طويل ربما 
 يبدو يتجاوز الوقت المتاح لبرنامج التربية العملية المتالكها، إال أنه
وقـد . من الضروري اإلشارة إلى أهمية التركيز عليهـا بشكل أفضل

؛ 2004الجسار والتمار، ( توصلت إلـى مثل هذه النتيجة دراستي 
بينما اختلفت معهـا نتائـج العديد مـن الدراسـات ). 1989الحريقـي، 

  :األجنبيـة
(DelGesso & Smith, 1993 ; Boulianne & Weston, 1987; 
Volkmann, 2000) 

وأما المحور المتعلق بمدى متابعة مدير المدرسة للطالب 
المعلم فقد حل أخيرًا بين المحاور الخمس بأهمية نسبية لم تتجاوز 

، وبدرجة فاعلية ضعيفة؛ فبرنامج التربية العملية يشرك %)55.54(
مدير المدرسة في تقويم الطلبة المعلمين، ويعده مرتكزًا أساسيًا في 

وتحقيقه ألهدافه؛ وعليه فإنه يعوِّل عليه كثيرًا لالجتماع نجاحه، 
بالطلبة المعلمين في بداية التربية العملية وتعريفهم بإمكانات 
المدرسة، ومهام إدارييها ومعلميها، وفي تخصيص إحدى الغرف 
الستراحتهم، وااللتقاء بمشرفيهم، والسماح باطالعهم على 

ملية التربوية، واشراكهم في التعليمات الرسمية ذات الصلة بالع
حضور االجتماعات، وعمل األنشطة، واالستماع للمشكالت 

ولذلك فإن . والصعوبات التي تواجههم والعمل على معالجتها وحلها
عدم قيام مدير المدرسة بمثل هذه المهام يعمل على إضعاف برنامج 

ال سيما إذا كانت بعض الجهات المنوط بها . التربية العملية
كمشرف الجامعة والكلية، ( شراف عليه تعمل بفاعلية متوسطة اإل

كمدير (، في حين تعمل األخرى بفاعلية ضعيفة )والمعلم المتعاون 
؛ مما يشير إلى تذبذب متابعة جهات اإلشراف للطلبة )المدرسة
وقـد خلصت الدراسات التالية إلى مثل هذه النتيجة، . المعلمين

؛ الهاشل 2003؛ طالفحة، 2004الجسار والتمار، : ( وهي
  ) DelGesso & Smith, 1993؛ 1990ومحمد، 

وقد تعود هذه النتيجة إلى كثرة األعباء الملقاة على كاهل 
 مدير المدرسة؛ حيث يقوم بالتعامل اليومي مع الطلبة، والمعلمين،

وأولياء األمور، والجهات الرسمية، ومتابعة شؤون المدرسة 
مما يحول دون قيامه بالمهام . طرأ فيهاومرافقها والمشكالت التي ت

  .واألدوار المتوقعة منه في إطار التربية العملية بالمستوى المأمول
وبناء على النتائج السابقة فإنه يمكن القول أن درجة فاعلية 
برنامج التربية العملية وإن كانت متوسطة بصفة عامة إال أنها جاءت 

 إعداد معلم المستقبل، دون الطموح، ودون المستوى المنشود في
الذي يعد معقد الرجاء في إحداث التغيير التربوي المرتجى في فكر 

  .طلبته، ووجدانهم وسلوكهم
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ولإلجابة عن الشق الثاني من السؤال األول تم استخراج 
) ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار 

 بين متوسطات وجهات نظر لعينتين مستقلتين لبيان داللة الفروق

أفراد العينة في مدى فاعلية برنامج التربية العملية وفقًا للمحاور 
  .يظهر تلك النتائج) 4(والجدول رقم . المختلفة

سة لداللة الفروق بين متوسطات وجهات نظر أفراد العينـة فـي مـدى فاعليـة برنـامج التربيـة العمليـة بـاختالف مؤسـ            ) ت(نتائج اختبار    :)4(جدول  
  اإلعداد وفقًا للمحاور المختلفة

المؤسسة  المحور
 العلمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
  الحرية

مستوى 
 الداللة

 مدى تفعيل برنامج اإلعداد التربوي لبرنامج التربية العملية لدى الطالب المعلم. 1 7.56 37.62 الجامعة
 4.92 40.58 الكليات

2.70 131  0.008* 

  مدى إكساب برنامج التربية العملية الطالب المعلم الخبرات التربوية الميدانية. 2 4.89 25.38 الجامعة
 5.90 28.30 الكليات

2.79 131  0.006* 

 الكلية للطالب المعلم/ مدى متابعة مشرف الجامعة . 3 7.32 45.36 الجامعة
 6.40 44.02 الكليات

1.07 131  0.287 

 مدى متابعة المعلم المتعاون للطالب المعلم. 4 8.17 49.57 الجامعة
 7.77 47.41 الكليات

1.47 131  0.144 

 مدى متابعة مدير المدرسة للطالب المعلم. 5 4.43 13.07 الجامعة
 5.42 16.70 الكليات

3.78 131  0.000* 

  ). α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة  * 
المحسوبة دالة إحصائيًا ) ت(أن قيمة ) 4(ول يالحظ من جد

األول، والثاني، : للمحاور )α = 0.05(عند مستوى الداللة 
وهذه النتيجة تعني أن وجهات نظر أفراد العينة في مدى . والخامس

  فاعلية برنامج التربية العملية تختلف باختالف المؤسسة العلمية 
بية اإلسالمية في كليات ، لصالح الطلبة معلمي التر)جامعة، كليات(

ويبدو أن هناك مجموعة من العوامل . التربية في المحاور الثالثة
التي تضافرت وأدت إلى ظهور هذه النتيجة لصالح الطلبة المعلمين 
في كليات التربية ومن هذه العوامل؛ أن الطالب المعلم فـي كليات 

) 270(ساعة عمل ميداني مقابل ) 344(التربية يقضي ما مجموعه 
وزارة التعليم العالي العمانية، (ساعة يقضيها زميله من الجامعة 

، أضف إلى ذلك وفرة المدارس المتعاونة لدى طلبة )2002
الكليات، وتوزيعهم في أماكن سكناهم ومعرفتهم المسبقة بمديري 
المدارس التي سبق للكثيرين منهم أن تخرجوا منها، مما يسهل 

  . ك المديرينعليهم سهولة االتصال بأولئ
) ت(وأما بخصوص المحورين الثالث والرابع فيالحظ أن قيمة 

). α = 0.05(المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
وهذا يعني أن وجهات نظر أفراد العينة في مدى فاعلية برنامج 

) جامعة، كليات(التربية العملية ال تختلف باختالف المؤسسة العلمية 
يبين تقارب المتوسطات بين ) 4(وجدول .  المذكورينفي المحورين

وبالتالي فإن مدى المتابعة من قبل مشرف . وجهات نظر أفراد العينة

الجامعة أو الكلية، والمعلم المتعاون لها األثر نفسه على فاعلية 
ويبدو أن لتقارب وعي المشرفين من الجامعة . برنامج التربية العملية

لمتعاونين في مدارس التدريب بأدوارهم، والكليات، والمعلمين ا
وإدراكهم للمسؤوليات والمهام الموكولة إليهم أثر واضح في ظهور 

  . هذه النتيجة
   :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

ما درجة : نص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على ما يلي
ت اإليجابية نحو مهنة في تنمية االتجاها تأثير برنامج التربية العملية

الطلبة معلمي التربية اإلسالمية الذين يمثلون عينة  التدريس لدى
الدراسة ؟ وهل تختلف درجة التأثير تلك باختالف مؤسسة اإلعداد 

  ؟ ) جامعة، كليات ( 
ولإلجابة عن الجزء األول من هذا السؤال، تم استخراج 

ألهمية النسبية المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وا
في تنمية االتجاهات اإليجابية  لدرجة تأثير برنامج التربية العملية

الطلبة معلمي التربية اإلسالمية في كلية  نحو مهنة التدريس لدى
التربية بجامعة السلطان قابوس، وفي كليات التربية للمعلمين 

. بيةوالمعلمات، وُرتِّبت ترتيبًا تنازليًا وفقًا لمتوسطاتهـا الحسا
  .يبين تلك النتائج) 5(والجدول رقم 

فــي تنميــة االتجاهــات اإليجابيــة نحــو مهنــة التــدريس حــسب    الترتيــب التنــازلي لفقــرات المحــور المتعلــق بــأثر برنــامج التربيــة العمليــة    :)5(جــدول 
  المتوسطات الحسابية واألهمية النسبية التي حازتها

  ترتيب الفقرة
 في األداة

المتوسط  الفقرة
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

  الرتبة

  1 %89.75 0.67 3.59 زادني برنامج التربية العملية قناعة بأن التعليم خدمة إنسانية ووطنية سامية 73
  2 %89.25 0.64 3.57 زادتني الخبرة التي اكتسبتها من التربية العملية ثقة بنفسي 62
  3 %77.75 0.87 3.11 باالرتياح والتشجيع لممارسة التدريسأعطتني التربية العملية شعورًا  63
  4 %73.75 0.88 2.95 برنامج التربية العملية جعلني أكثر قدرة في الدفاع عن مهنة التعليم 66
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  ترتيب الفقرة
 في األداة

المتوسط  الفقرة
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

  الرتبة

العالقات الطيبة بإدارة المدرسة ومعلميها وبأولياء األمور رغبتني كثيرًا في  72
 مهنة التدريس

2.88 0.98 72% 5  

  6 %67.75 0.95 2.71  وقات التي واجهتها خالل التربية العملية أذهبت عني حب مهنة التدريسالمع 65
أكدت لي التربية العملية بأنني كنت مصيبًا عند انخراطي في تخصص يفضي  79

 إلى التدريس
2.68 1.09 67% 7  

  8 %66.75 1.00 2.67 أحسسني برنامج التربية العملية بأن التدريس سوف يكون ممًال 64
جعلتني التربية العملية أحس بالتوجس كلما دنا تخرجي وتذكرت أنني  70

  سأصبح مدرسًا
2.54 1.10 63.50% 9  

علمتني التربية العملية بأن مهنة التدريس تحتاج اللتزام صارم وثقيل ال  67
  أحبذه

2.44 1.04 61% 10  

  11 %52.25 0.96 2.09  التدريس الحقًاقلة اإلمكانات المتوفرة في المدارس تحبطني كلما فكرت في 68
كثرة األعباء والتكاليف الملقاة على عاتق المعلم تشكل عوامل طاردة عن  71

 ممارسة مهنة التدريس
1.62 0.86 40.50% 12  

  :إلى ما يأتي) 5(تشير النتائج الواردة في جدول 
ي تنمية فـ الفقرتان اللتان أشارتا إلى تأثير برنامـج التربية العملية *

االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس بدرجة عالية، هما 
وقد حظيت هاتان الفقرتان بأهمية ). 62(، و)73(الفقرتان 

على التوالي؛ وهما %) 89.25(، % )89.75(نسبية بلغت 
تشيران إلى الدور اإليجابي لبرنامج التربية العملية في زيادة 

عليم خدمة إنسانية ووطنية القناعة لدى الطالب المعلم بأن الت
سامية، وإلى دور البرنامج في زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب 

وال يخفى ما لقناعة الطالب المعلم بما سيقوم به من . المعلم
وما . عمل في المستقبل، وزيادة ثقته بنفسه من قيمة وأهمية

لهما من دور إيجابي في عملية التدريس ويتفق ذلك مع ما 
  ).1992حسان، ( في هذا الصدد توصل إليه

 أشارتا إلى تأثير برنامـج التربية العملية) 71(، و)68(الفقرتان  *
. فـي تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس بدرجة ضعيفة

على %) 40.50(،  %)52.25(وقد حازتا أهمية نسبية بلغت 
ي مدارس التوالي؛ وهما تشيران إلى أن قلة اإلمكانات المتوافرة ف

التدريب، وكثرة األعباء والتكاليف الملقاة على عاتق المعلم لها 
. أثر سلبي وطارد على تفكير الطالب في ممارسة التدريس الحقًا

ويبدو أن مالحظة الطالب المعلم لألعباء الكثيرة التي تنؤ بها 
كواهل زمالئه المعلمين المتعاونين وغيرهم من المعلمين اآلخرين 

، وقلة اإلمكانات والتجهيزات التي تتطلبها عملية في المدرسة
التدريس ال سيما ما يلزم منها لتطبيق الكثير من األفكار 
والمستجدات التربوية وطرق التدريس، يساهم في إضعاف 

  . االتجاه نحو مهنة التدريس
) 79(، )72(، )66(، )63(وأما الفقرات التي تحمل األرقام  *

في تنمية االتجاهات  لتربية العمليةفقد بينت تأثير برنامج ا
وقد حازت أهمية . اإليجابية نحو مهنة التدريس بدرجة متوسطة

، %)73.75(، %)77.75(نسبية جاءت مرتبة على التوالي 
وقد أشارت إلى دور برنامج التربية العملية %). 67(، %)72(

في إعطاء الطالب المعلم شعورًا باالرتياح والتشجيع، وإلى جعله 
كما أشارت إلى دور . ثر قدرة في الدفاع عن مهنة التدريسأك

البرنامج في بناء العالقات الطيبة مع إدارة المدرسة ومعلميها 
وأولياء األمور، وأثر ذلك على ترغيب الطالب المعلم في مهنة 
التدريس، وتعزيز قراره في اختيار تخصص يفضي إلى مهنة 

، )70(، )64(، )65(قام وأما الفقرات التي تحمل األر. التدريس
، %)67.75(فقـد حـازت أهميـة نسبية تساوي ) 67(
وقد بينت . على التوالي%) 61(، %)63.50(، %)66.75(

أن المعوقات التي تواجه الطالب المعلم في برنامج التربية العملية 
عززت مخاوفه نسبيًا من ممارسة مهنة التدريس؛ إذ لم ينجح 

المعوقات فـي تبديد اإلحساس لديه البرنامج في ظل وجود هذه 
بالتوجس من التدريس، وبأنه سوف يكون ممًال، وصارمًا وثقيًال 

وهذه النتيجة تتفق مع إحدى نتائج . سوى بدرجة متوسطة
التي أظهرت عدم وجود دور ) 1989عوده والكندري، (دراسة 

إيجابي لبرنامج التربية العملية في تطوير اتجاه موجب نحو مهنة 
  . ريسالتد

ومما سبق يمكن القول بأن برنامج التربية العملية كان له 
درجة تأثير متوسطة في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة 

ونظرًا ألن تنمية االتجاهات يعد هدفًا أساسيًا من أهداف . التدريس
برنامج التربية العملية؛ ألنها تنبئ بالسلوك التعليمي للمعلم وتوجهه، 

نشط المعلم، وتدفعه إلى العطاء واالنتماء لمهنته، فإن كما أنها ت
السعي الجاد ليكون لبرنامج التربية العملية درجة تأثير عالية في 
تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس يظل هدفًا ملّحًا يجب 

ويبدو أن النتيجة . أن يبقى نصب أعين القائمين على هذا البرنامج
ق من السؤال تتفق مع ما أظهرته دراسة ويست المتعلقة بهذا الش

