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دراك الطلبة لبيئة التعلم الصفية في حصص الفيزياء وعالقته بدرجة إ
  معرفة معلميهم بالنظرية البنائية

  
 سمية المحتسب

*  
  
  

10/11/2005 تاريخ قبوله     10/5/2005 تاريخ تسلم البحث

هـدفت الدراسـة الحاليـة إلـى تقـصي مـستوى إدراك طلبـة المرحلـة             :ملخص
 إذا كـان هـذا اإلدراك يختلـف       وفيمـا م الصفية،   التعلة  الثانوية في األردن لبيئ   

باختالف المستوى الدراسي للطلبة وجنسهم ودرجة معرفة المعلم بالنظريـة    
أداتـين،   واستخدمت طالبًا وطالبة،    733شملت عينة الدراسة على      .البنائية
، والثانيـة    هذه الدراسـة   المطورة ألغراض  استبانة بيئة التعلم البنائية      األولى،
تـــم حـــساب متوســـطات عالمـــات فئـــات و.  المعرفـــة بالنظريـــة البنائيـــةاختبـــار
 أجــري اختبــار  كمــا متغيــرات الدراســة وانحرافاتهــا المعياريــة،حــسبالطلبــة 

أظهـــرت النتـــائج مـــستوى متوســـط  ). 3× 2× 2( تحليـــل التبـــاين الثالثـــي 
ــة الـــتعلم الـــصفية، وأن هنـــاك فروقـــ   ــة لبيئـ ــة إحـــصائيًا فـــي  ًاإلدراك الطلبـ  دالـ

تعــزى للمــستوى ) ≥α 0.05( إدراك الطلبــة عنــد مــستوى الداللــة  مــستوى
الدراســي لــصالح األول الثــانوي، وللجــنس لــصالح اإلنــاث، ولدرجــة معرفــة        
المعلــــم بالنظريــــة البنائيــــة لــــصالح الفئــــة البنائيــــة علــــى كــــل مــــن االنتقاليــــة  
والتقليدية، وللتفاعل بين المتغيرات الثالث لصالح طلبـة المعلـم البنـائي مـن               

أوصت الدراسـة بـضرورة مواجهـة أسـباب      و ،اإلناث من الصف األول الثانوي    
 التدني في إدراك فئات الطلبة من الـذكور ومـن طلبـة الـصف الثـاني الثـانوي                  

  .)ادراك الطلبة، التعلم الصفي، النظرية البنائية: الكلمات المفتاحية(
  

  
ن تقييم البيئة الصفية على اهتمام واسع م حاز :خلفية الدراسة

الباحثين التربويين، وذلك لكونها من بين العوامل األساسية التي 
 لمعرفي والمهارياتلعب دوًرا بارًزا في نمو الطلبة في الجانبين 

 & Henderson, Fisher & Fraser 1998; Baek (والوجداني
Choi, 2002ويتمثل هذا الدور في اعتماد ). 1988 أبو صهيون، ؛

داخل الغرف الصفية من عالقات متبادلة النمو على طبيعة ما يحدث 
بين المعلم والطلبة من جانب، والطلبة أنفسهم من جانب آخر، والتي 

 فيها احتياجات الطلبة داخل د محددًا رئيسًا للدرجة التي تلبيتع
لوك الطلبة من سمؤشرًا على كل من   فإنها تعدالصف، ومن ثم
نا تكتسب البيئة من ه .م األكاديمي، من جهة أخرىهجهة، وتحصيل

 المربين على التنبؤ بتحصيل الطلبة تمكينالصفية أهمية خاصة في 
  .المواد الدراسية و والمعلم لمدرسةاوباتجاههم نحو كل من 

  
  

  
 

 Students' Perception of Classroom Learning Environment 
in Physics Lessons & its Relation to Class Level of Study, 

Sex and Teachers' Degree of Knowledge about 
Constructivism Theory 

 

Sumaya El-Muhtaseb,  Faculty of Education, Isra  University, 
Jordan. 

 
Abstract: The aim of this study was to investigate secondary students' 
perceptions of learning classroom environment in physics lessons, and 
to identify the effects of class level, gender and teachers' degree of 
knowledge about the constructivist theory on these perceptions. A 
constructivist learning environment questionnaire was developed for 
the purpose of the study. The sample consisted of (733) students,The 
results showed that the sample mean is in the moderate level of 
conception. Moreover, there was a significant difference in students' 
perceptions regarding class level in favor of the  first secondary class, 
and gender in favor of female students. Regarding the degree of 
teachers' knowledge, the results showed a significant difference 
between the three levels in favor of the constructivist and transitional 
theories. The results also showed, a significant difference regarding 
the interaction between the three variables. Consequently, several 
recommendations were proposed to improve the learning environment 
of the physics lessons.(Keywords: Students' Perception, Classroom 
Learning, Constructivist Theory). 

، تعريفات مختلفةفية في األدب التربوي، وقد عرفت البيئة الص
إذ عرفها . وذلك تبعاًً للتغيرات في النظرة لعمليتي التعلم والتعليم

بالظروف الفيزيقية والنفسية التي ) p:45 ,1996 (والجمل اللقاني
 كونت ما يوفرها المعلم لتالميذه في الموقف التعليمي، وبقدر

ة الصف مناسبة لتوفير  بقدر ما تكون بيئةءمومالجيدة الظروف 
  .خبرات غنية ومؤثرة

 & Khine(كما عرفها ولسون المشار إليه في خيين وتشاو 
Chiew, 2001, p:2 ( ذلك المكان الذي يتفاعل فيه كل "على أنها

من المعلم والمتعلم ويستخدمان فيه أدوات ومصادر معلومات 
  ".متنوعة في سبيل تحقيق أهداف التعلم

 من وجهة النظر البنائية وتوصف بيئة التعلم
Constructivism  بالمعتقدات التي يبنيها األفراد في موقف

اجتماعي عن كل من فرص التعلم والمدى الذي تلعب فيه الشروط 
 ,Lorsbach & Tobin(االجتماعية والفيزيقية كمحددات للتعلم 

1995.(  
وبذلك تتشكل البيئة الصفية من أبعاد مادية وأخرى نفسية 

لتعليم العلوم  األمريكية عية، وقد حددت المعايير الوطنيةواجتما
)National Research Council(NRC), 1996, p:6 ( خصائص

_________________________  
  .، جامعة االسراء، عمان، األردنالعلوم التربويةكلية * 
 .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة ©
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المساحة والمصادر على النحو واألبعاد المادية في جوانب الوقت، 
  :اآلتي

  .فاية الوقت لالستقصاءات الممتدةك -
  .مواقف تعليمية مصممة بصورة مرنة وداعمة لالستقصاءات -
توفر مصادر كافية من المواد واألدوات واألجهزة داخل  -

  .الصف
  ).خبراء ومختصون(استخدام مصادر خارجية  -
  .إشراك الطلبة في تصميم جوانب البيئة المادية -

ما حددت هذه المعايير صفات البيئة النفسية االجتماعية ك
  :للبيئة الصفية على النحو اآلتي

  .مهرات وخب،مههارات ومالطلبة حترام أفكارا -
ر فرص للطلبة لتقرير محتوى إطار عملهم، وتحمل افتو -

  .مسؤولية تعلم أفراد المجموعة
  .دعم التعاون بين الطلبة -
تيسير الحوارات القائمة على فهم مشترك لقوانين الحوار  -

  .العلمي
 .نمذجة المعلم للمهارات واالتجاهات والقيم -

ة أنها لحظ المتتبع للدراسات في مجال رصد البيئة الصفييو
 واستخدمت أدوات عديدة ومتنوعة في ،حازت على اهتمام كبير

معاييرها للتقييم، إال أن القليل منها انطلق من المنظور البنائي 
 ، وقد أظهرت في مجال تقييم إدراكات الطلبة،الستكشاف بيئة التعلم

في مراحل التعليم المختلفة، لجوانب بيئة التعلم الصفية نتائج 
 تقدير مرتفع لجوانب التماسك والمشاركة والتوجه :نهامتنوعة من بي

نحو المهمة من البيئة الصفية لدى طلبة المرحلة الثانوية العليا في 
صفوف العلوم البيئية في المدارس األسترالية لصالح اإلناث مقارنة 

، ولسمات المعلم القيادية )Henderson et al, 1998(بالذكور
لمرحلة ارشدهم لكيفية العمل لدى طلبة وللبيئة التي توفر نماذج ت

 & Waldrip(الثانوية في استراليا، مع تفضيل أكثر لدى اإلناث 
Fisher, 1999( .  

ومن بين الدراسات العربية في مجال تقييم البيئة الصفية 
توصلت إلى أن طلبة جامعة السلطان ) 1998(دراسة للحوسني 

:  وهي بأبعاده الستة مرضيًاقابوس في ُعمان يجدون المناخ الصفي
التركيز على تعلم الطلبة، ومشاركتهم الفعالة، واهتمام المعلم 
بالطلبة، والمناخ غير الودي، والحزم األكاديمي، واالنتماء والبنية 
التنظيمية، كما أشارت نتائج دراسة ألمبو سعيدي والعفيفي 

إلى أن آراء طلبة المرحلة الثانوية بسلطنة عمان عن ) 2004(
مارسات التدريسية المفضلة في حصص الفيزياء كانت أفضل من الم

آرائهم عن الممارسات الواقعية، وأن تقدير اإلناث لهذه الممارسات 
تقدير طلبة الصف كان كانت أعلى، وكذلك ) الواقعية والمفضلة(

كما أشارت . تقدير الصف الثاني الثانويمع األول الثانوي مقارنة 
 أعلى للبيئة الصفية المفضلة رصدت لدى النتائج إلى أن تقديرات

وتتفق هذه النتائج في . الطلبة من ذوي التحصيل المتوسط والمرتفع
جانب تأثر تقدير الطلبة للبيئة الصفية بالمستوى الدراسي للطلبة مع 

في أن تصور  ) Kim & Fisher, 1999( فيشروما توصل إليه كم 

 البنائية من تصور طلبة طلبة الصف العاشر للبيئة الصفية أقرب إلى
   .الصف الحادي عشر

إلى أن جميع خصائص ) 1992(ومحلياً، توصلت األحمد 
توجه المهمة التعليمية نحو واالنتماء، واالنهماك، (المناخ الصفي 

 ،النظام والتنظيموالمنافسة، ودعم المعلم وتشجيعه، والهدف، 
 حسب، )لتجديد واإلبداعاو ضبط المعلموضوح التعليمات، وو

تقدير طلبة الصفوف الثانوية، كانت متوسطة في إيجابيتها، وأن 
خصائص المنافسة، ووضوح التعليمات، ودعم المعلم، واالنتماء 

أن هذه ) 1994(كما وجد الشيخ علي . كانت أكثرها إيجابية
ي مدينة عمان فالخصائص للمناخ الصفي في المدارس الخاصة 

  .ية حسب تقدير الطلبةكانت أفضل منها في المدارس الحكوم
ويلحظ المتتبع للدراسات في مجال تأثير البيئة الصفية في 
نتاجات التعلم أن تحصيل الطلبة يرتفع عندما يتعلمون في بيئة 
صفية مفضلة لهم تتسم بتوفير فرص لالندماج، واالنتماء، ودعم 
المعلم، والتوجه نحو المهمات، والتنظيم، ووضوح التعليمات 

)Fisher, 1986وبذلك تعد البيئة الصفية . )1988 أبو صهيون،؛
 ,Baek & Choi(مؤشرًا تنبؤيًا على التحصيل الدراسي للطلبة 

 موجبة ودالة إحصائيـًا القة ارتباطيةعأن هناك  كما يالحظ .)2002
بين تقدير طلبة المدارس والجامعات لبيئة التعلم واتجاهاتهم نحو 

 ,Fisher ,chiew& Richards, 1996;Marigianti)مواد العلوم 
Fraser & Aldridge, 2001;Henderson et al, 1998 ;Kim & 

Fisher, 1999)، وبين تقدير الطلبة المعلمين للبيئة الصفية 
   .)Khine and Chiew, 2001(واتجاههم لتوفير بيئة صفية جيدة

وبالنظر إلى الدور المهم لممارسات المعلم التدريسية في 
لم الصفية، والى ارتباط هذه الممارسات تصميم بيئة التع

، فإنه من األهمية بمكان التعرف إلى هذه )(NRC,1996بمعتقداته
ألبحاث تشير إلى أن كل من المعلمين والطلبة اف. المعتقدات

المعلمين الملتحقين ببرامج اإلعداد يحملون مجموعة راسخة من 
استراتيجيات المعتقدات عن طبيعة المعرفة، وكيفية تعلم الطلبة، و

 التعليم، تكونت عبر تاريخ –التعليم األفضل المطبقة في بيئة التعلم 
طويل من خبرات التعلم النمطية في مراحل التعليم المتعاقبة 

)Thomas & Pederson, 2001.(  
د شكلت النظرة التقليدية التي يحملها المعلم عن العلم، قو

واقع ويقدم بموجب بوصفه طريقة في اكتشاف الحقائق المطابقة لل
ذلك معرفة صحيحة مؤكدة اعتقادا، ما زال قائما لديهم، بنموذج 

 في تدريس العلوم Transmission Modelالتوصيل 
(Dart,1994).  

قوم التدريس على يلتوصيل الشائع االستخدام اووفق نموذج 
عرض المعلم للحقائق والمفاهيم والتعميمات بشكل مباشر، وعلى 

طبيق بعضها في مواقف عملية، وبحل بعض تكليف الطلبة بت
بصورة منفردة على نشاطات متماثلة لتأكيد وحدة  بالعملوالمسائل 

 مع افتراض أن التعلم األفضل يحدث في الصف األكثر ،التعلم
ما يدل على أن تعليم العلوم م.)Windschitl, 1999, p 753(هدوءًا

بحاث التجريبية  وعن نتائج األ،ما زال بعيدًا عن حركات اإلصالح
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 ،)NRC, 1996(حول قيمة التعلم بالعمل والتعليم االستقصائي 
وعلى أن استخدام النظرية السلوكية ال زال مسيطرًا على األوساط 

 على الرغم من أن هذا المنحى يخلو من أي نموذج يعود ،التعليمية
  ).2001المومني، (إلى الفهم 

بويين في وقتنا لم تعد هذه الصورة للصف مقبولة لدى التر
الحاضر، وذلك تبعا للتطورات في علم النفس المعرفي وفي نظرية 

تمثلت بتحول علماء النفس المعرفيين نحو وصف التي المعرفة، 
العمليات الذهنية للمتعلم، وبتحول الفالسفة في النظر للمعرفة من 
النظرة الوضعية التجريبية نحو تأسيس ثقة في النظرة البنائية في 

  ).Novak, 1988;Wessel,1999( المعرفة بناء
مثل هذا التحول في النظرة إلى المعرفة وإلى بنائها وقد دفع 

 النظرة للتدريس من نموذج التوصيل إلى النموذج البنائي إلى توجيه
  ).Carr et al., 1994(في التعلم 

وال يخفى ما للبنائية من تأثير في تعليم العلوم والرياضيات 
 كان لها، منذ الثمانينات من القرن الماضي، التأثير فقد. المعاصرة

األكبر في تطوير مناهج العلوم وطرق تدريسها وبرامج إعداد 
وبالرغم من أن البنائية بدأت كطريقة في التعلم إال أنها . معلميها

 فأصبحت نظرية في التربية، والتعليم، واألفكار ،توسعت في مجاالتها
 ,Matthews( والمعرفة العلمية األصيلة، والمعرفة الشخصية

2000.(  
وبذلك أصبحت البنائية إطارًا فكريًا للتربية المعاصرة، وجاءت 
بتصورات مضادة لتصورات النظرية الوضعية التجريبية في المعرفة 

 ، ترى أن المعرفة مستقلة عن المتعلمالتي ،والتعلم والتعليم
ظ حيادي وتكتشف نتيجة للخبرات الحسية، وأن المتعلم مالح

ا  ويميل إلى أن يكون ذ،للواقع، وأن التعليم متمركز حول المعلم
( يذكر ألنماط التعلم  ًااتجاه واحد منه إلى الطالب، وال يولي اهتمام

  ). 1992زيتون وزيتون، 
وتقوم النظرية البنائية في التعلم والتعليم على مبدأين رئيسيين 

  :مفادهما
  .فة أكثر منه عملية اكتساب لهاعملية بناء نشطة للمعر لتعلما -
 التعليم عملية دعم لبناء المعرفة أكثر من كونه عملية توصيل لها -

)Carusi, 2003.(  
  فلسفة جالسرسفلدحسبوتتلخص خصائص المعرفة   

)Glassersfeld,1987,p:124-199 ( البنائية، ذات التأثير
  :في المقوالت اآلتية األكبر في تدريس العلوم والرياضيات،

لمعرفة تنظيم مالئم للواقع الخبروي، وال تمثل العالم تمثيال ا -
  .كامًال

  .تبتدع المعرفة من األفراد في أطر ثقافية وتاريخية -
الم عتاج مالحظاته للن وليست ،المعرفة تعود إلى خبرة الفرد -

  .الخارجي
استخدام أبنيته بتبنى المعرفة، ذات الصلة بخبرات الفرد،  -

  .المفاهيمية
، عملية بناء تعلم، وفقًا للنظرة البنائية لطبيعة المعرفةويعد ال

، تقوم )48، ص 1992زيتون وزيتون،  (مستمرة، نشطة وغرضية

على اختراع المتعلم لتراكيب معرفية جديدة أو إعادة بناء تراكيبه أو 
وهذا يعني أن . منظومته المعرفية اعتمادًا على نظرته إلى العالم

السابقة ذات تأثير واضح على عملية تعلمه، خبرات المتعلم ومعرفته 
وعليه، فإن كل . وعلى المعاني التي يكونها للخبرات التي يمر بها

متعلم يكون فهمه الخاص به عما قام المعلم بتعليمه للصف ككل، 
فالصفوف ليست كالمصانع تنتج نسًخا متشابهة من سلعة معينة، 

 للمعلومات من ذهن  هو عملية نسخوليسوالتعلم ال يتم بالتوصيل 
ذي (المعلم إلى عقل الطالب، وإنما يجب أن يكون قائما على الفهم 

وعليه من الضروري أن يصل الطالب إلى فهم مشترك مع ). المعنى
بقية الطلبة، مما يستدعي أن يتضمن التعلم عمليتي التفاوض 

  ). Cobern, 1995(والتفسير للوصول إلى هذا الفهم 
التعلم ليس عملية تراكمية للمعرفة يقوم ومن جهة أخرى، فإن 

المتعلم من خاللها ببناء معرفته حجرا فوق آخر، وإنما هو عملية 
إبداع للمعرفة تحدث تغييرات ثورية في المنظومات أو التراكيب 

كما أن التعلم عملية نشطة يبذل . المعرفية الموجودة لدى التعلم
عرفة بنفسه، أما شاف المللوصول إلى اكت عقليًا فيها المتعلم جهدًا

 فألن المتعلم يسعى من تعلمه إلى تحقيق كونه عملية غرضية،
أغراض معينة تسهم في حل مشكلة يواجهها، أو يجيب عن سؤال 

همية اشتقاق ألى ع أو ترضي نزعة داخلية عنده، وهذا يؤكد ه،يريح
زيتون و (أغراض التعلم من واقع حياة المتعلم واهتماماته وحاجاته 

  ).51-50 ص ،1992تون، زي
وتشكل النظرية البنائية في ضوء نظرتها للتعلم إطارا لتعليم 
 بنائي تتلخص مبادئه وانعكاساتها على أدوار المعلم على النحو اآلتي

)Carusi, 2003:(  
لتعلم ليس نتاجًا للتطور بل هو التطور القائم على اختراع ا -

 المعلمين إتاحة المتعلم للمعرفة وتنظيم لذاته، مما يتطلب من
الفرص للطلبة إلثارة أسئلتهم الخاصة، وإنتاج الفرضيات 

  .والنماذج واختبارها
تيسير التعلم من خالل عملية اإلخالل بالتوازن المعرفي يرتبط  -

لذا على المعلم النظر إلى األخطاء كنتيجة . بظهور األخطاء
لعملية اإلدراك عند المتعلم، وعدم محاولة تقليصها أو 

 مواجهة الطلبة باستقصاءات وينبغي على المعلمها، تجنب
متحدية وممتدة في أطر واقعية ذات معنى توجههم نحو 
االكتشاف وابتداع حلول متعددة كمنشأ للتعارض الذي يحتاج 

  . بدوره إلى التوضيح والمناقشة وإلى التأكيد في الوقت ذاته
ساهمته التفكير التأملي يعد القوة المحركة للتعلم من خالل م -

ه ئفي التنظيم الذاتي للمتعلم وتقييمه لخبراته في عملية بنا
  . مما يتطلب إتاحة فرصة للتعبير بصور مختلفة،للمعنى

الحوار داخل المجموعة يثير التفكير المتشعب، لذا على  -
مجتمع يتفاوض أفراده حول على أنه المعلم النظر إلى الصف 

  .األنشطة التي تنفذ
لدفاع عن أفكاره، وتسويغها، ودعمها المتعلم مسؤول عن ا -

باألدلة، وكذلك توصيلها لمجتمع الصف، حيث تصبح األفكار 
  .حقائق عندما يكون لها معنى مشترك مع اآلخرين
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المنحى البنائي هو منحى تعاوني يتطلب من المعلم أن يكون  -
  .  للسلطة على مادة التعلمًاميسرا للتعلم أكثر من كونه مصدر

 لمعلم البنائي لتشمل الممارسات اآلتيةتتسع أدوار او
)Glassersfeld, 1987, p 199;Watts, 1999; p5-7; Brooks & 

Brooks, 1993, p4:(  
وظيف استراتيجيات تدعم الفهم الفردي عند االنخراط في ت -

من  ،Scaffoldingحل المشكالت من مثل السيقلة أو اإلسناد 
لمتعلم من خالل توضيح أو تبسيط المادة بصورة تمكن ا

النمذجة كذلك الوصول إلى مستوى أعلى من الفهم، و
Modeling  من خالل التفكير بصوت عال في حل المشكلة أو

تمثيلها أمام الطلبة، ودورة التعلم من خالل خطوات 
 إذ أن دورة التعلم هذهاالستكشاف، وتقديم المفهوم وتطبيقه 
قوم لذي ي اWheatleyتتكرر بشكل دائري، ونموذج ويتلي

على تقديم مهمة للطلبة على شكل مشكلة أو سؤال يعملون 
 وعرض النتائج ،على إنجازها عن طريق مجموعات متعاونة

أمام الصف لمناقشتها جماعيا بهدف الوصول إلى اتفاق 
 .جماعي قدر اإلمكان

األخذ بالمعرفة السابقة للطالب وتقدير أهميتها في تعلمه، من  -
برية تساعد على بناء روابط خالل تصميم أنشطة صفية ومخ

بينها وبين المعرفة الجديدة من جهة، وإمرارهم بخبرات 
  .اجتماعية وشخصية عن العالم الطبيعي، من جهة أخرى

توفير بيئة غير مهددة، يمكن للطلبة من خاللها التأمل في  -
ة ألفكارهم، من خالل أفكارهم وتقبل وجهات النظر المخالف

 ،متعلم ومبادراته والقبول بها استقاللية التشجيع كل من
تغذية وطرحه لألسئلة على المعلم وعلى الطلبة اآلخرين، و

السماح الستجابات الطلبة وميولهم وحب االستطالع لديه، 
 وتغيير االستراتيجيات التدريسية والمحتوى ،بتوجيه الدروس

المعرفي للدرس، وإتاحة وقت كاف إلنجاز المهمات يتحدد 
سئلة تثير التفكير مع إعطاء وقت انتظار  وطرح أ،بطبيعتها

 . مناسب بعد طرحها
أدوات، أجهزة، مواد، (استخدام مصادر تعلم صفية  -

خبراء، (، جنًبا إلى جنب، مع المصادر الخارجية )برمجيات
  . )إلخ...مختصين 

تبني أشكال جديدة من التقويم تسمح للطلبة بتوضيح ما  -
ولعب األدوار وإجراء  ،يعرفونه من خالل القيام بالتمثيالت

الحوارات والمناقشات، وإشراك الطلبة في عملية تقييم 
  .أنفسهم واآلخرين

، فاإلصرار على تغطية )less is More(دعم شعار القليل كثير  -
 وهو الفهم العميق ،المادة ال يتفق مع هدف التدريس البنائي

 .والمفصل لألفكار الجوهرية
ف معلم العلوم لمعتقداته وعليه، يمكن أن نخلص إلى أن توظي

البنائية عن المعرفة والتعلم في ممارساته التدريسية والتي ال تقتصر 
على المحتوى العلمي المقدم، وعلى الوسائل التعليمية المستخدمة 
وطرائق التدريس والتقويم المتبعة، بل تتعداها إلى العالقات 

أنفسهم  الطلبة االجتماعية المتبادلة بينه وبين الطلبة من جهة، وبين
من جهة أخرى، مما يجعل من البيئة الصفية بيئة تعلم غير مهددة، 

مكن الطالب من ربط محتوى المادة الدراسية بخبراته الحياتية، ت
وبناء أفكار عن العلوم تعكس فلسفة العلم المعاصر، ومن التعبير عن 

بقية  والتفاوض مع المعلم و، والدفاع عنها،نفسه، والتأمل في أفكاره
الطلبة حولها، ومشاركة المعلم في عملية التخطيط ألنشطة صفية 
مفتوحة قائمة على االستقصاء التعاوني والتغيير المفاهيمي، وتنفيذ 

  .هذه األنشطة وتقويمها
 األمريكية  االفتراضات التي تقوم عليها المعايير الوطنيةحسبو

صورة عميقة لتعليم العلوم، تتأثر ممارسات المعلمين التدريسية ب
بمعتقداتهم حول كل من العلم والتعلم والتعليم، وبطبيعة فهمهم 

وبذلك تتشكل بيئة التعلم  ).(NRC,1996للطلبة ولعالقاتهم معهم
  .الصفية في ضوء المعتقدات التي يحملها المعلــم

يتضح من مراجعة الدراسات في مجال التربية العلمية أن و
 معتقداتهم حول ناحيتيعلوم في بمعلمي ال ضئيًال ًاهناك اهتمام

/ موضوع البنائية، وتزويدهم بفرص لتطبيق استراتيجيات التعلم
). Watts, 1999; Hand & Treaguest, 1994( التعليم البنائي

 من الدراسات األجنبية والعربية ًا محدودًاولم تجد الباحثة إال عدد
/  التعلم تناولت تعرف أفكار المعلمين المعرفية حول جوانب عملية

ومن بين هذه الدراسات دراسة .  البنائيةيةالتعليم المرتبطة بالنظر
كشفت نتائجها التي ) Hand & Treagust 1994(لهاند وتريجست 

 المعلمين التعليمية وأفكارهم حول التعلم والتعليم ، ممارساتعن أن
والمعلم والهدف من التدريس قد تحولت من الصورة التقليدية إلى 

  .  البنائية نتيجة تلقيهم تدريبًا على أسسهاالنظرة
عن ظهور ) Cho et al., 1997(كذلك كشف شو وزمالؤه 

 ، داللة إحصائية على تصور المعلمين لبيئة التعلم البنائيتحسن ذي
  . نتيجة التحاقهم ببرنامج لتطوير الفلسفة البنائية

 ,Watts(وعلى نحو متسق مع الدراستين أعاله توصل واتس 
إلى أن التحاق مجموعة من المعلمين ببرامج تدريبي تضمن ) 1999

والتفكير الناقد، والقضايا  ورش عمل حول مبادئ البنائية،
األبستمولوجية والتربوية ذات الصلة بالتعلم والتعليم والبحث 

دراسات الحالة،  وAction Researchالتربوي والبحث اإلجرائي 
نحو النظرة البنائية، وإلى أدى إلى تطور أفكار معظم المشاركين 

تحول في الممارسات القائمة على التعليم بطريقة توصيل 
المعلومات، نحو زيادة الوعي بدور الطلبة، وباعتماد التعلم على 

 وعلى خبراتهم السابقة وحاالتهم الجسمية ،الظروف المحيطة بهم
  .والنفسية

أن كل ) Fosnot, 1995, p: 205-217(وكذلك وجد فوسنت 
تقدات الطلبة المعلمين في كلية التربية بجامعة كولومبيا حول مع

 وممارساتهم التدريسية، في أثناء التدريب العملي، ،التعلم والتعليم
قد تغيرت بما يتفق ووجهة نظر النظرية البنائية في التعلم، لدى 
تعرضهم لبرنامج موجه لمساعدتهم على بناء معتقدات تدريسية 

ارهم بخبرات توفر فرص تمكنهم من التعلم بنائية، من خالل إمر
العمل والمشروعات، وورش العمل، وحل المشكالت، ( الذاتي



 المحتسب

 257

وتحليله، إضافة لتحليل أفكار األطفال في الصفوف التي ) التعاوني
تدربوا فيها والتأمل في ممارساتهم التعليمية في أثناء التدريب 

  .الميداني
كما جاء  Duckwoothو دكوث  Julyan كما توصل جوليان

 إلى نتائج مشابهة لدى )Fosnot, 1995, p: 55-73(فوسنت في 
المعلمين الذين انخرطوا في أنشطة ورشة عمل حول موضوع 

  . ألفكار النظرية البنائيةًاالنبات تضمنت عرض
بدراسة محلية ) 2002(وفي السياق نفسه، قام المومني 

للتغيير في أشارت نتائجها إلى مقاومة المعلمات المشاركات 
الممارسات المتبعة في غرفة الصف عند تدريبهن على كيفية 
استخدام بعض أفكار النظرية البنائية في جوانب تسهيل الخبرة 

المعرفة المتعلقة بالسياق ومعرفة وبيداجوجيا المعرفة، والتعليمية، 
  .المحتوى

أما الدراسات العربية في مجال تقييم أفكار المعلمين المرتبطة 
نظرة البنائية فهي محدودة، وتركز اهتمامها في الكشف عن تأثير بال

 لكن توجد ،نماذج بنائية في التعلم والتعليم على نتاجات الطلبة
 علم الباحثة، هدف حسب، )2002(دراسة واحدة محلية للوهر 

فيها إلى استكشاف درجة معرفة معلمي العلوم في األردن بمقوالت 
الدراسة إلى أن درجة معرفة المعلمين النظرية البنائية، وتوصلت 

ضعيفة بدرجة واضحة، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في 
درجة هذه المعرفة تعزى لالختالف في المؤهل األكاديمي والمؤهل 
التربوي لصالح المعلمين الذين يحملون درجة البكالوريوس فأكثر، 

الة إحصائيا ولم تظهر وجود فروق د. والمعلمين المؤهلين تربويا
  .في درجة المعرفة تعزى لجنس المعلم

ي ضوء ما سبق، يتضح أنه على الرغم من االهتمام الواسع ف
من النادر والممتد زمنيا منذ عقود لرصد البيئة الصفية، إال أن 

 يعد االهتمام بتقييم إذ لتقييم جوانبها وفق النظرة البنائية، التصدي
صف ورؤيته لجوانب البيئة الصفية إدراك الطالب الذاتي لدوره في ال
 فقد ).Henderson et al.,1998(وفقًا لهذه النظرية، حديثـًا نسبًيا 

استخدمت في معظمها أدوات تقليدية استندت إلى النظرية الوضعية 
اإلجرائية في تقييم اإلدراك الجماعي للطلبة لطبيعة التفاعل بينهم 

 وما يحدث لهم خالل وبين المعلم وللممارسات التعليمية للمعلم
 &Lorsbach&Jinks,1999; Fraser ,Robbie(تعلمهم 

Fisher1996, p:1 .( كما يتضح أنه على الرغم من األهمية التي
أوالها المفكرون التربويون للتعرف إلى األفكار التي يحملها معلم 
العلوم عموماًُ، والفيزياء، على وجه الخصوص، حول كل من 

لمتعلم والتعليم والتقويم، كونها تؤثر في كل المعرفة، والمعلم، وا
من ممارستهم التدريسية، وفي كيفية تعاملهم مع الطلبة ومع المادة 
الدراسية، وفي نظرتهم لدورهم ولدور الطلبة في عملية التعلم، وفي 
األحكام التي يصدرونها في غرفة الصف، وبالتالي في النواتج 

 McDiarmid, et) ية إلى تحقيقهاالتعليمية التي يسعى النظام التربو
al., 1989)، أفكار المعلمين حول النظرية  إال أن الكشف عن

البنائية، من جهة، وعالقته بإدراك الطلبة لبيئة التعلم الصفية، من 
مما يقتضي تقصي . جهة أخرى، لم يلق اهتماما كافيًا من الباحثين