 من أن التربية العملية أدت إلى تحسن (West et al., 1993)وزمالؤه
  .ملحوظ ذي داللة في اتجاهات الطلبة المعلمين

ولإلجابة عن الجزء الثاني من هذا السؤال تم استخراج 
) ت(واالنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار  المتوسطات الحسابية،

لعينتين مستقلتين لبيان داللة الفروق بين متوسطات وجهات نظر 
في تنمية  أفراد العينة في درجة تأثير برنامج التربية العملية

يبين ) 6(والجدول رقم . االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس
  ).ت(ملخص نتائج اختبار 
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فـي تنميـة االتجاهـات     وجهات نظر أفراد العينة في درجة تأثير برنامج التربية العمليـة    لداللة الفروق بين متوسطات     ) ت(نتائج اختبار   : )6(جدول  
  اإليجابية نحو مهنة التدريس باختالف مؤسسة اإلعداد 

المؤسسة 
  العلمية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
  الحرية

مستوى 
 الداللة

 6.03 33.00 42 الجامعة

في تنمية  درجة تأثير برنامج التربية العملية
 االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس

 5.96 32.81 91 الكليات
0.167 131  0.87* 

   ).α = 0.05(غير دالة عند مستوى الداللة *  
المحسوبـة غير دالة ) ت(أن قيمة ) 6(يالحظ مـن جـدول 

ني أن وجهة وهذا يع). α = 0.05(إحصائيـًا عند مستوى الداللـة 
في تنمية  نظر أفراد العينة في درجة تأثير برنامج التربية العملية

االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس ال تختلف باختالف 
يبين تقارب ) 6(وجدول ). جامعة، كليات ( المؤسسة العلمية 

وبناء على ذلك يمكن . المتوسطات بين وجهات نظر أفراد العينة
االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس من خالل العمل على تنمية 

برنامج التربية العملية، لتصبح درجة تأثيره عالية بغض النظر عن 
المؤسسة العلمية التي ينفذ من خاللها ذلك البرنامج، حيث بينت 
نتيجة هذا السؤال عدم تأثير نوع المؤسسة على تنمية تلك 

متشابهة لبرامج التربية وقد يكون لسياسات التوجيه ال. االتجاهات
  .العملية، وتقارب طبيعتها دور في ظهور هذه النتيجة

   :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث
ما : نص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على ما يلي

الصعوبات التي يواجهها الطلبة معلمو التربية اإلسالمية الذين 
 برنامج التربية العملية؟ وهل يمثلون عينة الدراسة أثناء تنفيذ

  ؟)جامعة، كليات(تختلف تلك الصعوبات باختالف مؤسسة اإلعداد 
لإلجابة عن الجزء األول من هذا السؤال، تم استخراج 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألهمية النسبية 
للصعوبات التي يواجهها الطلبة معلمو التربية اإلسالمية في كلية 
التربية بجامعة السلطان قابوس، وفي كليات التربية للمعلمين 

. والمعلمات، وُرتِّبت ترتيبًا تنازليًا وفقًا لمتوسطاتها الحسابية
  .يبين تلك النتائج) 7(والجدول رقم 

ية حــسب المتوســطات الحــسابية الترتيــب التنــازلي لفقــرات المحــور المتعلــق بالــصعوبات التــي يواجههــا الطلبــة معلمــو التربيــة اإلســالم  :)7(جــدول 
  واألهمية النسبية التي حازتها

ترتيب 
الفقرة في 

 األداة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الرتبة

العبء الدراسي الجامعي على الطلبة المعلمين إلى جانب التربية العملية وما تحتاج إليه من  84
 استعدادات

3.48 0.81 87% 1  

ضعف اإلمكانات المتاحة في مدارس التدريب مما يحول دون تطبيق األفكار والطرق الحديثة في  76
 التدريس

3.32 0.83 83% 2  

  3 %76.25 1.00 3.05 ) االحتياط(كثرة إشغال الطلبة المعلمين بحصص الفراغ  91
  4 %75.75 0.97 3.03 قلة تفاعل طلبة المدارس مع الطلبة المعلمين باعتبارهم معلمين مؤقتين 86
  5 %73.75 0.86 2.95 ندرة إتاحة الفرصة للطلبة المعلمين إلجراء أنواع التقويم المختلفة للطلبة في المدارس 79
  6 %73 1.11 2.92 عدم تخصيص قاعة للطلبة المعلمين الستراحتهم وللقاء مشرفيهم للنقاش معهم 82
  7 %71.50 0.96 2.86 الكلية وما يكلف بتدريسه في المدارس/م في الجامعةضعف االرتباط بين ما يدرسه الطالب المعل 75
  8 %69.25 1.13 2.77 قلة اهتمام اإلدارة في المدارس بالطلبة المعلمين وإشعارهم أنهم ضيوف غير مرغوب فيهم 80
  9 %68 1.00 2.72 ضعف ثقة المدارس بقدرة الطلبة المعلمين على التدريس 81
  10 %67.50 0.85 2.70  الجهات التي تقوم باإلشراف على برنامج التربية العملية وعدم وضوحهاتداخل أدوار 77
  11 %64 0.96 2.56 ندرة حضور المعلمين في الحصص إلى جانب الطلبة المعلمين 89
  12 %63.25 0.93 2.53 اقتصار توجيهات جهات اإلشراف على تصيد األخطاء 83
ن في تحديد الدروس التي سيقوم الطلبة المعلمين بتدريسها مما يجعل تأخر المعلمين المتعاوني 88

 استعدادهم للتدريس غير كاف
2.46 1.11 61.50% 13  

  14 %60 0.95 2.40  كثرة االختبارات والمناسبات التي تذهب معها بعض الحصص المقررة للطلبة المعلمين 90
  15 %58.25 1.01 2.33 ن واعتبارهم عبء عليهمقلة اهتمام المعلمين المتعاونين بالطلبة المعلمي 87
  16 %55.25 1.06 2.21 كثرة عدد الطلبة المعلمين في المجموعة الواحدة في كل مدرسة من مدارس التدريب 78
  17 %49.75 1.01 1.99 الكلية للطلبة المعلمين/قلة الزيارات التي يقوم بها مشرف الجامعة 74
  18 %48.50  1.25  1.94 الكلية إلى مدارس التدريب/لبة المعلمين من الجامعةعدم توفير وسائل النقل للط  85

يمكن تمييز ثالثة ) 7(من خالل البيانات الواردة في جدول 
مستويات من الصعوبات التي يواجهها الطلبة معلمو التربية 

اإلسالمية في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وفي كليات 
لمعلمات، وهذه الصعوبات تظهر في الجدول التربية للمعلمين وا
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بوضوح، وبمحاذاتها إلى اليسار األهمية النسبية لكل منها مرتبة 
  :تنازليًا، والمستويات الثالثة هي

الصعوبات التي يواجهها الطلبة معلمو التربية اإلسالمية بدرجة : أوًال
: عالية، وتشتمل على الصعوبات الواردة في الفقرتين رقمي

 .على التوالي) 76(، )84(
الصعوبات التي يواجهها الطلبة معلمو التربية اإلسالمية : ثانيًا

بدرجة متوسطة، وتشتمل على الصعوبات الواردة فـي الفقرات 
، )79(، )86(، )91: (التي تحمل األرقـام التالية على التوالـي

)82( ،)75( ،)80( ،)81( ،)77( ،)89( ،)83( ،)88( ،
)90.(  

صعوبات التي يواجهها الطلبة معلمو التربية اإلسالمية ال: ثالثًا
بدرجة ضعيفة، وتشتمل على الصعوبات الواردة في الفقرات 

، )74(، )78(، )87:(التي تحمل األرقام التالية على التوالي
)85( 

ويالحظ أن إحدى الصعوبتين اللتين أكد الطلبة معلمو التربية 
ية تتعلق بمدارس التدريب، اإلسالمية أنهم يواجهونهما بدرجة عال

من حيث ضعف اإلمكانات المتاحة فيها، مما يحول دون تطبيق 
وهذا يستدعي العمل على . األفكار والطرق الحديثة في التدريس

واألخرى تتعلق بجدول . توفير ظروف أفضل في تلك المدارس
الطالب المعلم الدراسي في الجامعة أو الكلية الذي ينهض إلى جانب 

ويبدو من ذلك أن . ة العملية وما تحتاج إليه من استعداداتالتربي
الطلبة المعلمين يرغبون التفرغ للتربية العملية، وعدم العودة إلى 

  . الجامعة أو الكلية لدراسة مقررات أخرى
التربية اإلسالمية أنهم وأما الصعوبات التي أشار الطلبة معلمو 

  ا بدرجة ضعيفة، فهييواجهونه
   :تيتتعلق بما يأ

ألن الجامعة، وكليات التربية توفران ): 85(وسائل النقل فقرة  .1
بالفعل للطلبة المعلمين وسائل النقل إلى مدارس التدريب، 

 . وهم يتنقلون بها من وإلى تلك المدارس
الزيارات التي يقوم بها المشرفون من الجامعة والكليات فقرة  .2

تهم على يعزز ذلك أن أفراد عينة الدراسة في إجاب): 74(
أن   أكدوا%)81.58(، وبنسبة عالية بلغت )28(الفقرة 

 . المشرفين يقومون بتلك الزيارات بشكل مستمر

ويبدو أن وفرة ): 78(أعداد الطلبة في المجموعات فقرة  .3
مدارس التدريب، وقلة أعداد الطلبة المعلمين في تخصص 
التربية اإلسالمية أثرت في هذه النتيجة، خاصة لدى طلبة 

وأما طلبة . كليات الذين يتم توزيعهم في أماكن سكناهمال
الجامعة فإن مدارس التدريب وإن كانت كثيرة، إال أن حرص 
الطلبة المعلمين على أن يكونوا في مدارس قريبة من الجامعة 
حيث سكنهم الداخلي يجعل أعدادهم أكبر في المدرسة 

 .ومع ذلك تبقى األعداد في حدودها المقبولة. الواحدة
يعزز ذلك أن أفراد ): 87(اهتمام المعلمين المتعاونين فقرة  .4

، وبنسبة )39(قد بينوا في إجابتهم على الفقرة  عينة الدراسة
أن المعلمين المتعاونين يعاملونهم  %)90.41(عالية بلغت 

 .باحترام
وأما بقية الصعوبات فقد بين أفراد عينة الدراسة أنها جاءت 

و %) 76.25(بية تراوحت بين بدرجة متوسطة، وبأهمية نس
وإذا ما أريد لبرنامج التربية ). 7(، كما تظهر في جدول %)60(

العملية أن يحقق أهدافه بشكل فعال فإنه ال بد من تذليل تلك 
الصعوبات، وحل تلك المعوقات والمشكالت، التي في بقائها إضعاف 

  .لقدرة البرنامج على إعداد معلمين أْكفاء مؤهلين
 الكثير من الدراسات العربية واألجنبية إلى وجود لقد أشارت

العديد من هذه الصعوبات التي تواجه الطلبة المعلمين خالل تنفيذ 
؛ 1992حسان، ( برنامج التربية العملية، ومـن هذه الدراسات 

 ,Volkmann؛ 2003؛ ونصر وآخـرون، 1989معوض وبهجت، 
2000 ; Ayres & Mayer, 1992; .(  

لجزء الثاني من السؤال الثالث تم استخراج ولإلجابة عن ا
) ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واستخدم اختبار 

لعينتين مستقلتين لبيان داللة الفروق بين متوسطات وجهات نظر 
في الصعوبات التي يواجهها الطلبة معلمو التربية  أفراد العينة

) 8(والجدول رقم . العمليةاإلسالمية أثناء تنفيذ برنامج التربية 
  ).ت(يبين ملخص نتائج اختبار

ــار  : )8(جــدول  ــائج اختب ــة           ) ت(نت ــة معلمــو التربي ــة فــي الــصعوبات التــي يواجههــا الطلب ــين متوســطات وجهــات نظــر أفــراد العين ــة الفــروق ب لدالل
  اإلسالمية باختالف مؤسسة اإلعداد 

المؤسسة 
  العلمية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
  الحرية

مستوى 
 الداللة

 8.03 47.10 42 الجامعة

الصعوبات والمعوقات التي 
ربية يواجهها الطلبة معلمي الت

اإلسالمية أثناء تنفيذ برنامج 
 8.50 48.73 91 الكليات  التربية العملية

1.03 131  0.30* 

   ).α = 0.05(غير دالة عند مستوى الداللة *  
أن قيمة ) 8(حظ من خالل البيانات الواردة في جدول يال

 = α(المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) ت(
وهذا يعني أن وجهات نظر أفراد العينة في الصعوبات التي ). 0.05

يواجهها الطلبة معلمو التربية اإلسالمية أثناء تنفيذ برنامـج التربية 
). جامعة، كليات ( مؤسسة العلمية العملية ال تختلف باختالف ال

يبين تقارب المتوسطات بين وجهات نظر أفراد ) 8(وجدول 
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وقد يعزى ذلك إلى أن المشكالت التي تواجه المنضوين . العينة
تحت برنامج محدد عادة ما تكون واحدة خاصة إذا ُعِلَم أن بيئات 

نامج ويبدو أن الصعوبات والمشكالت المرتبطة ببر. الطلبة متشابهة
التربية العملية ال تتشابه فقط في المؤسسات المختلفة في الدولة 
الواحدة، بل بين الدول المختلفة أيضًا كما بينت الدراسات 

  .السابقة
  :التوصيات

بناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج يمكن 
  :اقتراح التوصيات اآلتية

رنامج التربية نظرًا لحصول المحاور األربعة األولى في ب .1
العملية على درجة فاعلية متوسطة من وجهة نظر الطلبة 
معلمي التربية اإلسالمية في كل من الجامعة والكليات، فإن 
الدراسة توصي بزيادة االهتمام باإلعداد التربوي من برنامج 
التربية العملية، وبالخبرات التربوية الميدانية، وزيادة المتابعة 

أمًال بوصول البرنامج . لمين المتعاونينمن المشرفين، والمع
إلى درجة فاعلية عالية، إلعداد معلم المستقبل القادر على 

وهو ما . ممارسة مهنته، والقيام بمتطلباتها بكفاية واقتدار
 .تطمح إليه برامج إعداد المعلمين الفعالة

أظهرت الدراسة أن درجة متابعة مدير المدرسة للطالب  .2
%). 55.54( وبأهمية نسبية بلغت المعلم جاءت ضعيفة،

ولذلك فإن توعية مدراء المدارس بأدوارهم ومسؤولياتهم، 
والواجبات الملقاة على عاتقهم تجاه برنامج التربية العملية، 
مما توصي به هذه الدراسة بقوة، حتى ال يبقى الدور الذي 
يقوم به مدير المدرسة المتعاونة مقتصرًا على التقويم 

 .ب المعلمالشكلي للطال
على الرغم من حصول برنامج التربية العملية على درجة تأثير  .3

متوسطة في تنمية االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس، 
 أنفإن الدراسة توصي بالسعي الجاد، وعمل ما من شأنه 

 بدرجة أعلى؛ ألن تنمية االتجاهات  تبدو هذه النتيجةيجعل
ية العملية، نظرًا لدوره يعد هدفًا أساسيًا من أهداف الترب

 .المؤثر في السلوك التعليمي للطالب المعلم الحقًا
أسفرت الدراسة عن وجود مجموعة من الصعوبات التي  .4

صعوبة، ) 14(الطلبة معلمو التربية اإلسالمية بلغت  تواجه
وهذه . صعوبتان منها بدرجة عالية، والباقي بدرجة متوسطة

. التربية العملية ألهدافهالصعوبات تحول دون تحقيق برنامج 
وألن تلك الصعوبات يتعلق معظمها بإمكانات مدارس 
التدريب، وبجهات اإلشراف، فإن الدراسة توصي بعقد دورات 
تدريبية وتوعوية للجهات المناط بها اإلشراف على البرنامج، 

ليتعرف كل منهم دوره  وللمعنيين من وزارة التربية والتعليم
كما توصي الدراسة زيادة . منه القيام بهاوواجباته التي ينتظر 

التنسيق بين جميع األطراف ذات العالقة من أجل تذليل 
 .العقبات التي تواجه البرنامج من وقت آلخر

وألهمية الدراسات المتعلقة بتقويم برامج التربية العملية، فإن  .5
 .الدراسة توصي باستمرارها، ومصاحبتها لتنفيذ تلك البرامج

  مراجعالالمصادر و
ــابوس   ــسلطان قــ ــة الــ ــررات   ). 1998. (جامعــ ــرامج ومقــ ــل بــ دليــ

ــى  ــة األول مطبعــة جامعــة الــسلطان  : ، مــسقطالدرجــة الجامعي
 .قابوس

مطبعـة  : ، الكويـت  دليل التربيـة العمليـة    ). 2001. (جامعة الكويـت  
 .جامعة الكويت

واقــع برنــامج التربيــة ). 2004. ( الجــسار، ســلوى والتمــار، جاســم
التربية بجامعة الكويت مـن وجهـة نظـر الطالـب       العملية في كلية    

 .102-65، )5(، جامعة قطر، مجلة العلـوم التربويةالمعلم، 
تقويم برنامج اإلعـداد المهنـي      ). 2001. (الحجري، راشد محمد  

لمعلمي الدراسات االجتماعيـة فـي كليـة التربيـة مـن وجهـة              
، رســالة ماجــستير غيـــر   نظــر الطلبــة المعلمــين والخـــريجين   

 .ة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، مسقطمنشور
دراســة ناقــدة لــبعض القــضايا     ). 1989. (الحريقــي، ســعد محمــد   

ــة الميدانيــة بكليــة        ــة والعينــة المرتبطــة بالتربيــة العملي التنظيمي
، جامعـــة دراســـات تربويــة التربيــة فــي جامعـــة الملــك فيــصل،     

 .128-81، )20(القاهرة، 
تربيــــة العمليــــة فــــي دول ال). 1992. (حــــسان، حــــسان محمــــد
، الريـــــاض، واقعهـــــا وســـــبل تطويرهـــــا: الخلـــــيج العربيـــــة

 .منشورات مكتب التربية لدول الخليج العربي
مقـــررات التربيـــة ). 1991. (حـــسن، عبـــد علـــي والجنيـــد، مبـــارك
، المــؤتمر العلمــي األول بكليــة العمليــة بــين الواقــع والمــأمول 

 . مايو18 ـ 16التربية بالبحرين، تطوير إعداد العاملين، 
قيــاس مــستوى أداء المهــارات  ). 2005. ( حمــادين، فخــري فريــد 

ــسية لـــدى الطلبـــة معلمـــي الدراســـات االجتماعيـــة فــــي        التدريـ
. مـــستوى الـــدبلوم العـــام وعالقتهـــا بالتحـــصيل العلمـــي لـــديهم 
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Abstract: The present study investigated the acquisition 
of English prepositional verbs by 76 Jordanian EFL 
learners at Al-Isra Private University, Amman – 
Jordan. The study was intended to specifically find out 
whether the null – prep phenomenon is significantly 
observed in the Jordanian EFL learners’ interlanguage 
grammar and whether the development of preposition 
stranding and preposition pied – piping in wh-questions 
and relative clauses would differ. A task involving 
grammaticality judgement and correction of individual 
sentences was given to the  study subjects. Eight pairs of 
verb + preposition (V + P) were tested in three sentence 
types: declaratives, related wh-questions and relative 
clauses, each with the obligatory preposition omitted. 
Thus, the corpus consisted of 24 targeted sentences.  

The study results indicate that the rise in the use of both 
preposition stranding and preposition pied – piping and 
the fall in the rate of the null – prep phenomenon occur 
more in instances of wh – questions than those of 
relative clauses across the three groups of proficiency. 
Additionally, and more importantly, the null – prep 
occurs rather similarly in both arguments and adjuncts. 
Interestingly enough, the present study results receive 
support from the studies reported in the literature and 
reflect how prepositional verbs are taught in Jordanian 
EFL classrooms.(Keywords: acquisition, null-prep 
constructions)       
 

 
اكتساب الطلبة األردنيني الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية 

 حروف الجر اإلنجليزيةاألفعال املتبوعة ببجامعة اإلسراء الخاصة 
  

  . األردن–عمان ، الخاصةجامعة اإلسراء ، هصالح مقالل
  

 طالبا أردنيا يدرسون اللغـة اإلنجليزيـة        76أجريت الدراسة الحالية الستقصاء اكتساب      : ملخص
ــة،     ــراء الخاصــ ــة اإلســ ــة بجامعــ ــة أجنبيــ ــان لغــ ــر   –عمــ ــروف الجــ ــة بحــ ــال المتبوعــ  األردن األفعــ

)prepositional verbs (    خلـو مـن    تراكيـب لغويـة ت  اسـتخدامهم اإلنجليزيـة، ومالحظـة ظـاهرة
بــأداة مــن نــوع تلــك التــي تبــدأ ) null – prep constructions(حــروف الجــر الالزمــة لهــا 

، )relative pronoun(موصـول  ، وتلك التي تحتوي على ضمير )wh-questions (استفهام
 وتنتهـي  موصولأو يتخللها ضمير / وبأداة االستفهام تراكيب لغوية تبدأ     استخدامأو لجوئهم إلى    

 أداة االستفهام، أو تلك التي تبدأ بحرف الجر تتلوه )preposition stranding(بحرف الجر 
كلـف أفـراد الدراسـة     ).preposition pied-piping( الـذي يتخللهـا   الـضمير الموصـول  أو /و

ــا      ، )grammaticality judgement(بمهمــة إصــدار حكــم علــى ســالمة هــذه التراكيــب لغوي
ــة قوا    ــر مقبول ــردة غي ــا مــن حــروف الجــر،      وتــصحيح جمــل منف ــر خلوه عــديا ألســباب أخــرى غي

، اختبـر  V+P (Verb + preposition) (حـرف الجـر  + الفعـل  (اختيرت ثمانية أزواج من و
-wh (بــأداة االســتفهام، ســؤال يبــدأ )declarative(خبريــة : كــل منهــا مــن خــالل ثــالث جمــل

question ( موصـول أو جملة تحتوي على ضمير) relative pronoun( ف مـن كـل   ، محـذو
منها حرف الجـر الـالزم، وبهـذا يـصبح العـدد الكلـي لجمـل االختبـار لكـل فـرد مـن أفـراد الدراسـة                       

تـشير النتـائج إلـى أن ازديـاد     و ).targeted sentences 24( وعـشرين جملـة مـستهدفة    أربعًا
 ضـمير  أو يتخللهـا / و بـأداة االسـتفهام   استخدام أفراد الدراسة لكل من التراكيب اللغوية التي تبـدأ           

، وتلك التي تبـدأ بحـرف جـر تتلـوه     )preposition stranding(، وتنتهي بحرف جر موصول
، )preposition pied-piping( الـــذي يتخللهـــا  الموصـــولضمير الـــ أو /وأداة االســـتفهام 

 – null( تراكيب لغوية محذوف منها حروف الجر الالزمة لها استخدامهموالهبوط بمعدل ظاهرة 
prep constructions (     بـأداة االســتفهام تظهــر بـشكل أكبــر فـي أمثلـة تلــك التـي تبــدأ) wh-

questions (    ــمير ــى ضـ ــوي علـ ــي تحتـ ــك التـ ــن تلـ ــولمـ ــي ) relative pronoun (موصـ فـ
إضــافة إلــى ذلــك، وبــشكل يــدعو إلــى االهتمــام، فــإن التراكيــب  . مجموعــات أفــراد الدراســة الــثالث

تظهـر بـشكل مـشابه    ) null – prep constructions(اللغويـة التـي تخلـو مـن حـروف الجـر       
وممـا يثيـر االهتمـام    ). arguments و adjuncts: (نوعا ما في كل من نوعي متممات الجمـل     

 نتــائج تلــك الدراســات التــي وردت فــي أدب   تتفــق مــع وبــشكل كــاف، أن نتــائج الدراســة الحاليــة   
زيـة فـي غـرف الـصف      اإلنجلياألفعـال المتبوعـة بحـروف الجـر     تعلـم  كيفيـة الدراسة، وتعكس أيـضا     

 اكتـساب، تراكيـب   :الكلمات المفتاحية (.األردنية المخصصة لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية    
  ).بأفعال غير متبوعة بحروف الجر

  
Introduction 
Since the present study is intended to examine the issue 
of the acquisition of English prepositional verbs by 
Jordanian EFL learners at Al-Isra Private University in 
Amman – Jordan, it becomes quite important to explore 
some related literature on English prepositional usage.  
Dandan (1968) states that the correct usage of 
prepositions is the greatest problem for learners of 
English and believes that it is when prepositions have  
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literal equivalents and parallel distributions and usage in 
both L1 and L2 that learners have little difficulty in 
acquiring the second language prepositional usage. 
Quirk, Sidney, Geoffrey & Jan (1972) point out that 
English multi – word verbs are subcategorized into three 
types: (i) prepositional verbs (e.g., get off), (ii) phrasal 
verbs (e.g., put off), and (iii) phrasal – prepositional 
verbs (e.g., put up with). Among the three, prepositional 
and phrasal verbs are seemingly alike. One obvious 
similarity is the [V + P + (NP)] linear sequence.  
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Zughoul (1973) stresses the fact that in English, 
prepositions are difficult to learn and teach. The source 
of the problem is that until recently linguists have not 
adequately described prepositions, and consequently, 
have not taught them systematically. Miura (1989) 
reports that Japanese students learning English 
specifically confuse prepositional verbs with phrasal 
verbs. Indeed, the dividing line in many cases is unclear. 
What is more, in some cases the same [V + P] 
combination can belong to more than one subclass with 
a corresponding difference in meaning. Examples from 
Miura (1989) illustrate this point: 
i. John [VP went [pp into the house]] (‘to enter’: 

prepositional) 
ii. John [VP [v went into] [NP the problem]] 

(‘examine thoroughly’: phrasal). 
Most adult L2 learners may not systematically or 
consciously analyze the internal structure of a verb 
phrase. In a similar vein, Rastall (1994) points out that 
an area of particular difficulty in English for many 
ESL/EFL students has been the prepositional verbs 
because they are highly anomalous. Examples from 
Rastall (1994) illustrate this point: . . . One may be 
accused of a crime, arrested for it and charged with it. 
We pay attention to something, but take notice of it”. 
Rastall notes that where the contribution of the 
preposition to the message is little or nothing, there is 
correspondingly an arbitrary fixing of the particular 
preposition required. This may explain the arbitrariness 
and anomalousness in many of the English prepositional 
usages. For example, in the context, a respect – the 
truth, only for is possible and in the context, they 
accused him – theft, only of can occur. Only with occurs 
in consistent-the facts. According to Rastall (1994), the 
selection of these dummy prepositions appears arbitrary 
and anomalous. As a result, the learning of prepositional 
verbs involves considerable costs in memorization and 
storage of information. As reported in the literature, this 
area is of particular difficulty in English for many 
ESL/EFL students. Although verbs may be classified as 
transitive or intransitive or both, it should be obvious 
that they will have to be subcategorized with respect to 
the full range of complements which they permit. For 
example, some verbs permit one or more PP 
complements. As Wesche (1994) suggests, learners’ 
attention is to be directed to specific formal features of 
language within meaning – oriented activities, with the 
goal of developing increased grammatical accuracy in a 
formal L2 classroom. This kind of “attention – drawing” 
activity was referred to as “consciousness – raising” by 
Sharwood – Smith (1980), and later switched to “input 
enhancement” (Sharwood – Smith, 1993). 
Dirven (2001) also points out that it is precisely in the 
area of prepositions and particles that the output of 
Cognitive Linguistics (CL) research in the 25 years of 
its existence is immense. Problems like phrasal verbs 
and prepositional verbs are regarded as a pain in the 
neck for national language processing (NLP) system 
(Sag, Baldwin, Bond, Copestake & Flickinger, 2002). 

Villavicencio (2003) indicates that verb particle 
constructions (VPCs) are combinations of verbs and 
prepositional or adverbial particles. Macleod and 
Grishman (1998) in Comlex Lexicon, Copestake and 
Flickinger (2000) in English Resource Grammar (ERG), 
for example, display 12.564 and 533 phrasal verbs along 
with 4.039 and 337 verb particle constructions 
respectively. It is worth mentioning that these figures do 
not take into account subcategorization information, 
where a given verb particle construction can occur with 
more than one subcategorization frame, which certainly 
makes English prepositional verbs hard to learn and 
teach. This considerable cost in memorization and 
storage of information explains why many L2 learners 
omit the required preposition(s) from the targeted 
sentence(s) resulting in what is generally referred to in 
the related literature as null-prep phenomenon. On the 
other hand, a correct response involves adding a 
preposition in piping or stranding position. If L2 
learners insert the preposition in the clause – final 
position, the result is preposition stranding, if the 
preposition is inserted in the clause – initial position, the 
result is preposition pied – piping. Studies done on the 
development of grammatical constructions involving the 
object of a preposition have revealed two options: 
preposition stranding (PS) and preposition pied – 
piping (PiP) (Haegamann, 1995). These two 
constructions are readily observed in Wh-questions, 
which are derived by Wh-movement as well as relative 
clauses as follows:  
Preposition Stranding (PS) 
i. Who did Sami show the picture to ?  
ii. The man who(m) Sami showed the picture to was Ali. 