 في ضوئها هذه طبيعة هذا اإلدراك، ومستواه، والعوامل التي تتشكل
 تعد الدراسة الحالية، محاولة لرصد واقع بيئة التعلم في ولذلكالبيئة 

حصص الفيزياء في األردن، ومدى اقترابها من التصورات البنائية، 
  إدراكات الطلبة لها، وعن ارتباطها بكل من مستواهم الدراسيحسب

 معلمي وجنسهم، لبيان إذا ما كان الهتمام) األول والثاني الثانوي(
حسب المالحظات اني الثانوي الذي ينصب، محليًا، الصف الث

الميدانية للباحثة، على إعداد الطلبة لتحصيل متطلبات امتحان 
الشهادة الثانوية العامة أثر على درجة االهتمام بجوانب البيئة الصفية 
مقارنة بواقعها في الصف األول الثانوي، وإذا ما كان لمتغير 

مماثل لذلك التأثير ،تأثير في إدراك بيئة التعلم الصفيةالجنس،محليًا، 
كما تحاول فحص . الذي أظهرته الدراسات األجنبية والعربية

افتراضات النظرية البنائية حول االرتباط بين معتقدات المعلم في 
في مجاالت المعرفة العلمية، والتعلم، جانب معرفته بمقوالتها 

 وبين بيئة التعلم التقويم وبيئة التعلموالمتعلم، والمعلم، والتعليم، و
 إدراك الطلبة حسبالصفية التي يصممها في حصص الفيزياء، 

   .لجوانبها
  :بالتحديد، فإن الدراسة تحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتيةو

ا مستوى إدراك طلبة المرحلة الثانوية لبيئة التعلم الصفية م -1
  في حصص مادة الفيزياء ؟

اك طلبة المرحلة الثانوية لبيئة التعلم هل يختلف مستوى إدر -2
األول (الصفية في حصص مادة الفيزياء باختالف الصف 

  ؟ ) الثاني الثانويوالثانوي، 
هل يختلف مستوى إدراك طلبة المرحلة الثانوية لبيئة التعلم  -3

  الصفية في حصص مادة الفيزياء باختالف جنسهم؟ 
ة للبيئة الصفية هل يختلف مستوى إدراك طلبة المرحلة الثانوي -4

في حصص مادة الفيزياء باختالف درجة معرفة معلميهم 
  ؟) بنائي، انتقالي، تقليدي( بمقوالت النظرية البنائية بفئاتها 

الدراسة بعض المصطلحات والمفاهيم، في ما يأتي  تضمنتو
  : تعريف إجرائي لها

توصف بيئة التعلم الصفية : يئة التعلم الصفيةبمستوى إدراك    -
 وجهة النظر البنائية بالمعتقدات التي يبنيها األفراد في من

موقف اجتماعي عن كل من فرص التعلم والمدى الذي تلعب 
ويقاس . فيه الشروط االجتماعية والفيزيقية كمحددات للتعلم

مستوى إدراك الطلبة لها من خالل تقديراتهم لدرجة شيوع ما 
، الموزعة على جاء في فقرات استبانة بيئة التعلم البنائية

طبيعة والصلة بين الفيزياء والحياة، : المحاور الستة اآلتية
المشاركة في إدارة التعلم، و الصوت الناقد،والمعرفة العلمية، 

  .محور السلوك التدريسي للمعلموالتفاعل بين الطلبة، و
تعد النظرية البنائية إطارًا فكريًا للتربية : لنظرية البنائيةا   -

:  جوانبها المختلفة، وتقوم على مبدأين رئيسيينالمعاصرة في
أولهما، اعتبار أن التعلم يتم عن طريق بناء المتعلم معنى لما 
يتعلمه بنفسه بناء على خبراته ومعرفته السابقة، وثانيهما، 
اعتبار أن التعليم عملية دعم لبناء المعرفة أكثر من كونه 
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 أي نتاج (وتقاس درجة معرفة المعلم .عملية توصيل لها
بالنظرية البنائية بأدائه على االختبار الذي يتناول ) تعلمه

 في ن التي تضمها النظرية البنائيةي والثالثةالمقوالت الخمس
مجاالت المعرفة العلمية، والتعلم، والمتعلم، والمعلم، 

 أدائه في حسب، ويصنف  وبيئة التعلم،والتعليم، والتقويم
  .نتقالي أو تقليدي انائي، ب: إحدى الفئات الثالث اآلتية

   فراد الدراسةأ
 معلمًا ومعلمة) 12(ن المعلمين منمعينة الدراسة  كون أفرادت

معلمًا ومعلمة ممن ) 50(بين  تم اختيارها، بصورة قصدية، من
يحملون مؤهًال وأبدوا استعدادًا للتعاون في إجراء الدراسة، 

ن المؤهل التربوي البكالوريوس في الفيزياء، فضًال عهو أكاديميًا 
كون هذه لأو الماجستير في أساليب تدريس العلوم، / الدبلوم 

البرامج قد تشتمل على خبرات في النظرية البنائية تزيد احتمال 
الحصول، من بينهم، على معلمين يمتلكون درجة أعلى من المعرفة 

ويدرس هؤالء المعلمون الفيزياء للصفين . بها، تمثل الفئة البنائية
ول والثاني الثانوي في المدارس الحكومية في مدينة عمان، األ
 ،وفي ضوء آراء المحكمين حول تصنيف المعلمين. صورة متزامنةب

حسب أدائهم على اختبار المعرفة بالنظرية البنائية والمشار إليها 
في فئات ثالث على النحو  نف المعلمونصالحقًا في وصف االختبار، 

  :اآلتي
معلمين ومعلمتين تراوحت عالماتهم  بلغ عددهموقد : نائيينب   -

  .%74.3و % 71.4بين 
 معلمًا ومعلمة تراوحت 14وقد بلغ عددهم : نتقاليينا -

  .%63و % 48.1عالماتهم بين 
 معلمًا ومعلمة تراوحت 31وقد بلغ عددهم : نيتقليدي -

 % 37و % 34عالماتهم بين 
لمـين  وقد تم اختيـار معلمـين ومعلمتـين مـن كـل مـن فئتـي المع                

ــة       ــع أفــراد فئ االنتقــاليين والتقليــديين بــصورة عــشوائية بــسيطة وجمي
كمــا تــم اختيــار أفــراد عينــة الدراســة مــن الطلبــة   . المعلمــين البنــائيين

  :على النحو اآلتي
مدرسة، هي عدد المدارس ) 12(تشكل مجتمع الدراسة من 

وقد . ثني عشرالتي يدرس فيها أفراد عينة الدراسة من المعلمين اال
اختير من كل مدرسة شعبة واحدة من شعب الصف األول الثانوي 
العلمي وأخرى من الصف الثاني الثانوي العلمي يدرسها أحد 

) 24(معلمي الفيزياء المختارين، وبذلك تشكلت عينة الدراسة من 
 كل من متغيري المستوى الدراسي حسب موزعة بالتساوي ةشعب

ن الدراسيين في شعبة من المستويي) 54(والجنس من بين 
وقد بلغ عدد الطلبة في الشعب المختارة . ةي عشرتثنالمدارس اال

) 412(طالبة، ) 360(طالبًا و ) 373(طالبًا وطالبة منهم ) 733(
  .من الصف الثاني الثانوي) 321(منهم، من الصف األول الثانوي و 

وقد قامت الباحثة بتطويرها ألغراض : ستبانة بيئة التعلم البنائيةا
  :هذه الدراسة على النحو اآلتي

مراجعة األدب التربوي المتعلق بالبيئة الصفية لرصـد المقـوالت             -
األساســية للنظريــة البنائيــة فــي مجــال البيئــة الــصفية فــي جــانبي    
ــتعلم والممارســات التدريــسية لمعلــم العلــوم، ولإلطــالع علــى      ال
األدوات المـــستخدمة لقيـــاس تـــصورات الطلبـــة لهـــا، ومـــن بـــين  

ــاء فقــرات االســتبانة،        الم ــا فــي بن ــم االســتعانة به ــاييس التــي ت ق
النــــــــسخة الحديثــــــــة مــــــــن مقيــــــــاس بيئــــــــة الــــــــتعلم البنــــــــائي  
Constructivist learning Environment Survey 

(CIES)   عــن نــسخة أولــى 1997المعدلــة مــن قبــل تــايلر عــام 
ــى  ) Lee &Taylor, 2001 (1991بناهــا عــام   باالســتناد إل

ــصية  ــات الشخـ ــة    المطالبـ ــتعلم للنظريـ ــة الـ ــي بيئـ ــة فـ  واالجتماعيـ
البنائيــة، وقــد اســتخدمت هــذه النــسخة فــي تقيــيم إدراك عينــات  
ــا        ــصفية فــي اســتراليا وأمريك ــتعلم ال ــة ال ــة لبيئ واســعة مــن الطلب
وكوريـــا وســـنغافورة، وتقـــيس االســـتبانة محـــاور خمـــسة للبيئـــة  

الــــصوت والــــشك العلمــــي، والــــصلة الشخــــصية، : الــــصفية هــــي
  . والتفاوض الطالبي،ضبط المشتركالوالناقد، 

وزعت االستبانة في صـورتها األوليـة علـى عينـة اسـتطالعية مـن             -
طلبة شعبتين من الصف األول الثـانوي العلمـي مـن خـارج عينـة       

مـن خـالل   وذلـك  الدراسة للوقـوف علـى درجـة فهمهـم للفقـرات،           
 وإعادة صياغتها بصورة تـشاركية  ،رصد تساؤالتهم عن معانيها  

لبة بحيث يـصبح فهمهـم لكـل منهـا مطابقـا للمعنـى الـذي                مع الط 
  .تنطوي عليه

ــا فــي ضــوء          - ــرات بعــد إجــراء التعــديالت عليه راء آعرضــت الفق
الطلبــــة أفــــراد العينــــة االســــتطالعية، مــــصحوبة باألبعــــاد التــــي  
تقيسها كل مجموعة منها على ستة من المختصين فـي أسـاليب            

ــا    ــن أســ ــويم مــ ــاس والتقــ ــوم والقيــ ــدريس العلــ ــات تــ تذة الجامعــ
رجـــة تغطيـــة الفقـــرات د: ومعلمـــي العلـــوم للحكـــم علـــى كـــل مـــن
درجـة مناسـبة كـل فقـرة     ولألبعاد المختلفة لبيئـة الـتعلم البنائيـة،      
ة الفقـرات   مـ درجـة مالء  و من الفقرات لقياس البعـد الـذي تمثلـه،        

من حيث الصياغة اللغوية، ونـسب اإلجابـات التـي تـصنف إدراك             
عال، متوسـط، مـنخفض،   : بنائية في الفئاتالطالب لبيئة التعلم ال   

  . درجة معرفته بالنظرية البنائيةحسبوتلك التي تصنف المعلم 
ــة مجموعــــات     وقــــد أبــــدى المحكمــــون مــــوافقتهم علــــى مالءمــ
الفقرات لقياس البعد الخاص بكل منها، كما أبـدوا بعـض المالحظـات             

وا صــياغة متجانــسة  حــول صــياغة بعــض األبعــاد والفقــرات، و اقترحــ   
ــديالت      ــراء التعــ ــد إجــ ــد، وبعــ ــل بعــ ــة بكــ ــرات الخاصــ ــة الفقــ لمجموعــ
المقترحـة أعيــدت االســتبانة إلـى المحكمــين ذاتهــم حيـث حــصلت علــى    

 حــسبكمــا اتفــق علــى أن يــصنف إدراك الطلبــة  . مــوافقتهم باإلجمــاع
 60-40 ،مـنخفض  40 <: عالماتهم على االستبانه على النحـو اآلتـي       

) 50(وتألفـت االسـتبانة بـصورتها النهائيـة مـن            .لاعـ  60 > متوسط،
موزعـة علـى   ) غالبًا، أحيانًا، نادرًا(فقرة لكل منها بدائل ثالثة لإلجابة  

   :محاور ستة على النحو اآلتي
ويحدد مدى تقدير الطالـب     : حور الصلة بين الفيزياء والحياة    م -1

تيـة  للدرجة التي يرتبط فيها محتوى مادة الفيزياء بخبراته الحيا     
  ).5-1الفقرات من ( خارج المدرسة 
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ــة  - 2 ــة المعرفـــة العلميـ ويحـــدد مـــدى تقـــدير الطالـــب  : محـــور طبيعـ
أفكــار عــن الفيزيــاء تعكــس    للدرجــة التــي يتحقــق لــه فيهــا تعلــم   

   ).10-6الفقرات من (  فلسفة العلم المعاصرة
ويحـدد مـدى تقـدير الطالـب للدرجـة التـي            :  محور الصوت الناقـد    -3

  ). 15-11الفقرات من ( التعبير للمعلم عن نفسهيستطيع فيها 
ويحدد مدى تقدير للطالب : محور المشاركة في إدارة التعلم -4

للدرجة التي يشارك فيها المعلم في عملية التخطيط لألنشطة 
   ).20- 16الفقرات من ( الصفية وتنفيذها وتقييمها 

ة يحدد مدى تقدير الطالب للدرجو: حور التفاعل بين الطلبةم -5
الفقرات (يتفاعل فيها الطلبة بصورة تعاونية مع بعضهم  التي
  ). 25-21من 

ويتناول تقدير الطالب : حور السلوك التدريسي للمعلمم -6
متسقة  للدرجة التي يستخدم فيها المعلم إجراءات تدريسية

 ).50 -26الفقرات من ( والنظرة البنائية 
د تحقق لها  يكون قء ما ذكر عن عملية بناء االستبانةفي ضو

صدق المحتوى من خالل مراجعة األدب التربوي حول خصائص بيئة 
التعلم من وجهة النظر البنائية، وصدق المحكمين الناتج عن عرضها 

 أما بالنسبة للثبات فقد .على المختصين وتعديلها وفق اقتراحاتهم
عن طريق حساب معامل االتساق الداخلي بعد تم التحقق منه 
موعة من الطلبة من خارج عينة الدراسة عددهم تطبيقها على مج

، وتعد ) 0.84( ألفا   وقد بلغت قيمة معامل كرونباخ،طالبًا) 76(
 من الثبات يًا كافًا قدرقيمة مناسبة تعبر عن أن لالستبانة

كما وجد أن قيمة معامل ارتباط . الستخدامها في هذه الدراسة
لبة أفراد العينة بيرسون بين العالمات الكلية التي حصلها الط

 وعالماتهم عند إعادة ،االستطالعية عند تطبيق االستبانة ألول مرة
  .0.92ساوي تتطبيقها بعد أسبوعين ووجد أن قيمته 

  :ختبار المعرفة بالنظرية البنائيةا
) 35(مـــن ) 2002(يتـــألف هـــذا االختبـــار الـــذي أعـــده الـــوهر  

 عــن مقولــة مــن  ســؤاًال، لكــل منهــا بــدائل أربعــة لإلجابــة يعبــر أحــدها    
مقوالت النظرية البنائيـة التـي يمثلهـا الـسؤال، فـي حـين يعبـر كـل مـن                    

من األمـر الـذي     ) وضعي( البدائل الثالثة األخرى عن موقف تقليدي       
ويقيس االختبار درجة معرفة المعلمـين بـالمقوالت        . يعرض له السؤال  

تـي  تقوم عليها النظرية البنائية، حسب الخالصـة ال     )35(األساسية أل   
توصل لها الباحث، فـي مجـاالت المعرفـة العلميـة، والـتعلم، والمـتعلم،               

  . والمعلم، والتعليم والتقويم، والبيئة التعلمية

وقــد تحقــق الباحــث مــن صــدق االختبــار بالحــصول علــى اتفــاق  
بــــين عــــدد مــــن المحكمــــين علــــى مالئمــــة أســــئلته لقيــــاس معــــرفتهم   

ــالمقوالت الخمــسة والثالثــين   كمــا تــم تحقيــق  . عــالهار إليهــا أشالمــب
ثباته عن طريق حساب معامل االتساق الداخلي له، حيث بلغت قيمـة            

ــسوبة     ــا المحــ ــاخ ألفــ ــل كرونبــ ــة   ).0.86(معامــ ــت اإلجابــ ــد أعطيــ وقــ
الصحيحة عن السؤال عالمة واحدة، وبذلك تكون العالمة الكلية علـى           

  .عالمة) 35(االختبار
فئات  أدائه على االختبار في إحدى حسبويصنف المعلم 

  :ثالث حددت باالستناد إلى اقتراحات مجموعة من المحكمين وهي
  %.70بنائي، وهو المعلم الذي حصل على عالمة أعلى من  -
-40نتقالي وهو المعلم الذي حصل على عالمة ما بين ا -

70.% 
أو تقليدي وهو المعلم الذي حصل على عالمة أقل من  -

40.%  
ــائجنال ــه  ي اتبعــت هــذه الدراســة المــنهج الوصــف   : ت ــاطي لمالءمت االرتب

ــدافها  ــة وأهـ ــة الدراسـ مـــستوى إدراك للكـــشف عـــن  تهـــدف إذ. لطبيعـ
ــة ــاء      الطلب ــي حــصص الفيزي ــصفية ف ــتعلم ال ــة ال ــرين حــسب لبيئ  المتغي

األول (والمــــستوى الدراســــي )  إنــــاثذكــــور،(التــــصنيفيين، الجــــنس 
 المعلـم بالنظريـة البنائيـة       معرفة عالقته بدرجة    عن، و )والثاني الثانوي 

 .) والتقليـدي االنتقاليالبنائي، (صنف وفقها المعلم في فئات ثالث       الم
تحدد تعميم نتائج الدراسة باقتـصارها فـي التطبيـق علـى عينـة مـن          يو

طلبــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مــدارس محافظـــة عمـــان دون ضـــواحيها   
نظرًا لكثافة عدد المدارس فيها وتنوعهـا، وعلـى قيـاس البيئـة الـصفية       

زيـاء مــن وجهـة نظـر الطلبــة باسـتخدام اســتبانه     فـي حـصص مــادة الفي  
ــة      ــة البنائيــ ــين بالنظريــ ــة المعلمــ ــة معرفــ ــة، ودرجــ ــتعلم البنائيــ ــة الــ بيئــ
باســتخدام اختبــار المعرفــة بالنظريــة العلميــة وفــي تــصنيفها لكــل مــن     

 مــستوى إدراكهــم لبيئــة الــتعلم الــصفية حــسبأفـراد العينــة مــن الطلبــة  
يـــة البنائيـــة علـــى تقـــديرات  درجـــة معـــرفتهم بالنظرحـــسبوالمعلمـــين 
ــين ــساب      .المحكمـــ ــم حـــ ــة األول، تـــ ــؤال الدراســـ ــن ســـ ــة عـــ ولإلجابـــ

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعالمات فئات الطلبة علـى اسـتبانة       
ــصفية   ــة الـــتعلم الـ ــدول  . بيئـ ــذه المتوســـطات   ) 1(ويبـــين الجـ قـــيم هـ

  .المعيارية واالنحرافات

  

   رية لعالمات الطلبة على استبانة بيئة التعلم البنائيةالمتوسطات واالنحرافات المعيا: )1(جدول 
   بالنظرية البنائيةالمعلمرجة معرفة د

  لمجموع الكليا
  نائيب  نتقاليا  قليديت

  ددع
نحراف ا

  معياري
  ددع  توسطم

نحراف ا
  معياري

  ددع  توسطم
نحراف ا

  معياري
  ددع  توسطم

نحراف ا
  معياري

 توسطم

  جنسلا
لمستوى ا

 الدراسي

  ذكور*  62.10  11.27  86  52.73  9.85  48  39.66  12.17  82  51.50  15.03  216
  إناث*  67.18  11.51  67  65.04  9.57  81  45.52  13.95  48  60.99  14.42  196
  لمجموعا  64.33  11.61  153  60.46  11.339  129  41.82  13.12  130  56.01  15.48  412

 ولأ
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   بالنظرية البنائيةالمعلمرجة معرفة د
  لمجموع الكليا

  نائيب  نتقاليا  قليديت

  ددع
نحراف ا

  معياري
  ددع  توسطم

نحراف ا
  معياري

  ددع  توسطم
نحراف ا

  معياري
  ددع  توسطم

نحراف ا
  معياري

 توسطم

  جنسلا
لمستوى ا

 الدراسي

  ذكور*  57.71  9.39  49  49.98  10.73  56  29.38  17.05  52  45.57  17.42  157
  إناث*  62.61  11.76  61  48.22  14.76  59  41.50  14.23  44  51.77  16.09  164
  لمجموعا  60.43  10.99  110  49.08  12.93  115  34.94  16.87  96  48.74  17.01  321

 انيث

  كورذ  60.51  10.80  135  51.25  10.37  104  35.67  15.07  134  49.01  16.32  373
  ناثإ  65.00  11.81  128  57.95  14.60  140  43.60  14.15  92  56.79  15.90  360

 لمجموعا

 لمجموع الكليا  62.70  11.50  263  55.09  13.36  244  38.90  15.17  226  52.83  16.55  733

أن مستوى إدراك الطلبة أفراد عينة ) 1(يتبين من الجدول 
 حسبالدراسة لبيئة التعلم الصفية على أنها بيئة بنائية كان متوسطًا 

  العالمة المحك التي حددها المحكمين للمستوى المتوسط لإلدراك
، إذ بلغ متوسط المجموع الكلي لعالماتهم )60 و40العالمات بين(

، ويمثل هذا المتوسط )52.83(على استبانة بيئة التعلم البنائية 
وعند حساب . من العالمة النهائية على االستبانة%) 52.83(

من % 22عالمات الطلبة، وجد أن النسب التجميعية لتكرارات 
العالمات على  (ًاالطلبة كان مستوى إدراكهم لبيئة التعلم منخفض

منهم كان مستوى إدراكهم % 43.1وأن ) 40االستبانة دون 
، ًامنهم كان مستوى إدراكهم مرتفع% 34.9، في حين أن ًامتوسط

ية مما يؤكد على أن أكبر نسبة من الطلبة كان إدراكهم للبيئة الصف
كما يتبين من الجدول . من منظور بنائي في المستوى المتوسط

أن متوسطات عالمات الفئات المختلفة للطلبة قد تراوحت ما ) 1(
لطلبة فئة المعلم التقليدي من الذكور من الصف ) 29.38(بين 

لطالبات فئة المعلم البنائي من الصف ) 67.18(  و،الثاني الثانوي
   .األول الثانوي 
يتعلق بمتوسطات فئات الطلبة حسب متغيرات الدراسة، وفيما 

يتبين أن متوسط طلبة الصف األول الثانوي كان أعلى من متوسط 
 )56.01( طلبة الصف الثاني الثانوي، إذ بلغت قيمتاهما

إلناث كان أعلى من ا لى التوالي، وأن متوسط عالماتع )48.74(و
 )49.01(و )56.79( بلغت قيمتاهما إذمتوسط عالمات الذكور 

لى التوالي، وأن متوسطات طلبة المعلمين البنائيين كانت أعلى من ع

بدورها أعلى من كانت التي  ،تلك الخاصة بطلبة الفئة االنتقالية
متوسط طلبة الفئة التقليدية، وقد بلغت هذه القيم على التوالي، 

) 38.90(للفئة االنتقالية، و) 55.09(للفئة البنائية، و) 62.70(
  .فئة التقليديةلل

وفيما يتعلق باالنحرافات المعيارية للعالمات فقد كانت متقاربة 
كحد ) 17.42(كحد أدنى و )9.39( إلى حد ما، إذ تراوحت ما بين

  . أعلى، مما يشير إلى تجانس العالمات على االستبانة
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة األخرى فقد أجري اختبار تحليل 

لمعرفة ما إذا كانت الفروق في  )3× 2× 2( التباين الثالثي 
المتوسطات بين طلبة الصف األول الثانوي وطلبة الصف الثاني 
الثانوي، وبين الطالب والطالبات، وبين طلبة فئات درجة معرفة 

دالة إحصائيًا عند ) انتقالي، تقليدي ،بنائي( المعلم بالنظرية البنائية 
نتائج هذا ) 2(الجدول أم ال، ويبين ) α≤0.05(مستوى الداللة 

  .االختبار

نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي لمستوى إدراك الطلبة لبيئة الـتعلم الـصفية وأثـر المـستوى الدراسـي وجـنس الطلبـة ودرجـة معرفـة                   : )2(دولج
  المعلم بالنظرية البنائية عليها

  صدر التباينم  جموع المربعاتم  رجات الحريةد  توسط المربعاتم  يمة فق  ستوى الداللةم
  لمستوى الدراسيا  8887.223  1  8887.223  59.557  0.05
  لجنسا  7180.44  1  7180.44   48.119  0.05
  ئة المعلمف  64075.738  2  32037.869  214.698  0.05

  الجنس*لمستوىا  310.092  1  310.092  2.078  0.150
  فئة المعلم*لمستوىا  856.061  2  428.031  2.868  0.057
  فئة المعلم*لجنسا  557.164  2  278.582  2.078  0.155

0.05  10.283  1534.48  2  3068.961  
فئة *الجنس*لمستوىا

  المعلم
  لخطأا  107589.678  721  149.223    
  لمجموعا  2246245.000  733      
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أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية ) 2(يتبين من الجدول  
لبيئة التعلم في مستوى إدراك الطلبة ) α≤0.05(عند مستوى الداللة
المستوى الدراسي لصالح طلبة الصف األول : الصفية تبعًا لكل من

وهو  ) 56.1(الثانوي، إذ كان متوسط عالماتهم على االستبانة 
 والجنس ،)48.74 (على من متوسط طلبة الصف الثاني الثانويأ

) 56.79 (لصالح اإلناث حيث كان متوسط عالماتهن على االستبانة
كما يتضح من  ،)49.01 (وسط عالمات الذكورأعلى من مت وهو

  ).بنائية، انتقالية، تقليدية( ئة المعلم وف ،)1(الجدول 
وللوقوف على مصدر الفروق في متوسطات الطلبة في فئات 
متغير درجة معرفة المعلم بالنظرية البنائية، أجريت بينها مقارنات 

 تجانس بعد التحقق من Scheffe ثنائية باستخدام اختبار شيفيه
  .استخدام اختبار ليفينبالتباين 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية ) 3( ويبين الجدول رقم
 فئات متغير معرفة حسبلعينة في إدراك بيئة التعلم ابين متوسطات 

   .المعلم بالنظرية البنائية 
توسـطات  منتـائج اختبـار شـيفيه للمقارنـات الثنائيـة بـين             : )3(جدول  

 فئات متغير معرفة المعلـم بالنظريـة        حسبإدراك بيئة التعلم    العينة في   
  البنائية

ستوى م
  الداللة

لفرق بين ا
  المتوسطات

ستوى م  ئة المعلمف
 اإلدراك

  نائيب  نتقاليا  7.60   0.05
    قليديت  23.80  0.05
  نتقاليا  نائيب  7.60-   0.05
    قليديت  16.20  0.05
  قليديت  نائيب  23.80-   0.05
    نتقاليا  16.20-  0.05

  

جود فروق جوهرية بين فئات  و)3 (يتضح من الجدول رقم 
إذ إن مستوى الداللة المشاهد في الحاالت الثالث . المعلم الثالث

وتنسجم هذه النتيجة مع ما جاء في الجداول ). ≥α 0.05(كان 
من وجود فروق مالحظة بين متوسطات أداء الطلبة على ) 1(

 يتبين أن إذ. لم البنائي واالنتقالي والتقليديفي فئات المع االستبانة
متوسطات األداء لطلبة فئات المعلم الثالث كانت على التوالي 

لفئة المعلم االنتقالي و ) 55.09(لفئة المعلم البنائي و) 60.70(
مما يدل على أن الفروق الدالة . لفئة المعلم التقليدي) 38.90(

معلم البنائي مقارنة بكل هي لصالح ال) 3( الجدول حسبإحصائيا 
 ي ولصالح المعلم االنتقالي مقارنةمن فئتي المعلم االنتقالي والتقليد

   .بفئة المعلم التقليدي
وبالنسبة لتأثير التفاعل بين متغيرات الدراسة الثالثة، يشير 

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) 2(الجدول 
 يمكن أن تعزى للتفاعل بين في عالمات الطلبة) α≤0.05(الداللة

المستوى الدراسي والجنس، أو المستوى الدراسي وفئة المعلم أو 
ذات داللة إحصائية  الجنس وفئة المعلم، كما يتبين وجود فروق

)α≤0.05 ( في متوسطات عالمات الطلبة على االستبانة تعزى
 ×المستوى الدراسي(للتفاعل بين المتغيرات الثالثة مجتمعة 

يتضح أن تأثير ) 1(، وبالرجوع إلى الجدول )ئة المعلمف ×لجنسا
التفاعل كان لصالح الطلبة اإلناث للمعلمين البنائيين من الصف األول 

 احتل متوسط هذه الفئة المرتبة األولى بين متوسطات إذ ،الثانوي
، كما شكل الفرق بينه وبين متوسط )67.18( فئات الطلبة جميعها

 لمعلمين التقليدين من الصف الثاني الثانويعالمات الطلبة الذكور ل
أكبر قيمة للفروق بين متوسطات جميع فئات  ،)29.38(الذي بلغ 

ولتوضيح أثر متغيري الجنس والمستوى الدراسي في . الطلبة
االرتباط بين مستوى إدراك الطلبة لبيئة التعلم الصفية ودرجة معرفة 

نتائج الرسم البياني فيما يلي عرض لوالمعلم بالنظرية البنائية، 
ن فئات متغير درجة ملتوزيع متوسطات عالمات الطلبة على كل فئة 

 متغير الجنس في كل مستوى من المستويين حسبمعرفة المعلم 
  ). 2(و) 1(الدراسيين مبينة في الشكلين 
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على  توزيع متوسطات إدراك طلبة الصف الثاني الثانوي: )2(الشكل
   متغيرا الجنس حسب فئات المعلم

أن مستوى إدراك اإلنـاث أعلـى       ) 2(و  ) 1(يتضح من الشكلين    
ن مـستويي الدراسـة     منه للذكور لدى جميع فئات المعلمين فـي كـل مـ           
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طالبــات المــستوى الثــاني فــي فئــة    األول والثــاني الثــانوي، فيمــا عــدا  
المعلم االنتقـالي، ممـا يؤكـد علـى وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـين               
مستوى إدراك بيئة التعلم الصفية لدى الطلبة مـن الجنـسين وفـي كـل              

  .ئيةمن المستويين الدراسيين، ودرجة معرفة المعلم بالنظرية البنا
هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى تقــصي مــستوى إدراك طلبــة   : ناقــشةمال

المرحلــة الثانويــة فــي األردن لبيئــة الــتعلم الــصفية، ومــا إذا كــان هــذا    
ــة    ــي للطلبــ ــستوى الدراســ ــاختالف المــ ــف بــ ــسهم ،اإلدراك يختلــ  وجنــ

  .ودرجة معرفة المعلم بالنظرية البنائية
ل للدراسة إلى أن قد أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال األوو

 بلغ إذ ،مستوى إدراك الطلبة لبيئة التعلم الصفية كان متوسطًا
% 43.1، وجاءت عالمات )52.83(متوسط أدائهم على االستبانة 

ويبدو أن . المتوسط لإلدراك من الطلبة على االستبانة في المستوى
إدراك مجموعة الطلبة ككل مرض، بصورة عامة، إال أنه لم يرق إلى 

االفتقار لفرص كافية  مما يشير إلى. رة البنائية لبيئة التعلمالصو
. لتوفير بيئة تعلم بنائية من قبل جميع المعلمين لجميع فئات الطلبة

يمكن رد هذه النتيجة إلى أنه، وعلى الرغم، من االرتباط الذي و
أظهرته نتائج هذه الدراسة بين معرفة المعلم بالنظرية البنائية 

بيئة التعلم الصفية، إال أنه ليس من المتوقع  لبةومستوى إدراك ط
 الذي يمتلك معتقدات بنائية، تصميم بيئة تعلم بنائية ،من المعلم

وعليه تقل . على أرض الواقع، تتفق ومستوى معرفتهم بخصائصها
فرص توفير مثل هذه البيئة لدى فئتي المعلم االنتقالي والتقليدي 

منسجمة مع ما توصلت إلية العديد وتأتي هذه النتيجة . على التوالي
من الدراسات العربية واألجنبية في مجال التصور المرضي أو 

  متوسط في إيجابيته لجوانب البيئة الصفية من وجهة نظر الطلبةال
  ).Waldrip &Fisher,1999؛1998؛ الحوسني، 1992األحمد، (