Preposition Pied – piping (PiP) 
iii. To whom did Sami show the picture ? 
iv. The man to whom Sami showed the picture was Ali.  
Several L2 studies investigating the development of 
preposition stranding and preposition pied – piping 
report that L2 learners omit the required prepositions in 
wh-questions and/or relative clauses producing what is 
generally referred to as ‘null prep’ (Mazurkewich, 1985; 
Bardovi-Harlig, 1987; Klein, 1993a, 1993b, 1995a, 
1995b; Klein and Casco, 1999 and Kao, 2001). That is, 
instead of the wh-questions and relative clauses shown 
in (i – iv) above, L2 learners’ interlanguage grammar 
demonstrates (v. and vi) shown below: 

Null – prep  
v. Who did Sami show the picture ?  
vi. The man who(m) Sami showed the picture was Ali. 
The results of a number of studies of the interlanguage 
grammar of child and adult L2 learners explicitly 
exhibit instances of the null – prep phenomenon in wh-
question constructions as well as relative clauses 
(Mazurkewich, 1985; Bardovi – Harlig, 1987; Klein, 
1993a, 1993b, 1995a, 1995b; Klein and Casco, 1999 
and Kao, 2001). The so – called null – prep 
constructions are also employed in both wh – questions 
and relative clauses, especially in the early level, before 
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preposition stranding and preposition pied – piping are 
attempted.  
Erickson (1984) indicates that L2 learners’ preference 
for preposition stranding, i.e., the insertion of the 
preposition in a clause final position over preposition 
pied – piping, i.e., the insertion of the preposition in a 
clause initial position for correction task and sentence 
types across the various proficiency levels is simply 
because they rarely, if ever, hear preposition pied – 
piping in the L2 data since it is limited to formal or 
written language. Mazurkewich (1985) points out that a 
constant increment is observed in the use of preposition 
stranding and preposition pied – piping as the level of 
competence in English increases, though instances of 
the former outnumber those of the latter.  
Bardovi – Harlig (1987) also notes that there is such a 
growing tendency in English towards using preposition 
stranding instead of preposition pied – piping that many 
linguists have considered preposition stranding as the 
norm and the cases in which preposition stranding is 
impossible as exceptions. As such, she comments that 
salience or frequency might influence the acquisitional 
sequence of the learners of English. Bardovi – Harligh 
(1987) replicated her test for wh-questions and 
expanded it to include relative clauses as well to 
examine the acquisition of preposition stranding and 
preposition pied – piping across two constructions, one 
linguistically simple (Wh-questions) and the other 
linguistically more complex (relative clauses) in an 
attempt to compensate for the shortcomings of 
Mazurkewich’s (1985) study. She administered the test 
to a group of subjects who have a variety of native 
languages and are at different levels of proficiency in 
English. The findings of her study revealed that the so-
called null-prep constructions are employed in both wh-
questions and relative clauses, especially in the early 
levels, before preposition stranding and preposition 
pied – piping are attempted. Bardovi – Harlig also 
points out that instances of null – prep diminish with a 
rise in the proficiency level. She attributes the 
emergence of null-prep constructions to lack of 
subcategorizational knowledge as Mazurkewich (1985) 
does. The results of her study further show that 
preposition stranding, which is assumed to be the 
marked structure, is acquired before preposition pied – 
piping, the presumably unmarked counterpart. This, she 
concludes, suggests that salience is also a determining 
factor in the acquisition order.  
Quintero (1992) reports similar preferences for 
preposition stranding among adult Japanese ESL 
learners even though Japanese does not permit 
preposition stranding. Moreover, this study found that 
before learners attempt either construction, i.e., 
preposition stranding or preposition pied – piping, they 
employ the strategy of using no preposition at all. Klein 
(1995a) indicates that the L2 learners’ interlanguage 
grammars should present no evidence of constructions 
forbidden in world languages. Building upon earlier 
studies of preposition stranding and preposition pied – 

piping in English, Klein (1992, 1993a, 1995a, 1995b) 
and Kao (1996) also demonstrate that in acquiring both 
constructions in English, many L2 learners with 
accurate subcategorizational knowledge for the 
particular prepositional verbs omit the required 
preposition from a wh-question or a relative clause 
(,i.e., null-prep phenomenon). Klein (1993a) suggests 
that null-prep constructions may result from 
overgeneralization from rare constructions such as the 
following: 
i.  Lucy ate at that time. 
ii. ∅  what time did Lucy eat ?  
iii. That’s the time O Lucy ate. (Klein 1993a: 46)  
She also notes that language learners exhibit null – prep 
because of contradictory evidence for the presence / 
absence of prepositions in the input. Klein claims that 
the frequency of preposition stranding in informal 
language and the potentially marked nature of 
preposition pied – piping in English lead L2 learners to 
anti – preposition pied – piping.  
In their study of English – French interlanguage, 
Dekydtspotter, Sprouse and Arderson (1998) suggest 
that null – prep manifests familiar argument – adjunct 
asymmetry. The asymmetry may be accounted for by 
positing the rule of preposition incorporation which 
implies that in null – prep constructions, the VP 
complement becomes an NP rather than a PP in such 
constructions. Accordingly, null – prep in L2 
development displays a preliminary stage when learners 
form wh-questions by binding construals rather than wh-
movement. Klein and Casco (1999) point out that L2 
learners optionally select null – prep in wh-questions 
well up to the advanced level. Of course, the number of 
correct instances of preposition stranding and 
preposition pied- piping rises as general proficiency 
increases. Robust evidence of optional null-prep 
exhibited in both adjuncts and arguments is claimed to 
provide counterevidence to Dekydspotter, Sprouse and 
Anderson’s (1998) analysis. Refuting Dedydspotter, 
Sprouse and Anderson's analysis of preposition 
incorporation, Klein and Casco rationalize that as 
preposition stranding is quite a rare phenomenon in 
most languages of the world, L2 learners’ prior 
exposure to L1 usually leads to a bias against 
preposition pied – piping. Instead, L2 learners attempt 
null – operator movement, i.e., movement of less 
material (an NP out of PP) that is more economical. 
This analysis readily permits null- prep as an interim 
strategy for adjuncts as well as arguments.  
Lakkis and Abdel Malak (2000) conducted a study to 
examine the extent to which 55 Arab students enrolled 
in the University Orientation Program (UOP) at the 
American University of Beirut (AUB) rely on their L1 
prepositional knowledge in acquiring an understanding 
of prepositional usage in English. A 40 – item test was 
constructed at the end of one semester. The collected 
and analyzed data were categorized into three areas: 
structures in which the verb in one language takes a 
preposition and in the other does not; structures that use 
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a different preposition in the two languages and 
structures in which more than one preposition in one 
language was possible in the same place in the other 
language.  
The researchers concluded that in the case of 
prepositions, students rely on transfer from L1 to L2 to 
judge the appropriate usage of prepositions. Thirty-two 
subjects, for example, used the preposition that is closer 
to Arabic when two prepositions in English are possible, 
twenty-two corrected the errors when verbs that use 
different prepositions in L1 and L2 were in structures 
with the corresponding L1 prepositions and a small 
number corrected the errors when verbs that do not take 
prepositions in the Arabic equivalent were used in 
structures without prepositions. The data show that 
students' continuous exposure to correct prepositional 
usage allows them to master these structures (verb + 
preposition) since the frequency of occurrence of a 
structure promotes the correct usage of prepositions. 
In her study of the acquisition of English prepositional 
verbs by Japanese EFL learners, Kao (2001) further 
examines Klein’s (1995b) report that preposition 
stranding is the generally preferred form and her 
account that may be due to “the frequency of 
preposition stranding in formal language and the 
potentially marked nature of pied-piping in English”. 
Kao also points out that L2 learners attempt preposition 
stranding because they choose changing one place 
(resulting in preposition standing) rather than two 
(resulting in preposition pied – piping). It is worth 
mentioning that Kao warns that Klein’s (1995b) 
findings should be interpreted with caution since her 
targeted sentences raise the possibility of preposition 
stranding. Her relative clauses all include the 
complementizer that instead of the wh-pronouns. As the 
subjects have only been required to correct the 
sentences, they have been free to change one place (PS) 
or two (PiP). It is naturally expected that the subjects 
favor a minimal correction (inserting a preposition 
leading to preposition stranding PS) over a two-step 
process (inserting a preposition and changing that to a 
relative pronoun leading to preposition pied – piping 
(PiP).   
Accordingly, Kao (2001) intended to replicate Klein’s 
(1995b) study to verify her claims. She included relative 
pronouns rather than that in her relative clauses to avoid 
the pitfall in Klein’s study. The results of her study 
evidences instances of null-prep constructions though to 
a far lesser degree than those of Klein’s study. In 
addition, preposition stranding turned out to be the 
preferred option and the subjects showed the preference 
by rejecting even correct preposition pied-piping 
sentences in favor of preposition stranding. Kao found 
that five out of six grammar references used by 
Japanese students recommend them to leave the 
preposition at the end of the sentence when the 
relativized NP is the object of a preposition although 
both preposition stranding and preposition pied – 
piping are introduced in such books. These grammar 

references generally state that the wh-word/ phrase 
should be placed at the beginning of the sentences in the 
case of wh-questions. Kao points out that some L2 
learners may avoid preposition pied – piping because it 
may seem to violate the grammar rule taught in the 
grammar books. This idea is indeed supported by the 
results of an ad hoc follow – up test given to the 
subjects different from those who took part in the main 
experiment. Kao also referred to Sharwood – Smith’s 
(1980, 1993) distinction between “consciousness 
raising” and “input enhancement” which is related to 
the input / intake dichotomy. The former implies that 
the learner’s mental state is altered by the input; that is, 
all input becomes intake and the latter, on the other 
hand, implies only that certain features of language 
input can be made salient to learners. Koa comments 
that as the results of Sharwood – Smith’s show, 
although formal instruction is intended to help the 
learners acquire a rule (e.g., prepositional verbs and 
their co-occurrence restrictions or wh-question 
formation), the product the learner takes away is the 
presumably preferred construction: preposition 
stranding. Accordingly, Kao highlights the effect of 
instruction on the learner’s performance in the second 
language.  
Kallmeyer and Scheffler (2004) propose an analysis for 
preposition stranding and preposition pied-piping of 
wh-questions that takes into account syntax and 
semantics of these problematic constructions. They are 
problematic since they violate the Condition on 
Elementary Tree Minimality (CETM). A completely 
different analysis of preposition stranding and 
preposition pied-piping constructions that has been 
further pursued for semantics in Kallmeyer (2003) is the 
possibility to start from the wh-word, to adjoin first all 
material inside the NP that embeds the wh-word and 
then adjoin the main verb of the question. This works 
for preposition pied-piping and preposition stranding 
cases. The analysis Laura proposes is consistent with 
the proposals made by Chung-hye (2002) for simple wh-
questions and relative clauses. 
As it was discussed above, extensive investigations 
done on the acquisition of English prepositional verbs 
and their related constructions: preposition pied – 
piping (PiP) and preposition stranding (PS) have 
generally produced mixed results. Specifically, the three 
most recent investigations, Dekydspotter, Sprouse and 
Anderson (1998), Klein and Casco (1999) and Kao 
(2001) have made rather contradictory claims about the 
issue of the development of preposition pied – piping 
and preposition stranding at which some L2 learners 
show evidence of null – prep constructions. In an 
attempt to resolve the controversies above, this study 
intended to further investigate the issue of the 
development of preposition pied – piping and 
preposition stranding in the Jordanian EFL 
interlanguage grammar. It was attempted to see how the 
Jordanian EFL learners’ interlanguage grammar would 
compare with that of other L2 learners discussed in the 
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literature. In other words, the present study was 
conducted to specifically find out whether the null-prep 
phenomenon is significantly observed in the Jordanian 
EFL learners’ interlanguage grammar and whether the 
development of preposition pied-piping and preposition 
stranding in relative clauses (RCs) and wh-questions 
would differ. Further investigation of the results may 
hopefully help to resolve the controversies. The present 
study specifically attempted to answer the following 
questions: 
1. a. Do Jordanian EFL learners show evidence of 

null – prep in relative clauses and / or wh – 
questions ? 

 b. How does the interlanguage grammar of 
Jordanian EFL learners at various levels of 
proficiency differ in terms of null – prep 
constructions ? 

2. a. Are there any differences between wh-
questions and relative clauses in terms of the 
emergence of preposition pied – piping and/or 
preposition stranding and null – prep 
constructions ? 

 b. How does the interlanguage grammar of 
Jordanian EFL learners at various levels of 
proficiency differ in terms of the emergence of 
preposition pied – piping and/or preposition 
stranding and null – prep constructions ? 

3.  Do Jordanian EFL learners show evidence of 
null – prep in adjuncts and/or arguments ? 

Method  
Subjects  
A total of 76 Jordanian EFL learners studying at Al-Isra 
Private University Language Center during the summer 
session of 2003-2004 constituted the subjects of the 
present study. The main body of the students at the 
Language Center studies English courses ranging from 
(English 099) to (English 102). The study subjects’ 
performance was matched against the contents of the 
textbooks they were studying during the above – 
mentioned session, i.e., Pre – intermediate Matters 
(Eng. 099) Intermediate Matters (Eng. 101) and Upper 
intermediate Matters (Eng. 102) (Bell & Gower, 1993). 
Pre – intermediate Matters is aimed specifically at pre – 
intermediate level learners (level 1), Intermediate 
Matters is aimed specifically at intermediate level 
students (level 2) and Upper intermediate Matters (level 
3) builds on the integrated, balanced approach 
established in Intermediate Matters with an emphasis on 
meeting the needs of higher level learners through 
content, grammar, pronunciation and writing. As one of 
the objectives of the present study was to compare the 
performance of Jordanian EFL learners at different 
proficiency levels, namely, low, mid and high groups, 
sampling was carried out in the following way: The 
subjects of the study were selected from levels 1 (N = 
28), 2 (N = 28) and 3 (N = 20) which best represented 
the above-mentioned levels of proficiency respectively. 
It is worth mentioning that the low, mid and high groups 

had already been exposed to the grammatical 
constructions under study, i.e., preposition pied – piping 
and preposition stranding. From among all classes at 
levels 1, 2 and 3, two classes were randomly selected 
and the instrument utilized in the present study was 
administered to all the students in each class. 

Materials and Procedures  
The present study instrument for data collection 
comprised a grammaticality judgement and correction 
of individual sentence task. A total of 8 pairs of verb + 
preposition (V + P) were tested in the task: concentrate 
on, run into, belong to, pay for, laugh at, talk to, 
apologise to and look after. Each verb was initially 
presented in a declarative sentence to test the 
subcatagorization knowledge of the subjects. In 
addition, two sentences were developed for each verb: 
one with a related wh-question and the other with a 
relative clause each with a prepositional verb to check 
the differences between the two constructions. Thus, 
there was a corpus of 24 targeted sentences, but there 
was also an equal number of correct instances of 
preposition stranding (PS) and preposition pied-piping 
(PiP). In addition, 12 correct sentences and an equal 
number of incorrect ones were included as filler 
sentences (see Appendix). It is worth mentioning that in 
all the targeted sentences the obligatory preposition was 
omitted as shown in (8 i-iii): 
22 i: This man usually looks these children 

while their mother is in hospital. 
 ii: Which children does this man look while 

their mother is in hospital? 
 iii: These are the children who(m) this man 

usually looks while their mother is in 
hospital. 