يمكن أن يعزى ذلك، محليًا وعربيًا، إلى وضع المرأة في هذه و
 إال من خالل ال تجد لنفسها وسيلة إلثبات وجودها إذلمجتمعات، ا

ها وهي على مقاعد نالمثابرة واالجتهاد يجعالوالتحصيل األكاديمي 
الدراسة، أكثر انخراطًا في األنشطة الصفية وبالتالي أكثر تحسسًا 

في حين ينشغل الطلبة الذكور بالعديد من . للجوانب العقلية
ات التي تبعده عن التفكير بشكل جدي مقارنة االهتمامات والمتشتت

  .باإلناث
ما بالنسبة للنتائج المتعلقة بباقي األسئلة، فقد أظهرت نتائج أ

، تحليل التباين الثالثي أن لمتغيرات الدراسة، كل على حدة
 إحصائيًا على مستوى  داًالًاوللتفاعل بين الثالثة مجتمعة تأثير

راك الطلبة لبيئة التعلم الصفية، على مستوى إد) ≥α 0.05(الداللة 
في حين لم يكن للتفاعل بين أي متغيرين من المتغيرات الثالث تأثير 

  ). ≥α 0.05(على مستوى الداللة  دال إحصائيًا
فقد تبين أن هناك فروقًا تعزى للمستوى الدراسي لصالح 

ويبدو أن تركيز معلمي الفيزياء للصف الثاني . الصف األول الثانوي
غيرهم من معلمي هذا المستوى الدراسي، هو عند  كما ،ويالثان

ينصب على توصيل المعرفة الالزمة الجتياز امتحان الثانوية العامة 
للطلبة وتدريبهم على أنماط األسئلة المتوقعة، متجنبين إضاعة 

في أنشطة تعليمية تتناول نتاجات تعلم تتعدى هذه القضايا،  الوقت
والجدير بالذكر . ا ألغراض االمتحان العاماعتقادًا منهم بعدم جدواه

هنا أن طلبة الصف الثاني الثانوي كانوا يرددون، في أثناء إجابتهم 
ليس لما يجري في حصص : عن فقرات االستبانة، عبارات من مثل

الفيزياء صلة بما جاء االستبانة، لم ندخل المختبر من بداية 
 يذكر في فقرات الفصل، نحن ندرس المتحان التوجيهي وليس لما

إلخ، مما يشير إلى أن معلمي الفيزياء للصف األول ......االستبانة
يوفرون بيئات تعلم صفية أكثر فاعلية، بعيدًا عن ضغط  الثانوي

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه . امتحان الثانوية العامة
 & Kim(دراسة كم وفيشر و) 2004( أمبوسعيدي والعفيفي

Fisher, 1999 (لصفوف العليا للبيئة اتقديرات طلبة  دنيتن م
  . الصفية مقارنة بتقديرات طلبة الصفوف األقل مستوى

ما تبين أن هناك فروقـًا تعـزى للجـنس لـصالح اإلنـاث، ويمكـن           ك
ن إ إذمتعلـــق بالمعلمـــات : تفـــسير هـــذه النتيجـــة مـــن جـــانبين أولهمـــا

ة البنائيــة المعلمــات مــن الفئــات الثالثــة كانــت درجــة معــرفتهن بالنظريــ   
أعلى من درجة معرفـة المعلمـين فـي نفـس الفئـات، ممـا يجعلهـن أكثـر                   
ميًال لتـوفير بيئـة أكثـر إيجابيـة، أمـا الجانـب اآلخـر فمتعلـق بالطالبـات                   

 ينظــرن إلــى عمليــة الــتعلم والتعلــيم بمنظــور أكثــر جديــة    إذأنفــسهن، 
 ويمكن تفسير هذه النظرة في ضوء الوضع      . وإيجابية مقارنة بالذكور  

المقيد للمرأة في المجتمعات العربية، بما في ذلـك المجتمـع األردنـي،            
حيــث ال تجــد لنفــسها وســيلة إلثبــات وجودهــا، وللتخفيــف مــن هــذه      
القيــود، إال التحــصيل األكــاديمي الــذي يفــتح أمامهــا آفــاق أوســع فــي     

فتبــدو، وهــي علــى مقاعــد الدراســة، أكثــر مثــابرًة، واجتهــادًا،  . الحيــاة
كثـر تحسـسًا لجوانـب البيئـة        األنشطة الصفية، وبالتـالي أ    وانخراطًا في   

المتزامنة مـع مرحلـة       خصوصًا في مرحلة المراهقة    الصفية من الذكور  
التعلــيم الثــانوي، كــونهم يجــدون فرصــًا أوفــر لالنــشغال بالعديــد مــن    
االهتمامــات والمــشتتات التــي يبــدو أنهــا تبعــدهم عــن التفكيــر بــشكل     

 هذه النتيجـة مـع مـا توصـل إليـه العديـد              وتتفق. جدي مقارنة باإلناث  
 ;Khine&Chiew,2001; Marigianti et al 2001( مـن البـاحثين  

Henderson et al, 1998 ،2004؛أمبوسعيدي والعفيفي( .   
أما بالنسبة لدرجة معرفة المعلم بالنظريـة البنائيـة، فقـد كـان لـه        
ــالي     ــن االنتقـــ ــة بكـــــل مـــ ــائي مقارنـــ ــم البنـــ ــة المعلـــ ــأثير لـــــصالح فئـــ  تـــ

ممــا . والتقليدي،ولــصالح المعلــم االنتقــالي مقارنــة بــالمعلم التقليــدي  
عالمتـه علـى االختبـار    (يشير إلى أن امتالك المعلم لمعرفة بنائية عاليـة   

أو لمعرفـــة بنائيـــة مختلطـــة مـــع المعرفـــة الوضـــعية %) 70أعلـــى مـــن 
ــة ــين     (التقليديـ ــع بـ ــار تقـ ــى االختبـ ــه علـ لجوانـــب  %)70 و 40عالمتـ

 لبيئـة الـتعلم     ًا بنائيـ  ًاية التعلمية شكل لدى الطلبة إدراك     العملية التعليم 
ــه        ــى معرفتـ ــب علـ ــذي يغلـ ــم الـ ــة المعلـ ــن إدراك طلبـ ــستوى مـ ــى مـ أعلـ

ويمكــن النظــر إلــى هــذه النتيجــة     . الــصورة التقليديــة لهــذه الجوانــب   
لمعرفــة المعلــم بالنظريــة البنائيــة انعكاســات   بوصــفها مؤشــرًا علــى أن  

بيئة تعلـم بنائيـة، ظهـرت     م على تشكيلعلى ممارساته الصفية، ومن ث    
إذ يبدو أن المعلـم العـارف       . في مستوى إدراك مرتفع لها لدى الطلبة      

بالنظريـة البنائيــة يوظــف إجــراءات تـدريس وإدارة للــتعلم تــوفر فرصــًا   
للطلبــة للــربط بــين الفيزيــاء والحيــاة، وإدراك المعرفــة بــصورة متــسقة   
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 أنفـسهم، والتفاعـل مـع بعـضهم         مع فلسفة العلم الحديثة، والتعبير عـن      
ــه       ــده وتقويمـ ــتعلمهم وتنفيـ ــيط لـ ــي التخطـ ــشاركة فـ ــم والمـ ــع المعلـ ومـ

وتـــأتي هـــذه النتيجـــة منـــسجمة مـــع مـــا توصـــل إليـــة بعـــض   . وإدارتـــه
الباحثين من أن المعلمين الـذين تلقـوا تـدريبًا يتـصل بتطـوير فهمهـم            

 منظـور   للنظرية البنائية، تطورت نظرتهم ألدوارهم وألدوار الطلبة من       
ــأثر   Watts, 1999 ;Cho et al.,1997). (بنــائي وفيمــا يتعلــق ب

)  فئـة المعلـم  xالجـنس x المـستوى الدراسـي  ( التفاعل بـين المتغيـرات   
علــى مــستوى إدراك الطلبــة لبيئــة الــتعلم الــصفية، فيبــدو أن لالرتبــاط   

  خـالل  مـن ًا مؤتلفـ ًا تـأثير ،بين كـل منهـا وبـين ومـستوى إدراك الطلبـة       
كما يبدو أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين مـستوى   . عًاا م متفاعله

ــة     ــة المعلـــم بالنظريـ ــة معرفـ ــتعلم الـــصفية ودرجـ ــة الـ ــة لبيئـ إدراك الطلبـ
  .البنائية بغض النظر عن كل من جنس الطلبة ومستواهم الدراسي

لبحـث  ا -1 :وفي ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يـأتي        
ل من معلمي الصف الثاني الثـانوي  في السبل المناسبة التي تساعد ك   

 تكوين بيئة صـفية إيجابيـة لتطـوير تقـدير     علىومعلمي الطلبة الذكور    
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 للبيئـة الـصفية علـى    ناإلناث فـي نتاجـات الـتعلم، عمومـًا، وفـي إدراكهـ          
بــرامج إعــداد تــضمين أهــداف  -3 .وجــه الخــصوص، مقارنــة بالــذكور

لمعلمي العلوم، قبل الخدمة وفـي أثنائهـا، التعريـف بالبنائيـة وأفكارهـا              
 يتوقـــع مـــنهم اختيارهـــا وتوظيفهـــا فـــي التعلـــيم بقـــدر  إذومـــا عليهـــا، 

لقيام بمزيد من الدراسات في مجال بيئـة الـتعلم البنائيـة،       ا-4 .اإلمكان
ــة     ــات أخــرى مــن المعلمــين ومــن الطلب ــرات أخــ  ،لفئ ــا بمتغي رى  وربطه

ــامج الدراســي،     مثــل، التحــصيل،  واالتجاهــات، ونــوع المدرســة والبرن
  .وكذلك استراتيجيات التدريس البنائية

  المصادر والمراجع
أثر المناخ الصفي في التحصيل ). 1988. (بو صهيون، يعقوبأ

األكاديمي لطلبة الصف األول الثانوي في مادة العلوم في 
  .امعة اليرموك، األردنرسالة ماجستير غير منشورة، ج. األردن

لمناخ الصفي في صفوف المدارس ا). 1992(األحمد، حنان، 
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة . الثانوية في األردن

  .األردنية، عمان، األردن
لبيئة الصفية ا). 2004 ( ،أمبوسعيدي، عبدالله؛ العفيفي، منى

الواقعية والمفضلة في حصص مادة الفيزياء من وجهة 
بحث مقدم في . ظر طلبة المرحلة الثانوية بسلطنة عمانن

المؤتمر الثامن لمعلمي العلوم والرياضيات، الجامعة األمريكية، 
  . .بيروت، لبنان

ــال  ز ــون، كمـــــ ــسن؛ زيتـــــ ــة). 1992 (،يتون،حـــــ ــور : البنائيـــــ منظـــــ
  .اإلسكندرية. يابستمولوجي وتربو

امعة لمناخ الصفي كما يراه طلبة جا). 1998(الحوسني، يوسف، 
السلطان قابوس وعالقته بالتحصيل الدراسي واختالف 

رسالة  ذلك باختالف الجنس والتخصص األكاديمي،
  .ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

لمناخ الصفي من وجهة نظر طلبة ا). 1994(الشيخ علي، فوزية، 
المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة والمدارس 

رسالة . - دراسة مقارنة – في مدينة عمان الحكومية
  .ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان

عجم المصطلحات م). 1996(اللقاني، أحمد، والجمل، علي، 
القاهرة، . التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس

  .عالم الكتب
اعلية طريقة بنائية لتدريس ف). 2004(صطفى، مصطفى حسن، م

اء في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل لدى الكيمي
طلبة المرحلة الثانوية في األردن جامعة عمان العربية 

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان ،للدراسات العليا
  للدراسات العليا عمان، األردن

Baek, S; &Choi, H .(2002).The Relationship between 
Students Prrceptions of classroom environment and 
their Academic Achievement in Koria, Asian 
Pacific Education Review, 3(1),125-135. 

Brooks, J. G & Brooks, M. G. (1993). In Search of 
Understanding the Case of Constructivist 
Classroom. Alexandria, VA: Association for the 
Supervision and Curriculum Development. 

Carr, M., Barker, M.; Bell, B., Biddulph, F.; Jones, A.; 
Kirkwood, V.; Pearson, J., & Symington, D. 
(1994). The Constructivist paradigm and some 
implications for science content and pedagogy. In 
P. Fensham, R. Gunstone & R. White (Eds.) The 
content of science (pp. 147-160). London: The 
Falmer Press, pp. 147-160. 

Cho,J.; Yager, R.E.;Park, D.Y.&Seo, H.1997). Changes 
in High School Teachers' Constructivist 
Philosophies. School Science and Mathematics, 
97(8):400-406.  

Carusi, A . (2003) .Taking Philosophical Dialogue 
Online. Retrived Februery 3,2005, from World 
Wide Web : http 
www.prsltsn.leeds.ac.uk/philosophy/articles/carusi.
html  

Cobern, W.W.(1995). Constructivism for Science 
Teachers. Science Education International.6 (3), P 
8-12. 

Dart,B(1994). Measuring Constructivist Learninig 
Environment in Tertiary Education. Retrived 
Februery 3,2005, from World Wide Web : 
http//www.aare.edu.au/4apap/darb94237.txt. 

Fisher, D.L. (1986) Changing The Environment 
,Retrived January 25,2005, from World Wide Web: 
http//www. scre. ac. Uk / spot lights htm. 

.Fisher, D.L.; Chiew, G.S. & Richards, T.W. (1996). 
Perceptions of Interpersonal Teacher Behavior in 
Secondary Science Classrooms: A cross – National 
Study. Paper presented at the Conference of the 
Educational Research Association, Retrived 
January 25,2005, from World Wide Web : http// 
www. aave.edu.au/ 96 pap/ gohsc 96474 txt. 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 264

Fosnot, C.T. (1995). Constructivism: Theory, 
Perspectives and Practice.Teacher 
colledge,Columbia university. New York and 
London 

Fraser, B.J; McRobbie, C.J; Fisher, D.L.(1996). 
Personal and Class Forms of A New Classroom 
Environment Questionaire .Paper presented at the 
Conference of the Educational Research 
Association, Singapore and the Australian 
Association of Research in Education. Singapore, 
Retrived Februery 3, 2005, from World Wide Web: 
http//www.aare.edu.au/96pap/fishd96091.txt 

Glasersfeld, E. von: (1987), Construction of Knowledge, 
Salinas CA, Intersystems Publications. 

Hand, H. & Treagust, D.F. (1994). Teachers' Thoughts 
about Changing to Constructivists Teaching / 
learning Approaches within Junior secondary 
science classrooms. Journal of Education for 
Teaching, 20 (1), pp. 97-113. 

Henderson, D.C., Fisher, D.L. & Fraser, B.J. (1998). 
Learning Environment in Senior Secondary School 
Environmental science classes. Retrived January 
25,2005, from World Wide Web : http// www. AVC. 
Vt. edu. / nsta – ncate / environment 99. htm. 

Khine, S.M. and Chiew, S.G. (2001). Investigation of 
Tertiary Classroom learning Environment in 
Singapore, Paper presented at the International 
Education Research Conference, Australia.  

Kim, H and Fisher, D.L. (1999). Constructivist learning 
Environments in Science Classes in Kora, Paper 
presented at the Annual Meeting of the American 
Educational Research Association (Montreal 
Quebec, Canada, April). 

Lee ,S and Taylor, P. (2001). The Cultural Adaptability 
of the CLES: A Korean Perspective. Paper 
Presented at the Annual Conference of Australia 
Association of Research. Retrieved from WWW on 
15/2/2005.http://www.aare. edu. Au. /01 pap/ lee 
1387. htm. 

Lorsbach, A.W. & Tobin, K. (1995). Toward a critical 
approach to the study of learning environments in 
science classrooms. Research in Science Education, 
25, 19–32. 

Lorsbach, A.W. AND Jinks, J. L. (1999). Self-Efficacy 
Theory and Learning Environment Research. 
Learning Environments Research, 157-167, 
Retrieved from WWW on 
10/2/2005.http//www.coe.ilstu.edu/scienceed/jinks/e
fficacyler.htm. 

MacDiarmid,G. W., Ball, D.L & Anderson, C. W. 
(1989). Why Staying One Chapter Ahead Doesn't 
Really Work: Subject-Specific Pedagogy. East 
Lansing: The National Center on Teacher 
Education. 

Marigianti, E.S.; Fraser, B.J. & Aldridge, J.M. (2001). 
Investigating the learning Environment and 
Students' outcomes at the University level in 
Indonesia. Paper presental at the annual meeting of 
the Australian Association for Research in 

Education (AARE), Retrived Februery 3,2005, 
from World Wide Web : http// www. aarc. edu. 
au/ol pap/ Mar 01668. htm. 

Matthews,M.R.(2000). Constructivism in Science and 
Mathematics Education. Retrieved from WWW on 
10/2/2005.http//www.csi.unian.it/educa.inglese/mat
thews.html. 

National Research Council. (NRC). (1996). National 
Science Education Sstandards. Washington, DC: 
National Academy Press. 

Novak, J. D. (1988). Learning science and the science 
of learning. Studies in Science Education, 15, 77-
101. – 

Thomas, J.A; . Pedersen , J. E.(2001) . When Do 
Science Teachers Learn to Teach? A Comparison 
of School Children’s and Preservice Teachers’ 
Science Teacher Illustrations. A paper presented at 
the Association for the Education of Teachers of 
Science annual meeting, Costa Mesa. Retrived 
Februery 3,2005, from World Wide Web : 
http//www2.tltc.ttu.edu/thomas/conference 
paper/2001/2001.htm  

Waldrip, D.G.; Fisher, D.L. (1999). Differences in 
Country and Metropolitan Student's Perceptions of 
Teacher – student Interactions and Classroom 
learning Environment. Paper presented at the 
Annual Meeting of Australian Association for 
Research in Education. Retrived Februery 3,2005, 
from World Wide Web : http// www. aave. edu. au / 
1999 pap/ wal/ 99002. htm.  

Watts, M. (1999). A course for Critical Constructivism 
Through Action Research: A case Study from 
Biology. Research in Science & Technology. 
Education, 17 (1) pp. 5-18.  

Wessel. W. (1999). Knowledge Construction in High 
School Physics: A Study of Student Teacher 
Interaction. SSTA Research Centre Report #99-04. 
Retrieved from WWW on 10/2/2005.http// 
www.ssta.sk.ca/research/instruction/99-04.htm.  

Windschitl, M. (1999)The Challenges of Sustaining A 
Constructivist Classroom Culture, Phi Delta 
Kappan, 80, pp. 751-756. 

 



 277- 265، 2005، 4، عدد 1المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

265  

  تحليل القيم اإلسالمية املتضمنة في أناشيد
  رياض األطفال في األردن

  
  * ناصر الخوالدة  و*رمزي هارون

  
  

21/11/2005 تاريخ قبوله     2/11/2004 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى بيان القيم اإلسالمية المتضنمة في أناشيد ريـاض              :ملخص
ــئلة اآلتيـــة األطفـــال فـــي اُألردن، وذلـــك مـــن خـــالل اإل  ــيم  -1 :جابـــة عـــن األسـ ــا القـ مـ

 -2  ؟  ومـا نـسبها المئويـة      اإلسالمية المتضمنة في أناشيد رياض األطفال في األردن       
المجاالت التي تتوزع بموجبها القيم اإلسالمية المتضمنة فـي أناشـيد            /ما التصنيفات 

ءم مــع اإلســالمية بمــا يــتال  القــيم قــدمت بهــامــا األســاليب التــي   -3 ؟ريــاض األطفــال
عتمــد الباحثــان المــنهج التحليلــي وذلــك  اوقــد .الخــصائص النمائيــة ألطفــال الروضــة؟

بتحليل القيم اإلسالمية في أناشيد رياض األطفال وفق تصنيفات حـددت فـي البحـث               
ومناسـبتها  ) تكرارهـا (مع التركيز على نوع القيمة المقدمـة، ومـستوى التركيـز عليهـا              

وقد تـم التحقـق   . ستخدمة في تقديمها في األناشيد    ساليب الم األللمرحلة العمرية، و  
وقد أفـضت الدراسـة إلـى نتـائج منهـا أن أناشـيد الريـاض                . من صدق التحليل وثباته   

القــيم : قيمــة إســالمية مختلفــة تــم تــصنيفها إلــى أربعــة مجــاالت، هــي    ) 28(تــضمنت 
ــيم االجتماعيـــة   ــيم الشخـــصية، والقـ ــيم التعبديـــة، والقـ ــة وكانـــت ق. العقيديـــة، والقـ يمـ

األكثر تكرارًا في أناشيد الرياض بينما كانت قيمـة    " الشعور بقدرة الخالق وعظمته   "
ن أناشـــيد ريـــاض أوأظهـــرت اســـتنتاجات الدراســـة . أقلهـــا تكـــرارًا" حـــب الـــصحابة"

 وبالتـالي يـسهل   ،األطفال قـد تـضمنت قيمـًا تالئـم المرحلـة العمريـة التـي يمـرون بهـا                
 قيمــًا أخــرى تــصعب بعــض األناشــيد تــضمنت ل،فــي المقابــ. علــيهم إدراكهــا وتمثلهــا

ن القــيم المتعلقــة بحيــاة الطفــل  أوأقــرت الدراســة كــذلك  . علــى أطفــال هــذه المرحلــة 
ــه بخالقــه و  ــل علــ      بوعالقت ــه فيقب ــسبة ل ــة خاصــة بالن ــا أهمي ــدين له ــه كالوال  ىمــن حول

جاء ترتيب األساليب التي قدمت بهـا القـيم ألطفـال           من جهة أخرى،    . تعلمها وتمثلها 
 ينبغي أن تغرس القيم في أنفـسهم  إذ ، لطبيعة المرحلة التي يعيشونها   االروضة مخالف 

ت الدراســة بــضرورة االهتمــام بنــوع القــيم      صــ وأو. مــن خــالل المــشاهدات الحــسية    
ــال الروضــة وأســاليب تقــديمها فــي األناشــيد، واالهتمــام        اإلســالمية التــي تقــدم ألطف

هـم، وضـرورة مراعـاة خـصائص الطفـل           تعليمـي مناسـب ل     على أنها محتوى  باألناشيد  
ريــاض االطفــال، القــيم  : الكلمــات المفتاحيــة(.النمائيــة فــي أســاليب تقــديم القــيم لهــم  

  ).االسالمية، االناشيد
تعد القيم واحدة من أهم مقومات المجتمع، حيث  :المقدمة

يحكم النظام القيمي توجهات المجتمع وسلوكيات أفراده، ويضمن له 
ره من المجتمعات، وتجعله قادرًا على مواجهة شخصية تميزه عن غي

التحديات والتغيرات، والتعامل معها في إطار من القيم التي تشكل 
 ؛هتم الدارسون والباحثون بالقيماد قو. هوية المجتمع وثقافته

 من ألهمية الدور الذي تؤديه في حياة الناس والمجتمعات ،وذلك
 الذي يطرأ على ،والتغيركونها معطيات اجتماعية تسهم في التطور 

مناحي الحياة لمساسها المباشر باإلنسان ودوره على المجتمعات و
  .في التعامل مع معطيات الحياة

  
  

    

 Analyzing Islamic Values Included in Kindergarten 
Rhymes in Jordan 

 

Ramzi Haroun and Naseer Alkhawaldeh, faculty of Educational 
Sciences, Jordan University, Amman, Jordan. 

 
Abstract: The study aimed at demonstrating the Islamic values 
included in kindergarten rhymes in Jordan by answering the following 
questions: 1-What are the Islamic values included in kindergarten 
rhymes in Jordan, and their percentages? 2- How could Islamic 
values included in kindergarten rhymes be categorized or 
classified?3- Which methods are used in presenting Islamic values to 
children? And to what extent these methods are appropriate to 
children’s characteristics?. To answer the previous questions, the 
researchers used the analytical approach. The analysis showed that 
rhymes included (28) Islamic values, of which some were appropriate 
for the age of the children. On the other hand, other rhymes  included 
Islamic values which were not appropriate for the characteristics of 
children at this stage of development. In addition, the analysis showed 
that the most important Islamic values presented in children’s rhymes  
were those relating the child to his or her creator and significant 
people surrounding him or her such as parents. Finally, the analysis 
showed that most methods used to present Islamic values were 
inappropriate and in contrast to children’s characteristics. The study 
recommended that it be necessary to pay attention to the kinds of 
Islamic values presented to children, and to the methods used to 
present these values. Finally, the study emphasized that rhymes  were 
appropriate moderators to teach children Islamic values at the 
kindergarten stage.(Keywords: Kindergarten, Islamic Values, 
Rhymes). 

  
ــام المع    و ــا مجموعــة مــن األحك ــيم بأنه ــصلة  يتعــرف الق ــة المت اري

 مــن خــالل انفعالــه وتفاعلــه مــع     ، بهــا الفــرد يــشعربمــضامين واقعيــة  
المواقـــف والخبـــرات المختلفـــة عبـــر عمليـــة الـــتعلم، وتتـــصف بالثبـــات 

الجماعـــة، وتمثـــل موجهـــات لألشـــخاص النـــسبي وتـــشترط قبـــوًال مـــن 
الــــبطش  (مامــــاتهم واتجاهــــاتهم  هت تتجــــسد فــــي ســــلوكهم وا  يــــثح

وتعبـــر القـــيم عـــن اتجاهـــات مـــشتركة بـــين أفـــراد . )1991 وجبريـــل،
المجتمع للحكم على ما هو جيـد أو رديء أو مرغـوب فيـه وتحديـده                

وتــــرتبط القـــــيم  . بالنــــسبة لألشــــياء المختلفـــــة والمواقــــف واألفـــــراد   
إبـراهيم، يـونس،   (ت دينيـة أو نظـم اجتماعيـة أو ثقافـة ماديـة       بمعتقدا
  ).2004حافظ، 

 كمــا أنهــا ؛وتــشكل القــيم ركنــًا أساســيا فــي التفاعــل االجتمــاعي 
ظاهرة اجتماعية ثقافيـة تـساعد فـي ربـط البنـاء االجتمـاعي، وتحقيـق                
االمتثـال للمجتمــع وقواعــد نظامــه العــام، فــالقيم الــسائدة بــين أعــضاء  

سيرة الحيـاة االجتماعيـة فـي ذلـك         مـ د تـساعد فـي التنبـؤ ب        ق ،المجتمع
المجتمــع وتنظــيم القــيم التــي يحملهــا أفــراد المجتمــع، بحــسب قوتهــا    

_________________________  
  .الجامعة األردنية، كلية العلوم التربوية، يسقسم المناهج والتدر* 
 .لجامعة اليرموك، اربد، األردنحقوق الطبع محفوظة ©
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مــساعدة (وأهميتهــا لــدى الفــرد فــي ترتيــب يطلــق عليــه نظــام القــيم      
وللقــــيم دور فــــي التعــــرف علــــى  . )1977 ،نزهــــرا؛ 2000ووليــــد، 

لوكه، وهـــي التـــي سان وســـلوكه، ألنهـــا حاضـــرة فـــي ســـنـــشخـــصية اإل
وتعين لبناته المبنية علـى      تحدد اتجاه ذلك السلوك، وترسم مقوماته،     

 وتتـضمن التنـشئة     .)1985 عبـده، (النظام التعليمي الذي يعـيش فيـه        
 المعــارف المحــددة أوواالجتماعيــة إكــساب الفــرد مجموعــة مــن القــيم 

ــر      ــه وغيـ ــوب فيـ ــرد الـــسلوك المرغـ ــدد للفـ ــي، ويحـ ــان قيمـ ــوين بنيـ تكـ
تأكيــد دور القــيم فــي لــذلك لــزم  ؛ب فيــه عنــد المجتمــع فيجــب المرغــو

ــاة    ــا فــــي الحيــ ــة ودورهــ ــاء الشخــــصية الفرديــ ــة، (بنــ ؛ 2001خطاطبــ
  .)1980 الهاشمي وعبد السالم،

ويقوم جوهر السلوك االجتماعي على مبدأ النظـام الـذي يحكـم            
 تلعـب القـيم دورًا      إذالعالقات بـين النـاس علـى القـيم التـي يعيـشونها،              

 في تحقيق التواؤم بين الفرد ومن حولـه، فهـي تـربط بـين البنـاء        كبيرًا
ــة  ــاعي والشخـــصية الفرديـ ــور القيمـــي فيعـــد مـــن   .االجتمـ ــا المنظـ  وأمـ

ــه بـــاآلخرين،     أوضـــح مـــصادر اإلحـــساس الـــواعي لـــدى الفـــرد وعالقتـ
فالعالقة وثيقة بين القيم والتربية، فـالقيم أهـداف نـسعى إلـى تحقيقهـا       

  .)2003 شواتي،ن(ذه األهداف والتربية أداة منفذة له
ويمكن إجمـال دور القـيم فـي تـشكيل الكيـان النفـسي للفـرد فـي                

كـل مـا يقـوم      ل تزويد الفرد باإلحساس بـالغرض       ؛وظائف أساسية منها  
ــه، وتوجــه نحــوه، وتولــد لــدى الفــرد بــصيرة بتمييــز الــصواب مــن          ب

تخــذ أساســا  تالخطــأ، وتمكنــه مــن معرفــة مــا يتوقعــه مــن اآلخــرين، و   
  .)51 ،1984 عيسى،(ارًا للحكم على سلوك اآلخرين ومعي

وللنظام القيمي دور في حياة اإلنسان ومجتمعـه، وتـوفير ثقافـة            
 ,Wilson)موحــدة ألفــراد المجتمــع، تــؤهلهم للقيــام بمــسؤولياتهم    

 ومسؤولية النظام التربوي االلتزام بنظام قيمي يعـرف األفـراد           (1984
 وفــي هــذا .ة الذاتيــة عنــدهم ويحقــق المــسؤولي،بحقــوقهم وواجبــاتهم

 ومنها المدرسة عليها مسؤولية عظيمـة       ،ن مؤسسات التربية  إاإلطار ف 
في تعلم القـيم وتنميتهـا لتوجيـه الـسلوك الثقـافي والحـضاري لألفـراد                

)Hedin, 1984( .      صـور  فـي وتـرتبط القـيم بشخـصية الفـرد، وتظهـر 
 العقيـدة  لـذا، فترسـيخ  . مختلفة من االهتمامات والتفـضيالت واألحكـام     

والتصورات الصحيحة عند بناء القيم وتشكيلها ينبغـي أن ال يـتم عـن              
ــارا      ،طريــق التلقــين  ــاء أســاس عقيــدي متــين حتــى تــصبح معي  بــل ببن

 ألنها تصبح أحكامـا محـددة ذات        ؛ وتنتفي عنها صفة النسبية    ،للسلوك
  ).2005الجالد، (مرجعية واضحة 

 الـدين التـي تعـد       وللقيم مصادر متنوعة ومتعددة، ومنها تعـاليم      
المـــصدر الـــرئيس للقـــيم عنـــد المـــتعلم، وتوجـــه القـــيم ميـــول األفـــراد  

 فهي الوسيلة التي يعبر فيهـا الفـرد عـن نفـسه لآلخـرين،               ،واهتماماتهم
وتساعده على التبرير المنطقـي لالعتقـادات واالتجاهـات والـسلوكيات           

. )1990،  الـبطش وعبـد الـرحمن     ؛  2003الخوالـدة،   ( غير المقبولـة    
ــايير       و ــا مع ــالقيم اإلســالمية بأنه ــدات ك ــيم المرتبطــة بالمعتق ــز الق تتمي

 فيتعلمهـا الطفـل ويتمثلهـا فـي سـلوكه           ،ثابتة فـي الحكـم علـى األشـياء        
ــا تعكـــس شخـــصيته   ــار أنهـ ــة  ،علـــى اعتبـ ــاة االجتماعيـ  ودوره فـــي الحيـ

  ).2004إبراهيم، يونس، حافظ، (

د منهــا وُتــستمد القــيم اإلســالمية مــن مقاصــد الــشريعة إذ ال بــ  
في قيام مصالح الدين والدنيا، وهـذا يعنـي ارتبـاط المعتقـد بالـسلوك             
اإلنـــساني؛ فـــال يـــصح للمـــسلم أن يـــؤمن بـــالقرآن الكـــريم ثـــم يخـــالف 

هـــ، ص 1419ابــن مــسعود، (ويــشير ابــن مــسعود  . أحكامــه وأوامــره
المكــون : إلــى أن القــيم اإلســالمية تــشتمل علــى مكونــات، هــي   ) 150