The present study subjects were asked to judge the 
acceptability of the items. In case a sentence was judged 
unacceptable, the subjects were required to correct it, 
for instance, inserting a preposition in the target 
sentences. Acceptance of the declarative sentence with 
no preposition suggested that the subject did not have 
the subcategorization knowledge for the verb and 
his/her responses to the wh-question and relative clause 
constructions did not count. However, if a subject 
rejected the declarative sentence and inserted the 
missing preposition, then his/her responses to the wh-
question and the relative clause constructions were 
further analyzed as he/she appeared to possess the 
required subcategorization knowledge for the 
prepositional verb. That is, this particular subject knows 
that the verb in this instance requires a prepositional 
phrase (PP) complement. In the case of wh-question 
and relative clause constructions, acceptance of the 
sentence would be considered as a null-prep response. 
Alternatively, the result of rejecting the sentence in the 
test and inserting the preposition in the initial position 
of the relative clause was considered as preposition 
pied-piping (PiP) and rejecting the sentence in the test 
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and inserting the preposition in a clause final position 
was considered preposition stranding (PS).  
With regard to the validity of the instrument of the 
present study, the items of the instrument were prepared 
by the researcher. Then they were checked by four 
faculty members from both the English Language 
Department and the Langugae Center and four faculty 
members from the Faculty of Education at Al-Isra 
Private University. Their comments and 
recommendations were taken into consideration and the 
items of the instrument were duly modified. 
As for the reliability of the instrument of this study, 
the grammaticality judgement and correction of 
individual sentence task was administered to a sample 
of forty Jordanian EFL learners chosen from the 
population of the study. Learners were tested, then 
retested after two weeks. Pearson's method was used to 
work out the reliability between the means of the 
learners' test and retest. The reliability coefficient was 
0.85. 
Results  
Results related to questions 1a and 1b:  
1. a. Do Jordanian EFL learners show evidence of 

null – prep in relative clauses and / or wh – 
questions ? 

 b. How does the interlanguage grammar of 
Jordanian EFL learners at various levels of 
proficiency differ in terms of null – prep 
constructions ? 

The present study results in terms of the emergence of 
the null-prep phenomenon in both wh-questions and 
relative clauses across the three proficiency groups, i.e., 
the low, mid and high groups appear in Table (1).  
Table (1): Null-prep Results by Subjects’ Proficiency 
Level  

Prof. 
Level 

No. of 
Subj. 

No. of 
Subcat 

Null-prep 
Wh-Q No.  

% 

Null-prep 
Relat. No.  

% 
Low 28 70/224 46 (65.7) 53 (75.7) 
Mid 28 110/224 59 (53.6) 68 (61.8) 
High 20 98/160 36 (36.7) 42 (42.9) 
Total 76 278/608 141 (50.7) 163 (58.6) 

Note: Prof. = proficiency: Sub. = subjects;      
Subcat. = correctly subcatogorized declaratives  
Wh-Q = Wh-questions;    Relat. = relative clauses  
Table (1) shows that although the subcategorization 
knowledge, i.e., knowledge that a particular verb in a 
particular sentence requires a particular prepositional 
phrase (PP) complement, of the Jordanian EFL learners 
increases with their proficiency, the interlanguage 
grammar of the subjects who possess the relevant 
subcategorization knowledge at the three levels of 
proficiency reveals null-prep. The low group accurately 
subcategorized 70 declarative sentences. However, they 
accepted 65.7 and 75.7 percent of the corresponding wh-
questions and relative clauses, respectively without the 
preposition. The mid group accurately subcategorized 
110 declaratives. Yet, they accepted 53.6 and 61.8 
percent of the wh-questions and relative clauses without 
the preposition. The high group who had accurately 

subcategorized 98 declaratives accepted 36.7 percent of 
the wh-questions and 42.9 percent of the relatives 
without the preposition.  
The percentages in Table (1) apparently indicate that the 
occurrence of null-prep in relative clauses (58.6%) is 
greater as compared with wh-questions (50.7%) . This 
shows that the null-prep phenomenon can be similarly 
observed in both relative clauses and wh-questions, 
hence providing a positive answer to the study question 
1 a posed earlier. Regarding question 1 b, the 
occurrence of null-prep seems to decline as the 
proficiency level increases (wh-questions: Low = 
65.7%, Mid = 53.6% and High = 36.7%; relative 
clauses: Low = 75.7%, Mid = 61.8% and High = 42.9%, 
hence providing a positive answer to question 1b.  
Results related to question 2a:  
Are there any differences between wh-questions and 
relative clauses in terms of the emergence of 
preposition stranding and/or preposition pied-piping 
and null-prep constructions ?  
Null-prep, preposition pied-piping and preposition 
stranding results in wh-questions and relative clauses 
are displayed in Table (2). 
Table (2): Null-prep, Preposition Pied – piping and 
Preposition Stranding Results in Wh-questions vs. 
Relative Clauses  

Structure Null-prep (%) PiP (%) PS (%) 
Wh-Q. 50.7 22.5 26.8 
Relat. 58.6 18.9 22.5 

Further examination of the results in Table (2) shows 
evidence of null-prep in both wh-questions and relative 
clauses (50.7% and 58.6%, respectively) despite correct 
subcategorization knowledge indicated in the 
corresponding declaratives. The results also suggest that 
in both constructions, i.e., wh-questions and relative 
clauses Jordanian EFL learners favor preposition 
stranding (wh-questions: 26.3% and relative clauses: 
22.5%) over preposition pied-piping (22.5% in wh-
questions and 18.9% in relative clauses), hence 
providing a positive answer to question 2a.  
Results related to question 2b:  
How does the interlanguage grammar of Jordanian EFL 
learners at various levels of proficiency differ in terms 
of the emergence of preposition stranding and/or 
preposition pied-piping and null-prep constructions ?  
Table (3) displays the differences among the three 
proficiency groups in terms of the emergence of null-
prep, preposition pied-piping and preposition stranding. 
Table (3): Results of Wh-questions vs. Relative Clauses 
by Proficiency Level 

Null-prep % PiP % PS % Prof. Level Wh-Q. Relat. Wh-Q. Relat. Wh-Q. Relat. 
Low 65.7 75.7 8.6 6.1 25.7 18.1 
Mid 53.6 61.8 18.3 15.1 28.1 23.1 
High 36.7 42.9 22.3 20.1 41 37 

As shown in Table (3), null-prep forms a stage of 
development at the three proficiency levels tested prior 
to the acquisition of preposition pied-piping and/or 
preposition stranding in both wh-questions (Low: 
65.7%; Mid: 53.6%; High: 36.7%) and relative clauses 
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(Low: 75.7%; Mid 61.8% and High: 42.9%). However, 
null-prep gradually diminishes in both constructions, 
i.e., wh-questions and relative clauses as proficiency 
increases. Table (3) apparently indicates that the rise in 
the use of both preposition pied-piping and preposition 
stranding and the fall in the rate of null-prep generally 
occur more in wh-questions than relative clauses, except 
for preposition stranding in the high group, hence 
providing a positive answer to study question 2b.  
To further examine whether particular V + P 
combinations restrict the preference of preposition pied-

piping, wh-questions and relative clauses were analyzed 
across individual (V + P)s, i.e., concentrate on, run into, 
belong to, pay for, laugh at, talk to, apologise to and 
look after including preposition stranding and null-
prep. The results appear in Tables (4) and (5). Table (4) 
depicts the study subjects’ responses within correct 
subcategorization for each V + P, i.e., a particular 
subject knows that a particular verb in an instance 
requires a prepositional phrase (PP) complement in wh-
questions.  

Table (4): Subjects’ Responses within Correct Subcategorization for each V + P in Wh-questions NNS (N = 76) 
Correct Subcat. 
Number correct 

Responses within  
Null-resp. 

Correct PS Subcategorization 
PiP 

V + P 

N % N-resp. % N-resp. % N-resp. % 
concentrate on  70 92.1 6 8.6 63 90.0 1 1.4 
run into 50 65.8 5 10.0 45 90.0 0 0.0 
belong to 66 86.8 8 12.1 56 84.8 2 3.0 
pay for 65 85.5 10 15.4 53 81.5 2 3.1 
laugh at  43 56.6 11 25.6 31 72.1 1 2.3 
talk to 59 77.6 11 18.6 46 78 2 3.4 
apologise to 63 82.9 8 12.7 53 84.1 2 3.2 
look after 67 88.2 3 4.5 62 92.5 2 3.0 

Note: 
V + P = verb + preposition; NNS = non – native speakers of English; correct subcat. = correct subcategorization for 
each V + P in declaratives; N – resp. = number of responses 
Table (4) shows that particular V + P combinations, i.e., 
concentrate on, run into, belong to, pay for, laugh at, 
talk to, apologise to and look after do not restrict the 

subjects’ preference for preposition stranding in wh-
questions.  

Table (5): Subjects’ Responses within Correct Subcategorization for each V + P in relative clauses NNS (N = 76) 
Correct Subcat. 
Number correct 

Responses within  
Null-resp. 

Correct PS Subcategorization 
PiP 

V + P 

N % N-resp. % N-resp. % N-resp. % 
concentrate on  70 92.1 6 8.6 59 84.3 5 7.1 
run into 50 65.8 12 24.0 35 70 3 6.0 
belong to 66 86.8 7 10.6 45 68.2 14 21.2 
pay for 65 85.5 4 6.2 50 76.9 11 16.9 
laugh at  43 56.6 4 9.3 25 58.1 14 32.6 
talk to 59 77.6 10 16.9 44 74.6 5 8.5 
apologise to 63 82.9 8 12.7 43 68.3 12 19.0 
look after 67 88.2 4 6.0 49 73.1 14 20.9 

Note: 
V + P = verb + preposition; NNS = non – native speakers of English; correct subcat. = correct subcategorization for 
each V + P in declaratives; N – resp. = number of responses  
Table (5) shows that particular V + P combinations do 
have some effect on relative clauses. It appears that 
particular lexical items, (e.g., 32.6% for laugh at) evoke 
much more preposition pied-piping than others (e.g., 
concentrate on or run into). This only occurred in 
relative clauses.  
Results related to question 3:  
Do Jordanian EFL learners show evidence of null-prep 
in adjuncts and/or arguments ? 
Table (6): Results of Null-prep in Arguments vs. 
Adjuncts by Proficiency Level  

Prof. Level Arg. (%) Adj (%) 
Low 45 55 
Mid 44 56 
High 42 58 

Table (6) shows the differences among the three 
proficiency groups in terms of the use of the null-prep. 
in both types of complement, i.e., adjuncts and 
arguments (Low: Arg. = 45% Adj = 55%; Mid: Arg. 
44% Adj. = 56%; High: Arg. = 42% Adj = 58%). Further 
examination of the data in Table (6) reveals evidence of 
the null-prep phenomenon in Adjuncts (Adj) as well as 
Arguments (Arg), hence providing a positive answer to 
study question 3. 
Discussion  
It is reported in Table (1) that Jordanian EFL learners in 
the present study evidently omitted the prepositions in 
both wh-questions and relative clauses. Moreover, they 
attempted null-prep constructions even in the high 
proficiency group although the null-prep occurrence 
decreased with the rise in proficiency. This is consistent 
with the findings of earlier research on preposition 
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stranding, preposition pied-piping and the null-prep 
phenomenon (Mazurkewich, 1985; Bardovi-Harlig, 
1987; Klein, 1995a, 1995b; Klein and Casco, 1999; 
Kao, 2001). The occurrence of the phenomenon in the 
subjects’ L2 acquisition attests to null-prep as an 
undeniable stage in L2 acquisition and shows 
irrelevance of null-prep to “language specific input 
factors”. This is in line with the findings of Klein 
(1995a). The subjects may have exhibited null-prep 
constructions because of the contradictory evidence for 
the presence/absence of preposition in their L2 data. 
This is also in line with the findings of Dandan (1968), 
Klein (1992, 1993a, 1995a, 1995b) and Lakkis and 
Abdel Malak (2000). Another possible explanation is 
that the subjects may have attempted null-prep 
constructions just for case of processing or just as a 
communication strategy or they may have processed the 
targeted sentences simply for meaning whether or not 
the sentences are grammatical and not noticed and 
stored the different construction, i.e., null-preposition 
manifest in the L2 data. This justification receives 
support from Erickson’s (1984) experiments; 
VanPatten’s (1990) work and Rastall’s (1994) studies. 
The emergence of the null-prep phenomenon in both 
wh-questions and relative clauses may be attributed to 
the lack of accurate subcategorizational knowledge of 
verbs for their prepositional complements. This 
justification receives full support from Zughoul (1973) 
and Baradovi-Harlig (1987). Tables (2) and (3) reveal 
the emergence of preposition stranding, i.e., the 
insertion of the preposition in a clause final position and 
greater tendency of the subjects in the three proficiency 
groups, i.e., the low, mid and high groups to use it. This 
is in line with the findings of Bardovi-Harlig (1987) 
Klein (1995b) and Kao (2001). In fact, the emergence of 
preposition stranding (PS) and the subjects’ preference 
to use it over preposition pied-piping, i.e., the insertion 
of the preposition in a clause initial position might be 
due to the frequency or salience of stranded 
prepositions in the oral language. This explanation 
receives support from Bardovi-Harlig (1987) and Kao 
(2001). Although the authors of grammar books all 
indicate there are two options when the wh-word/phrase 
is the object of a preposition, they also emphasize the 
importance of having the wh-word at the beginning of 
the sentence. This is why the preposition pied-piping 
option appears to violate the grammar rules for wh-
questions that the present study subjects have been 
taught. It may also be the case that the subjects’ 
familiarity with such rules led them to favor preposition 
stranding (PS) over preposition pied-piping (PiP). 
Therefore, subjects might just try to use the structure 
they are familiar with and avoid the unfamiliar one i.e., 
preposition pied-piping. Once L2 learners are exposed 
to the two options for wh-formation, they may include 
both. This, as reported in the literature, may never 
happen because the general principle for the so-called 
wh-formation overrides the exceptional rule, i.e., 
preposition pied-piping. 