وتتـــسم هـــذه . النفـــسي، واألدائـــي، والوجـــدانيالعقلـــي، والمعرفـــي، و
القيم بأنها ربانية المصدر، وشاملة، وتتسم باالستمرارية والعموميـة،         

  ).2002الخزيري، (ومتوازنة، وثابتة، وعالمية 
ــة   ــيم مطلقـ ــالمية، قـ ــيم اإلسـ ــسبية ،وألن القـ ــي ال ، وليـــست نـ  فهـ

ًا لثبـات  تتغير وال تتبدل، وإنما تمثل إطار حياة الفرد والمجتمـع نظـر          
 ومصدر القيم في اإلسالم الوحي المتمثل بالقرآن والسنة،         .مصادرها

وهي قيم موضوعية وليست ذاتية، فال تتأثر بالظروف واألحوال فلهـا      
في اإلسالم سـلم ثابـت يجمـع بـين القـيم بأنواعهـا المتعـددة فـي إطـار                    
من تنظيم عالقة الفرد مع ربه، وعالقته مع نفـسه، وعالقتـه مـع النـاس         

  .)1986 زاهر،(
 ومــا يتــضمنه مــن ،وتعــد القــيم اإلســالمية المنبثقــة عــن اإلســالم

ــاء نــسيج الشخــصية        ــادات وأخــالق أساســًا لبن ــدة ومعــامالت وعب عقي
ــالمية ــع      ،اإلسـ ــك المجتمـ ــع ذلـ ــي مـ ــل الحـ ــى التفاعـ ــادرة علـ ــا قـ  وجعلهـ

وعليــه، ينبغــي أن تكــون القــيم اإلســالمية   . )1988فرحــان ومرعــي، (
 ومخططـــي ،ولين فـــي التربيـــة ومتخـــذي القـــرار محـــل اهتمـــام المـــسؤ

المنـــاهج بمـــا تتـــضمنه مـــن عناصـــر متنوعـــة كاألهـــداف، والمحتـــوى،  
ــويم   ــشطة، وأســاليب التق ــيم  وال شــك أن االهتمــام  . واألن بتــضمين الق

 والعمـل علـى     اإلسالمية في تلـك المنـاهج مـن مراحـل الـتعلم المبكـرة،             
 ألنهـا مرحلـة   ؛بمكـان  مـن األهميـة   الروضة في مرحلة   لألطفالإكسابها  

فيهـــا ســـلوك هـــؤالء األطفـــال ومـــا ســـيكونون عليـــه فـــي ســـن تــشكل  ي
، فــي دراســته التــي هــدفت إلــى   )1999(وقــد أوصــى حــسن  . الرشــد

تقــديم إطــار مفــاهيمي متكامــل عــن القــيم واالتجاهــات ضــمن المنــاهج  
الدراسية بدولة اإلمارات العربيـة المتحـدة، باالهتمـام بـالقيم بحيـث ال          

كمــا أوصــى بــضرورة وضــع . هميتهــا عــن الجوانــب المعرفيــةتقــل فــي أ
ــات        ــيم واالتجاهـ ــدريس القـ ــاليب تـ ــى أسـ ــين علـ ــدريب للمعلمـ ــة تـ خطـ

  .وتقويمها
وتكمــن أهميــة تعلــيم القــيم بأنهــا مــن األســس التــي تبنــى عليهــا   

. األهــداف التربويــة، بحيــث يتــضمن تفــضيال لقــيم معينــة علــى غيرهــا    
لتــي يرغــب المجتمــع غرســها فــي  وكــذلك لتحقيــق التــوازن بــين القــيم ا 

 وبـين محتـوى المنـاهج الدراسـية، لخلـق جيـل        ،شخصية أبنائه الطلبـة   
خـــال مـــن االضـــطراب والـــصراع، ألن نمـــو الفـــرد وتقدمـــه فـــي العمـــر  
يؤدي إلى نوع من االتساق والتناغم بين قيمه وسلوكه، بحيث يمكـن            

). 2002كــاظم، (أن يوصــف ســلوك الفــرد بمــا لديــه مــن قــيم بــارزة    
 في  ًا أساسي ًاإلى أن لمؤسسات التعليم دور    " دوفر وإيكر "قد أشار   و

قد أكدا على ضرورة وضوح األحكام القيميـة        فوعليه،  . النظام القيمي 
التــي تــسعى أي مؤســسة تعليميــة إلكــسابها لطلبتهــا، وأن تكــون هــذه   

دوفــر (األحكــام القيميــة جــزءًا مــن رؤيـــة المؤســسة ورســالتها المعلنــة  
 وتتشكل في مرحلة ريـاض األطفـال مالمـح شخـصية            ).2003وإيكر،  

ــالمية فـــي نفـــوس      ــيم اإلسـ ــة غـــرس القـ ــأتي أهميـ ــا تـ ــل، ومـــن هنـ الطفـ
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ــا مــن    هــذه اليقــضي الطفــل فــي    إذ ،األطفــال ــرة ال بــأس به ــة فت مرحل
عمــره يــتعلم ويكتــشف ويكتــسب القــيم والــسلوكيات المنبثقــة عنهــا،        

 أن تراعي اكتـسابه     ن ما يقدم إليه من مواد تعليمية ينبغي       إومن هنا ف  
وهـــــي واحـــــدة مـــــن ) األناشـــــيد(للقـــــيم اإلســـــالمية، فجـــــاء اختيـــــار 

ــة     تالمحتويــات ال ــا طفــل هــذه المرحل ــتم به ــة التــي يه ــا  ،علمي ــي م  وتبن
ــشده  ــردده وينـ ــه      أل،يـ ــشاعره واتجاهاتـ ــن مـ ــر عـ ــبيل التعبيـ ــك سـ ن ذلـ

 فكانـــت الحاجـــة إلـــى البحـــث فـــي تحليـــل القـــيم  ،وعالقتـــه بمـــن حولـــه
منة فـي أناشـيد أطفـال مرحلـة الروضـة للتعـرف علـى               اإلسالمية المتض 

 ومــدى مناســبتها ، وأنواعهــا، وأهميتهــا،طبيعــة هــذه القــيم ووجودهــا 
 .للمرحلة العمرية التي يمر بها الطفل المتعلم

تمشيًا مع الـدعوات التـي تنـادي بـضرورة االهتمـام        :مشكلة الدراسة 
ديمها فــي  وضــرورة تقــ-خاصــة فــي مرحلــة الطفولــة-بــالقيم وتعليمهــا 

دراســـة لمحتــوى تعليمــي مناســـب، جــاء البحـــث فــي هـــذا الموضــوع      
أناشيد رياض األطفال دراسة تحليلية للقيم اإلسالمية التـي تتـضمنها            
ــة فــي هــذه المرحلــة للقــيم اإلســالمية وتمثلهــا       ألهميــة اكتــساب الطلب

 وللتأكـــد مـــن مناســـبتها للمرحلـــة ،وممارســـتها علـــى شـــكل ســـلوكيات
ــة لألطفـــال  باإلضـــافة إلـــى عـــدم وجـــود دراســـة بحثـــت هـــذا        ،العمريـ
 وعليه فقـد رأى الباحثـان ضـرورة البحـث فـي هـذا               .الموضوع بالذات 

  : تلخصت مشكلة الدراسة فيما يأتيإذالموضوع 
ما القيم اإلسالمية المتضمنة في أناشيد رياض األطفال في "
  ؟"األردن

يم تهدف هذه الدراسة إلى البحـث فـي القـ          :هدف الدراسة وأسئلتها  
 وذلـك مـن     ،اإلسالمية المتضمنة في أناشيد رياض األطفال في األردن       

  :خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ــيد ريـــاض    : الـــسؤال األول ــالمية المتـــضمنة فـــي أناشـ ــيم اإلسـ ــا القـ مـ

   ؟ وما نسبها المئويةاألطفال في األردن
المجـاالت التـي تتـوزع بموجبهـا القـيم          /ما التـصنيفات    : الثانيالسؤال  
  طفال؟رياض األسالمية المتضمنة في أناشيد اإل
ــثالــسؤال  اإلســالمية بمــا   القــيم قــدمت بهــا مــا األســاليب التــي   : الثال

  يتالءم مع الخصائص النمائية ألطفال الروضة؟
  :تأتي أهمية الدراسة مما يأتي :أهمية الدراسة

يمكن أن تسهم في دراسة واحدة من القضايا المهمة في تعليم              -1
 والتي ستصوغ شخصياتهم    ؛وهي القيم التي تقدم لهم     ؛ألطفالا

وبالتـالي االهتمـام   . رفاتهمصواتجاهاتهم وتحـدد سـلوكياتهم وتـ    
بالكيفية التي تقدم بها القيم لألطفـال وبنوعيـة القـيم التـي تقـدم               

  .لهم
 إال إن هـذا الموضـوع لـم         ،بالرغم من كثرة الدراسات فـي القـيم          -2

 وذلـك  -حـدود علـم البـاحثين   فـي   -يطرق من قبـل مـن البـاحثين         
: مرحلــة ريــاض األطفــال والثــاني : فــي جــانبين للدراســة أولهمــا 

ــ الدراســات إذ إن معظــم،األناشــيد  تحليــل المنــاهج ت قــد تناول
  .والكتب المدرسية والمراحل الدراسية في المدرسة والجامعة

يمكـــن للدراســـة أن تقـــدم إطـــارا نظريـــًا واضـــحًا يتعلـــق بـــالقيم     -3
 ممــا قــد يــساعد واضــعي ،طفــال فــي هــذه المرحلــةوتعليمهــا لأل

ألطفال على نـوع القـيم التـي        ا وكتب   ،المناهج والكتب المدرسية  
  . وكيفية تقديمها ومناسبتها لهم،ستقدم لهم

 وذلـك بمراجعـة     ،اسـتخدم الباحثـان المـنهج التحليلـي        :الدراسةمنهج  
 تـم   ةأنـشود ما يزيد على ثالثمائـة      [أناشيد رياض األطفال في األردن      

 تــم ]روضــة خاصــة فــي محافظــة عمــان فــي األردن   ) 60(جمعهــا مــن  
تحليلها لبيـان القـيم اإلسـالمية التـي تتـضمنها وفـق تـصنيفات حـددت                 

 وقــد ركــز الباحثــان علــى تــصنيف القــيم، ونــوع القيمــة        .فــي البحــث 
 ومناســـبتها للمرحلـــة ،)تكرارهـــا(المقدمـــة، ومـــستوى التركيـــز عليهـــا 

 ثـم بيـان األسـاليب المـستخدمة فـي تقـديم         ،)ريـاض األطفـال   (العمرية  
 .)بعـضها قـيم ضـمنية وأخـرى صـريحة     (القيم اإلسالمية في األناشـيد   

وقــد حــرص الباحثــان فــي منهجيــة الدراســة علــى تقــديم أمثلــة للقــيم     
  .ألساليب التي قدمت بها إلى أطفال الروضةلاإلسالمية و

  :التحليل اآلتيةوتميزت منهجية الدراسة باتباع خطوات 
  .اعتماد الجملة وحدة للتحليل  -1
 مـن    إلى جمـل وعبـارات كاملـة المعنـى         وتجزئتها األناشيد   قراءة  -2

  .الباحثين كل على حدة
  .تحديد الجمل التي تضمنت قيمًا إسالمية  -3
 . أو تسميتهاتحديد القيمة  -4
اعــادة النظــر فــي الجمــل التــي اختلــف الباحثــان فــي القــيم التــي      -5

  .ليها بعد قراءتها بإمعانتضمنتها واالتفاق ع
 .ستوزع القيم بموجبهاي تالأو التصنيفات  ت المجاالوليدت  -6
رصد القيم ومعدل تكرارها ثم تفريغ نتائج التحليل فـي جـداول              -7

  .ف الدراسةاهدأللتوصل إلى استنتاجات تحقق 
للتعــرف علــى صــدق التحليــل، قــام الباحثــان، كــل    :صــدق التحليــل

ناشــيد بعــد أن اتفقــا علــى الهــدف مــن عمليــة    علــى حــدة، بتحليــل األ 
وبعــد ذلــك تــم التعــرف علــى أوجــه االتفــاق بــين   . التحليــل وخطواتهــا

وقـد كانـت نـسبة االتفـاق تتـراوح          . النتائج التي توصـل إليهـا الباحثـان       
). 1(، ويتضح ذلـك مـن خـالل الجـدول رقـم             %100إلى  % 78بين  

بـشكل أساسـي،    للقـيم   % 75وقد قبلت نسبة التوافق التي تزيد عن        
  .وذلك بناء على رأي المحكمين

 نسب االتفاق بين الباحثين في تحديد وتسمية القيم: )1(جدول 
   تضمنتها األناشيدالتي

 نسبة االتفاق القيمة
%  

  82 الشعور بقدرة الخالق وعظمته
  84 شكر النعمة

   78 اإليمان باألنبياء وحبهم
   100 حب الله

   100 بر الوالدين
   100 الدعاء

   100 اإليمان بالله
   100 حب العبادة

   100 حب القرآن والحرص على تالوته
   100 النظافة
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 نسبة االتفاق القيمة
%  

   100 الجهاد
   100 سالماالعتزاز باإل

   100 اإلحسان للجار
   100 حب العلم
   100 حب الناس
   100  حب الوطن
   100 كره األعداء

   100 حب القدس واألماكن المقدسة
   100 أداء الصالة
   100 أداء الصوم

   100 الحج
   100 الصدق

   100 صلة الرحم
   100 إيتاء الزكاة

   100 كره الشيطان
   100  النظام

   100  العطف على الفقراء
   100  حب الصحابة

 فقد عرضت على لجنة من ،أما فيما يتعلق بتصنيفات القيم
نيف المحكمين للتأكد من مدى مالءمتها، ومدى صحة عملية التص

وبعد االنتهاء من مراجعة آراء المحكمين . لكل قيمة من القيم
واقتراحاتهم وجد أن النسبة المئوية التفاق المحكمين فيما يخص 

وقد حسبت حسب المعادلة %. 88.2التصنيفات المقترحة قد بلغت 
  :التالية

+ عدد مرات التوافق)/ (عدد مرات التوافق= (نسبة االتفاق
  %100 ×)اقعدد مرات عدم االتف

للتأكد من ثبات عملية التحليل عبر الزمن، قام : ثبات التحليل
 وبفاصل زمني ،)في زمنين متباعدين(الباحث الثاني بعمليتي تحليل 

م حساب نسبة االتفاق بين نتيجتي عمليتي توقد . مدته ثالثة أشهر
، ومثلت هذه %100-%82وتراوحت نسبة االتفاق بين . التحليل

 مما يشير إلى ثبات عملية ،قبول عملية التحليلالنسب مؤشرا ل
  ).2(التحليل، ويتضح ذلك من خالل جدول رقم 

نسبة االتفاق بين التحليلين األول والثاني للقيم : )2(جدول 
  والذي قام بها الباحث الثاني

  نسبة االتفاق بين  القيمة
   %التحليلين

   86 الشعور بقدرة الخالق وعظمته
   82 شكر النعمة

   84 اإليمان باألنبياء وحبهم
   88 حب الله

   94 بر الوالدين
   100 الدعاء

   100 اإليمان بالله
   100 حب العبادة

  نسبة االتفاق بين  القيمة
   %التحليلين

   100 حب القرآن والحرص على تالوته
   100 النظافة
   100 الجهاد

   100 االعتزاز باالسالم
   100 اإلحسان للجار

   100 حب العلم
   100 حب الناس
   100  حب الوطن
   100 كره األعداء

   100 حب القدس واألماكن المقدسة
   100 أداء الصالة
   100 أداء الصوم

   100 الحج
   100 الصدق

   100 صلة الرحم
   100 إيتاء الزكاة

   100 كره الشيطان
   100  النظام

   100  العطف على الفقراء
   100  حب الصحابة

  :مصطلحات الدراسة
ــيم اإلســـالمي : أوًال ــن القواعـــد األخالقيـــة ونمـــاذج     :ةالقـ  مجموعـــة مـ

الـــسلوك المحـــددة تـــشمل ميـــادين الـــسلوك عامـــة منبثقـــة عـــن   
ه مـــن تفاصـــيل  انـــ بمـــا يحتوي،القـــرآن الكـــريم والـــسنة النبويـــة   

 وتحـد مـن الـسيئ       ، ترشد إلى الصالح   ،سلوكية وقواعد محددة  
القيم  وقد قسمت    .)1992الكيالني،  (في جميع ميادين الحياة     

  :دراسة إلى ما يأتيهذه الفي 
ــة    -أ ــدة     : القــيم العقيدي وهــي القــيم التــي تتعلــق بموضــوعات العقي

اإلســـالمية كاإليمـــان باللـــه وحبـــه، واإليمـــان باألنبيـــاء وحـــبهم،   
  .والجهاد، وكره الشيطان

 الـدعاء   :وهي القـيم التـي تتعلـق بالعبـادات مثـل          : القيم التعبدية    -ب
رآن والحــرص علــى والــصالة والــصوم والزكــاة والحــج وحــب القــ 

  .تالوته
أخـالق  (وهي القيم التـي تتعلـق بالطفـل نفـسه           : القيم الشخصية    -ج

  . النظافة، وحب العلم، والصدق، والنظام:مثل) شخصية
ــة    -د ــيم االجتماعي ــع       :الق ــل م ــة الطف ــق بعالق ــي تتعل ــيم الت وهــي الق

 بر الوالدين، واإلحسان إلى الجار، وحب النـاس،         :اآلخرين مثل 
  .م، والعطف على الفقراء والمحتاجينوصلة الرح

 طريقـة يتبعهـا الباحثـان تهـدف إلـى التعـرف علـى           :تحليـل القـيم   : ثانيًا
القيم المتضمنة فـي أناشـيد ريـاض األطفـال مـن خـالل خطـوات                

تجزئتهـــا إلـــى جمـــل وقـــراءة األناشـــيد : التحليـــل المتمثلـــة فـــي
مـة،  وعبارات كاملة المعنى ذات داللة قيمـة معينـة، وتحديـد القي      

 ورصـد القـيم     بموجبهـا القـيم،    تتتـوزع ي  تـ  ال ت المجـاال  توليدثم  
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 ثم تفريـغ لنتـائج التحليـل فـي جـداول للتوصـل              ،ومعدل تكرارها 
  .ف الدراسةاهدأإلى استنتاجات تحقق 

رحلــة التعليميــة التــي تــسبق دخــول الطفــل  م ال:ريــاض األطفــال: ثالثــًا
لمــدى  والتــي تغطــي ا ،مرحلــة التعلــيم األساســي فــي المدرســة    

  . سنوات6-4العمري 
 دراســات –فــي حــدود علــم البــاحثين  –التوجــد : الدرســات الــسابقة 

تحليلية في القيم تناولت مرحلة رياض األطفال علـى وجـه الخـصوص             
األناشــيد، ذلــك أن الدراســات الــسابقة قــد تناولــت تحليــل المنــاهج  أو

والكتـــب المدرســـية فـــي مراحـــل دراســـية أخـــرى كالمرحلـــة األساســـية  
 .المرحلــة الجامعيــة  المرحلــة الثانويــة أو  أو،)تدائيــة واإلعداديــةاالب(

 عـرض الدراسـات التـي تناولـت         علـى ن البـاحثين سيقتـصران      إ ف ،وعليه
 أومرحلـــة الطفولـــة بـــشكل عـــام فـــي ،)االبتدائيـــة(المرحلـــة األساســـية 

 وكـذلك علـى الدراسـات التحليليـة واعتبارهـا دراسـات             ،موضوع القـيم  
  .اليةحة السابقة لموضوع الدراس

ومــــن الدراســــات الــــسابقة تلــــك الدراســــة التــــي أجراهــــا بكــــرة  
دراســة القــيم األخالقيــة فــي التربيــة اإلســالمية مــن  "بعنــوان ) 1980(

بهـدف بيـان مـدى تـأثير مقـرر          " واقع منهج المدرسة االبتدائية العامـة     
 وذلـك   ،تربية المسلم على القيم األخالقية لتالميـذ المرحلـة االبتدائيـة          

 واســــتخدام إســــتبانة أعــــدها ،ام أســــلوب تحليــــل المحتــــوىباســـتخد 
  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية.ضالباحث لهذا الغر

للقـيم  ) كتاب تربية المسلم(عدم شمول مقرر التربية اإلسالمية         -1
  .األخالقية المرغوب فيها

ــيم          -2 ــبعض القـ ــة لـ ــة االبتدائيـ ــي المرحلـ ــذ فـ ــتالك التالميـ ــدم امـ عـ
  .األخالقية

 التي تهـدف إلـى تحقيقهـا بـرامج          ،بهدف تحديد القيم التربوية   و
ن عـ دراسته ) 1990(أجرى الدكروري    ،األطفال في المذياع والتلفاز   

تحليل مضمون هذه البـرامج، واسـتخدم اسـتبانة للتعـرف علـى             طريق  
 وخلـــصت دراســـته إلـــى .آراء المتـــصلين خـــالل دورة تلفازيـــة واحـــدة

طفـال علـى مجموعـة مـن القـيم التربويـة            اشتمال برامج األ  : نتائج منها 
، وقــد حــصلت قــيم العلــم والنجــاح، والجمــال     )الــصريحة والــضمنية (

  .واالنتماء، واإليمان والمحافظة على الصحة على أعلى تكرارات
 التعــرف علــى التــي هــدفت إلــى) 1993(رنــة ا دراســة بدوكــذلك

الباحـث   وقـد قـام      .األساليب التربوية لغرس القيم العقدية لدى الطفل      
بتحديد مفهوم القيم العقدية في اإلسالم مبتدئًا بقيم توحيد الربويـة،         
وقيم توحيد األلوهية، وقيم توحيد األسماء والصفات، وقيم اإليمـان        

ــر     ــوم اآلخـ ــل واليـ ــسماوية، والرسـ ــب الـ ــة، والكتـ ــن . بالمالئكـ ــرز أومـ بـ
ــاء يالتوصــيات التــي أوصــت بهــا الدراســة ضــرورة تــدريب وتعلــ      م اآلب

ــيم    األات والمــربيين علــى  واألمهــ ــة المناســبة لغــرس الق ســاليب التربوي
ــل    ــالهم مث ــدى أطف ــة ل ــاة :العقدي ــد، أســلوب المحاك ــين ، والتقلي  والتلق

  . والترغيب والترهيب، والقصة، والحوار،وضرب المثل
وفي دراسة هدفت إلى معرفـة القـيم المتـضمنة فـي كتـب التربيـة                

ساسي في الجمهوريـة اليمنيـة      اإلسالمية للمرحلة الدنيا من التعليم األ     
 تــم تحليــل النــصوص الــواردة إذباســتخدام طريقــة تحليــل المحتــوى، 

ــى        ــة الدراســة، وتــم تقــسيم النــصوص إل فــي الكتــب التــي شــملتها عين
وتــم  .  اعتبــرت الجملــة المفيــدة وحــدة التحليــل    إذوحــدات تحليليــة  

 المجــال العقــدي، والمجــال: تــصنيف القــيم فــي أحــد المجــاالت التاليــة
 . والمجــال االجتمــاعي، والمجــال المــادي، والمجــال الفــردي،التعبــدي

قيمـــة ) 60(وأظهـــرت الدراســـة أن كتـــب التربيـــة اإلســـالمية تـــضمنت  
مجـــال  :  وتوزعـــت علـــى النحوالتـــالي  ،مـــرة  )1177(رئيـــسة تكـــررت  

ــدي  ــدي  % 50.6العقـــ ــال التعبـــ ــردي  % 20.5والمجـــ ــال فـــ والمجـــ
% 2.9لمـــــادي والمجـــــال ا% 8.4والمجـــــال االجتمـــــاعي % 17.7

  .)1993 جرادي،(
ــشف  و ــدف الكـ ــب     بهـ ــي كتـ ــضمنة فـ ــة المتـ ــيم االجتماعيـ ــن القـ عـ

 قـام  التربية اإلسالمية للمرحلة العليا من التعلـيم األساسـي فـي األردن       
م أسـلوب تحليـل المحتـوى، ثـم طـور تـصنيفًا       ااستخدب) 1995(جبر  

 وأظهـــرت نتـــائج  .للقـــيم االجتماعيـــة واســـتخدمه ألغـــراض الدراســـة    
) 79(سة أن كتب التربية اإلسالمية للمرحلـة المـذكورة تـضمنت            الدرا

تكـرارًا، وكـان توزيعهـا علـى المجـاالت          ) 1340(قيمة إيجابية تكـررت     
، ومجـــال %25.3مجـــال األمـــراض االجتماعيـــة : التـــالي علـــى النحـــو

، %14.5، ومجــــال األســــرة %24.7األخــــالق واآلداب االجتماعيــــة 
، ومجـال اللبـاس والزينـة      %8.2يـة   ومجال الرعاية والخدمـة االجتماع    

ــر المــــسلمين   5.5% ــع غيــ ــال التعامــــل مــ ــلت .%1.9، ومجــ  وتوصــ
الدراسة إلـى أن هنـاك اتـساقًا محـدودًا للقـيم مـع األهـداف المرسـومة               

م بـشكل متـدرج     نلها في منهاج التربية اإلسالمية، وأن هذه القيم لم ت         
نــد ممــا يــدل علــى عــشوائية التخطــيط القيمــي ع    مــن مــستوى آلخــر، 

  .إعداد الكتب في المرحلة المذكورة
ــة    ) 1996(وأجــرت ديــاب   دراســة بهــدف تحديــد القــيم التربوي

ــة    ــال التلفازي ــرامج األطف ــك مــن خــالل اســتخدام    ،المتــضمنة فــي ب  وذل
وأظهــرت الدراســة تركيــز  . تحليــل المــضمون لعينــة مــن تلــك البــرامج   

جــود كثــر مـن الجانــب القيمـي، وعــدم و  أالبـرامج علــى الجانـب العلمــي   
، وقد ركزت الدراسات المـذكورة علـى بعـض      توازن وتكامل بين القيم   

الــصداقة والعلــم كمــا أنهــا لــم تركــز علــى بعــض القـــيم         : القــيم مثــل  
  .القيم الدينية والقيم االقتصادية: األخرى مثل

 تعيــين إلــى) 1999( الدراســة التــي قــام بهــا أبولطيفــة   وهــدفت
 للمرحلـة األساسـية، والتعـرف    القيم التي تبثها كتـب التربيـة اإلسـالمية       
 وتحديـد الكيفيـة التـي يـتم بهـا           ،إلى البنـاء التنظيمـي الـذي يخـضع لـه          

واســتخدم الباحــث طريقــة تحليــل المحتــوى   . نقــل هــذه القــيم للطلبــة 
 وبينت الدراسـة أن أكثـر مجـاالت القـيم شـيوعًا كـان            .الستخراج القيم 

جــال حفــظ مجــال حفــظ الــدين ثــم تــاله مجــال حفــظ الــنفس، وأخيــرًا م 
ــال ــعة ل  . المـ ــر خاضـ ــيم غيـ ــدرج، و  بوأن القـ ــي متـ ــاء تنظيمـ ــر أن أنـ كثـ

األسـلوب الوجـداني ثـم     األساليب شيوعًا في تقـديم القـيم للطلبـة هـو         
 وأوصت الدراسة بـضرورة تحديـد نـسق قيمـي فـي          .األسلوب الحسي 

 واالهتمــام بــالقيم لــدورها فــي بنــاء شخــصية   ،كتــب التربيــة اإلســالمية 
  .الطالب
القـــــيم اإلســـــالمية فـــــي كتـــــب اللغـــــة العربيـــــة  رفـــــة بهـــــدف معو

ــي       ــي فـ ــيم األساسـ ــن التعلـ ــى مـ ــة األولـ ــة للحلقـ ــات االجتماعيـ والدراسـ
 مـــن خـــالل دراســـته) 2002(فقـــد أجـــرى الخزيـــري ســـلطنة عمـــان، 
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) 12( وقد تكون مجتمع الدراسة مـن دراسـة          .بتمحتوى الك ل هتحليل
تحليــل جميــع   وقــد تــم  .كتابــًا للغــة العربيــة والدراســات االجتماعيــة    

النـــصوص والجمـــل والـــصور الموجـــودة فـــي تلـــك الكتـــب، واســـتخدم  
 واعتمد الفكرة الجزئيـة وحـدة تحليـل، كمـا           ،أسلوب تحليل المحتوى  

) 77(اعتمد تصنيف اإلمام البيهقـي لـشعب اإليمـان التـي حـددها فـي                
وأشارت نتائج الدراسة إلـى أن القـيم اإلسـالمية الموجـودة فـي       . شعبة

 جـاء حـسن الخلـق فـي     إذ، %64.4سبة مئويـة بلغـت    الكتب جاءت بن  
 وجــاء بعــدها طلــب العلــم، وحــل مجــال المعــامالت       ،المرتبــة األولــى 

ين جـــاء مجـــال ـالرئيـــسة المرتبـــة األولـــى فـــي تـــصنيف القـــيم، فـــي حـــ  
، %10.9العقائد في المرتبـة األخيـرة، وجـاءت القـيم الـسلبية بنـسبة               

ت صـ القـيم الـسلبية، وأو    وجاء تحريم الفروج فـي المرتبـة األولـى بـين            
ة بضرورة االهتمام بالقيم اإلسالمية العقيدية في محتـوى تلـك           سارالد

الكتـــب، وتبنـــي إجـــراء يـــضمن توزيـــع القـــيم اإلســـالمية بـــشكل مـــنظم  
  .ومنطقي، والمبادرة إلى إلغاء القيم السلبية

  :ويمكن تلخيص ما أشارت إليه الدراسات السابقة بما يأتي
ة ـية ومنها دراس  ـيل المناهج والكتب المدرس   اعتمد معظمها تحل     -1

 ودراســــة أبولطيفــــة ،)1995(ة جبــــر ـ ودراســــ،)1980(بكــــرة 
، في حـين تنـاول الـبعض        )2002( ودراسة الخزيري    ،)1999(
 ،)1990( ومنهــــا دراســــة الــــدكروري ،خــــر بــــرامج تعليميــــةآلا

  .)1996(ودراسة دياب 
  .في مجاالتهااعتمد بعضها تصنيفات للقيم تباينت الدراسات    -2
ارت بعــضها إلــى وجــود  ـ ففــي حــين أشــ ،ج الدراســةـتباينــت نتائــ    -3

ــة بد    ــل دراســ ــة مثــ ــة واألخالقيــ ــيم اإليجابيــ ــة االقــ ، )1993(رنــ
شــار ، أ)1999( ، ودراســة أبولطيفــة)1993( ودراســة جــرادي

  القــيم أو وجــود وحــدد،ســلبيةبعــض القــيم الــبعض اآلخــر إلــى 
، )1995(ة جبــر ـدراســ، و)1980(ة بكــرة ـغيابهــا مثــل دراســ  

  .)2002(، ودراسة الخزيري )1996(ودراسة دياب 
وبــالنظر فــي الدراســات الــسابقة تبــين أن هــذه الدراســة تختلــف  
عما سـبقها مـن دراسـات فـي أنهـا تهـدف إلـى تحليـل القـيم اإلسـالمية            
المتضمنة فـي أناشـيد ريـاض األطفـال فـي األردن، فاختلفـت فـي الفئـة                  

ــ(العمريـــــة المقـــــصودة  ، وفـــــي موضـــــوع الدراســـــة )ال الروضـــــةأطفـــ
خاصة ألهميتها بالنسبة ألطفال هذه المرحلة ودورهـا فـي          ) األناشيد(

  . وتمثلهم للقيم التي تتضمنها أوتدل عليها،بناء شخصياتهم
   الدراسةنتائج

ما القيم اإلسالمية المتـضمنة فـي أناشـيد ريـاض           : السؤال األول 
   ؟ وما نسبها المئويةاألطفال في األردن

ولإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال قـــام الباحثـــان باستقـــصاء القـــيم        
 ثـــم ، وتـــسجيلها،الموجـــودة فـــي أناشـــيد ريـــاض األطفـــال وتـــسميتها 

) 3(والجــدول رقــم  . ترتيبهــا حــسب تكــرار ورودهــا ونــسبها المئويــة   
  :يوضح ذلك

  
  
  

ترتيب القيم اإلسالمية المتضمنة في أناشيد أطفال : )3(جدول 
  ورودها ونسبتها المئويةمرحلة الروضة حسب تكرار 

النسبة  التكرار الترتيب القيمة
  %المئوية

   19.27 32 1 الشعور بقدرة الخالق وعظمته
   9.03 15 2 شكر النعمة

   7.83 13 3 اإليمان باألنبياء وحبهم
   7.22 12 4 حب الله

   6.62 11 5 بر الوالدين
   6.02 10 6 الدعاء

   4.21 7 7 اإليمان بالله
   3.01 5 8 بادةحب الع

   3.01 5 8 حب القرآن والحرص على تالوته
   3.01 5 8 النظافة
   2.40 4 9 الجهاد

   2.40 4 9 االعتزاز باالسالم
   2.40 4 9 اإلحسان للجار

   2.40 4 9 حب العلم
   2.40 4 9 حب الناس
   2.40  4  9  حب الوطن
   1,80 3 10 كره األعداء

   1,80 3 10 حب القدس واألماكن المقدسة
   1,80 3 10 أداء الصالة
   1,80 3 10 أداء الصوم

   1,80 3 10 الحج
   1,80 3 10 الصدق

   1.20 2 11 صلة الرحم
   1.20 2 11 إيتاء الزكاة

   1.20 2 11 كره الشيطان
   1.20  2  11  النظام

   1.20  2  11  العطف على الفقراء
   0.60  1  12  حب الصحابة

  100  166    المجموع
ألطفال في ابالنظر في الجدول السابق تبين أن أناشيد و

قيمة إسالمية وردت في ) 28(مرحلة الروضة قد اشتملت على 
موقعا مختلفا، وأن القيم اإلسالمية تباينت في األناشيد ) 166(

 فبعضها تعلق بالخالق وقدرته وعظمته ،المقدمة في رياض األطفال
 وبعضها ،يمة بر الوالدينوحبه وشكره، وبعضها تعلق بمن حوله كق

 حب العلم والحج وصلة مثلاآلخر بعيد عن عالم الطفل وحياته 
 فهذه قيم ال تتناسب مع طبيعة ،الرحم وإيتاء الزكاة وكره األعداء
  .تمثلها فيما بعد ه إدراكها أويالطفل في هذه المرحلة ويصعب عل

الشعور بقدرة الخالق "ن قيمة أ )3(كما يالحظ من الجدول 
تكرارًا وبنسبة مئوية  )32( في الترتيب األول في تجاء" عظمتهو

، وقد تبعها من حيث التكرارات والنسب المئوية القيم 19.27%
المتعلقة باإليمان بالله وبأنبيائه وشكره وعبادته ودعائه وغيرها من 

في " حب الصحابة" في حين وردت قيمة ،القيم اإليمانية العقيدية
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ها قيم أخرى من حيث تتكرار واحد، وسبقالترتيب األخير في 
" النظام"و" العطف على الفقراء"التكرارات والنسب المئوية منها 

  ."صلة الرحم"و" إيتاء الزكاة"و" كره الشيطان"و
المجـاالت التـي تتـوزع بموجبهـا        / مـا التـصنيفات   : الثـاني السؤال  

  القيم اإلسالمية المتضمنة في أناشيد أطفال مرحلة الروضة؟
جابة عـن هـذا الـسؤال قـام الباحثـان بإيجـاد تـصنيف مناسـب              لإل

 .يها أناشيد ريـاض األطفـال     لتدل ع  ها أو تللقيم اإلسالمية التي تضمن   
مجــاالت /  تنــدرج فــي أربعــة تــصنيفات  هــذه القــيمنأ  للبــاحثينوتبــين

خـــصية، والقـــيم ـالقـــيم العقيديـــة، والقـــيم التعبديـــة، والقـــيم الش : هـــي
  .توضح ذلك )5( و) 4(ذوات األرقام والجداول . تماعيةـاالج
ــة: أوال ــيم العقيديـ ــدة   :القـ ــان والعقيـ ــة باإليمـ ــيم المتعلقـ  وتـــضم القـ

ــالقـــيم التـــي ت) 4(الجـــدول رقـــم ويوضـــح  درج تحـــت هـــذا المجـــال  نـ
  .وتكرارها ونسبتها المئوية

  القيم العقيدية وتكرار ورودها ونسبتها المئوية :)4(جدول 
النسبة  التكرار القيمة

  %المئوية
   19.27  32   الشعور بقدرة الخالق وعظمته-1    
   7.83 13  اإليمان باألنبياء وحبهم-2    
   7.22  12   حب الله-3    
   4.21 7  اإليمان بالله-4    
   2.40 4  الجهاد-5    
   2.40 4  االعتزاز باالسالم-6    
   2.40 4  حب الوطن-7    
   1.80 3  كره األعداء-8    
   1.80 3  حب القدس واألماكن المقدسة-9    

   1.20 2  كره الشيطان-10    
   0.60  1   حب الصحابة-11    

   50  83 المجموع
قدرة ـالشعور ب"ابق يتبين حصول قيمة ـوبالنظر في الجدول الس

تكرارًا بنسبة مئوية ) 32(  على أعلى تكرار وهو"الخالق وعظمته
 في تكرار "حب الصحابة" قيمة  في حين وردت،%19.27مقدارها 

تتركز القيم اإليمانية العامة في و .%0.6واحد وبنسبة مئوية بلغت 
أناشيد رياض األطفال من خالل لفت النظر إلى آيات الله في الكون 

   .ودالئل قدرته
 والجــدول ، وتــضم القــيم المتعلقــة بالعبــادات:القــيم التعبديــة: ثانيــًا

ج تحت هـذا المجـال وتكرارهـا ونـسبتها          التالي يوضح القيم التي تندر    
  .المئوية

  القيم التعبدية وتكرار ورودها ونسبتها المئوية :)5(جدول 
النسبة  التكرار القيمة

  %المئوية
   %6.02 10  الدعاء-1    
   %3.01 5  حب العبادة-2    
   %3.01 5  حب القرآن والحرص على تالوته-3    

النسبة  التكرار القيمة
  %المئوية

   %1.80 3  أداء الصالة-4    
   %1.80 3  أداء الصوم-5    
   %1.80 3  الحج-6    
   %1.20  2   إيتاء الزكاة-7    

   %18.67  31  المجموع
 يتبـــين حـــصول قيمـــة   أعـــاله) 5(رقـــم وبـــالنظر فـــي الجـــدول   

تكرارات بنـسبة مئويـة مقـدارها       ) 10( على أعلى تكرار وهو    "الدعاء"
ن فقـــط يفــي تكــرار  " إيتــاء الزكــاة  "ت قيمــة   فــي حــين ورد  ،6.02%

   .%1.20وبنسبة مئوية مقدارها 
ــًا ــيم الشخــصية : ثالث  وتــضم القــيم التــي تتعلــق بالطفــل نفــسه     :الق

 يوضــح القــيم التــي تنــدرج  )6(رقــم  والجــدول ،) الشخــصيةهبأخالقــ(
  .تحت هذا المجال وتكرارها ونسبتها المئوية

  القيم الشخصية وتكرار ورودها ونسبتها المئوية: )6(جدول 
النسبة  التكرار القيمة

  %المئوية
   9.03 15  شكر النعمة-1    
   3.01 5  النظافة-2    
   2.40 4  حب العلم-3    
   1.80 3  الصدق-4    
   1.20  2   النظام-5    

   17.46  29  المجموع
وبــالنظر فــي الجــدول الــسابق يتبــين حــصول قيمــة شــكر النعمــة 

 ،%9.03ئويــة مقــدارها تكــرارًا بنــسبة م) 15(علــى أعلــى تكــرار وهــو
ــة   ــة   " النظـــام"فـــي حـــين وردت قيمـ فـــي تكـــرارين فقـــط وبنـــسبة مئويـ

  %. 1.20مقدارها 
وتــضم القــيم التــي تتعلــق بعالقــة الطفــل    :القــيم االجتماعيــة: رابعــًا

التـالي يوضـح القـيم التـي تنـدرج تحـت          ) 5(رقـم    والجـدول    ،باآلخرين
  .هذا المجال وتكرارها ونسبتها المئوية

  القيم االجتماعية وتكرار ورودها ونسبتها المئوية :)7(جدول 
النسبة  التكرار القيمة

  %المئوية
   6.62 11  بر الوالدين-1    
   2.40 4  اإلحسان للجار-2    
   2.40 4  حب الناس-3    
   1.20 2  صلة الرحم-4    
   1.20  2   العطف على الفقراء-5    

  13.85  23  المجموع
بــــر "دول الــــسابق يتبــــين حــــصول قيمــــة    وبــــالنظر فــــي الجــــ  

تكــرارًا بنــسبة مئويــة مقــدارها  ) 11(علــى أعلــى تكــرار وهــو "الوالــدين
لعطـــف علـــى ا" و" صـــلة الـــرحم "ا فـــي حـــين وردت قيمتـــ ،6.62%

لكــل  % 1.2بتكــرارين لكــل منهمــا وبنــسبة مئويــة مقــدارها       "الفقــراء
  .منهما

المية بما اإلس القيم قدمت بهاما األساليب التي : الثالثالسؤال 
  يتالءم مع الخصائص النمائية ألطفال الروضة؟
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اليب متنوعة في تقديم القيم اإلسالمية في ـلقد تم استخدام أس
أسلوبا والجدول ) 14(مرحلة رياض األطفال صنفها الباحثان في 

  .التالي يوضح ذلك) 8(رقم 
األساليب المستخدمة في عرض القيم وتقديمها  :)8(جدول 
 لألطفال

النسبة  التكرار قةالطري
 %المئوية

  13.85 23 . ربط القيمة بالجزاء المترتب عليها-1
 ربط القيمة باألوقات والظروف المناسبة -2

 .لها، والسلوكيات التي تظهر من خاللها
21 12.65  

 عرض القيمة من خالل بيان أهميتها -3
 .وأثرها في حياة الفرد والجماعة

21 12.65  

أركان اإلسالم، (أركان الدين  ربط القيمة ب-4
 ).وأركان اإليمان

18 10.84  

  9.036 15 . ربط القيمة بالعبادات-5
 عرض القيمة من خالل ربطها بالرسول -6

 ).القدوة الحسنة(وصحابته ) ص(
13 7.83  

 عرض القيمة من خالل ربطها بالمحسوس -7
 .والمشاهد في حياة األطفال

10 6.02  

 خالل ربطها بصفات  عرض القيمة من-8
 .الخالق عز وجل

9 5.42  

 عرض القيمة من خالل ربط األشياء -9
 .بأسبابها

8 4.81  

 عرض القيمة من خالل توضيح آثار -10
 .القدرة اإللهية في الحياة والكون

8 4.81  

 عرض القيمة من خالل ورودها في األدلة -11
 .الشرعية

5 3.01  

 الصفات التي  عرض القيمة من خالل بيان-12
 .تميزها عن غيرها

5 3.01  

 عرض القيمة من خالل أنها نعمة من نعم -13
 .الله عز وجل

5 3.01  

 عرض القيمة من خالل الظروف التي -14
 .تدل عليها

5 3.01  

 100 166 المجموع
ــالجزاء        ــسابق أن أســلوب ربــط القيمــة ب ــين مــن الجــدول ال ويتب

تكــرارًا وبنــسبة مئويــة  ) 23( بلــغ المترتــب عليهــا كــان أعالهــا بتكــرار  
ــة  ،13.85% ــا ربـــط القيمـ ــا  ب ويليهـ ــبة لهـ األوقـــات والظـــروف المناسـ

والسلوكيات التي تظهر من خاللهـا، وكـذلك بعـرض القيمـة مـن خـالل                
) 21(بيــان أهميتهـــا وأثرهـــا فـــي حيـــاة الفـــرد والجماعـــة بتكـــرار بلـــغ  

 .نهمــالكــل م% 12.65 وبنــسبة مئويــة مقــدارها  ،تكــرارًا لكــل منهمــا 
جاءت األساليب المتعلقة بعرض القيمة من خالل أنها نعمـة مـن نعـم       و

) 5(مــن خــالل الظــروف التــي تــدل عليهــا بتكــرار بلــغ      اللــه تعــالى أو 
  .لكل أسلوب% 3.01تكرارات لكل أسلوب وبنسبة مئوية مقدارها 

ــأتي عـــرض   ــا يـ ــيم   لوفيمـ ــي عـــرض القـ ــستخدمة فـ ــاليب المـ ألسـ
د رياض األطفال، وبيان مدى مالءمتها      اإلسالمية وتقديمها في أناشي   

  :للخصائص النمائية ألطفال الروضة

  :ربط القيمة بالجزاء المترتب عليها: أوال
عرضت نسبة كبيرة من ) 8(كما هو واضح في الجدول رقم 

ومن المهم اإلشارة . القيم من خالل ربطها بالجزاء المترتب عليها
 الطريقة كانت قيما هنا إلى أن معظم القيم التي عرضت عبر هذه

عقائدية وتعبدية، كما عرضت من خاللها بعض القيم االجتماعية 
على سبيل المثال، عرضت قيم حب الله واإليمان به، . والشخصية

وحب نبيه من خالل بيان ثواب تمثل هذه القيم، وهذا واضح في 
  :أبيات األنشودة التالية

  ما في قلبي غير الله  حسبي ربي جل الله
  على محمد نور الله  لم يا اللهصلي وس

  وصدقنا برسول الله    إنا آمنا بالله
  يوم الحشر إن شاء الله  نرجو الجنة ندخلها

ربط القيمة باألوقات والظروف المناسبة لها، والسلوكيات : ثانيا
 المكون السلوكي من أهم مكونات يعد :التي تظهر من خاللها

. لمعرفي واالنفعاليالقيمة، وبدون وجوده ال فائدة للمكونين ا
فاالعتقاد بأهمية شيء يصبح فاعال عندما يترجم إلى سلوك يعبر 

 12.65أن نسبة ) 8(ونالحظ من الجدول رقم . عن هذا االعتقاد
من القيم اإلسالمية المتضمنة في أناشيد أطفال مرحلة الروضة % 

قد عرضت عبر ربطها باألوقات والظروف المناسبة لها، وعبر 
ومن المتوقع أن يتكثف . وكيات التي تظهر من خاللهاتحديد السل

استخدام هذه الطريقة في عرض القيم التي تحتمل ممارسة سلوكية 
 القيم التعبدية واالجتماعية والشخصية، في  هذا شملوقد. مباشرة

. حين لم تستخدم هذه الطريقة في عرض أي من القيم العقيدية
االحسان للجار، وصلة : ومن القيم التي عرضت عبر هذه الطريقة

ومن األمثلة على . الرحم، والصالة، والصدق، والصوم وغيرها
د مواعيدها ياستخدام هذه الطريقة في عرض قيمة الصالة بتحد

  :التي تأتي عند سماع اآلذان، وهذا يتضح في األبيات التالية
  الله أكبر    اللة أكبر

  ال أتأخر    حين يؤذن
يان أهميتها وأثرها في حياة عرض القيمة من خالل ب: ثالثا

حتلت هذه الطريقة في عرض القيم المرتبة ا :الفرد والجماعة
الثانية بالتساوي مع طريقة ربط القيمة باألوقات والظروف المناسبة 

وقد استخدمت هذه . لها، والسلوكيات التي تظهر من خاللها
وقد .  تضمنت قيما إسالمية166 من أصل ا موقع21الطريقة في 

ظ أن كل القيم التي عرضت من خالل هذه الطريقة كانت قيما لوح
تعبدية وشخصية، في حين لم تعرض أي من القيم العقيدية أو 

وشملت القيم التي عرضت من خالل بيان . االجتماعية بهذه الطريقة
قيمة العلم، والنظافة، والصالة، : أهميتها في حياة الفرد والجماعة

ومن األمثلة . وحب العبادة، والدعاءوالحرص على تالوة القرآن، 
على استخدام هذه الطريقة في تناول القيم تناول قيمة حب العلم 

  :كما جاء في األبيات التالية
  كل المنى واآلمال    في روضة االستقالل
  نأمل بالغد األجمل    فيها ندرس ونتعلم
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أركان اإلسالم، وأركان  (ربط القيمة بأركان الدين: رابعا
، 166 موقعا من أصل 18استخدمت هذه الطريقة في  ):اإليمان

وقد جاء استخدامها أساسا لعرض قيم تمثل %. 10.84وبنسبة 
 لإلسالم أو لإليمان، كالصالة والصوم والزكاة والحج، واإليمان ركنًا

ن اعلى أية حال، عرضت قيمتو. بالله ونبيه عليه الصالة والسالم
ما بأركان الدين، وهما قيمة ن بهذه الطريقة من خالل ربطهاإضافيت

إذن، كانت غالبية القيم التي عرضت . االعتزاز باإلسالم، وقيمة العلم
بهذه الطريقة قيما تعبدية بالدرجة األولى، وعقائدية بالدرجة 

وفيما يلي مثال من أحد األناشيد يوضح قيمتي اإليمان . الثانية
  :بالله والنبي

  أول شرط في اإليمان
  اننسمعه في كل آذ
  ال إله إال الله

  محمد رسول الله
  نشهد أن ال رب سواه

لقيم اإلسالمية من خالل عرض ا :ربط القيمة بالعبادات: خامسا
ربط القيمة بعبادة من العبادات، إما بأنها مكملة لها، أو تتالزم معها 

على سبيل المثال، عرضت قيمة النظافة . أو تمثل شرطا لصحتها
ية الصالة، ويعبر عنها من خالل الوضوء على أنها شرط أساسي لتأد

وفي مثال آخر، عرضت قيمة العطف على الفقراء . واالغتسال
واإلحسان إليهم على أنها تتالزم بشكل أكبر مع بعض العبادات 

كما تم الربط بين الزكاة .  يكثر اإلحسان في رمضانإذكالصوم، 
ي يربط وفي المثال التال. والعطف على الفقراء واإلحسان إليهم

  :الشاعر بين قيمة النظافة والصالة
  صار عمري خمس سنين  أنا ابن المسلمين

  أتعلم أحكام الدين  جيت على روضتكم
  والصالة عمود الدين  النظافة من اإليمان

خالل ربطها بالرسول صلى الله عرض القيمة من : سادسا
استخدمت هذه الطريقة  ):القدوة الحسنة( وسلم وصحابته عليه

. ساسي في عرض قيم عقائدية، وبعض القيم االجتماعيةبشكل أ
وكانت القيم تعرض عبر ذكر نموذج سلوكي للرسول صلى الله عليه 

وقد . وسلم أو لصحابته، ومن ثم الدعوة لالقتداء بهذا النموذج
عرضت عبر هذه الطريقة قيم االعتزاز باالسالم، وحب الرسول، 

وفي المثال التالي . هموحب الله، ومساعدة الفقراء والعطف علي
  :تقدم قيمة مساعدة الفقراء بالتذكير بأفعال الرسول عليه السالم

  الرسول المرشد    نبينا محمد
  فهو العطوف المنصف  على الفقير يعطف

عرض القيمة من خالل ربطها بالمحسوس والمشاهد في : سابعا
على الرغم من أهمية هذه الطريقة في عرض القيم  :حياة األطفال

 مواقع ة مرحلة ما قبل المدرسة، إال أنها لم تستخدم إال في عشرفي
ا وقد تضمنت هذه المواقع قيما منه%. 6.02فقط، أي في حوالي 

 عرضت قيمة الشعور بعظمة إذ الشعور بعظمة الله وشكر النعمة،

الله سبحانه وتعالى في عدة مواقع من خالل ربطها بالمحسوس في 
  :ي المثال التاليحياة األطفال، وهذا واضح ف
  وفراش في الحقل األخضر  ورد أحمر زهر أصفر

  شمس تسطع ضوء يلمع  سبحان الخالق قد صور
  سبحان الخالق قد أبدع  والبلبل في عش يطلع

أخيرا فقد عرضت قيمة شكر النعمة من خالل عرض نماذج 
وفيما . لنعم محسوسة منحها الله لإلنسان وتستوجب الشكر عليها

  :لكيلي مثال على ذ
  نحن نسمع باألذنين   نحن نبصر بالعينين

  شكرا لله الخالق
  نحن نمشي بالقدمين  نحن نكتب باليدين

  شكرا لله الخالق
 :عرض القيمة من خالل ربطها بصفات الخالق عز وجل: ثامنا

استخدمت هذه الطريقة في عرض أربع قيم في تسعة مواقع بنسبة 
ن هما الدعاء واشتملت القيم على قيمتين تعبديتي%. 5.42

والصالة، وعلى قيمتين عقائديتين هما الشعور بعظمة الله وحب 
عاء من خالل ربطها بمن على سبيل المثال، عرضت قيمة الد. الله

 بالدعاء وتحديد صفاته بأنه المجيب، كما يتضح في يتوجه إليه
  :األبيات التالية

  نور لنا قلوبنا    يا ربنا يا ربنا
  وأرشداعباده   فأنت خير من هدى

استخدمت  :عرض القيمة من خالل ربط األشياء بأسبابها: تاسعا
وقد قدمت %. 4.81هذه الطريقة في ثمانية مواقع مختلفة، بنسبة 
كره الشيطان، وحب (من خاللها ثالث قيم محتلفة؛ اثنتان عقائدية 

على سبيل المثال، عرضت و). شكر النعمة(، وواحدة شخصية )الله
 تعالى من خالل ربط نعم معينة بمسببها الخالق قيمة شكر نعمة الله

  :العظيم، كما يتضح في األبيات التالية
  كبر الغرس    طلعت شمس

  وأخضر السنبل
  موز أصفر    بلح أحمر

  فلنشكر    نعم من ربي
عرض القيمة من خالل توضيح آثار القدرة اإللهية في : عاشرا

ريقة قيما جميع القيم التي عرضت بهذه الطكانت  :الحياة والكون
وقد .  تضمنت الشعور بعظمة الله وحب الله واإليمان به،عقائدية

ومن األمثلة على . استخدمت هذه الطريقة في ثمانية مواقع مختلفة
  :استخدامها األبيات في األنشودة التالية

  زهر أصفر    ورد أحمر
  وفراش في الحقل األخضر
  سبحان الخالق قد صور

ل ورودها في األدلة عرض القيمة من خال: حادي عشر
عرضت قيمتان اجتماعيتان من خالل هذه الطريقة هما بر  :الشرعية

على سبيل المثال عرضت قيمة بر الوالدين . الوالدين، وحب الناس
  :على النحو التالي
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  في رضا الوالدين  ما رضا الله إال 
  لجنان الوالدين  ما جمال الكون إال

لصفات التي تميزها عرض القيمة من خالل بيان ا: ثاني عشر
 في خمسة مواقع عرضت من ةاستخدمت هذه الطريق :عن غيرها

. الصوم والحرص على تالوة القرآن: خاللها قيمتان تعبديتان هما
فقد عرضت قيمة الصوم من خالل بيان تميزها بأنها طريق للتوبة 

كما عرضت قيمة الحرص على تالوة القرآن من خالل بيان . والغفران
  .لقرآني وجمال معانيهاإلعجاز ا

عرض القيمة من خالل أنها نعمة من نعم الله : ثالث عشر
اقتصرت القيم التي عرضت بواسطة هذه الطريقة على  :عز وجل

 هما حب الوطن وحب الرسول صلى الله عليه ،قيمتين عقائديتين
 عرض لقيمة حب الوطن من خالل بيان أن األرض نعمة إذ. وسلم

 ينظر له إذ ،ك الحال بالنسبة لقيمة حب الرسولمن الله تعالى، وكذل
  .عليه السالم على أنه نعمة بعث الله بها لعباده المؤمنين

عرض القيمة من خالل الظروف التي تدل : رابع عشر
استخدمت هذه الطريقة في عرض قيمتين عقائديتين هما  :عليها

فقيمة حب القدس . حب القدس وحب الرسول صلى الله عليه وسلم
ضت من خالل ربطها باألحداث الدينية كاإلسراء والمعراج، أما عر

 فقد عرضت من خالل بيان الظروف ،قيمة حب الرسول عليه السالم
 وحقه في الحب بسبب تضحيته في سبيل ،الصعبة التي عاشها

  .اإلسالم
  مناقشة النتائج

 فبناء علـى النتـائج التـي تـم          :فيما يتعلق بالسؤال األول   : أوال
  :بقا يستنتج الباحثان ما يأتيعرضها سا

إدراك  ن األناشيد تضمنت قيما يسهل علـى الطفـل إدراكهـا أو           أ   -1
تمثلها مثل قدرة الخالق وعظمته مـن خـالل األمثلـة             أو ،معناها

، وبـر الوالـدين،    األنـشودة  التي تنص عليهـا      ،والشواهد الحسية 
  .والدعاء

ــا     أ   -2 ــى لورودهـ ــا ال معنـ ــضمنت قيمـ ــد تـ ــيد قـ ــذه  ن األناشـ ــي هـ فـ
:  ألن الطفــل غيــر قــادر علــى إدراكهــا أوتمثلهــا مثــل      ،المرحلــة

الحج وصلة الرحم وإيتاء الزكاة، وعليه فينبغي إعادة النظر في          
األناشيد التي تقـدم لألطفـال فـي هـذه المرحلـة مـن حيـث القـيم                  

ــضمنها أو   ــي تتــ ــالمية التــ ــا  اإلســ ــدل عليهــ ــدة  ،تــ ــق الفائــ  لتحقــ
نـد الطفـل يمارسـه فـي حياتـه،      لوكًا عـالمرجوة منها، ولتكون سـ    

 )1980( وهـــذا مـــا أكدتـــه دراســـة بكـــرة  .وأخالقـــا يتميـــز بهـــا
فــي ضــرورة االهتمــام بالتــدرج بـــالقيم      )1995(ودراســة جبــر   

  .والبعد عن عشوائية التخطيط القيمي
ــرره    اإن ورود القــيم التــي     -3 ــه مــا يب  ألن ،حتلــت مركــز الــصدارة ل

يـــة فـــي نفـــس الطفـــل  اإليمـــان والقـــيم المرتبطـــة بـــه قـــضية فطر 
 إذا عرفنـا أنــه قـد تــم عـرض معظـم تلــك القـيم بوســائل      ،خاصـة 

  . وأمثلة عملية تدل على قدرة الخالق وعظمته،محسوسة

حتلــت اضــمن سـياق القـيم التـي    " بـر الوالـدين  "إن ورود قيمـة     -4
 ألنــه ؛الــصدارة يؤكــد أيــضًا أهميــة هــذه القيمــة بالنــسبة للطفــل  

 والديــه، فــالتركيز عليهــا لــه مــا   يــرى العــالم والحيــاة مــن خــالل  
  .يبرره

ــي     -5 ــرار     احإن ورود القــيم الت ــر مــن حيــث التك تلــت المركــز األخي
والنــسب المئويــة يؤكــد حقيقــة ضــعف اهتمــام الطفــل فــي هــذه      

 وبالتالي فإن َمن يكتب     ،المرحلة بهذا النوع من القيم اإلسالمية     
ــن        ــست مـ ــيم ليـ ــذه القـ ــدرك أن هـ ــي أن يـ ــال ينبغـ ــيد األطفـ أناشـ
ــى       ــة، فالطفــل ال يــدرك معن ــال فــي هــذه المرحل اهتمامــات األطف

  ."صلة الرحم"و "إيتاء الزكاة"و" الصحابة وحبهم"
ة تتفـــق مـــع بعـــض مـــا ورد فـــي نتـــائج الدراســـات  نتيجـــوهـــذه ال

التـي بينـت أن قـيم العلـم         ) 1990( ومنهـا دراسـة الـدكروري        ،السابقة
 اختلفــت والنجــاح واإليمــان حــصلت علــى أعلــى تكــرارات، وفــي حــين    

التــي بينــت أن القــيم الدينيــة ) 1996(هــذه النتيجــة مــع دراســة ديــاب  
  .من القيم التي لم يتم التركيز عليها في برامج األطفال التلفازية

 بعد عرض القيم في :فيما يتعلق بالسؤال الثاني: ثانيا
القيم العقيدية، والقيم التعبدية، : أربعة تصنيفات أو مجاالت هي

يتبين ) 7-4الجداول (ة، والقيم االجتماعية والقيم الشخصي
  : ما يأيينللباحثي

يالحظ أن قيمة ) 4جدول رقم (فيما يتعلق بالقيم العقيدية    -أ
الشعور بقدرة الخالق وعظمته حصلت على أعلى التكرارات، 
وهذا ينسجم مع طبيعة األطفال الذين هم بحاجة إلى بناء 

إليمان تتناسب مع اتجاهات إيجابية لديهم في العقيدة وا
 وآثار قدرته ،شعورهم بوجود خالق لهذا الكونو فطرتهم

التي حصلت  وأما قيمة حب الصحابة .المبثوثة في حياتهم
فهي من القيم العقيدية التي ال يحتاجها على أقل التكرارات 
 ويرى . وال يتمثلونهايدركون معناها فال ،أطفال هذه المرحلة

ناشيد تركز معظمها في األة الواردة الباحثان أن القيم العقيدي
ن أ عامة واضحة وظاهرة في العقيدة، يمكن للطفل نعلى معا

يدركها مثل اإليمان بالله وحبه والشعور بقدرته وحب الوطن 
ن ال يصرف النظر أ في حين أن هذا ينبغي .وحب المقدسات

عن ورود بعض القيم العقيدية التي ال معنى لها في حياة 
 .ره األعداء، وكره الشيطان، وحب الصحابةالطفل مثل ك

التي ) 2002(واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الخزيري 
  . جاء في المرتبة األخيرةالعقيدةأشارت إلى إن مجال 

حصلت قيمة ) 5جدول رقم  ( فيما يتعلق بالقيم التعبدية-ب
الدعاء على أعلى تكرار، وقيمة إيتاء الزكاة على أقل 

وهذا ينسجم مع المرحلة العمرية التي يعيشها ، التكرارات
الطفل، فالطفل يدرك الدعاء بمعناه العام والتوجه إلى الله في 

 خاصة وأن األطفال حين ، فهذه صورة العبادة في نظره،ذلك
يتمثلون هذه القيمة في أناشيدهم يدركون معناها ويرفعون 

إيتاء الزكاة  مثل ًان قيمإأيديهم إلى األعلى، ولكن بالمقابل ف
 من العبادات التي ال يدركها الطفل إال في مرحلة  فإنهاوالحج
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ال يدرك معناها وال تهمه في   فهو،متأخرة عن هذه المرحلة
  .حياته اليومية وليست مطلوبة منه في هذه المرحلة

ويرى الباحثان أن القيم التعبدية الواردة في األناشيد تناسب 
ن ذلك قيم الدعاء وحب العبادة وحب  وم،في معظمها أطفال الروضة

 وبعضها اآلخر غير مناسب مثل ،القرآن والحرص على تالوته
بة بعض القيم ـوفيما يتعلق بعدم مناس. "إيتاء الزكاة"و "الحج"

 التي ،)1980(ة بكرة ـة في هذه النتيجة مع دراسـتفقت الدراسإفقد 
ية لبعض القيم أشارت إلى عدم امتالك التالميذ في المرحلة االبتدائ

  .األخالقية
حـصلت قيمـة    ) 6جـدول رقـم      (فيما يتعلق بالقيم الشخصية      -ج

 حـصلت قيمـة النظـام علـى         مـا شكر النعمـة علـى أعلـى تكـرار، في         
ــيم يــدركها      أقــل التكــرارات،   ــشكر والــدعاء ق وهــذا يؤكــد أن ال

ـــًا ويتمثلهــا وكــذلك       ."النظافــة"الطفــل علــى األقــل إدراكــًا عاّمـ
 أن القيم الشخصية الواردة في األناشيد تناسـب         ويرى الباحثان 

ــم       ــب العلــ ــة وحــ ــة والنظافــ ــكر النعمــ ــيم شــ ــة كقــ ــال الروضــ أطفــ
 وأّما قيمة النظـام فقـد يـصعب عليـه إدراكهـا وتمثلهـا               ،والصدق

 مــن التجريــد  يــًا، ذلــك أن فيهــا مــستوى عال  فــي هــذه المرحلــة  
  .يصعب على الطفل إدراك تفصيالته

فقـد حـصلت    ) 7جـدول رقـم      (جتماعيـة فيما يتعلق بالقيم اال      -د
 لــى أعلــى تكــرار، فــي حــين حــصلت قيمتــا   قيمــة بــر الوالــدين ع 

ويمكـن  . صلة الرحم والعطف علـى الفقـراء علـى أقـل التكـرارات            
ــة العمريــة         ــر الوالــدين تناســب المرحل ــك بــأن قيمــة ب ــسير ذل تف
لألطفــال خاصــة وأن اهتمــام الوالــدين يتركــز علــى األطفــال فــي    

فـي حـين أن قيمتـي    . همـا عـالم الطفـل الخـاص       هذه المرحلـة، و   
فـل معناهمـا ألنـه      م والعطف على الفقراء ال يـدرك الط       صلة الرح 