The subjects’ preference for preposition stranding for 
the correction task across the three proficiency groups 
and sentence types, as reported in the literature and 
shown in Tables (4) and (5), is simply because, 
generally speaking, L2 learners rarely, if ever, hear 
preposition pied-piping in the L2 data since it is limited 
to formal or written language. This justification receives 
support from Erickson, (1984). Another possible 
explanation for the study subjects’ preference for 
preposition stranding may be attributed to their early 
and frequent exposure to English constructions with the 
frozen preposition stranding formula, i.e., the insertion 
of the preposition in a clause final position, which draws 
their attention to the stranded prepositions and leads 
them to the preference of preposition stranding.  
The frequency of the stranded prepositions in the 
subjects’ L2 input may propel them to anti-preposition 
pied-piping. This is in line with the findings of Erickson 
(1984) and Bardovi-Harlig (1987). In a similar vein, for 
the purpose of the present study, wh-questions and 
relative clauses were analyzed across individual (V + 
P)s, including preposition stranding and null-prep to 
further determine whether particular (V + P) 
combinations restrict the preference of  preposition 
pied-piping on the part of the subjects. Table (4), for 
example, shows that particular V + P combinations, i.e., 
concentrate on, run into, belong to, pay for, laugh at, 
talk to, apologise to and look after do not restrict the 
subjects’ preference for preposition stranding in wh-
questions. On the other hand, Table (5) shows that these 
factors do have some effect on relative clauses. It 
appears, for example, that particular lexical items (e.g., 
32.6% for laugh at) evoked much more pied-piping than 
others (e.g., concentrate on or run into). Once again, 
this only occurred in relative clauses. Syntactically 
speaking, wh-questions in the present study involved 
only single-clauses while relative clauses are derived 
from a base structure consisting of more than one 
sentence. It is usually a relationship brought about by 
the so-called embedding process. There are, generally 
speaking, two rules (viz., relative pronoun substitution 
and relative pronoun fronting) operating on the relative 
clause construction as in:    
Output of the base: This is the problem (he concentrates 
on the problem) 
Relative pronoun substitution: This is the problem he 
concentrates on which). 
Relative pronoun fronting: This is the problem which he 
concentrates on. 
Another possibility, however, is to front the preposition 
along with its relativized object, as in: 
This is the problem on which he concentrates. This 
possibility makes relative clauses, linguistically 
speaking, more complex than wh-questions. This 
justification is in line with the findings of Bardovi-
Harlig (1987) Han (2002), Kallmeyer (2003) and 
Kallmeyer and Scheffler (2004). Interestingly, in the 
three proficiency groups as shown in Table (3), the null-
prep phenomenon was retained longer in the relative 
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clauses although the gradual reduction in its use co-
occurred with a general rise in the use of preposition 
stranding as well as preposition pied-piping in both wh-
questions and relative clauses. This is consistent with 
Bardovi-Harlig’s (1987) finding which reveals that 
acquiring preposition stranding and preposition pied-
piping in relative clauses is more difficult than in wh-
questions. The fact that the 24 targeted sentences in the 
test included relative pronouns rather than the 
complementizer that as well as the observation of 
similar null-prep phenomenon in both wh-questions and 
relative clauses contradicts Kao’s (2001) view that L2 
learners attempt it because they choose changing one 
place (resulting in preposition stranding (PS) instead of 
two (resulting in preposition pied-piping (PiP).  
However, the results corroborate the minimalists’ view 
that derivations are directed by the economy principles 
and that the most economical option always wins out 
(Klein and Casco, 1999). Since preposition stranding 
involves movement of less material (an NP out of PP) 
than preposition pied-piping (the whole PP), the most 
economical derivation winning the competition is 
preposition stranding. In a similar vein, a comparison 
between the number of preposition stranding and 
preposition pied-piping constructions attempted by the 
subjects in the three proficiency groups, i.e., the low, 
mid and high groups, as shown in Table (3), revealed a 
smooth rise in both wh-questions and relative clauses. 
In addition, instances of preposition stranding 
outnumbered those of preposition pied-piping. 
Interestingly enough, the high group evidenced an 
abrupt increase in the use of preposition stranding in 
both wh-questions and relative clauses, but a sudden 
decrease in the use of preposition pied-piping in both 
constructions. This unexpected fall may be reasonably 
due to the instruction in Jordanian EFL classrooms 
which focuses on the supremacy of preposition 
stranding over preposition pied-piping which may seem 
to violate the grammar rule taught in grammar books, 
i.e., most grammar books recommend students to leave 
the preposition at the end of the sentence when the 
relativized NP is the object of a preposition, or in the 
case of wh-questions, the references generally state that 
the wh-word/phrase should be placed at the beginning of 
the sentences. This explanation is indeed supported by 
the results of an ad hoc follow-up test given to the 
subjects different from the ones taking part in Kao’s 
(2001) main experiment. Another possible explanation 
concerning the unexpected fall in the use of preposition 
pied-piping by the high group is that preposition pied-
piping construction is often felt to be awkward in 
informal English, especially in speech. In addition, the 
L2 learners, particularly, those who show accurate 
responses, and as reported in the literature, indicate that 
preposition stranding is the overwhelmingly preferred 
form, that is, when faced with a wh-question or relative 
construction with an omitted preposition, they correct it 
by inserting the required preposition at the end of the 
clause (resulting in preposition stranding (PS). It is also 

possible that the potentially marked nature of 
preposition pied-piping in English and the frequency of 
preposition stranding in informal language lead L2 
learners to anti-preposition pied-piping. These two 
justifications receive support from Klein (1992, 1993a, 
1995a, 1995b) and Lakkis and Abdel Malak (2000).  
Table (6) shows that the three proficiency groups in the 
present study attempted null-prep in both types of 
complement, i.e., adjuncts and arguments rather 
similarly (Low: Arg = 45% Adj = 55%; Mid: Arg = 44% 
Adj 56%; High = Arg 42% Adj = 58%). This reflects no 
distinction between the two constructions as far as the 
null-prep phenomenon is concerned. Interestingly 
enough, this study finding is consistent with Klein and 
Casco’s (1999) analysis which casts doubt on the 
speculated contrast between adjuncts and arguments. 
Additionally, and more importantly, it is possible that 
null-prep attempted by the subjects is a consequence of 
null-operator movement operating similarly in both 
complement types. It is worth mentioning that null-
operator movement implies that the V + P complement 
becomes an NP rather than a PP in null-prep 
constructions, which readily permits null-prep as an 
interim strategy for adjuncts as well as arguments. This 
is indeed supported by the results of Klein and Casco’s 
(1999) analysis.  
Conclusion 
In conclusion, the results of the present study reveal that 
the so-called null-prep phenomenon occurs in the 
subjects’ L2 data. Interestingly, the occurrence of this 
phenomenon decreased with the rise in proficiency 
across the three proficiency groups, i.e., the low, mid 
and high groups. Another interesting finding is that the 
subjects favor preposition stranding, i.e., the insertion 
of the preposition in a clause final position over 
preposition pied-piping, i.e., the insertion of the 
preposition in a clause initial position in the 24 targeted 
sentences which were declaratives, related wh-questions 
and relative clauses, each with the obligatory 
preposition omitted. A comparison between the number 
of preposition stranding (PS) and preposition pied-
piping (PiP) constructions attempted by the subjects in 
the three proficiency groups showed a smooth rise in 
both wh-questions and relative clauses. Instances of 
preposition stranding outnumbered those of preposition 
pied-piping. Additionally, and more importantly, null-
prep was retained longer in relative clauses although the 
gradual reduction in its use co-occurred with a general 
increase in the use of preposition stranding and 
preposition pied-piping in both wh-questions and 
relative clauses. Interestingly enough, the null-prep 
phenomenon occurred rather similarly in the two types 
of complements, i.e., adjuncts and arguments. As such, 
the results of the present study reveal how particular 
pairs of verb + preposition (V + P), for example, 
concentrate on, run into, belong to, pay for, laugh at, 
talk to, apologise to and look after are taught in 
Jordanian EFL classrooms. It is suggested that 
Jordanian EFL classroom learners receive more 
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comprehensible L2 data for the purpose of their L2 
“consciousness-raising / input enhancement” as used by 
Sharwood Smith (1980, 1993). This suggests that in a 
formal Jordanian EFL classroom, learners’ attention is 
to be directed to specific formal features of language 
within meaning-oriented activities (e.g., prepositional 
verbs and their co-occurrence restrictions or wh-
question formation) with the goal of developing 
increased grammatical accuracy. Conscious attention / 
“attention-drawing” activity, for instance, pointing out 
that concentrate always takes a particular preposition, 
namely, on or analyzing the internal structures of 
various prepositional phrases along with fine-tuned 
comprehensible L2 input certainly affects Jordanian 
EFL classroom learners’ performance which is 
measured in this study. It is suggested that these two 
learning strategies or options are ‘taught’ or 
‘encouraged’ in Jordanian EFL classrooms. The product 
the Jordanian EFL learners come up with is the 
seemingly preferred construction(s), for instance, 
preposition stranding i.e. the insertion of the preposition 
in a clause final position and/or preposition pied-piping, 
i.e. the insertion of the preposition in a clause initial 
position. 
Since students rely on transfer of prepositions from L1 
and L2 to judge the appropriate prepositional usage as 
concluded by Lakkis and Abdel Malak's (2000) study, it 
is advisable to use their L1 knowledge of prepositions 
for structures that use equivalent prepositions in both L1 
and L2. On the other hand, instructors of English whose 
L1 is Arabic should point out the differences between 
L1 and L2 to their students whenever there are verbs or 
expressions in the L1 and L2 that have different 
structures that take prepositions or that have no 
equivalent in one of the languages. The instructors of 
English should call the students' attention whenever 
there is a rule that simplifies the prepositional usage. In 
addition, instructors need to explain the differences 
when more than one preposition is possible for the same 
verb. To allow students to master (verb + preposition) 
structures, instructors must continuously expose them to 
correct prepositional usage since the frequency of 
occurrence of a structure promotes the correct usage of 
the preposition. 
In the case here, Jordanian EFL teachers may encourage 
their learners to memorize and practice or suggest that 
they memorize and practice the so-called V+P 
sequences or English prepositional verbs as a whole. 
Evidence for the operation of the memorization as well 
as practice strategy comes from Jordanian EFL learners' 
performance in the examinations and from their errors 
as well. The EFL teacher should be on the alert for the 
errors of his learners in English prepositional verbs, 
especially for the recurrent ones. These can be listed and 
corrected through practice arranged by the teacher at an 
appropriate phase of each English lesson. In language 
learning, there is no substitute for practice. Constant 
practice of English prepositional verbs on the part of 

Jordanian EFL learners and their EFL teachers should 
occupy adequate class time. 
The acquisition of the English prepositional verbs, as 
the results of the present study show, is an area of 
particular difficulty in English for Jordanian EFL 
learners because learning such verbs involves 
considerable costs in memorization and storage of 
information. It is advisable, in this respect, to recycle 
English prepositional verbs continuously, i.e., they 
should re-appear again and again in different contexts, 
but with increasing depth or in terms of their value, i.e., 
more useful English prepositional verbs should come 
before less useful ones, their frequency of use, i.e., the 
more frequent the English prepositional verb, is, the 
more useful it is, their closeness to the immediate 
environment of Jordanian EFL learners and their 
complexity, i.e., simpler English prepositional verbs 
should come before more complex ones in the same 
syllabuses.  
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Appendix: Test Sentences  
I. Target Sentences (Ungrammatical)  
The targeted sentences in this part are declaratives, 
related wh-questions and relative clauses, each with a 
prepositional verb. The (targeted) sentences are 
presented, however, with the obligatory preposition 
omitted. Eight pairs of verb + preposition (V + P) are 
tested: concentrate on, run into, belong to, pay for, 
laugh at, talk to, apologise to and look after. Thus, the 
corpus consists of 24 targeted sentences. 
1. He usually concentrates this particular problem. 
2. Which problem does he usually concentrate ?  
3. This is the problem which he usually concentrates. 
4. Mary ran a handsome fellow two days ago. 
5. Which fellow did Mary run two days ago ? 
6. This is the fellow who(m) Mary ran two days ago. 
7. This coat belongs that man. 
8. Which man does this coat belong ? 
9. This is the man who(m) this coat belongs. 
10. He always pays his evening meal. 
11. Which meal does he always pay ? 
12. The evening meal is the meal which he always 

pays. 
13. They are laughing the comic strips. 
14. Which strips are they laughing ? 
15. These are the strips which they are laughing ? 
16. He usually talks this lady. 
17. Which lady does he usually talk ? 
18. This is the lady who(m) he usually talks. 
19. He apologised that old man this morning. 
20. Which man did he apologise this morning ? 
21. This is the man who(m) he apologised this 

morning. 
22. This man usually looks these children while their 

mother is in hospital. 
23. Which children does he usually look while their 

mother is in hospital. 
24. These are the children whom(m) he usually looks 

while their mother is in hospital. 
II. Preposition Stranding (PS) (Grammatical) 
The corpus also includes an equal number of correct 

instances of preposition stranding and preposition 
pied-piping: 

1. This car crashed into this wall. 
2. Which wall did this car crash into ? 
3. This is the wall which this car crashed into. 
4. He shouted to this man from the other side of the 

street. 
5. Which man did he shout to from the other side of 

the street ? 
6. This is the man who(m) he shouted to from the 

other side of the street. 
7. He writes to this lady from time to time. 
8. Which lady does he write to from time to time ? 
9. This is the lady wh(om) he writes to from time to 

time. 
10. He is interested in this type of work. 
11. Which type of work is he interested in ? 
12. This is the type of work which he is interested in. 

III. Preposition Pied – piping (PiP) (Grammatical)  
1. This bus collided with this car. 
2. With which car did this bus collide ? 
3. This is the car with which this bus collided. 
4. The students are worrying about the English exam. 
5. About which exam are the students worrying ? 
6. This is the exam about which the students are 

worrying. 
7. He is talking about his favorite topic of 

conversation now. 
8. About which topic of conversation is he talking 

now ? 
9. This is the topic of conversation about which he is 

talking now. 
10. Rami went into that house ten minutes ago. 
11. Into which house did Rami go ten minutes ago ? 
12. This is the house into which Rami went ten minutes 

ago. 
IV. Filler Sentences (Grammatical)  
In addition, the corpus included 12 correct sentences as 
filler sentences.  
1. Ali saw his next door neighbour two days ago. 
2. Who did Ali see two days ago ? 
3. This is the neighbour Ali saw two days ago. 
4. The lady was reading this interesting magazine. 
5. Which magazine was this lady reading ? 
6. This is the magazine the lady was reading. 
7. The guest arrived the other day. 
8. Which day did the guest arrive ? 
9. That is the day the guest arrived. 
10.   This university graduated 350 students last year. 
11. Which year did this university graduate 350 

students? 
12. This is the year that this university graduated 350 

students. 
V. Filler Sentences (Ungrammatical) 
The following incorrect filler sentences are 
ungrammatical for reasons other than prepositions.  
1. They is leaving for Madaba next week. 
2. Did they left for Madaba last week ? 
3. Which city they leave last week ? 
4. My wife are making the bed in the bedroom. 
5. What is your wife making it in the bedroom ? 
6. Did your wife made the bed in the bedroom ? 
7. Sami are buying a shirt for his brother. 
8. What did Sami bought for his brother ? 
9. Did Sami bought a shirt for his brother ? 
10.  I watch the semi-final football match on television 

last night. 
11.  Which match did you watched on television last 

night ? 
12.  Did you watched the semi-final football match on 

television last night ? 
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Abstract: This study investigated the effect of using English 
language authentic reading materials in teaching English on 
EFL students’ motivation. The sample consisted of two 
eleventh grade sections. One was randomly assigned as the 
control group (37 students) and the other was assigned as the 
experimental group (35 students). Then students’ motivation 
level was measured against a self-reported learner motivation 
questionnaire. The data were analyzed via factorial ANOVA 
repeated-measures factors and between-groups factors. The 
results of the study revealed a significant increase in the EFL 
students’ motivation across time in both of the experimental 
and control groups. Moreover, the results revealed significant 
differences between the two groups after 12 weeks of 
treatment in favor of the experimental group. Based on the 
results of the study, more studies are recommended to be 
carried out in different situations for a more thorough 
investigation. (Key words: motivation, authentic materials & 
non-authentic materials, teaching English) 
 

 
 في تدريس القراءة باللغة األصيلةتخدام نصوص القراءة اثر اس

  االنجليزية على دافعية طلبة الصف الحادي عشر
 

  .، كلية التربية، جامعة اليرموك، األردنعبدالله بني عبدالرحمن
  

هدفت هذه الدراسة الى استقصاء اثر اسـتخدام نـصوص القـراءة االصـيلة               :ملخص
 تكونـت عينـة الدراسـة مـن      وقـد .رة دافعيـة الطلبـة  في تدريس اللغة االنجليزية في اثا     

شعبتي حادي عشر تم اختيارهما بالطريقـة العـشوائية العنقوديـة مـن مديريـة التربيـة                
 قيـاس دافعيـة الطلبـة مـن خـالل اسـتبانة اعـدت خصيـصا                 وتم. والتعليم للواء الكورة  

د اظهــر  تحليــل التبــاين المتكــرر فــي تحليــل البيانــات، وقــ   واســتخدم  .لهــذا الغــرض
. التحليــل ازديــادا فــي مــستوى دافعيــة الطلبــة فــي المجموعــه التجريبيــة عبــر الــزمن      

ظهــر فروقــا ذات داللــة بــين المجمــوعتين الــضابطة والتجريبيــة   أ وباإلضــافة إلــى ذلــك
وقـد اوصـت    .  اسبوعا على بـدء الدراسـة      12لصالح المجموعة التجريبية بعد مضي      

الكلمـات  (.لـى مـستويات مختلفـة مـن الطلبـة      المزيد مـن الدراسـات ع  بإجراءالدراسة  
  )الدافعية، المادة األصلية وغير األصلية، تعليم االنجليزية: المفتاحية

  
Introduction 

Motivation plays a crucial role in the second/ 
foreign language learning. It influences how students 
use the second/foreign language; how much they 
interact with native speakers; how much input they 
receive in the target language; students' achievement; 
students' proficiency level, and how long students 
preserve and maintain the second/foreign language 
skills after language study is over (Oxford & Shearin, 
1994: 12).Over the past few years, ESL (English as a 
second language) and EFL (English as a foreign 
language) researchers have discussed a number of 
motivational concepts and theories (Crooks & Schmidt, 
1991; Dornyei, 1994 and 2001; Tremblay & Gardner 
1995) and suggested two dichotomies of motivation: 
intrinsic/extrinsic and integrative/instrumental. While 
extrinsically motivated learners do something because 
of an external reward that may be obtained, intrinsically 
motivated learners do something because of the rewards 
obtained from the activity itself. Community integrative 
motivation is the positive disposition towards the 
second language group and the desire to interact with 
and even become similar to valued members of that 
community (Dornyei, 2001). Instrumentally motivated 
individuals are motivated if they see language learning 
capacity as having extrinsic benefits such as a job 
opportunity.  
* Faculty of Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
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Brown (1994) categorizes three levels of 
motivation and claimed that learning a foreign language 
requires some or all of the three levels. The three levels 
are global motivation, situational motivation, and task 
motivation. Global motivation refers to the general 
motivation of a person to learn a second or foreign 
language. Situational motivation depends on the 
environmental context in which the second/foreign 
language is being learned. It involves the level of 
comfort or anxiety the learners feel during the learning 
situation, as well as the learners’ willingness to take risk 
and attempt to interact with others. Task motivation, on 
the other hand, refers to learners’ perceptions of the 
relevance of classroom language tasks ((Van Aachen, 
1999: 114). 

Crookes & Schmidt (1991) claim that motivation to 
learn a language has both internal and external features. 
Internal motivation includes four attitudinal factors: a) 
interest in the L2/FL (second/foreign language) based 
on existing attitudes, experience, and background 
knowledge on the learner's part; b) relevance that 
involves the perception of personal needs; c) expectancy 
of success or failure; and d) outcomes. In contrast, 
external characteristics are manifest in the learner’s 
behavior when he: a) decides to choose, pays attention 
to, and engages in L2/FL learning; b) persists in L2/FL 
over an extended period of time and returns to it after 
interpretation; and c) maintains a high activity level. 
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One of the main components of foreign language 

learning motivation is the learning situation which is 
made up of intrinsic and extrinsic motives and 
motivational conditions concerning three areas. The first 
area relates to course-specific motivational components 
which are related to the syllabus, the teaching materials, 
the teaching method, and the learning tasks. These can 
be described by four motivational conditions: interest, 
relevance, expectancy, and satisfaction. The second area 
relates to teacher-specific motivational components 
which include the affiliative drive to please the teacher, 
authority type, and direct socialization of student 
motivation (modeling, task presentation, and feedback). 
The third concerns group-specific motivational 
components and includes orientation, norm and reward 
system, group cohesion, and classroom goal structure 
(Dornyei 1994:273). 

The teaching materials of the second/foreign 
language play a vital role in learners' motivations 
(Dornyei, 2001). Therefore, great concern should be 
paid to the process of choosing them. In this regard, 
L2/FL researchers have recently started calling for the 
use of authentic materials; consequently, a considerable 
theoretical discussion is devoted to their role in teaching 
foreign languages and their positive effects on the 
learners’ achievement and motivation (Lin, 2004; 
Abanomey, 2002). Authentic materials which are 
materials written by native speakers for native speakers 
for their life affairs and not specifically designed for 
pedagogical purposes, have been recently recognized in 
many studies to be effective and interesting in teaching 
foreign languages. Compared to specially designed 
textbooks, authentic materials are intrinsically more 
interesting and stimulating (Lee, 1995, Peacock, 1997, 
Shei, 2001). Moreover, authentic materials have been 
claimed to bring learners closer to the target language 
culture and to make learning more enjoyable and more 
motivating (Krasmsch, 1993). Students often show more 
active involvement and participation in learning by 
pursuing what is of personal interest to them. Lee 
(1995) points out that the use of authentic materials has 
become a common practice inside language teaching 
classes because they are interesting, engaging, 
motivating, relevant, and culturally enlightening.  

One of the problems in using authentic materials in 
EFL classes in the past was that such materials and 
resources were not easily available for classroom use. 
The problem no longer exists nowadays because 
English newspapers, magazines, and books are available 
all over the world. Moreover, the World Wide Web has 
become an appropriate tool because it links a wide 
range of websites and provides easy accessibility of 
information based on categories and related features. 
EFL teachers can use many useful resources and items 
related to the students’ interests. 

Although most of the materials on the websites are 
not designed for pedagogical purposes, the World Wide 
Web is flexible and appropriate to facilitate the 

integration of authentic materials in EFL language 
classroom (Besco, 1998; Brandl, 2002; Chun & Plass, 
2000; Walz, 1998). In other words, web authentic 
materials can be obtained and used to motivate students 
to learn. Besides, learners   may foster autonomy and 
life long learning by searching what is interesting for 
them on the internet. 

To conclude, the teaching materials of the 
second/foreign language play a vital role in learners’ 
motivation. Moreover, there is a feeling among many 
EFL researchers that authentic materials might be 
helpful in increasing students’ motivation to learn 
English.  
Review of Literature 

Many researchers claim that authentic materials 
motivate learners in developing all language skills 
because they are intrinsically more interesting and 
stimulating than artificial or non-authentic materials 
(Lee, 1995; Peacock, 1997; Shei, 2001). 

Lin (2002) found that authentic songs had great 
effect on EFL learners’ motivation. He reported that 
English songs were interesting and appropriate to 
students’ proficiency levels. In a doctoral dissertation, 
McCrann (1998) investigated the native English 
speakers’ reading strategies for Japanese and Spanish in 
the United States of America, the researcher found that 
students’ motivation affects their reading strategies.  

Shei (1994) conducted a quasi-experimental study 
in Taiwan to investigate the effect of authentic materials 
on EFL learners’ listening comprehension and attitudes 
towards learning English. After two semesters of 
exposing students to authentic materials, the results 
indicated that the learners had developed positive 
attitude towards authentic English. 

In a study done by Reakes (1990) to investigate the 
effect of authentic materials on communicative 
competence of Fifth Grade students studying the French 
language twenty minutes a day over nine months, the 
results showed no significant gains in communicative 
competence, but they reflected some significant gains 
on a French language attitude questionnaire. 

In another study by Besco (1998), students 
reported that the web based authentic materials were 
more real to them than other instructional materials.  
Further studies were carried out by Gonzalez (1990), 
and Peacock (1997) to investigate the effect of authentic 
materials on learners’ attitudes and motivation. The two 
studies were quasi-experimental ones. The sample size 
ranged from 8 to 22. The two studies revealed no 
statistically significant differences in students’ self-
reported questionnaires on motivations. Nevertheless, 
the students reported that they were more enthusiastic 
and motivated by the use of authentic materials. 
Moreover, Thanajaro (2000) investigated the effect of 
using authentic materials on ESL students listening 
ability and students’ motivation. The results revealed 
that the use of authentic materials in ESL (English as a 
second language) classroom had a positive effect on 
ESL students’ motivation to learn English. 
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Furthermore, in a quasi-experimental study Lin 
(2004) investigated the effect of using web-based 
authentic materials and non-authentic materials on 
motivation and reading achievement of EFL learners in 
two classes at a college in Taiwan. The sample was 102 
students. The students’ motivation level was measured 
against a self-reported learner motivation questionnaire 
as a repeated measure-design. The study was conducted 
over a period of six weeks. Contrary to expectations, the 
results indicated that the motivation levels did not 
change much across time. Even, the non-authentic 
material group showed significantly higher motivation 
than the web-based authentic material group. The 
findings implied that authentic and web-based authentic 
materials did not have a positive effect on EFL learners’ 
motivation. 

As can be inferred, the above reviewed literature 
shows a contradiction in the results of the different 
studies regarding the effect of using authentic materials 
on EFL learners’ motivations. Some studies indicated 
that authentic materials have a better effect than non-
authentic materials; and some did not indicate 
significant differences between the use of authentic and 
non-authentic materials. One study indicated that non-
authentic materials had even a better effect on EFL 
learners’ motivation than web-based authentic materials. 
This contradiction requires more investigation and more 
studies of larger samples of learners and different types 
of authentic materials. The present study is an attempt in 
this direction. 
Statement of the Problem 

This study attempts to investigate the effect of 
using English language authentic reading materials in 
teaching English on EFL students’ motivation. It 
addresses the following question: 
1. Is there any significant difference in motivation 

levels across time between Jordanian EFL students 
who use authentic materials and those who use non-
authentic materials?  

Definition of Terms 
Authentic materials: Materials that are obtained from 

real-life situations without being modified or 
changed for pedagogical purposes (Spence-Brown, 
2002). They are materials written by native 
speakers of a language to be read by other native 
speakers of the same language by various walks of 
life. In this study authentic materials refer to 
English language materials produced by native 
speakers of English for native speakers of English 
and not for pedagogical purposes.  

Non-authentic materials: English language materials 
produced for pedagogical purposes. 

Motivations: Students’ enthusiasm for the materials 
used in class and their active involvement in the 
learning process. 

Research Design and Procedures 
In order to obtain permission to conduct the present 

study, the researcher approached the director of Al-
Kourah Directorate of Education, the principals, and the 

teachers of English of the two schools involved in this 
study. The duration and purposes of the study were 
explained to them. 

Two schools were randomly selected from Al-
Kourah Directorate of Education/Jordan - one Eleventh 
Grade section was randomly chosen from each of the 
two schools. The purpose of the study was explained to 
the students. Then the students signed a consent form to 
agree to have their data included for analysis in the 
study. 

This study is a quasi-experimental one using one 
control group and one experimental group. The primary 
variable was students’ motivation levels. The study was 
conducted over a period of twelve weeks (the beginning 
of October/2004 – end of December/2004), five hours 
per-week, with the group size and membership 
remaining constant. 
The Sample 

The sample of the study consisted of two eleventh 
grade student sections in Al-Kourah Directorate of 
Education chosen randomly using the cluster sampling 
method. One of the two sections was randomly assigned 
as the control group (37 male students) and the second 
section was assigned as the experimental group (35 
male students). Then students’ motivation level was 
measured against a self-reported learner motivation 
questionnaire.  

To decrease the effect of outside factors, the 
experimental and control groups were chosen from two 
different schools using the cluster sampling method. 
There were no homework assignments to be done 
outside the classroom. Moreover, t-test of independent 
samples was also used to ensure the equivalence and 
homogeneity of the two groups (the control group and 
the experimental group) at the beginning of the study 
(results are presented in table 1 below). 
Table 1: Results of T-test of Independent Samples at 
the Beginning of the Experiment 
Group N Mean SD Standard 

Error 
DF T-

value 
Pr>/t/ 

Control 
 
Experimental 

37 
 
35 

3.00 
 
3.15 

1.20 
 
1.19 

0.2349 
 
0.2256 

 
70 

 
-0.63 

 
0.53 

The results of the T-test of independent samples 
show that there was no significant difference between 
the motivation of the experimental group and that of the 
control group (T, 70= -0.63, P= 0.53). This indicates 
that the two groups were equivalent and homogenous 
with regard to their motivation towards foreign 
language learning (FL) before starting the experiments. 
Thus, any significant change in the students’ motivation 
would be attributed to the difference in the teaching 
materials. 
Materials 

The control group used the non-authentic materials 
which Eleventh Grade students’ use in all Jordanian 
public schools. The experimental group used authentic 
materials chosen by the researcher from magazines, 
newspapers, and websites. The materials covered topics 
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like: menus from restaurants on the web, weather, 
advertisements, entertainment such as movies, and food. 

All the materials had been chosen before the study 
started. Then they were given to four Eleventh Grade 
teachers of English, two university professors of TEFL 
(Teaching English as a Foreign Language) and two 
supervisors of English for their comments. Parts of the 
materials were deleted and new ones were added based 
on the experts’ comments. 

The control and the experimental groups were 
taught by their respective English language teachers 
who have a bachelor degree in English and a university 
diploma degree in TEFL. The purpose and the 
procedures of the study were explained for the teachers. 
The teacher of the experimental group was provided 
with the whole module of authentic materials needed for 
his students before the study started.  
Instrument and Data Collection 

This study used a highly structured self-reported 
learner questionnaire (adapted from Peacock, 1997 and 
Lin, 2004). The questionnaire aims to measure the 
levels of motivation generated by the materials used in 
the study. The questionnaire consists of eight questions 
measuring the following components of motivation: 
interest (items 1 & 2), relevance (items 3 & 4), 
expectancy (items 5 & 6), outcome (items 7 & 8), 
learner’s involvement (item 9), and learner’s 
concentration on the learning task (item 10). Each item 
scored from one to eight. Two questions are added to 
the questionnaire to measure the increase in the 
students’ language and culture knowledge during the 
study. 

The questionnaire was completed by both the 
control and experimental groups three times: at the 
beginning of the study (week one), in the middle of the 
study (week six), and at the end of the study (week 12). 
The questionnaire was validated by three TEFL 
professors, three TEFL graduate students, and three 
TEFL supervisors. The reliability coefficient for the ten 
items in the pre-test of the motivation questionnaire was 
85.6%. Moreover, a split-half reliability check was 
conducted to check the internal consistency of the self-
reported motivation questionnaire, correlating total 
scores on five items in part one and five items in part 
two. The reliability coefficient for part one was r = 
78.79% and for part two r = 81.22%. 
Data Analysis 

The collected data were analyzed via factorial 
ANOVA repeated-measures factors and between-groups 
factors using the SAS software to check if there were 
changes in the students' motivation across time, and to 
check if there were significant differences between the 
motivation levels of the control group and the 
experimental group in the two post tests (after six weeks 
and after 12 weeks).  
 