  .تغلب عليه حالة التمركز حول ذاته
جـدول رقـم     (فيما يتعلق باإلجابة عن الـسؤال الثالـث       : ثالثا

ــديمها      ) 8 ــيم وتقـ ــرض القـ ــي عـ ــستخدمة فـ ــاليب المـ ــق باألسـ والمتعلـ
ــالجزاء  قــد حــصلت أســا   ف،لألطفــال  المترتــب عليهــا،  ليب ربــط القــيم ب

وربط القيمة باألوقـات والظـروف والـسلوكيات المناسـبة لهـا، وعـرض              
القيمة من خالل بيان أهميتها وأثرهـا فـي حيـاة الفـرد والجماعـة علـى          

فــي حــين حــصلت أســاليب عــرض القيمــة مــن خــالل   . أعلــى التكــرارات
ميزهـا عـن غيرهـا،      ورودها فـي األدلـة الـشرعية وبيـان الـصفات التـي ت             

وأنها نعمة من نعـم اللـه عـز وجـل أو الظـروف التـي تـدل عليهـا علـى                  
يرى الباحثان أن ترتيـب األسـاليب مـن حيـث التركيـز         و. أقل التكرارات 

ــاألول   ــة، فـ ــة المرحلـ ــًا لطبيعـ ــاء مخالفـ ــا جـ  التركيـــز علـــى بعـــض  ىعليهـ
عرض القيمة مـن خـالل ربطهـا        : األساليب العملية بالنسبة للطفل مثل    

مــن خـالل آثــار القــدرة    أو،بالمحـسوس والمــشاهد فــي حيـاة األطفــال  
وعليـــه ينبغـــي إعـــادة النظـــر فـــي بعـــض   . اإللهيـــة فـــي الحيـــاة والكـــون 

ويمكـن  . أسـاليب تقـديم القـيم اإلسـالمية لألطفـال فـي مرحلـة الروضـة        
مناقــشة األســاليب المــستخدمة فــي عــرض القــيم اإلســالمية وتقــديمها  

 وبيان مدى مالءمتهـا للخـصائص النمائيـة         ،في أناشيد رياض األطفال   
  :ألطفال الروضة كما يأتي

فإن : فيما يتعلق بأسلوب ربط القيمة بالجزاء المترتب عليها   -أ
هذا األسلوب يصعب على طفل مرحلة الروضة أن يدرك معناه، 

  .ألنه يتضمن مفاهيم مجردة غيبية كالجنة ويوم الحشر
األوقات والظروف المناسبة فيما يتعلق بأسلوب ربط القيم ب   -ب

لها والسلوكيات التي تظهر من خاللها، تبين للباحثين أن هذا 
األسلوب يتميز بأنه يلفت نظر الطفل إلى سلوكيات عملية 

وعليه، فإن هذا . يقوم بها ويؤديها أو يرى الناس يؤدونها
أسلوب يناسب طبيعة المرحلة التي يعيشها الطفل وعالقته 

وم على المشاهدات السلوكية التي تسمح له بمن حوله، فهو يق
  .بإدراك يساعده في تمثل القيمة

فيمــا يتعلــق بأســلوب عــرض القيمــة مــن خــالل بيــان أهميتهــا             -ج
وأثرها في حياة الفرد والجماعـة، فيبـدو للبـاحثين صـعوبة هـذا             

ــلوب ــوي    ،األسـ ــسبب العـــرض المعنـ ــال بـ ــبته لألطفـ ــدم مناسـ  وعـ
  . مثل الرحمة والغفران،مالمجرد لبعض القضايا والمفاهي

اإلســــالم (فيمــــا يتعلــــق بأســــلوب ربــــط القيمــــة بأركــــان الــــدين    -د
ــان ــد ) واإليمـ ــانيعتقـ ــل   الباحثـ ــح للطفـ ــلوب واضـ ــذا األسـ  أن هـ

الرتباطــه بأركــان اإلســالم التــي يتربــى الطفــل عليهــا فــي أســرته     
  .قبل مجيئه إلى الروضة

ى البحثــان أن فيمــا يتعلــق بأســلوب ربــط القيمــة بالعبــادات، فيــر   -هـ
هــــذا األســــلوب قــــد يــــصعب علــــى الطفــــل معــــه إدراك القيمــــة   
وتمثلها، فقدرته العقلية ال تسمح له بالربط بين بعض العبادات          
كاإلحــسان إلــى الفقــراء والــصوم، ألن هــذه مهــارة عقليــة تــصعب 

  .على طفل هذه المرحلة
 الحـسنة  بأسلوب عـرض القيمـة بربطهـا بالقـدوة    أما فيما يتعلق     -و

اصـــة بالرســـول صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم وصـــحابته، فيعتقـــد الخ
ــالمية     ــيم اإلســ ــديم القــ ــلوب لتقــ ــذا األســ ــبة هــ ــان مناســ  ،الباحثــ

فالطفــــل يــــرى فــــي . الرتباطــــه بنمــــوذج حــــي وقــــدوة واضــــحة
  .النموذج والقدوة كل قيمة يجب أن يتعلمها ويتمثلها

أما فيما يتعلق بأسلوب عرض القيمة من خالل ربطها    -ز
لمشاهد في حياة األطفال، فيرى الباحثان أن بالمحسوس وا

هذا األسلوب من أكثر األساليب مناسبة لمرحلة رياض 
األطفال، فالطفل معه يستطيع إدراك معنى القيمة وما تدل 

  .عليه، ويسهل عليه تمثلها في حياته
أما فيما يتعلق بعرض القيم من خالل ربطها بصفات الخالق،    -ح

بة هذا األسلوب لتعلقة بصفات فيرى الباحثان عدم مناس
 يصعب في الغالب على الطفل ،معنوية للخالق سبحانه وتعالى

  .إدراكها
أما فيما يتعلق بأسلوب عرض القيم من خالل ربط األشياء    - ط

بأسبابها، فيعتقد الباحثان أن هذا األسلوب في تقديم القيم 
ط  ال يمكن لهم ربإذ ،اإلسالمية ال ينسجم مع أطفال الروضة

، وعليه يرى الباحثان عدم جدوى بسهولة األشياء بأسبابها
هذا األسلوب في مالءمة الخصائص النمائية لطفل هذه 

  .المرحلة
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 أما فيما يتعلق بأسلوب عرض القيم من خالل توضيح آثار -ك
القدرة اإللهية في الحياة والكون، فيعتقد الباحثان أن هذا 

دية ليدرك قيما معنوية، األسلوب يلفت نظر الطفل إلى آثار ما
والحقيقة أن آثار القدرة هذه أسلوب مادي يصل بالطفل إلى 

  .القيمة المرادة
 ،أما أسلوب عرض القيم من خالل ورودها في األدلة الشرعية   -ي

فيعتقد الباحثان أن طفل مرحلة الروضة ال يمكن له أن يتوصل 
فقد إلى المعنى أو القيمة التي يدل عليها النص الشرعي، 

يحب والديه لكنه ال يدرك أن هذا مربوط برضى الله تعالى 
  .وحبه

أما أسلوب عرض القيمة من خالل بيان الصفات التي تميزها    -ك
 بل ،عن غيرها، فإن هذا األسلوب يصعب على طفل الروضة

قد ال يسهم في تقديم أي فائدة مرجوة له، الشتمالها على 
مجردةمفاهيم ومعان .  

 نعم الله، فيرىب عرض القيم من خالل أنها نعمة من أما أسلو   -ل
الباحثان أن هذا األسلوب يمكن أن يجدي نفعا مع أطفال هذه 

 التي ، لو أنه بسط لدرجة الداللة على النعمة المادية،المرحلة
  .يعيشها الطفل ويحس بها في حياته

أما أسلوب عرض القيم من خالل الظروف التي تدل عليها،    -م
الباحثان أن هذا األسلوب يحتاج من الطفل إلى معرفة فيعتقد 

غير متوفرة لديه في هذه المرحلة، وبالتالي قد ال يستوعب 
  .ذكر الظروف الرتباطها بمواقف ال يعرفها

  :يمكن تلخيص استنتاجات الباحثين بما يأتيو
إن أناشــيد ريــاض األطفــال قــد تــضمنت قيمــا تالئــم المرحلــة         :أوًال

ــي يمــ   ــة الت ــيهم إدراك هــذه    ،رون بهــاالعمري ــسهل عل ــالي ي  وبالت
تـضمنت   في المقابل، .  بر الوالدين والدعاء   ،القيم وتمثلها مثل  

صعب على أطفال هـذه  ت أناشيد أطفال الروضة بعض القيم التي   
  .ومن ذلك الحج وصلة الرحم وإيتاء الزكاة ،المرحلة

 الخــالق  قــدرة:إن القــيم المتعلقـة باإليمــان والمرتبطـة بــه مثـل    :ثانيـاً 
 إذا ، مناسـبة ألطفــال هــذه المرحلــة ، ودعائــه،وعظمتـه، وعبادتــه 

ــة       ــسوسة وأمثلـ ــائل محـ ــالل وسـ ــن خـ ــها مـ ــديمها وعرضـ ــم تقـ تـ
  .عملية

 إن القيم اإلسالمية التي ليست من اهتمامـات األطفـال فـي هـذه          :ثالثًا
 ينبغــي أن ال تقــدم ، ويــصعب علــيهم إدراكهــا وتمثلهــا ،المرحلــة

ــة ريـــاض األ   ــي مرحلـ ــم فـ ــاللهـ ــا ،طفـ  و" حـــب الـــصحابة " ومنهـ
  ".صلة الرحم " و"إيتاء الزكاة"
 مــن حيــث مجــاالت القــيم المقدمــة فــي أناشــيد ريــاض األطفــال  :رابعــًا

  :خلص الباحثان إلى
ــن خـــــالل         -أ ــة مـــ ــدالئل المقدســـ ــان والـــ ــة باإليمـــ ــيم المتعلقـــ القـــ

المحــسوسات والمــشاهدات فــي حيــاة الطفــل تكــون أجــدى مــن   
فــي هــذه  الطفــل  ليــست مــن اهتمامــات    التــي،غيرهــا مــن القــيم 

  .المرحلة

قـرب إلــى  أالقـيم التعبديـة العامـة مثــل الـدعاء والتوجـه إلــى اللـه          -ب
ال يحتاجهــا فــي هــذه التــي الطفــل مــن القــيم المتعلقــة بالعبــادات 

  . إيتاء الزكاة والحج:المرحلة مثل
 بمـن حولـه كالوالـدين    ة الطفـل القـيم االجتماعيـة المتعلقـة بعالقـ       -ج

ــال الروضــة     ت  وكــذلك قيمــة حــب   ،عــد مــن القــيم المناســبة ألطف
الناس، وأما القيم المتعلقة بوظائف اجتماعية ال يـدركها الطفـل          

ــل ــن      :مثـ ــست مـ ــا ليـ ــراء فإنهـ ــى الفقـ ــف علـ ــرحم والعطـ ــلة الـ  صـ
  .اهتمامات أطفال هذه المرحلة

 ترتيب األساليب التي قدمت بهـا القـيم ألطفـال الروضـة جـاء               :خامسًا
يعــة المرحلــة، فــاألولى التركيــز علــى بعــض األســاليب مخالفــا لطب

العمليــة واالنطــالق مــن المحــسوس المــشاهد إلــى المجــرد غيــر  
  .المحسوس في غرس القيم في نفوس األطفال

ن البــاحثين إبنــاء علــى االســتنتاجات الــسابقة فــ   :توصــيات الدراســة
  :يوصيان بما يأتي

تقــدم إلــى أطفــال  ضــرورة االهتمــام بنــوع القــيم اإلســالمية التــي      -1
الروضة، واالهتمام كذلك باألسـاليب التـي يـتم بهـا تقـديم القـيم               

قتضي إجراء تحليل لما تتضمنه     ي وهذا   ،وعرضها في األناشيد  
 وذلــك قبــل إقرارهــا  ،أناشــيد ريــاض األطفــال مــن قــيم إســالمية  

  .على الطلبة
القـــــيم االجتماعيـــــة علـــــى وجـــــه  واالهتمـــــام بـــــالقيم اإليمانيـــــة    -2

ألثرهمـــا المباشـــر فـــي صـــقل شخـــصية طفـــل هـــذه  ،الخـــصوص
المرحلــة وتربيتــه وفــق نــسق قيمــي يجعــل القــيم التــي يتعلمهــا     

  .حكما على سلوكياته وتصرفاته
مراعــاة خــصائص الطفــل النمائيــة فيمــا يتعلــق بأســاليب تقــديم        -3

ــة، والحـــرص علـــى تعلمهـــم القـــيم     القـــيم لهـــم فـــي هـــذه المرحلـ
المـــشاهدات واألمثلـــة وتمـــثلهم لهـــا مـــن خـــالل المحـــسوسات و

  .العملية
  المصادر والمراجع

ثقافة ). 2004( إبراهيم، محمد ويونس، هاني وحافظ، وحيد 
 .، عمان، دار الفكرالطفل

القيم اإلسالمية التربوية ). هـ1419(ابن مسعود، عبد المجيد 
، دار الكتب 67، كتاب األمة، العدد والمجتمع المعاصر

 .القطرية، الدوحة
القيم المتضمنة في كتب التربية ). 1999( رائد أبو لطيفة،

رسالة ماجستير سالمية للمرحلة األساسية في األردن، اإل
  .، كلية التربية، الجامعة األردنية، عمانغير منشورة

األساليب التربوية في غرس القيم ). 1993(بدارنة، سعد الدين 
، رسالة ماجستير غير منشورةالعقيدية لدى الطفل المسلم، 
  .ربدإكلية الشريعة، جامعة اليرموك، 
التغير في التفضيالت ). 1991(البطش، محمد، وجبريل، موسى 

مجلة القيمية عند األفراد األردنيين بتقدمهم في العمر، 
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، )جتماعيةنسانية واإلسلسلة العلوم اإل (أبحاث في اليرموك
  .82-45، ص ص)2(، عدد )2( مجلد

البناء القيمي لدى ). 1990(ي البطش ،محمد ،وعبد الرحمن، معان
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دراسة القيم األخالقية في التربية ). 1980(بكرة، عبد الرحمن 

رسالة األخالقية من واقع منهج المدرسة االبتدائية العامة، 
  . كلية التربية، جامعة طنطاماجستير غير منشورة،

القيم االجتماعية المتضمنة في كتب التربية ). 1995(عصام  جبر،
سالمية للمرحلة العليا من التعليم األساسي في األردن، اإل

  .، الجامعة األردنية ،عمّّّانرسالة ماجستير غير منشورة
تحليل القيم المتضمنة في كتب التربية ). 1993(جرادي، ناجي 

عليم األساسي في الجمهورية سالمية للمرحلة الدنيا من التاإل
، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورةاليمنية، 
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  .المسيرة

سالمية في كتب اللغة العربية القيم اإل). 2002(الخزيري، عادل 
والدراسات االجتماعية للحلقة األولى من التعليم األساسي في 

كلية العلوم  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،سلطنة عمان
  .التربوية، الجامعة األردنية،عمان

مدى توافر القيم اإلسالمية في كتب اللغة ). 2001(عمر ، خطاطبة
، األساسية في األردن العربية في الصفوف السادس والسابع

، جامعة اليرموك، إربد ـ ة ماجستير غير منشورةرسال
  .األردن

القيم اإلسالمية في كتب اللغة العربية ). 2003 (عدنان ، الخوالدة
، في األردن للصفوف األربعة األولى من المرحلة األساسية

، جامعة اليرموك، إربد ـ رسالة ماجستير غير منشورة
  .األردن

ية القيم والجوانب إطار مقترح لترب). 1999(حسن، محمد 
السلوكية في المناهج التعليمية بدولة اإلمارات العربية 
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في مدى اختالف امتالك طلبة املاجستري في كليات العلوم الرتبوية 
  برنامج املاجستريباختالف مسار هارات البحث الرتبوي ملالجامعات األردنية 

  
 عبدالحافظ الشايب

*  
  
  

26/10/2005 تاريخ قبوله      10/5/2005 تاريخ تسلم البحث

 امتالك طلبة مدى اختالفهدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن  :ملخص
برامج الماجستير في كليات العلوم التربوية فـي الجامعـات األردنيـة لمهـارات              

 .)رسالة، امتحان شـامل   (البحث التربوي باختالف مسار برنامج الماجستير       
 طالبــًا مــن طلبــة بــرامج الماجــستير     (74)وقــد تكّونــت عّينــة الدراســة مــن     

كــشفت النتــائج عــن وجــود و. المختلفــة فــي جــامعتين مــن الجامعــات األردنيــة
 (t(72, 0.05) = 7.035)فرق جوهري بين أداء األفراد في مجمـوعتي الدراسـة   

ولـم تختلـف نتـائج تحليـل      . تحصيل في مهارات البحـث التربـوي  اختبارعلى  
 بعــد ضــبط متغّيــر التخــصص فــي مرحلــة    (ANCOVA)التبــاين المــصاحب  

متغّيـر المـسار مـا مقـداره       وقـد فـّسر      .البكالوريوس باعتباره متغيرًا مصاحباً   
الكلمـــــات . ( مـــــن التبـــــاين فـــــي أداء األفـــــراد علـــــى أداة الدراســـــة (45%)

ــة ــة      : المفتاحيـ ــوي، طلبـ ــث التربـ ــارات البحـ ــستير، مهـ ــامج الماجـ ــسار برنـ مـ
  ).الماجستير

 
  
  

اهتمام مؤسـسات التعلـيم     من  رغم  على ال  :خلفية الدراسة وأهميتها  
علــوم التربويــة علــى تنميــة    العــالي بالبحــث العلمــي، وتركيــز كليــات ال    

مهارات البحث التربوي لدى الدارسين فـي بـرامج الدراسـات التربويـة             
العليا في جميع التخصـصات المختلفـة، إال أن مخرجـات هـذه البـرامج               

 علـى  (Miller, 1983)ويدّلل ميلـر   . زالت تعاني من قصور واضحال
 ن ضـــعف المهـــارات البحثيـــة كعـــدم وضـــوح المـــشكلة     إذلـــك بـــالقول  

 أو عـــدم مالءمـــة تـــصميم البحـــث أو مخالفـــة قواعـــد كتابـــة  ،وداللتهـــا
ــدوريات       ــف وراء رفـــض الـ ــي تقـ ــل التـ ــمن العوامـ ــن ضـ ــي مـ ــث هـ البحـ
المتخصصة لنشر نسبة كبيرة من الدراسات التربوية فـي التخصـصات           
المختلفـــة، مؤكـــدًا علـــى أن نـــسبة كبيـــرة مـــن البـــاحثين فـــي الميـــدان    

 مقارنــة بميــادين ية الالزمــة للبحــثالتربــوي تعــوزهم المهــارات األساســ
  .العلوم األخرى

ومع أن الخطط الدراسية لبرامج الماجستير في تخصصات 
العلوم التربوية المختلفة في الجامعات التي تطبق نظام الساعات 
المعتمدة ال تخلو من مادة اجبارية واحدة على األقل في مناهج 

د الطالب ضمن البحث التربوي تتضمن أهدافًا تسعى إلى إعدا
إعداد الطالب ليصبح مستهلكًا من خالل تنمية : مكّونين اثنين هما

قدرته على قراءة البحوث المنشورة في مجال تخصصه، وتفسير 
  نتائج تلك البحوث، ونقدها، وتوظيف نتائجها لدى إعداد البحث؛
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Abstract: The study aimed at identifying the extent of the variation of 
the educational research skills of the Masters students in the faculties 
of educational sciences in Jordanian universities due to variation of 
the Masters program track (thesis, comprehensive the exam). An 
Achievement test was developed for the purpose of the study. Data 
were collected from a sample of (74) Masters students in two 
universities. The results revealed a significant mean difference 
 (t(72, 0.05) = 7.035). However, ANCOVA indicated the same results 
after adjusting the scores through controlling the “undergraduate 
major” variable. It is revealed that (45 %) of the variance in the 
educational research skills was attributed to the program track. 
(Key Words: Masters Program Track, Educational Research Skills, 
Masters Students). 

باإلضافة إلى إعداده ليصبح منتجًا من خالل تدريبه على تصميم 
 ,Viadero)البحث وإجراء بحوث أصيلة ذات معنى، إال أن فياديرو 

 ترى أن هذه الخطط ما تزال عاجزة عن إعداد الطالب (2004
 نتيجة تركيزها على المكّون المعرفي على حساب المكّون ،الباحث

  . البحثي لدى الطالب
وقد أشارت الدراسات التي تصدت لمشكلة ضعف المهارات 

 من األسباب؛ نوعينالبحثية لدى طلبة الدراسات التربوية العليا إلى 
 إلى أسباب خارجية كشح الموارد المالية يعود النوع األول

 وبنية البرامج نفسها، بينما ،المخصصة للتدريب على إجراء البحوث
 إلى أسباب ذاتية عند الطالب نفسه كالقلق وع اآلخريعود الن

 واتجاهات الطلبة السلبية نحو ،المصاحب لدراسة مادة مناهج البحث
المواد الكمّية وتخصص الطالب في مرحلة البكالوريوس وعاداته 

 وخبراته ، ومستوى الدافعية لديه، واستعداداته العقلية،الدراسية
   .(Viadero, 2004) البحثية

 أسباب ضعف المهارات (Viadero, 2004)زو فياديرو وتع
البحثية لدى طلبة الدراسات التربوية العليا إلى شح الموارد المالية 
المخّصصة ألغراض التدريب على إجراء البحوث في كليات العلوم 

 مقارنة بالكليات األخرى ككليات العلوم والهندسة والطب ،التربوية
الواليات المتحدة األمريكية، مع أن على سبيل المثال في جامعات 

طلبة التخصصات التربوية يشكلون مصدر دخل مهم في معظم 
  . الجامعات ألنهم األكثر عددًا في أغلب األحيان

_________________________  
  .، األردنالمفرق، آل البيت، جامعة كلية العلوم التربوية* 
 .لجامعة اليرموك، اربد، األردنقوق الطبع محفوظة ح©
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 إلى أن (Onwuegbuzie, 1997, 1998)ويشير أنويجبوز 
معظم طلبة الدراسات التربوية العليا يواجهون صعوبًة بالغة في هذه 

وال يتوقف األمر  . بالمواد األخرى ضمن برامجهم مقارنة،المادة
 األمر ،عند ذلك، بل انهم يكّونون اتجاهات سلبية نحو هذه المادة

 ويعيقهم بالتالي من توظيف ،الذي يرفع من مستوى القلق عندهم
مهاراتهم البحثية النظرية التي يكتسبونها من المادة في مواقف 

 في (Onwuegbuzie, 2000)وقد وجد أنويجبوز  .بحثية فعلية
 طالبًا من طلبة الدراسات (135)دراسة على عّينة تكونت من 

التربوية العليا المسجلين في ثالث شعب لمادة أساسيات البحث 
التربوي في إحدى جامعات الجنوب الغربي في الواليات المتحدة 

 الذي يعاني منه ما ال يقل عن ،"قلق اإلحصاء"أن  األمريكية
ة الدراسات التربوية العليا يقف وراء ضعف األداء  من طلب(80%)

  .في مواد مناهج البحث التربوي واإلحصاء
ويواجه مدّرس مادة مناهج البحث تحديًا كبيرًا إزاء هذا 

م مع قدرات ءنه مطالب بتكييف مفردات المادة لتتالإالوضع، إذ 
الطلبة من ناحية، إضافة إلى أنه يجد نفسه مضطرًا إلى تغيير 

ويحتاج مدّرس المادة هنا إلى  .اهات الطلبة السلبية نحو المادةاتج
قدر كاف من المعلومات عن خصائص الطلبة الذين يدرسون هذه 

 ,Onwuegbuzie, Slate, Schwartz)المادة لمواجهة هذا التحدي 
 إن على ذلك بالقول (Sanders, 2001)ساندرس وتؤكد  .(2001

عّرف المبّكر على الخبرات األمر يقتضي من مدّرس المادة الت
 واهتماماتهم البحثية حتى يتغلب على ، وتوقعاتهم،الشخصية للطلبة

  . مستوى القلق المرافق لهذه المادة
  أيضًا في هذا السياق(Sanders, 2001)تقترح ساندرس و

آلية تمّكن المدّرس من التغلب على مستوى القلق المصاحب لهذه 
 كتوزيع الطلبة في ،شطة الصفّيةالمادة من خالل اهتمامه باألن

 ومنحهم فرصة المناقشة داخل غرفة الصف، ،مجموعات صغيرة
 ،باإلضافة إلى تكليف الطلبة بشكل مستمر بواجبات بيتية صغيرة

ومتنوعة تهدف إلى إكسابهم مهارة تطوير مشاريع بحثية سواء 
  . جماعيةمكانت فردية أأ

طلبة في المواد وتلعب العادات الدراسية التي يعتادها ال
دورًا هامًا في إعاقة أ التي تختلف طبيعتها وطريقة تناولها ،األخرى

وفي هذا السياق، يشير  .محاوالت الطلبة لفهم مفردات هذه المادة
 إلى أن الطلبة الذين يواجهون (Onwuegbuzie, 1997)أنويجبوز 

صعوبة في تطوير مشاريع لبحوثهم يميلون إلى استخدام عادات 
وقد أّكدت ذلك نتائج دراسة أنوبجبوز ورفاقه  .ة غير مناسبةدراسي

(Onwuegbuzie et al., 2000)، التي أشارت إلى أن العادات 
الدراسية تعتبر متنبئًا جيدًا بالتحصيل األكاديمي في مادة مناهج 

وفي دراسة قام بها أنويجبوز وسليت وشوارتز . البحث
(Onwuegbuzie, Slate, and Schwartz, 2001) تناولت العالقة 

 ،بين العادات الدراسية والتحصيل في مادة مناهج البحث التربوي
 طالبًا من طلبة الدراسات التربوية (122)لدى عّينة مكّونة من 

 في التخصصات المختلفة والمسجلين في ثالث شعب للمادة، ،العليا
ن قدرة متغّير العادات الدراسية على التمييز بي كشفت نتائجها عن

فئتين من الطلبة؛ ذوي التحصيل المرتفع، وذوي التحصيل 
   .المنخفض في المادة

ومما ال شك فيه أن تباين تخصصات الطلبة في مرحلة 
 يشّكل عائقًا آخر أمام مدّرس المادة الُمطالب بتغطية ،البكالوريوس

 أشبه ما تكون مجردة ،جميع مفردات الخطة المكتظة بمفاهيم جديدة
ففي دراسة هدفت إلى تقصي  .بة أن تعرضوا لهالم يسبق للطل

العالقة بين كفايات المهارات العلمية ومهارات البحث التربوي لدى 
 طالبًا من طلبة الدراسات العليا المسّجلين في شعب مختلفة (124)

ذوي التخصصات لمادة أساسيات مناهج البحث، تبّين أن الطلبة 
البحث التربوي مقارنة مع العلمية أفضل تحصيًال في مادة مناهج 
 .(Onwuegbuzie, 2000)نظرائهم من ذوي التخصصات اإلنسانية

كما أن استعدادات الطالب العقلية وامتالكه للقدرة على التفكير 
الناقد، تلعب دورًا في امتالكه لمهارات البحث العلمي بشكل عام، 

تقصي ففي دراسة هدفت إلى  .والبحث التربوي على وجه التحديد
التي و هاوتطبيقلعالقة بين قدرة الطالب على تفسير المفاهيم ا

تشتمل عليها مادة مناهج البحث التربوي معّبرًا عنها بالدرجات 
 االمتحان منتصف الفصل واختبارتحصيل؛  ياختبارالمتحققة على 

النهائي في المادة، ومهارات التفكير الناقد معّبرًا عنها بالدرجة 
 Californiaكاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد  اختبارالمتحققة على 

Critical Thinking Skills Test (CCTST) - اشتملت على إذ
 طالب من طلبة الدراسات العليا في (103)عّينة مكّونة من 

التخصصات التربوية المختلفة المسجلين في مادة أساسيات مناهج 
 المتحدة ي في الوالياتالبحث في إحدى جامعات الجنوب الشرق

 تبّين وجود عالقة طردية ذات داللة احصائية بمستوى - األمريكية
 بين متغّيري التحصيل في مناهج البحث التربوي (0.01)يقل عن 

 .(Collins & Onwuegbuzie, 2000)ومهارات التفكير الناقد 
 أن المعدل (Nelson, 1983)نلسون  تباإلضافة لذلك، فقد وجد
لة البكالوريوس واهتمامه بالمادة وخبراته التراكمي للطالب في مرح

  . البحثية تعتبر متنبئات جيدة بتحصيل الطالب في مادة مناهج البحث
يالحظ مما سبق أن الدراسات التي تصدت للبحث في مهارات 
البحث التربوي لدى طلبة برامج الدراسات العليا في التخصصات 

ي ترتبط بمهارات البحث التربوية المختلفة، تناولت أهم المتغّيرات الت
التربوي المعّبر عنه بالتحصيل في مواد مناهج البحث التربوي أو 

هذا من ناحية، ومن  .المواد الكمّية المشابهة لها كاإلحصاء التربوي
ناحية أخرى، تناولت بعض هذه الدراسات العوامل التي تقف وراء 

عليا، تدني مستوى مهارات البحث التربوي لدى طلبة الدراسات ال
، الذي يمكن لكن لم تلتفت أي منها إلى نوع أو مسار البرنامج نفسه

 وزيادة دافعيته نحو امتالك ،أن يكون له أثر في تحفيز الطالب
محاولة على أنها لهذا، تأتي هذه الدراسة  .مهارات البحث التربوي

للكشف عن أثر نوع أو مسار البرنامج في اكتساب مهارات البحث 
طلبة برامج الماجستير في التخصصات التربوية التربوي لدى 

هذه الدراسة في وربما ُتسهم نتائج  . في الجامعات األردنيةالمختلفة
مساعدة القائمين على برامج الدراسات العليا في إعادة تقييم 

 الشامل مقارنة االمتحانمسار الفوائد المترتبة على استحداث 
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 تفتح الباب أمام الباحثين  كما أن هذه الدراسة قد.بمسار الرسالة
 واقتراح ،إلجراء المزيد من الدراسات حول جدوى المسار الجديد

حلول فاعلة لتحسين مخرجات التعليم العالي، خاصة أن هذه 
المحاولة هي األولى من نوعها منذ التفكير في استحداث مسار 

الماجستير في كليات العلوم التربوية في  الشامل في برامج االمتحان
  .األردن

تزايد أعداد الملتحقين لقد تطلب  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
 في التخصصات المختلفة التي تقّدمها كليات ،ببرامج الماجستير

 من القائمين ،العلوم التربوية في الجامعات األردنية في اآلونة األخيرة
 الشامل االمتحان التفكير في استحداث مسار ثان سمي مسار ،عليها

ة إلى مسار الرسالة المتعارف عليه، بسبب نقص عدد أعضاء باإلضاف
 .هيئة التدريس المسموح لهم باإلشراف على الرسائل الجامعية

ويقضي هذا المسار أن يتقّدم الطالب بعد أن ينهي ما ال يقل عن 
 ساعة معتمدة من متطلبات الحصول على درجة الماجستير (18)

إلى امتحان لجامعات األردنية  في معظم ا ساعة معتمدة(33)البالغة 
شامل في المواد التي درسها، ُيخّصص لمادة مناهج البحث ما ال 

، في حين االمتحان من العالمة الكلّية في هذا (% 10)يتجاوز 
يتطلب مسار الرسالة أن يفهم الطالب مهارات البحث األساسية فهمًا 

مد نجاحه عميقًا يؤهله إلعداد رسالة جامعية تخضع للمناقشة ويعت
ومن المتوقع أن يختلف اهتمام  .أو فشله في البرنامج برمته عليها

ودافعية الطالب باختالف مسار البرنامج نفسه، األمر الذي ينعكس 
   .على امتالكه لمهارات البحث التربوي

 مدى اختالف امتالك طلبة إلى الكشف عن لقد سعت الدراسة
الجامعات األردنية لمهارات الماجستير في كليات العلوم التربوية في 

 الرسالة،مسار (مسار برنامج الماجستير  باختالف ،البحث التربوي
 اختبار مقاسًا بالدرجة المتحققة على ،) الشاملاالمتحانمسار 

عداده لقياس مهارات إتحصيل في أساسيات البحث التربوي تم 
بة وبالتحديد، فقد حاولت الدراسة اإلجا . األساسيةالبحث التربوي

طلبة  التربوي لدى هل تختلف مهارات البحث: لسؤال التاليعن ا
برامج الماجستير المختلفة في كليات العلوم التربوية باختالف مسار 

   ؟) الشاملاالمتحانمسار الرسالة، مسار (البرنامج نفسه 
يتحّدد تعميم نتائج هذه الدراسة بعّينة الدراسة  :حدود الدراسة

طلبة برامج الماجستير المختلفة في كليات ومدى تمثيلها لمجتمع 
كما يتحّدد تعميم النتائج بالمنهج  .العلوم التربوية في األردن

ي المقارن وليس المنهج التجريبي مالمستخدم وهو المنهج العل
 ألن المتغّير المستقل ، الذي ال يمكن استخدامه هنا،الحقيقي
 يمكن للباحث أن غير قابل للمعالجة، كما ال) نوع المسار(الرئيس 

مع أن وإضافة لذلك،  .يعّين األفراد عشوائيًا على مستويات التجربة
الباحث قام بضبط متغّير التخصص في مرحلة البكالوريوس إحصائيًا، 
إال أن هناك متغّيرات أخرى لم يتم ضبطها كمتغّير المعّدل التراكمي 

ضًا ضبط  الذي ربما يؤثر في نتائج الدراسة، ولم يتم أي،للطالب
متغّير الجنس نظرًا ألن عدد الذكور قليًال مقارنة بعدد اإلناث، 

لم ُتشر إلى أهمية هذا المتغّير على إضافة إلى أن الدراسات السابقة 
   .عامل مؤثر في اكتساب مهارات البحث التربويأنه 

 طالبًا وطالبة من (74)تكّونت عّينة الدراسة من  :أفراد الدراسة
ين ببرامج الماجستير في التخصصات التربوية الطلبة الملتحق

المناهج والتدريس بتفرعاتها المختلفة، علم النفس (المختلفة 
في جامعتي آل البيت وجامعة عّمان العربية ) التربوي، التربية الخاصة

ن في و طالبًا وطالبة مسجل(26)؛ منهم للدراسات العليا في األردن
 االمتحانن في مسار و مسجل طالبًا وطالبة(48)مسار الرسالة و

كما توّزع أفراد الدراسة بحسب تخصصاتهم في مرحلة  .الشامل
 (22) طالبًا في التخصصات اإلنسانية و (52)البكالوريوس إلى 

تجمعت البيانات لدى الباحث من وقد  .طالبًا في التخصصات العلمية
خالل تدريسه للمفردات نفسها في الجامعتين بصرف النظر عن 
اختالف مسمى المادة، وذلك في الفصل الثاني من العام الدراسي 

 ، والفصل الدراسي األول من العام الجامعي2004/2003
2005/2004 .  
 ختبارا، قام الباحث ببناء لتحقيق أهداف الدراسة :أداة الدراسة

لقياس مهارات ر من أربعة بدائل ياتخالتحصيل موضوعي من نوع ا
 بصورتة االختبارإذ اشتمل البحث التربوي لدى طلبة الماجستير، 

ها عرض، تم االختباروبعد صياغة فقرات  . فقرة(48)األولى على 
 على  الفقراتاألهداف التي تقيسها، باإلضافة إلى  األوليةابصورته

 خبراء في البحث التربوي للحكم على مدى (5)من مجموعة مكّونة 
مالئمتها لقياس األهداف التي ُصممت لقياسها، ومدى تمثيلها 

وقد تم حذف الفقرات التي اتفق  .للمجال السلوكي المشتقة منه
 فقرات من (4)تم حذف  إذحول حذفها ثالثة خبراء أو أكثر، 

فقرات بعد ليصبح عدد ال اتفق المحكمون على حذفها االختبار
كما تّم تعديل الفقرات التي اقترح الخبراء .  فقرة(44)الحذف 

  .تعديلها من حيث الصياغة واللغة المستخدمة
 طالبًا وطالبة (28) بصورته المعّدلة على االختبارتم تجريب 

من طلبة الدراسات العليا المسجلين لمادة أساسيات البحث التربوي 
امعة عّمان العربية للدراسات  في ج2004/2003في الفصل األول 

 وذلك ألغراض تحليل الفقرات ،العليا من خارج عّينة الدراسة
وقد أسفرت عملية تحليل الفقرات عن  .والتحقق من دالالت ثباته

 فقرات بسبب تدني معامالت تمييزها ليصبح عدد (4)استبعاد 
بلغ وقد  ).1الملحق (  فقرة(40) بشكله النهائي االختبارفقرات 

 التأكد من عدم ، وبعد(0.76) ختبار النصفي لالاالختبارعامل ثبات م
 اختالفًا جوهريًا، تم االختباراختالف تباين الدرجات على نصفي 

ألثر الطول باستخدام معادلة سبيرمان  معامل الثبات النصفي تصحيح
، وهو ثبات مقبول (0.86) المصّحح بلغ معامل الثبات إذ،  براون–

   .(Nunally, 1994)ة ألغراض الدراس
 "t"لتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام اإلحصائي  :النتائج

 الفرق بين متوسطي أداء أفراد مجموعتي ختبارللعّينات المستقلة ال
)  الشاملاالمتحانمجموعة مسار الرسالة، مجموعة مسار (الدراسة 

وقد سبق ذلك التحقق من اإلفتراضات التي  . التحصيلاختبارعلى 
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 افتراض سوية اختبار تبّين لدى إذوم عليها هذا اإلحصائي، يق
 Shapiro-Wilk اختبارتوزيع الدرجات على أداة الدراسة باستخدام 

أن درجات األفراد في كل مجموعة من مجموعتي الدراسة تتوزع 
 في مجموعة الرسالة، (0.931)اعتداليًا، وقد بلغت قيمة اإلحصائي 

 (26)ة عند درجات حرية مقدارها وهي ليست ذات داللة إحصائي
 في (0.960)، بينما بلغت قيمة اإلحصائي (α<0.05)ومستوى داللة 

 الشامل، وهي أيضًا ليست ذات داللة إحصائية االمتحانمجموعة 
أما  .(α<0.05) ومستوى داللة (48)عند درجات حرية مقدارها 

 Levene اختباربالنسبة الفتراض تجانس التباين، فقد أشارت نتائج 
 = F(1,72))إلى تجانس تباين الدرجات في مجموعتي الدراسة 

 & Wallnau) (α<0.05) وهي ليست ذات داللة إحصائية ،(1.107
Gravetter, 1992).  

 إلى أن الفرق بين متوسطي أداء "t"وأشارت نتائج اإلحصائي 
األفراد في المجموعتين هو فرق جوهري ذو داللة إحصائية 

(α<0.05).  االختبار نتائج هذا (1)الجدول ويلخص.  
 ونتائج ، المعياريةنحرافاتالمتوسطات الحسابية واال :(1)جدول 
   للقرق بين متوسطي أداء أفراد مجموعتي الدراسة"t" اختبار

 "t"قيمة  ح.د ع م ن المجموعة
 3.717 30.307 26 الرسالة
 3.241 24.458 48 الشامل
 4.405 26.135 74  المجموع

72 7.035*  
 

*  P<0.05  
 للفرق بين المتوسطين من (∆) تم حساب حجم األثر وكذلك

 المعياري المتجّمع أو نحرافخالل قسمة هذا الفرق على اال
، وقد بلغت قيمة حجم (Pooled Standard Deviation)المشترك 

وحدة  (1.713)األثر للفرق بين متوسطي أداء مجموعتي الدراسة 
وتشير هذه القيمة إلى  .(Glass & Hopkins, 1984)معيارية 

   .(Cohen, 1977)حجم أثر كبير حسب تصنيف كوهن 
 (ANCOVA)وتم أستخدام أسلوب تحليل التباين المصاحب 

في المتغّير التابع ) مسار البرنامج(للكشف عن أثر المتغّير المستقل 
مهارات البحث التربوي معّبرًا عنها بالدرجة المتحّققة على أداة (

بعد ضبط متغّير التخصص في البكالوريوس بمستوييه ) اسةالدر
) المتغّير المصاحب) (التخصصات إنسانية، التخصصات علمية(

 (0.57)الذي تبّين أنه يرتبط بالمتغّير التابع بمعامل ارتباط مقداره 
ويبّين الجدول  .(α<0.05) داللة احصائية ذووهو ارتباط معنوي 

  . نتائج هذا التحليل(2)
نتائج تحليل التباين المصاحب للكشف عن أثر مسار  :(2) جدول

لبحث التربوي بعد ضبط أثر متغّير التخصص  البرنامج على مهارات
  في مرحلة البكالوريوس 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  "F"قيمة 

 *58.406 431.510 1 431.510 المسار
 *42.622 314.897 1 314.897 التخصص
  11.75 71 524.559 الخطأ

* p < 0.05  

 > α) داللة إحصائية ذيوجود أثر ) 2(يالحظ من الجدول 
 لمتغّير مسار برنامج الماجستير على امتالك الطلبة لمهارات (0.05

 بلغ المتوسط المصّحح إذالبحث التربوي لصالح طلبة مسار الرسالة 
س ألداء طلبة مسار بعد ضبط متغّير التخصص في البكالوريو

، بينما بلغ (29.840) مهارات البحث التربوي اختبارالرسالة على 
 الشامل االمتحانفي برنامج أقرانهم المتوسط المصّحح ألداء 

وفي المجمل، لم تختلف نتائج التحليل قبل ضبط متغّير  .(24.712)
 إذالتخصص في مرحلة البكالوريوس عنها بعد ضبط هذا المتغّير، 

 للفرق بين متوسطي األداء في المجموعتين بعد "t" قيمة بلغت
 وهي ذات (7.642)ضبط متغّير التخصص في مرحلة البكالوريوس 

وقد بلغ حجم  .(0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة يقل عن 
 من التباين الكلي (% 45)، مما يعني أن حوالي (η²=0.451)األثر 

 التحصيل الذي اختبارققة على الدرجة المتح(في المتغّير التابع 
يمكن أن ُيعزى إلى اختالف مسار ) يقيس مهارات البحث التربوي

 ,Cohen)برنامج الماجستير، وهو أثر قوي حسب معيار كوهن 
1977).  

وبشكل عام، فقد أشارت النتائج إلى تدني التحصيل في مادة 
 بلغ المتوسط العام ألداء أفراد الدراسة إذمناهج البحث، 

 من الدرجة القصوى، وهو (% 65.337)، أي ما ُيعادل (26.135)
 ألداء الطلبة بشكل عام  تدنيًا واضحًا وغير مرض شك يعكسبال

  .مفاهيم البحث التربوي وأساسياته التي تقيس ،على أداة الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة مهارات البحث  :مناقشة النتائج

 االمتحانجستير بمساريه؛ الرسالة، والتربوي لدى طلبة برامج الما
 تحصيل في مناهج اختبارالشامل مقاسًا بالدرجة المتحققة على 

 أسفرت النتائج عن تدني تحصيل طلبة مساروقد  .البحث التربوي
 تبّين أن إذ، في مسار الرسالةأقرانهم الشامل مقارنة ب االمتحان
 مناهج البحث المسار ربما يؤثر في تحصيل الطالب في مساقمتغّير 

ولم يختلف حجم األثر لهذا  .بالتالي في اكتسابه للمهارات البحثية
المتغّير بعدما تم ضبط متغّير التخصص في مرحلة البكالوريوس، 

 45)، الذي فّسر ما مقداره األمر الذي يؤكد أهمية متغّير المسار
 التحصيل في مادة اختبار من التباين في تحصيل الطلبة في (%

برغم وجود عوامل أخرى قد تؤثر في اكتساب البحث، مناهج 
الطالب لمهارات البحث التربوي كتخصصه السابق الذي أشارت له 

 التي تناولت هذا المتغّير مثل دراسة أنويجبوز ،بعض الدراسات
(Onwuegbuzie, 2000) التي أشارت إلى أن طلبة التخصصات 

 اإلنسانية في  التخصصاتمنالعلمية أفضل تحصيًال من أقرانهم 
   .مهارات البحث التربوي
 ضبط متغّير التخصص في مرحلة البكالوريوس وعلى الرغم من

ضبطًا إحصائيًا في هذه الدراسة من خالل استخدام أسلوب تحليل 
 بعد التحقق من تجانس ميل خطي (ANCOVA)التباين المصاحب 

ميم،  ضبطًا منهجيًا للتصيعّداالنحدار، إال أن هذا األسلوب ال 
لهذا، يوصي الباحث  .ويجب الحذر في تفسير نتائج هذه الدراسة

بإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع مع األخذ بعين 
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كما  .االعتبار متغّير المعّدل التراكمي للطالب في مرحلة البكالوريوس
يوصي الباحث بإجراء المزيد من الدراسات على عّينات أخرى من 

 وضم عدد أكبر من ،لعليا في الجامعات األردنيةطلبة الدراسات ا
  .الجامعات في عّينة الدراسة

ولعل ما يفّسر وجود فرق جوهري بين أداء أفراد 
 إذ، للمادةالطلبة الذي يوليه الهتمام المجموعتين هو الفرق في ا

يختلف اهتمام الطالب في مسار الرسالة عنه لدى الطالب في مسار 
ة احساسه بأهمية اكتساب المهارات البحثية  نتيج، الشاملاالمتحان

هذا ما يشّكل لديه  .التي يتطلبها إعداد الرسالة في مرحلة الحقة
دافعًا قويًا للعمل الجاد أكثر مما هو الحال عند طالب مسار 

الشامل الذي ال يأبه كثيرًا بامتالك مهارات البحث التربوي،  االمتحان
لمهارات أو عدمه لن يؤثر على خاصة وأنه يدرك أن امتالكه لتلك ا

ن العالمة المخّصصة لهذه المادة إ، إذ الشامل االمتحاننتيجته في 
 وهي في الغالب ال ،ال تشّكل إال نسبة ضئيلة من العالمة الكلية

 االمتحانمن العالمة الكلّية، ويمكنه اجتياز ) % 10(تتجاوز أكثر من 
مجمل  .األسهل نسبيًاالشامل من خالل التركيز على المواد األخرى 

يختلف  الذي يحكم اهتمامه القول أن الهدف النهائي للطالب
باختالف المسار؛ فهدف الطالب في مسار الرسالة هو إعداد بحث 

 االمتحانالهدف النهائي للطالب في مسار أن ، في حين )رسالة(
   .االمتحان ذلك الشامل هو اجتياز

تدني النتائج إلى وبصرف النظر عن مسار البرنامج، أشارت 
تحصيل طلبة الماجستير في مادة مناهج البحث وأساسياته، األمر 

 عندما أشار إلى ،(Miller, 1983)الذي يؤكد ما ذهب إليه ميلر 
كما  .ضعف المهارات البحثية لدى طلبة الدراسات التربوية العليا

 (Onwuegbuzie, 1997, 1998)تتسق النتائج مع إشارة أنويجبوز 
 طلبة الدراسات العليا يواجهون صعوبة بالغة في هذه المادة إلى أن

ويمكن تفسير هذا  .مقارنة بالمواد األخرى ضمن برامجهم
االنخفاض بجملة من األسباب، يعود جزء منها إلى عوامل داخلية 
في ذات الطالب كالدافعية لإلنجاز واالستعدادات العقلية ومدى 

ء اآلخر إلى عوامل خارجية كبنية االهتمام بالمادة، بينما يعود الجز
 ، وطبيعة المادة مقارنة بالمواد األخرى، والمدّرس،البرنامج نفسه

  .وسياسات القبول في برامج الدراسات التربوية العليا
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، يوصي الباحث 
بضرورة التركيز على المكّون البحثي لدى الطالب من خالل إعادة 

 وإضافة مادة ثانية في مناهج البحث كمتطلب ،نظر في بنية البرامجال
 الشامل بحيث االمتحانإجباري، أو من خالل إعادة النظر في آلية 

ولعل  . النجاح في كل مادة منفردةاالمتحانيتطلب النجاح في هذا 
إعادة النظر في سياسات القبول في برامج الدراسات التربوية العليا 

ت أمرًا ملّحًا أكثر من أي وقت مضى، وبات من بشكل عام، با
  .الضروري رفع سقف المتطلبات أو أسس القبول
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play-ground games and organization of competitions, 
while other activities such as the design of musical 
games and gymnastics skills had the lowest percentage. 
This could be due to the lack of equipment and 
educational technology, such as television, radio, mats, 
and space. This may appear from the lack of financial 
support that physical education received from the school 
capitation. In this context, Locke (1992) emphasized 
how the availability of resources is key in any change 
efforts and how the prospects for success are dim if 
there is no enough money.       

The study shows that the majority of teachers in 
Basic Stage schools are limited to one style of teaching, 
as opposed to a blend of several styles which are 
recommended. For example, nearly three-quarters of the 
teachers indicated that they used a direct style of 
teaching where teachers usually take all decisions 
during physical education lessons. This shows that the 
classroom teachers use one teaching style, which could 
be due to their insufficient or limited knowledge. This 
result agrees with Morgan (1997) who found that "time 
offered to foundation courses was inadequate to enable 
students to teach the subject satisfactorily, that students 
had inadequate subject knowledge, a limited 
understanding for the need of progression and a weak 
grasp of assessment"(p.7) 

Mosston and Ashowrth (2002) emphasize the need 
for using more than one teaching style to meet the 
students' needs and achieve different types of physical 
education aims at school. In this regard, the 
(Department of Education and Science, 1991, P.7) said 
that where pupils were not achieving their potential (in 
physical education), it may be due to "a lack of 
differentiation in the content and/or methods used to 
meet the needs of pupils of different abilities within the 
teaching group".  

An administrator or supervisor seeking to increase 
the implementation of physical education activities in 
Basic Stage schools should take note of the list of 
perceived needs for offering specialist instructor in 
teaching the Basic Stage physical education. This could 
be due to lack of knowledge, experience and confidence 
in teaching classroom teachers in comparison to the 
expertise of a specialized physical education teacher 
who specially trained. This result agreed with Sallis and 
Mckenzie's (1991) study, which indicated that trained 
physical educators are more effective than classroom 
teachers who have little or no training in physical 
education. These views were also supported by Evans 
and Penney (1996) who found that classroom teachers 
may not necessarily be qualified, experienced or have 
an interest in the subject. Also, the Canadian 
Association for Health (1995) emphasized the 
importance for each school to have at least one 
professionally prepared physical education specialist 
who can act as the leader and resource teacher assisting 
all teachers in the development of the total physical 
education program; the availability of one specialist 
physical education teacher in each school might provide 

ideas for teachers and release time for other classroom 
teachers to enhance instruction in other areas. The 
classroom teachers may also assist with providing 
developmentally appropriate physical activity 
programme and enrichment opportunities for students 
before school, during the break from and during after-
school programmes.   
Recommendations: The study recommend that: 
- The Ministry of Education should be able to equip 

starting teachers with a sound knowledge of 
physical education: such as; guidelines, workshops 
and sessions.  

- The Ministry of Education appoint at least one 
specialist teacher of physical education in every 
school to  help teachers to discuss ideas and 
explore ways in which the physical education 
curriculum and modules in pre service programs 
are implemented to link physical education theory 
with practice, and to offer more workshops in 
physical education.  

- The Ministry of Education offer  financial support 
for playgrounds, gyms halls, and equipments.  

- The Ministry of Education give more weight to 
compare to physical education in comparison with 
other educational subjects (theoretical and 
practical) in Jordanian Schools.  

- physical education teachers should have experience 
in handling the integrated curriculum.  
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Statements about physical education: The numbers in 
table 9 represent the frequency of tallies made to each 
response. Only 66 out of 150 respondents believe they 
understand most of the content of physical education 
lessons and the way it should be taught. The table shows 
that the vast majority of respondents concentrated on 
teaching children reading and writing more than 
physical education.  One hundred and twelve (74.7%) of 
teachers would like more training in physical education. 
The majority of respondents enjoy physical education 
and strongly believe 90.6% of their students enjoy 
physical education. They believe that physical education 
motivates students to learn and should be more widely 
taught in the elementary grades.  
Results Related to Question 6:  

What do Basic Stage school classroom teachers 
suggest to improve the implementation of physical 
education activities?  
Table 10: Ways to Implement Physical Education, 
Frequency of Subjects' Responses and Percentage 

Ways to implement physical education N % 
1 Require education majors to take 

physical education classes during 
college.  135 90.0 

2 Offer more workshops (in-service, 
summer, etc.) in physical education.   142  94.7  

3 Offer more physical education 
workshops and interest sessions at 
conferences. 130  86.7  

4 Develop state mandates that require 
physical education 140 93.3 

5 Increase physical education modules 
in pre-service programs and link 
physical education theory with 
practice. 142 94.7 

6 Provide more training in terms of 
physical education specifically for 
administrators  131 87.3 

7  Publish more articles about physical 
education in journals & magazines.  121 80.7  

8 Offer specialist graduate physical 
education teachers.  149 99.4  

9 Organise competition between classes 
inside the same school.  129 86.0  

Ways to Increase Implementation of physical 
education: There are many things that may help make 
physical education more prevalent in Basic Stage 
schools. Respondents were asked to identify the three 
things that they considered to be the best and most 
effective ways to get more teachers in schools to 
implement physical education. The most frequent 
responses in Table 10 indicated a need for specialist 
teachers and improvements to pre-service and in-service 
instruction and training. 
Discussion: The initial goal of this study was to 
investigate the status of physical education in Basic 
Stage classroom teachers. Although virtually all the 
teachers in the study were first introduced to physical 
education in a three credit-hour required, undergraduate 
course for Basic Stage school classroom teachers, their 
knowledge varied greatly. As the majority of 
respondents had not attended any workshops or further 

training sessions in physical education during their 
years of teaching, this was disappointing.  

The primary conclusion that can be drawn from 
this finding is that, in the absence of another training, a 
single three credit-hour course at the university is 
inadequate for preparing class teachers to incorporate 
physical education activities. In this context, Tinning et 
al (1993) identified that the inadequate training Basic 
Stage teachers receives to teach physical education and 
the resource constraints are the main obstacles that 
teachers of physical education face in their teaching. 
Also, Kirk et al (1988) said that: "generalists simply do 
not have the knowledge to teach skills" (p.8). Cale 
(1996) identified ways to support and guide teachers in 
implementing physical education lessons; he said that 
"Adequate teacher education and in-service training is 
essential, as is the availability and development of more 
practical resources" (p. 12). This shows the need for 
undergraduate class teacher education programs to 
devote more time to providing all students with more 
and better preparation in the teaching of physical 
education. Also, more opportunities should be offered 
for in-service professional development in the area.  

Despite the efforts of the Jordanian Ministry of 
Education to ensure the acceptance of the need for 
physical education to be a compulsory subject in Basic 
Stage schools, and the increase of lesson time and 
frequency (two lessons per week) as well as the 
introduction of new guidelines for classroom teachers, 
the researcher found the following results: Firstly, the 
standard of the physical education curriculum in Basic 
Stage (grades 1-3) schools is still low. Physical 
education has a precarious place in the timetable 
compared to other school subjects. In some cases it does 
not feature in the timetable at all and no physical 
training is available for students. Secondly, budget 
cutbacks, inadequate or total lack of facilities, the 
absence of physical education specialists, as well as 
other factors such as the influence of the head of school, 
other school teachers and encouragement from students 
parents are contributing to its perilous status.  

When asked to name the single most important 
benefit of physical education activities, overwhelmingly 
the teachers believed that "promotion of the students' 
psychomotor development such as improving fine motor 
skills was the greatest benefit. Upon reflection, this 
answer is somewhat more general than the other choices 
and incorporates some of the characteristics of other 
possible responses. This response corresponds with 
traditional trends where the role of physical education 
goes beyond simply having children practice physical 
activities and related skills. These results agreed with 
those of Hardman (2000) who found that physical 
education wide world is limited to developing practical 
performances and skills of the students and recreational 
activity more than contributing to improve the 
educational experiences of children.  

The limited number of activities implemented by 
Basic Stage classroom teachers were those such as  
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activities. The smallest number (84%) said that physical 
education has potential for integrating other subjects. 
Results Related to Question Four:  

What are the main factors affecting the 
implementation of physical education in grades (1-3)?. 
Table 6: Major Factors Influencing Teacher 
Involvement in Physical Education in Lessons, 
Frequency of Subjects' Responses and Percentage 

Major Factors N % 
1 Took classes at the undergraduate level 106 70.6 
2 Observed physical education specialist 

teacher(s) and liked what I saw  78 52.0 
3 Attended a presentation, workshop, or 

other in-service meeting 62 41.4 
4 Learned about it by reading educational 

journals  65 43.3 
5 An administrator encouraged me to get 

involved  77 51.4 
6 Offered a prize to teach physical 

education 54 36.0 
7 Promoting from the society to pupils 

who were responsible delivering the 
physical education curriculum. 102 68.0 

Initial involvement in physical education activities 
Table 6 shows that nearly three-quarters 

(M=70.6%) of respondents said that taking the 
undergraduate class in physical education was the most 
influential factor in their getting involved in physical 
activities. Because of the undergraduate requirement, it 
can be assumed that most of the respondents had taken 
this class, but clearly some were acquiring information 
about physical education from other sources. For 
example, 41% attended a presentation, workshop, or 
other in-service meeting. 36.0% of respondents thought 
that offering a prize would encourage them. This, 
however, receives the lowest percentage.   
Table 7: Desired Physical Resources to Increase Ability 
to Teach Physical Education , Frequency of Subjects' 
Responses and Percentage 

Desired Physical Resources for Physical 
Education 

N % 

1 General materials and equipment (balls, 
rackets, stick, etc.). 139 92.7 

2 Insufficient financial support for doing 
these types of activities. 145 96.7 

3 Storage space for keeping equipment  102  68.0 
4 Availability of area or gym for 

conducting different types of physical 
activities  142 94.7 

5 Availability of sand bags for small 
games and exercises  128 85.4 

6 Adequate maintenance for the physical 
equipment  95 63.3 

7 Water supply or sinks  137 91.3 
8 Others (please specify)   

Physical Resources: In Table 7, financial support, 
physical space and general materials were given as the 
most important physical resources for implementing 
physical education, while maintenance of the equipment 
and storage space were listed as the lowest importance.   

The organization of discussion meetings to 
exchange and explore different ideas about the teaching 
of physical education was listed in the "other" category. 

Results Related to Question 5: What are the main 
barriers that face the implementation of physical 
education activities in grades (1-3)?. 
Table 8:  Barriers to Implementing Physical Education 
Activities, Frequency of Subjects' Responses and Percentage 

Barriers N Percent 
1 Lack of appropriate equipment and 

supplies for physical education.  122 81.3 
2 Insufficient financial support of 

implementing physical education 
activities. 143   95.3 

3 Insufficient planning time to prepare 
for delivering physical education 
skills that need to be taught. 124 82.7 

4 Inadequate space in classroom to 
practice physical activities.  133 88.7  

5 Inadequate or insufficient 
training/expertise in terms of lesson 
content 128  85.3  

6 Lack of interest on my part to learn 
and implement physical education 
content 87 58.0 

7 Absence of state or national 
standards for physical education 
lesson content 94 62.7 

8 Lack of administrative support. 112 74.7 
9 Lack of support from other teachers 122 81.3 
10 Lack of support from students 

parents.  84  56.0  
11 Others  37 24.7 

Barriers to implementation: Responses to question 5 
shown in Table 8 were limited to two items that best 
described the suspected barriers to the implementation 
of physical education. As in Table 7, funding and 
facilities were identified as the most important factors, 
with the vast majority of teachers ticking items related 
to each.  

They were also asked to freely respond to the items 
in Table 8 by adding other barriers that they believed 
made the implementation of physical education 
difficult. Thirty-seven respondents indicated there were 
other barriers such as: a- load of teaching for class 
teachers. b- "the large number of lessons. c. "the need to 
complete teaching the other school subjects such as 
Arabic and mathematics uses up time allocated for 
physical education lessons" . 
Table 9: Teacher Agreement with Statements about Physical 
Education, Frequency of Subjects' Responses and Percentage 

Statements N % 
1 I think physical education should be 

more widely implemented in schools. 120 80.0 
2 I have the expertise needed to teach 

physical education effectively. 66   44.0 
3 I need more training in physical 

education in order to implement it 
effectively. 112 74.7 

4 More emphasis is placed on literacy and 
numeracy than the development of 
Physical education 143 95.3  

5 I believe physical education activities 
motivate students to learn. 135  90.0  

6 I feel prepared to develop new physical 
education activities for my students. 84 56.0 

7 Most students enjoy physical education 136 90.6 
8 I enjoy physical education. 100 66.7 
9 I feel capable and comfortable using 

physical education materials and 
equipment. 92 61.4 
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  N % 

Teachers qualifications Diploma 53 35.3 
 Bachelor's 87 58.0 
 Master 10 6.7 
Courses in physical education One course 109 72.7 
 Two courses 37 24.7 
 Three courses 4 2.7 
Number of workshop  None 133 88.7 
 One 13 8.6 
 More than two  4 2.7 
Number of students per class 15 – 24 15 10.0 
 25 – 34 68 45.3 
 35 – 44 67 44.7 

One hundred and nine (72.7%) respondents 
reported that they had taken one course in physical 
education at the undergraduate level. Thirty-seven 
(24.7%) reported they had taken two courses, whereas 4 
(2.7%) reported they had taken three courses. One 
hundred and thirty-three (88.7%) respondents had not 
taken any physical education workshop, whereas 13 
(8.6%) reported taking one course, and only four 
teachers (2.7%) attended more than two workshops of a 
half-day or less.  
Results Related to Question One: What are the 
perceptions of Basic Stage classroom teachers about the 
implementation of physical education activities in 
grades (1-3)? 
Table 3: Types of Physical Education Activities Used 
by Class Teachers in Their Classrooms, Frequency of 
Responses and Percentage 

Physical education activity N % 
1 Playground games i.e tag 142 94.7 
2 Design games using music for use 

inside the classroom 
51 34.0 

3 Design simple games with or without 
use of materials. 

89 59.4 

4 Teaching of basic gymnastic skills i.e 
forward roll 

57 38.0 

5 Organize competitions and races i.e. 
hurdles 

144 96.0 

6 Design of games in the form of stories 
with actions 

117 78.0 

As shown in Table 3, respondents ticked the response 
that corresponded with the types of physical education 
activities they used in the lessons they taught.  Teachers' 
responses in Table 3 showed that most of the physical 
education activities can be implemented as organising 
competitions and races, the design of games in the form 
of stories with actions. Gymnastic skills and design 
games using music for use inside the classroom received 
the lowest percentages of the responses in the table.  
Results Related to Question two:  
What are the main methods used by basic stage 
classroom teachers in the implementation of physical 
education activities? 
 
 
 
 
 

Table 4: Method of Implementing Physical Education 
Activities, Frequency of subjects' Responses and 
Percentage 

Physical education activity N % 
1 Activities are integrated with class 

instruction on a periodic basis when 
they conveniently 
 and/or appropriately fit in with my 
curriculum 87 58.0 

2 I have not implemented physical 
education activities yet 43 28.6 

3 I schedule a certain time of the day or 
week to do these activities with the 
entire class.  43 28.6 

4 I take all decisions regarding teaching 
physical education 117 78.0 

5 I design a sequence of questions to 
help students to explore and learn new 
physical skills.   59 39.3 

As Table 4 shows the majority of the respondents 
frequently used a direct style where teachers dictate the 
lesson objectives, skills, time and the recording of 
students' progress. A smaller percentage (39.3%) used 
guided discovery style. Also, more than half of the 
respondents integrated physical education activities with 
other subjects. The Table also indicates that a small 
percentage of teachers 28.6% offer extra time and 
provide opportunities to do these activities with the 
entire class.  
Results Related to Question Three: What are the 
advantages of physical education activities to grades  
(1-3) students? 
Table 5 : Benefits of Physical Education, Frequency of 
subjects Responses and Percentage 

Benefits N % 
1 Builds lifelong skills such as problem 

solving, creative thinking, and self-
directed learning 131 87.4 

2 Provides students with opportunities to 
apply concepts and skills from 
many disciplines such as math and 
science. 126 84.0 

3 Helps students learn to identify, solve, 
and evaluate practical problems in the 
environment where physical education 
is taught. 134 89.4 

3 Promotes students' affective 
development such as improving self-
esteem and motivation to learn. 138 92.0 

4 Promote habits of healthy living such as 
showering after exercise  130 86.6 

5 There is no significant benefit 16 10.7 
6 Promotes students' psychomotor 

development such as improving fine 
motor skills. 143 95.3 

7 Develops social relations through team 
games 139 92.7 

Table 5 illustrates the benefits of physical 
education as identified by the respondents. (95.3%) 
agreed that physical education promotes students' 
psychomotor development such as improving fine motor 
skills and promotes students' affective development 
such as improving self-esteem and motivation to learn. 
Also, 92.7% agreed that physical education helps to 
develop social skills through carrying out the different 
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c) The benefits of physical education to Basic Stage 
school students grades (1-3).  

d) The major factors that affect the Basic Stage school 
classroom teacher implementation of the physical 
education activities. 

e) The main barriers of the implementation of 
physical education activities in grades (1-3). 

f) f) Suggestions to improve the situation of 
implementing physical education in grades (1-3).  