 
 
 

Results  
Table 2: Results of MANOVA Test of the Effect of 
Time and Teaching Materials (authentic and non-
authentic) on the Students’ Motivation across Time. 
Source Value F-value Num 

DF 
Den 
DF 

Pr>F 

Wilks’ 
lambda 

0.67 16.91 2 69 <0.0001 

The results of the MANOVA test show that there 
were statistically significant effects for both time and 
teaching materials on the students’ motivation for 
learning English (Wilks’ Lambda (2, 69) = 0.67, P= 
0.0001). 
Table 3: Repeated Measures Analysis of Variance 
Univariate Test Effect of Group*Time on Students’ 
Motivation 
Source DF Type III 

SS 
Mean 
Square 

F-
Value 

Pr>F 

Time 2 113.59 56.80 95.57 <0.0001 
Time*Group 2 36.16 18.08 30.43 <0.0001 
Error 140 83.20 0.59   

As evident in table 3 there was a statistically 
significant interaction between time and groups 
(experimental group and control group) (F (2,140) = 
30.43, P= 0.0001). For more clarification see figure 1 
below. The results also show that there were significant 
differences between the students' motivation across time 
(F (2, 140) =95.57, P=0.0001). This calls for contrasting 
the students' motivation across time. 
Table 4: Means and Standard Deviation of the 
Interaction between Time and Groups 
Time Control Group 

 
N         X             SD 

Experimental Group 
             __ 
 N          X                SD 

Week 1  37      3.00         1.20 35        3.15             1.18          
Week 6 37        3.35         1.56 35        3.50             1.09 
Week 12 37        3.81         1.12 35        5.70             1.39 
* Means are out of 8 

The means of the two groups in week 1 and week 6 
were very close to each other. Regarding week 12 the 
table shows that the mean score of the experimental 
group (5.70) was greater than the mean score of the 
control group (3.81). 
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Figure 1: Interaction between Time and Groups 

Figure 1 shows that although the motivation of the 
control group and the motivation of the experimental 
group were very close in week 1 and week 6, there was 
a big difference in their motivation in week 12. The 
motivation of the experimental group in week 12 was 
significantly greater than the motivation of the control 
group. 
Effect of Time: 
A: Results of MANOVA Test 

Table 5 below presents the results of MANOVA 
test and exact F statistics for the effect of time on the 
motivation of the students of the control group across 
time. 
Table 5: Results of MANOVA Test of the Effect of 
Time on the Motivation of the Students of the Control 
group across Time 
Statistic Value F-Value Num 

DF 
Den 
DF 

Pr>F 

Wilks’ Lambda 0.47 20.80 2 35 0.0001 
MANOVA test of variance shows that there was a 

significant effect for time on the students' motivation 
(Wilks’ Lambda (2, 35) = 20.80, P= 0.0001). Because 
the results do not present the specific effect of each 
period of time, the repeated measures analysis of 
variance was run in table 6 below. 
B: Results of Repeated Measures Analysis of 

Variance-Analysis of Variance of Contrast 
Variable (Time) of the Control Group. 

Table 6: Contrast Variable: Time 2 with Time 1 
Source DF Type 

III SS 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Mean 1 4.71 4.71 25.41 <0.0001 
Error 36 6.67 0.19   

The comparison of the motivation of the control 
group after six weeks of treatment with their motivation 
at the beginning of the experiment shows that their 
motivation after six weeks of treatment was statistically 
significantly higher than their motivation at the 
beginning of the experiment (F(1,36) = 25.41, P < 
0.0001).  
Table 7: Contrast Variable: Time 3 with Time 1 
Source DF Type III 

SS 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Mean 1 24.81 24.81 23.44 <0.0001 
Error 36 38.12 1.06   

Table 7 shows that the motivation of the control 
group after 12 weeks of treatment was significantly 
higher than their motivation at the beginning of the 
experiment (F(1,36) = 23.44, P < 0.0001).  
C: MANOVA Test of the Effect of Time on the 

Motivations of the Students of the Experimental 
Group across Time 

Table 8: MANOVA Test and Exact F Statistics for the 
Effect of Time on the Motivations of the Students of the 
Experimental Group  
Statistic Value F-Value Num 

DF 
Den 
DF 

Pr>F 

Wilks’ 
Lambda 

0.28 42.98 2 33 <0.0001 

MANOVA test of variance shows that time has a 
significant effect on the students' motivation (Wilks’ 
Lambda (2, 33) = 42.98, P< 0.0001). This requires 
running the repeated measures analysis of variance. 
D: Results of Repeated Measures Analysis of 

Variance-Analysis of Variance of Contrast 
Variable (Time) of the Experimental Group. 
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Table 9: Contrast Variable: Time 2 with Time 1 
Source DF Type III 

SS 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Mean 1 4.11 4.11 25.32 <0.0001 
Error 34 5.53 0.16   
Table 10: Contrast Variable: Time 3 with 1 
Source DF Type III 

SS 
Mean 
Square 

F-Value Pr>F 

Mean 1 227.33 227.33 88.33 <0.0001 
Error 34 87.51 2.57   

As shown in Tables 9 and 10 there were 
statistically significant differences between the 
motivation of the individual students of the 
experimental group across time in favor of time 2 (after 
six weeks) and time 3 (after 12 weeks of treatment). F-
values were (F (1, 34) = 25.32, P<0.0001) and (F (1, 34) 
=88.33, P<0.0001) respectively.  
E: Effect of Groups: Tables 11, 12 and 13 below 

present the results of the repeated measures analysis 
of variance between groups across time 

Table 11: Results of the Analysis of Variance between 
the Two Groups at the Beginning of the Experiment 
(Week 1) 
Source DF Type III 

SS 
Sum  
Square 

F-Value Pr>F 

Model I 0.46 0.46 0.32 0.57 
Error 70 99.35 1.42   
Corrected 
Total 

71 99.80    

The results of the analysis of variance between the 
two groups at the beginning of the study show that there 
were no significant differences between the motivation 
of the students of the experimental group and the 
control group (F(1, 70) =0.32, P=0.57). This means that 
the two groups were equivalent at the beginning of the 
study. 

Table 12: Results of the Analysis of Variance between 
Groups in the Middle of the Experiment (Week 6) 
Source DF Type III 

SS 
Mean  
Square 

F-Value Pr>F 

Model 1 0.38 0.38 0.30 0.58 
Error 70 85.58 1.27   
Corrected 
Total 

71 88.96    

As indicated in table 12 after six weeks of 
treatment, the two groups continued expressing no 
significant differences in their motivation. The results 
show that there was no statistically significant 
difference between the motivation of the experimental 
group and that of the control group (F (1, 70) = 0.30, P 
= 0.68). 
Table 13: Results of Analysis of Variance between 
Groups at the End of the Experiment (Week 12) 
Source DF Type 

III SS 
Mean  
Square 

F-Value Pr>F 

Model 1 64.20 64.20 41.44 <0.0001 
Error 70 108.45 1.55   
Corrected Total 71 172.66    

The results of the analysis of variance between the 
two groups at the end of the study (after 13 weeks of 
treatment) show that there was a significant difference 
between the motivation of the students of the 
experimental group and that of the control group (F(1, 
70) =41.44, P < 0.0001) in favor of the experimental 
group. 
Results Related to Items 11 & 12 

Items 11 & 12 in the questionnaire asked students 
to identify the level of increase in their English 
language knowledge and culture knowledge after 12 
weeks of treatment. Table 14 below presents the means 
and standard deviations of the students’ answers.  

Table 14: Means and Standard Deviations of the Students’ Responses on Items 11 and 12 across Time 
Control Group Experimental Group 

No.  
 

Item 
 

 Six Weeks  
Mean       SD 

12 Weeks  
Mean        SD 

6 Weeks 
X            SD 

12 Weeks 
X         SD 

11 My language knowledge 
increased after using the 
teaching materials. 

3.68         0.95 4.03         0.91 3.71     1.02 5.68     0.98 

12 My Culture Knowledge 
increased after using the 
teaching materials 

3.45        1.18 3.87        1.15 3.68      0.95 5.26        1.02 

The results in table 14 indicate that the mean score 
of the students' responses regarding the increase in their 
language and culture knowledge after six weeks of 
treatment was 3.68 and 3.45 respectively for the control 
group students. For the experimental group, the means 
were 3.71 and 3.68 for the language and culture 
knowledge respectively. Moreover, the results show that 
there were no big differences between the responses of 
the control group and the experimental group. The low 
results, however, show that the students were not 
satisfied with the increase in their language and culture 
knowledge after six weeks of treatment. 

However, the results revealed significant 
differences between the responses of the two groups 
after 12 weeks of treatment. Regarding language 

knowledge, the mean score of the control group was 
4.03 whereas the mean score of the experimental group 
was 5.68. For culture awareness, the mean score was 
3.87 for the control group and 5.26 for the experimental 
group. 

The results also show that the increase in language 
and culture knowledge from week six to week 12 was 
greater for the experimental group than it was for the 
control group. Furthermore, the results indicate that 
there was a big difference between the responses of the 
students of the two groups with regard to the increase in 
their culture knowledge in week 12 in favor of the 
experimental group. 
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Discussion of Results  
The results of the study revealed a significant 

increase in the EFL students’ motivation across time 
(after six and 12 weeks of treatment) in both groups (the 
experimental and control groups). Nevertheless, there 
were no significant differences between the motivation 
of the EFL students of the experimental group and that 
of the control group after six weeks of treatment, but 
there were significant differences between them after 12 
weeks of treatment in favor of the experimental group. 

The increase in the motivation of the students of 
the control group across time might be due to the nature 
of the English language teaching materials of the 
Eleventh Grade which is more related to the students’ 
life in comparison with the teaching materials of the 
previous grades or might be due to the character of the 
teacher, his teaching techniques and his personal ability 
to motivate learners to learn English. The increase in the 
motivations of the students of the experimental group 
across time could be partially attributed to the fact that 
authentic materials are more realistic and more 
interesting than non-authentic materials. 

Although there was an increase in the motivation 
of the students of the two groups across time, the 
increase in the motivation of the students of the control 
group was less than the increase of the motivation of the 
students of the experimental group even after 12 weeks 
of treatment. The results show that there was no 
significant difference between the motivation of the two 
groups after six weeks of treatment. It could be so 
because of the difficulty of the authentic materials 
which might require more time for students to 
understand. Authentic materials usually have more new 
words and phrases than non-authentic materials. 

Nevertheless after 12 weeks of treatment, there was 
a significant difference between the motivation of the 
two groups in favor of the experimental group. This 
indicates that EFL students need time long enough to 
cope with authentic materials with regard to their new 
words, phrases, and the stylistic way of native speakers’ 
writings. The results also indicate that enough exposure 
of students to FL authentic materials increases their 
understanding and makes them more motivated to learn. 
This finding supports Krasmsch (1993) who claims that 
authentic materials bring learners closer to the target 
language culture, make learning more enjoyable and, 
therefore, more motivating. This might be because 
students often reflect more active involvement and 
participate in learning by pursuing what is of personal 
interest to them. 

It can be concluded that based on the findings of 
the study authentic materials tend to motivate learners 
because they are intrinsically more interesting and 
stimulating than artificial or non-authentic materials. 
However, authentic materials are more difficult than 
non-authentic materials as they are real samples of the 
target language. These two characteristics contribute to 
such materials being more interesting, engaging, 

motivating, relevant, and culturally enlightening (Lee, 
1995).  

The increase in the students’ language and culture 
knowledge was disappointing after six weeks of 
treatment for the two groups. For the students of the 
control group, the teaching material among other factors 
might be the reason because as students stated it was not 
interesting. For the experimental group the reason might 
be the difficulty of the authentic material itself. Another 
reason for this low motivation is perhaps because it was 
the first time that the students were exposed to foreign 
culture texts. 

While the increase in the students’ language 
knowledge continued to be disappointing for the control 
group after 12 weeks of treatment, it was satisfying for 
the experimental group. It seems that exposing students 
to authentic materials for a long period of time offers 
them an opportunity to cope with and understand new 
terms, expressions, and native speakers, styles of 
writing and FL ways of social and cultural behavior.  

There was also a better increase in the students’ 
culture knowledge with regard to the experimental 
group in comparison with the control group. This result 
is expected because authentic materials include more 
cultural items and terms than non-authentic materials 
do. 

The results of this study support the findings of Lee 
(1995) Peacock (1997), Shei, (2001), & Lin (2002) and 
contradict those of Gonzalez (1990), Peacock (1997), 
and Mainenti (1997) which might be because the 
samples of these three studies were small.  
Conclusion  

This study revealed that the use of authentic 
materials has advantages over the use of non-authentic 
materials if students are given enough time. The use of 
authentic materials increases students’ motivation and 
their willingness to learn. Exposing EFL students to 
authentic materials increases their language and culture 
knowledge just as well. The results of the study should 
motivate EFL teachers to include authentic materials in 
teaching English as a foreign language.  

Based on the results of this study, more studies are 
recommended to be carried out in different situations for 
further investigation. 
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Appendix A 
Self – Reported Learner Motivation, Language Knowledge, and Culture Knowledge Questionnaire (Adapted 
from Peacock, 1997 & Lin, 2004) 
 
Thank you for your participation in this study. Please complete the following questionnaire with directions preceding 
each section. 
 
Part I: Personal Information 
1. Which group do you participate in? 
     A). Authentic material group                   B). Non-authentic material group 
2. Gender 
     A). Male                                                  B). Female 
Part II: The purpose of this part is to assess your perception regarding the value of the teaching materials used in your 
group; please circle the number on each item to show how you rate the following concepts. For all the items, the higher 
number represents the positive impression about the materials or learning tasks. The lower number represents the 
negative impression about the materials or learning tasks. 
 

No. Concept 8 7 6 5 4 3 2 1 concept 
1 Interesting 8 7 6 5 4 3 2 1 Boring 
2 Exciting 8 7 6 5 4 3 2 1 Dull 
3 Meaningful 8 7 6 5 4 3 2 1 Meaningless 
4 Relevant 8 7 6 5 4 3 2 1 Irrelevant 
5 Easy 8 7 6 5 4 3 2 1 Difficult 
6 Clear 8 7 6 5 4 3 2 1 Confusing 
7 Enjoyable 8 7 6 5 4 3 2 1 Unenjoyable 
8 Satisfying 8 7 6 5 4 3 2 1 Unsatisfying 
9 Personally 

involved 
8 7 6 5 4 3 2 1 Not Involved 

10 High 
Concentration 

8 7 6 5 4 3 2 1 Low 
Concentration 

  
Part III: The following two questions relate to the improvement of your language and cultural knowledge after 
experiencing the materials. 
 
11. My language knowledge increased after using the teaching materials. 
Strongly Disagree     1           2        3        4         5      6       7        8         Strongly Agree 
12. My Culture Knowledge increased after using the teaching materials. 
Strongly Disagree     1           2        3        4         5      6       7        8        Strongly Agree 
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