Questions of the Study: This study addressed the 
following Questions:  
1. What are the perceptions of Basic Stage classroom 

teachers on the implementation of physical 
education activities in grades (1-3)? 

2. What are the main methods used by basic stage 
classroom teachers in the implementation of 
physical education activities? 

3. What are the advantages of physical education 
activities for students in grades (1-3)? 

4. What are the main factors affecting the 
implementation of physical education in grades (1-
3)? 

5. What are the main barriers that face the 
implementation of physical education activities in 
grades (1-3)? 

6. What do Basic Stage school classroom teachers 
suggest to improve the implementation of physical 
education activities?  

Significance of the Study: 
The significance of the study has three main areas: 

1- It clarifies the status of teaching physical education 
in grades (1-3). 

2- It supplies the desire makers with objectives 
information for decision making. 

3- It helps the physical education superior in carrying 
out inservice training workshops. 

Procedure 
Population and Sample: The population of this study 
consisted of Basic Stage classroom teachers who were 
teaching physical education in the first three grades in 
Jordanian public schools in the North part of Jordan 
during the second scholastic semester 2004-2005. The 
participants in this study had received only one or two 
modules in physical education. The sample of the study 
consisted of (230) Basic Stage classroom teachers who 
were randomly selected, but the responses of only (150) 
participants were included in the analysis of the results. 
This was due to the other 80 participants not being 
familiar with or having a vague understanding of the 
subject of physical education. 
Research instrument: For the purposes of the study, 
the researchers developed a questionnaire of two parts. 
Part one consisted of elicited personal information about 
the teachers and part two consisted of a 4 item scale. In 
its first draft it consisted of 70 items. After giving it to 
three faculties in the field of physical education for 
Basic Stage classroom teachers and two faculties of 
curriculm and instruction, the final questionnaire draft 
consisted of 8 sub-scales and 62 items (see appendix A).  

The reliability of the questionnaire was established 
through using Cronbach alpha. It was found to be 0. 
86%.  
Data Analysis: The survey was distributed to  
(n=230 male and female teachers) who were teaching 
grades (1-3) in the directorates of Education of Irbid the 
first and Bani Kananah in the North part of Jordan.  

Each survey was coded to track the non-
respondents; the survey was distributed hand to hand to 
the respondents. Descriptive statistics (percentage and 
frequencies) was used to analyse the data. Then all 
responses were tallied and reported according to 
frequency and percentage of the total number of 
responses to that question.   
Results: The introductory question separated those who 
were familiar with elementary school physical education 
(n=150) from those who were unfamiliar with it (n=80). 
Those who ticked the response that they were "not 
familiar with physical education at all" or "only have a 
vague understanding of it" were not included in the 
analysis. Although a detailed definition was provided to 
describe the term "a vague understanding" may have 
encouraged some respondents to give an inaccurate 
response and thus their surveys have not been included.   
Table 1: Initial Discriminatory Item Results 

Discriminatory Item N Percent 
1 Not familiar with physical 

education 
54 23.5 

2 Vague understanding and lack of 
teaching experience of physical 
education 

26 11.3 

3 Awareness of theoretical 
knowledge, but does not teach 
physical education lessons.  

56 24.3 

4 Have some experience in teaching 
physical education  

76 33.1 

5 Experienced in teaching physical 
education 

18 7.8 

 Grand total 230 100% 
Background Information: Questions regarding the 
personal characteristics about the participants in the 
study revealed that all respondents were qualified as 
class teachers and 88 out of 150 (58.7%) were female. 
The majority of respondents taught at second and third 
grade levels, with only twenty-seven respondents 
teaching 3rd grade as clarified in table 2. 
Table 2: The Distribution of Classroom Teachers and 
Percentage According to Gender, Class Taught, 
Experiences, Qualifications, Courses, Workshops and 
Number of Students Per Class. 

  N % 

Gender Male 62 41.3 
 Female 88 58.7 
Class taught 1st class 27 18.0 
 2 class 63 42.0 
 3 class 60 40.0 
Years of experiences 1-5 54 36.0 
 6-10 38 25.3 
 11- 15 18 12.0 
 16 and above 40 26.7 
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Mismar (2002) considered physical education in the 
basic stages as one of the most important subjects 
within school timetable.   

The term "elementary school physical education" is 
used to describe all forms of elementary level activities 
that involve children from grades 1-3 in hands-on, 
experiential activities. This includes physical activities, 
problem solving activities, and others that engage 
students in active inquiry, encourage interaction with 
their friends, and develop child self-confidence.  

In the beginning of the 1990's Jordanian 
universities (University of Jordan, Yarmouk, and 
Mutah) established a Pre-service programme for 
classroom teachers. Recent threats to existing 
undergraduate and graduate courses or programs have 
frequently been noticed, including the threat to classes 
at the universities funded by the Jordanian government. 
At these universities, the required three credit-hour 
elementary education undergraduate course in teaching 
physical education is being eliminated. Pre-service 
physical education courses for classroom teachers are 
endangered. The delegate of the key stage 1 and 2 
primary conference came to the conclusion that "there is 
an inadequate base of knowledge and skills in physical 
education at the end of the initial teacher training as 
cited in (Warburton, 2000, p.6).  
Literature Review: In assessing the limited research 
base for physical education, Simons-Morton, et al 
(1987) suggested that there be a need to identify the 
value, and to find ways to ease the implementation, of 
physical education. This point is further illustrated by 
Colvin and Johnson (1998); they described how 
"physical education is also changing" and "is designed 
to enhance the cognitive motor effective and physical 
fitness development of every child" (Council of 
Physical Education for Children, 2001). In addition, 
Evans and Penney (1996) asserted the need for regular 
physical education in schools.  

Sallis and Mckenzie (1991) studied the status of 
Basic Stage physical education programmes. The results 
showed that 50% of children have physical education 
three or more times per week. It was also indicated that 
trained physical educators were more effective than 
classroom teachers who had little or no training in 
physical education. During the scheduled time, children 
were not very active and were not being prepared for 
lifetime physical activity. The National Association of 
Head Teachers (1999) carried out "a survey of physical 
education and sport in schools". The result showed that 
94% of primary schools have no gym, 17% of primary 
schools upkeep and maintenance is less than adequate, 
86% of primary schools report that their school budget 
share is the single funding resource to pay for the 
maintenance and improvement of a playing field, 46% 
of primary schools say it is not easy to have pupils 
available to represent the school in sports teams after 
school. Shellby (1993) studied the difficulties facing 
physical education teachers which influence the 
implementation of physical education programme in 

Amman". Examples of these difficulties were problems 
with school administration, physical education teachers 
themselves, lack of school resources, and the 
supervision system. Hardman and Marshall (2000), in 
the world wide survey of physical education in schools, 
found that the physical education is “suffering from 
decreasing time, budgetary controls with inadequate 
financial funding, material and personal resources, has 
low subject status and esteem and is being ever more 
marginalized and undervalued by authorities”' (p.223). 
Given that there have been numerous attempts over the 
years to raise the profile of physical education in 
primary schools, then one can't be optimistic about 
change despite the mounting evidence pointing to the 
decline in children's fitness and fundamental motor 
skills. Welk et al (1993) found that many children 
attending Vicorian primary schools were not sufficiently 
competent in a range of fundamental motor skills of the 
sort necessary for them to successfully participate in 
sports, games and related activities. Similar concerns 
emerged from Booth et al (1997) who reported the low 
percentage of children who mastered even the most 
basic skills of running, jumping, catching and throwing.   

Inspite of the importance of physical education for 
elementary school students, no studies have been carried 
out to investigate the situation of physical education in 
grades (1-3). Moreover, none of the reviewed studies 
investigated the teachers’ suggestions to improve the 
situation of teaching physical education for children 
grades (1-3). 

This study attempted to discover the prevalence 
and status of physical education in the classrooms as 
viewed by Basic Stage classroom teachers in order to 
gain insight as to why and how physical education is 
being implemented and how physical education can find 
greater acceptance in Basic Stage schools in the future.  
Statement of the Problem: Although physical 
education has become an important subject throughout 
all levels of schooling and is an important factor in the 
health of students, concerns about the status of physical 
education in the first three grades of Basic Stage classes 
have been raised by school teachers, students, and 
parents. One of the most frequent complaints is that 
teachers do not pay enough attention or grasp the 
importance of regular physical education lessons. 
Furthermore, questions have also been raised regarding 
whether the qualities and abilities of Basic Stage 
physical education teachers are of a high enough 
standard. However, no studies have investigated these 
points. This study is a step toward filling this gap.    
Purpose of the Study: This study aimed at investigat-
ing the status of physical education in elementry schools 
in Jordan as perceived by Basic Stage school classroom 
teachers through describing: 
a) The physical education activities they implement in 

their classes. 
b) The methods they use in implementing the physical 

activities.  
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Abstract: This study investigated the status of Physical 
Education in the Basic Stage schools (grades 1-3) in the 
Northern part of Jordan. The sample of the study consisted of 
230 classroom teachers. For the purposes of this study a sixty- 
two-item questionnaire of 4 likert items was developed. 
Descriptive statistics (frequency and percentages) were used 
to analyze the collected data. The results revealed that 34.5% 
of the basic stage classroom teachers were not familiar with 
the importance of the implementation of physical education 
activities. The results also revealed that physical education 
has a low status regarding its suitability to Basic Stage 
schools. The study recommended conducting in-service 
workshops for Basic Stage classroom teachers on how to 
implement new ideas and methods of implementing physical 
education classes.(Key Words: Physical Education, Class-
room Teacher, Basic Stage Education). 
 

 
واقع الرتبية الرياضية املدرسية في املدارس االبتدائية األردنية من وجهة 

  نظر معلمي الصف
 

  .معة اليرموكجا، كلية التربية، عيد كنعان و موسى أبو دلبوح
  

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعـــرف علــى واقــع برنــامج التربيــة الرياضـــية          :ملخــص 
. فــي شــمال األردن) الثــاني والثالــثو الــصفوف األول(لمرحلــة االبتدائيــة المدرســية ل

 . ومعلمـة صـف  ًا معلمـ 230عينة الدراسة من عينة عـشوائية ممثلـة بلغـت     تكونوقد 
ــائج الدراســة  و ــى توصــلت نت ــم غــامض      % 34.5 نأ إل ــصف لــديهم فه مــن معلمــي ال

كمـا أشـارت النتـائج إلـى أن مـادة التربيـة الرياضـية               . وعدم ممارسـة التربيـة الرياضـية      
أن مـادة التربيـة الرياضـية فـي الجـدول         و ،تحظى بمكانة متدنية في الجدول الدراسـي      
ــل      ــام مــن قب  واإلدارة معلمــي المــواد الدراســية األخــرى   المدرســي ال تحظــى باالهتم

تـوفير معلـم مخـتص      ضرورة  بـ  في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان     و.  المدرسية
 بحيــث يتبــادل الخبــرات ويــساعد معلــم   ،بتــدريس التربيــة الرياضــية فــي كــل مدرســة   

الــصف علــى تحقيــق األهــداف وتنفيــذ محتــوى برنــامج المهــارات الحركيــة للــصفوف      
نــدوات لمعلمــي الــصف   باإلضــافة إلــى ضــرورة تــوفير ورش عمــل و    . ىالثالثــة األولــ 

التربيــة  :الكلمــات المفتاحيـــــة ( لمــساعدتهم علــى تــدريس مــادة التربيــة الرياضــية     
 ).الرياضيــة، معلــم الصـف، التربية االبتدائيــة

  
Introduction and Background: The curricula of the 
Basic Stage schools revolve, as of necessity, around 
content and methodology that are well-known to 
elementary school teachers and administrators (Ministry 
of Education, 1988). Pre-service and in-service courses 
and workshops provide teachers with skills, knowledge, 
and attitudes which influence their lesson plans and the 
way they teach. Cale (1996) emphasized the importance 
of adequate teacher education and how in-service 
training is essential, as is the availability and 
development of more practical resources which are 
relevant to national curriculum requirements. Physical 
education sometimes termed as “a new basic” has 
increased in status and is unfamiliar to most elementary 
school teachers. 

Physical education has had a long history of 
development in Jordanian schools. Previously, it has 
suffered from lack of motivation, absence of curriculum 
and lack of specialist physical education teachers 
(Ministry of Youth, 1993). Physical education in Basic 
Stage schools received a great deal of attention in the 
first national conference of educational reform in 1987 
in Jordan. A new physical education guideline for  
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teachers has been designed and introduced to Basic 
Stage schools. The time allotted to teach physical 
education in elementary schools was increased by two 
lessons per week (Ministry of Education, 1992).    

The goal of the physical education programme in 
Jordanian Basic Stage schools was mainly to provide a 
variety of motor activities to help all students age 6, 7, 
and 8 years develop their motor skills. Besides 
developing motor skills, physical education has aimed 
to develop children mentally, emotionally and socially.    

Evans and Penney (1996) argued that physical 
education at the elementary level should play a more 
prominent role as part of the elementary curriculum. 
Sallies and McKenzie (1991) believed that the school of 
physical education is seen as an ideal site for the 
promotion of regular physical activities. In addition, 
Summerfield (1998) asserted that physical education 
provided at school is an ideal way to encourage activity 
and develop fitness among children and, for many 
children, will be their only preparation for an active 
lifestyle.    

Current understanding of Basic Stage school 
physical education emphasizes that we must teach 
physical education to all students, beginning in the 
earliest school years. Pate, Pratt et al (1995) mentioned 
that children and adults should strive for at least 30 
minutes per day of moderate intensity physical activity. 



  



Khasawneh 

293  

computer literacy courses. Journal of Educational 
Technology Systems, 31(4), 393-409.  

Shuell, T. J. & Farber, S. L. (2001). Students’ 
perceptions of technology use in college courses. 
Journal of Educational Computing Research, 24, 
21-30. 

Sproull, L., Zubrow, D. & Kiesler, S. (1986). Cultural 
socialization to computing in college.  Computers 
in Human Behavior, 2, 257-275. 

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1996). Using 
multivariate statistics (3rd ed.). New York: Harper 
Collins College Publishers, Inc. 

Torkzadeh, G. & Dwyer, D. J. (1994). A path analytic 
study of determinants of information system usage. 
Omega, 22, 339-348. 

Torkzadeh, G. & Koufteros, X. (1994). Factorial 
validity of a computer self-efficacy scale and the 
impact of computer training. Educational and 
Psychological Measurement, 54(3), 813-821. 

Venkatesh, V. & Davis, F. D. (1996). A model of the 
antecedents of perceived ease of use: Development 
and test. Decision Sciences, 27(3), 451-481. 

Wood, R. & Bandura, A. (1989). Impacts of conception 
of ability on self-regulatory mechanisms and 
complex decision making. Journal of Personality 
and Social Psychology, 56, 407-415. 

Zhang, Y. & Espinoza, S. (1998). Relationships among 
computer self-efficacy, attitudes toward computers, 
and desirability of learning computer skills. Journal 
of Research on Computing in Education, 30(4), 
420-431. 



Jordan Journal of Educational Sciences 

292 

Geiger, M. A. & Cooper, E. A. (1996). Using 
expectancy theory to assess student motivation. 
Issues in Accounting Education, 11(1), 1-5. 

Goggin, N. L., Finkenberg, M. E., & Morrow, J. R. 
(1997).  Instructional technology in higher 
education teaching.  Quest, 49(3), 280-290. 

Graham, S. & Weiner, B. (1996). Theories and 
principles of motivation.  In D. C. Berliner & R. 
Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology 
(pp. 63-84). New York: Macmillan. 

Gutek, B. A., Winter, S. J., & Chudoba, K. M. (1992). 
Attitudes toward computers: When do they predict 
computer use? Proceedings of the Fifty-second 
Annual Meeting of the Academy of Management.   

Hair, J. E., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. 
C. (1998). Multivariate data analysis (5th ed.). 
Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

Henry, J. W. & Stone, R. W. (1994). A structural 
equation model of end-user satisfaction with a 
computer-based medical information system. 
Information Resources Management Journal, 7(3), 
21-33. 

Hill, T., Smith, N. D., & Mann, M. F. (1987). Role of 
efficacy expectations in predicting the decision to 
use advanced technologies: The case of computers. 
Journal of Applied Psychology, 72, 307-313. 

Hogarty, K. Y., Lang, T. R., & Kromrey, J. D. (2003). 
Another look at technology use in classrooms: The 
development and validation of an instrument to 
measure teachers’ perceptions. Educational and 
Psychological Measurement, 63(1), 139-162. 

Holzinger, S. K. (1992). A model for hospitality 
computer anxiety. Journal of Educational 
Technology Systems, 18, 53-57. 

Institute for Higher Education Policy.  2000, April.  
[online].  Quality on the line: Benchmarks for 
success in internet-based distance education. 
Retrieved April 15, 2002, from 
http://www.ihep.com/PUB.html 

Joreskog, K. G. & Sorbom, D. (1989). LISREL 8: 
User’s Reference Guide. Chicago: scientific 
Software, Inc. 

Joreskog, K. G. & Sorbom, D. (1993). LISREL 8: 
User’s Reference Guide. Chicago: scientific 
Software, Inc. 

Kernan, M. C. & Howard, G. S. (1990). Computer 
anxiety and computer attitudes: An investigation of 
construct and predictive validity issues. 
Educational and Psychological Measurement, 50, 
681-690. 

Kinzie, M. B. & Delcourt, M. A. B. (1991). Computer 
technologies in teacher education: The 
measurement of attitudes and self-efficacy. 
Chicago, IL: American Educational Research 
Association. (ERIC Document Reproduction 
Service No. ED 331 891). 

Kulik, C. C. & Kulik, J. (1991). Effectiveness of 
computer-based instruction: An updated analysis. 
Computers in Human Behavior, 7(12), 75-94. 

Liaw, S. S. (2002).  Understanding user perceptions of 
world-wide web environments. Journal of 
Computer Assisted Learning, 18, 137-148. 

Linnenbrink, E. A. & Pintrich, P. R. (2002). Motivation 
as an enabler for academic success.  School 
Psychology Review, 31(3), 1-15. 

Loehlin, J. C. (1987). Heredity, environment, and the 
structure of the California psychological inventory. 
Multivariate Behavioral Research, 22(2), 137-149. 

Loyd, B. H. & Loyd, D. E. (1985). The reliability and 
validity of an instrument for the assessment of 
computer attitudes. Educational and Psychological 
Measurement, 45, 903-909. 

Mills, S. C. & Ragan, T. J. (2000). A tool for analyzing 
implementation fidelity of an integrated learning 
system. Educational Technology Research and 
Journal, 48(4), 21-41. 

Murphy, C. A., Coover, D. & Owen, S. V. (1989). 
Development and validity of the computer self-
efficacy scale. Educational and Psychological 
Measurement, 49, 893-899. 

Nunally, J. C. & Bernstein, I. H.  (1994).  Psychometric 
theory.  New York: McGraw-Hill. 

Pajares, F. (1997).  Current directions in self-efficacy 
research. In M. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.), 
Advances in motivation and achievement, vol. 10. 
Greenwich, CT: JAI Press. 

Pintrich, P. R. & Schunk, D. (2002). Motivation in 
education: Theory, research, and applications (2nd 
ed.). Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall, Inc. 

Richards, C. & Ridley, D. (1997). Factors affecting 
college students’ persistence in online computer-
managed instruction. College Student Journal, 31, 
490-495. 

Rosen, L. D. & Maguire, P. D. (1990). Myths and 
realities of computerphobia: A meta analysis. 
Anxiety Research, 3, 175-191. 

Rosen, L. D. & Weil, M. M. (1990). Computers, 
classroom instruction, and the computerphobic 
university student. Collegiate Microcomputer, 8, 
275-283. 

Salas, E. & Cannon-Bowers, J. A. (2001). The science 
of training: A decade of progress. Annual Review of 
Psychology, 471-506. 

Schacter, J. & Fagnano, C. (1999). Does computer 
technology improve student learning and 
achievement? How, when, and under what 
conditions? Journal of Educational Computing 
Research, 20(4), 329-343. 

Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and cognitive skill 
learning. Research on Motivation in Education, 3, 
13-43.  

Sein, M. K. Bostrom, R. P. & Olfman, L. (1987). 
Training end users to compute: cognitive, 
motivational, social issues. INFOR, 25, 236-255. 

Shiue, Y. M. (2003). The effects of cognitive learning 
style and prior computer experience on Taiwanese 
college students’ computer self-efficacy in 



Khasawneh 

291  

beliefs play in student motivation to use educational 
technology systems. The results are consistent with the 
notion that one of the strongest sources of self-efficacy 
beliefs is an individual’s direct experience with the 
same or a similar phenomenon. This suggests that, for 
instructors in higher education settings, attention must 
be paid early to setting conditions that enhance the 
development of positive efficacy beliefs. This includes 
both efforts to reduce ET-related anxiety and the 
development of ET-related expertise through positive 
prior experiences or training. Unfortunately, it is 
tempting for instructors, when they develop instruction 
with these technologies, to focus on the instructional 
‘bells and whistles’ the technology provides and, as a 
consequence, to overlook the need to develop students’ 
confidence and capacity to effectively use the 
technology for learning.   

This research suggests at least two ways in which 
this could represent a fatal flaw in the use of educational 
technology. First, the value of facilitating student 
success with ET is seen in the causal linkage from 
previous success with ET to self-efficacy and 
subsequent motivation, and in the ability of previous 
success to minimize anxiety reactions to ET.  Secondly, 
pre-course training was examined in this study to more 
directly test the role of instructor support activities in 
fostering self-efficacy beliefs and subsequent 
motivation to use ET systems. Pre-course training 
showed a significant relationship with self-efficacy and 
a negative relationship with anxiety. Thus, students who 
reported receiving some type of instructor-provided 
training in the application of ET to learning activities at 
the beginning of their courses reported more positive 
efficacy beliefs about their capacity to use ET to meet 
learning demands and significantly less anxiety about 
doing so than did students who did not receive such 
training.   

Although little research has addressed instructor 
support activities in a technology learning contexts, 
these findings suggest that even minimal activities 
aimed at preparing students to use ET to meet course 
learning demands may pay substantial dividends in 
terms of reducing anxiety, a potential block to the 
development of positive efficacy beliefs. Thus, 
preparatory activities such as familiarizing students with 
the technology, discussing how it will be used to meet 
learning objectives, and providing opportunities to 
experience some early successes with the technology 
appear to be important strategies contributing to the 
formation of positive attitudes, building strong efficacy 
beliefs, and motivating students to use ET.   

The findings of this study extend previous research 
by demonstrating the importance of self-efficacy in 
enhancing learning-related motivation in environments 
characterized by the use of educational technology. 
Findings suggest that instructors should consider the 
importance of students’ anxiety, self-efficacy and 
motivation when designing classes employing some 
form of educational technology in the teaching and 

learning process. Moreover, instructors should consider 
how to prepare students to use instruction-related 
technologies prior to class, and how preparatory 
activities can best be designed to enhance efficacy 
beliefs and reduce anxiety. 
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However, the chi-square by itself should not be used as 
the sole indicator of model fit due to its sensitivity to 
sample size and violations of multivariate normality. 
Therefore, consideration of other fit indices is 
considered essential. For example, the values for GFI 
(.99), AGFI (.94), CFI (.99), and NNFI (.97) indicated 
that the model fit the data sufficiently (Byrne, 1998). 
The RMSEA (.08) value indicated that there was a 
minimal amount of error associated with the tested path 
model (Byrne, 1998). The standard errors of all the 
estimates were small enough to say that the estimates 
are relatively precise. The t-values for the paths were 
above the absolute value of 1.96 indicating that paths 
were significant at the .05 level (Joreskog & Sorbom, 
1989).   

Finally, the modification indices provided by 
LISREL did not suggest any significant changes to 
improve the model, implying that this model fits the 
data relatively well. The intercorrelations of the 
measures presented in Table 1 indicated none which 
exceeded .80, a level commonly regarded as indicative 
of problems in these kinds of analyses (Hair et al., 
1998).  

Six separate paths were tested in this model. The 
results of the path analysis are summarized in Figure 2 
which displays the standardized path coefficients (beta 
weights), as well as the explained variance (R2) for the 
dependent variables (ET anxiety, ET self-efficacy, and 
motivation to use ET). As can be seen, all six of the 
hypothesized paths were supported (p < .05).  

 

  
Note: p < .05     The path from ET anxiety to ET self-efficacy had an R2 value of .33. 

Figure 2: A model of University Students’ Motivation to use Educational Technology/Tested 
The model shows that previous success has a direct 

positive effect on self-efficacy (beta = .10) and a 
negative direct effect on anxiety (beta = -.24). Training 
has a negative direct effect on anxiety (beta = -.41) and 
a positive direct effect on self-efficacy (beta = .43). 
Anxiety has a negative direct effect on self-efficacy 
(beta = -.20). Finally, self-efficacy has a positive direct 
effect on motivation (beta = .17) (see Figure 2). Overall, 
this model had an adequate predictive power as shown 
by the R2 statistic. From this model, 13% of the variance 
in motivation was explained by self-efficacy.  
Furthermore, 29% of the variance in self-efficacy was 
explained by previous success. Previous success 
explained 38% of the variance in anxiety, while 33% of 
the variance in self-efficacy was explained by anxiety. 
Morover, instructor-provided training explained 41% of 
the variance in self-efficacy and 39% of the variance in 
anxiety. 
Discussion: This study represents one of the few efforts 
to evaluate more precisely the antecedents and causal 
role of self-efficacy in university students’ motivation to 
use ET to complete course-related learning activities. 
According to social cognitive theory, antecedent 
variables such as students’ previous success with ET, 
anxiety, and pre-course training are important because 
they provide cues used in making self-efficacy 
judgments that, in turn, can influence student motivation 
levels.   

The results are consistent with the 
conceptualization of self-efficacy as a mediator between 

previous success with ET, ET anxiety, and instructor-
provided training and motivation to use ET. 
Specifically, previous success with ET was associated 
with higher levels of self-efficacy and lower levels of 
ET anxiety; instructor-provided training contributed 
positively to efficacy beliefs and negatively to ET 
anxiety; and ET anxiety was negatively associated with 
efficacy beliefs. ET self-efficacy, in turn, was positively 
associated with motivation to use ET. These findings 
are congruent with a social learning perspective on the 
development and role of self-efficacy as a contributor to 
the direction, intensity, and persistence of effort related 
to the use of ET in the university classroom.  
How this Research Contributes to New Knowledge  

A major criticism in the design and implementation 
of educational technology is that such efforts are often 
done with little reference to theories of behavior or the 
principles of learning. For example, Salas and Cannon-
Bowers (2001) have suggested that a science of e-
learning has yet to evolve and that, until it does, many 
issues about how to best support and use these systems 
to enhance learning will remain unanswered. In short, 
we are only beginning to understand how these systems 
can best be designed and what factors influence the 
ability of learners to use these technologies as learning 
tools.   

This study represents a theory-based effort to 
evaluate several fundamental antecedents to the 
development of ET self-efficacy beliefs among 
university students, to examine the role that those 
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confirmatory manner when we test for a loosely 
constructed model believed to underly data. Some 
researchers believe the two methods should be used as 
progressively more rigorous tests suggesting that the 
measurement models tested in CFA should be based on 
prior EFA (Bentler & Chou, 1987).   

In the present study, exploratory common factor 
analysis was used to identify the underlying latent 
structure of the data. The results of the factor analysis 
closely paralleled the hypothesized variables and the 
following scales and items emerged: ET self-efficacy (8 
items), motivation to use ET (4 items), previous success 
with ET (8 items), ET anxiety (5 items), and instructor-
led training (4 items). All of these scales (except for ET 
self-efficacy) used a five-point Likert-type scale with 
values ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly 
agree).  Estimates of reliability using Cronbach’s alpha 
were acceptable for all scales (see Table 1).   
Data Analysis: The Pearson product moment 
correlation coefficient was the statistical measure used 
to determine the strength of the associations among the 
hypothesized variables (Table 1). An alpha level of .05 
was used to determine the significance of relationships. 
All variables were tested using covariance matrices 
generated by PRELIS and utilized a maximum 
likelihood method to estimate parameters in the path 
model.   

In the present data analysis, rigorous constraints 
were not placed on the data because it is considered 
inappropriate (Bentler & Chou, 1987). For example, 
factors were allowed to correlate with one another. 
Moreover, the value of 1.0 was set to the factor loading 
parameter of one randomly selected item from each 
latent factor based on the recommendations of 
researchers such as Byrne (1998). This type of 
constraint allows the LISREL program to create a scale 
for the latent constructs. Finally, error terms were not 
permitted to correlate. We usually need a strong 
theoretical justification to allow the correlation of 
errors. 

In path analysis, the null hypothesis states that data 
fits the hypothesized model accurately. The researcher 
will want to fail to reject the null hypothesis. Perhaps 
the most essential measure of overall fit is the chi-
square statistic (Joreskog & Sorbom, 1989). However, 
because the chi-square fit indicator index is sensitive to 
sample size and violations of the assumption of 
multivariate normality, alternative fit indexes were used 

to complement the chi-square index (Tabachnick & 
Fidell, 1996).      

Alternative fit indices generally provide an insight 
into the degree to which the overall path model 
predicted the observed covariance matrix accurately 
while minimizing error. There are two general types of 
fit indices (Hair et al., 1998). The first type is the 
covariance matrix reproduction indices (e.g., RMSEA, 
GFI, and AGFI) that describe the extent to which the 
proposed model regenerates the sample covariances. 
The second one is called the incremental fit indices (CFI 
and NNFI), which indicate the comparative fit of a 
model to the fit of a null model. 

Six fit indices were examined in this study 
including the chi-square test. These indices were the 
goodness of fit index (GFI), the adjusted goodness of fit 
index (AGFI), the comparative fit index (CFI), the 
nonnormed fit index (NNFI), and the root mean square 
error of approximation (RMSEA) (Byrne, 1998).  

In general, obtaining a non-significant chi-square 
value suggests model adequacy and fitness to the data. 
Large chi-square values indicate a poor fit while small 
chi-square values indicate a good fit. A value of .90 or 
above for the GFI and AGFI is usually recommended 
for an acceptable level of fit (Hair et al., 1998). Finally, 
RMSEA values below .05 indicate very good fit while 
an RMSEA values between .05 and .08 indicate a 
moderate fit. Any values above .08 indicate poor fit 
(Joreskog & Sorbom, 1993). The last two fit indices 
(CFI and NNFI) are considered incremental fit indices 
because they measure the proportionate improvement in 
the fit of the proposed model relative to a baseline 
represented by the null model. These measures have the 
advantage of being less influenced by sample size when 
compared to other indices such as GFI.  Generally, 
values above .90 are considered sufficient (Byrne, 
1998). 
Results 
Correlations: The correlation matrix shown in table 1 
indicated that previous success was associated with ET 
self-efficacy (r = .54, p < .01); anxiety was negatively 
associated with training (r = -.02, p < .01), previous 
success (r = -.62, p < .01), and ET self-efficacy (r = -
.57, p < .01); and ET self-efficacy was positively 
associated with motivation to use ET (r = .36, p < .01).  
Training and self-efficacy showed no meaningful 
correlation.   

Table 1: Cronbach’s Alpha, Means, Standard Deviations, and Correlation Coefficients for the Latent Variables 
 α Mean SD 1 2 3 4 5 
1. ET self-efficacy .95 7.28 1.82 --     
2. Previous Success with ET .91 3.63 .78 .54** --    
3. ET Anxiety .93 2.19 .97 -.57** -.62** --   
4. Motivation to use ET .88 3.33 .85 .36** .68** -.52** --   
5. Instructor-led training .71 3.11 .84 -.01 .18** -.02 .18** -- 

* p < .05   **p < .01 
Path Analysis: The initial model was moderately 
consistent with the data (X2 (3) = 8.78, p = .03). In this 
model, the chi-square value was significant. A 

significant chi-square value indicates that the proposed 
path model does not completely fit the observed 
covariances and correlations (Hair et al., 1998). 



Jordan Journal of Educational Sciences 

288 

  
Figure 1: A model of university students’ motivation to use ET 

Metholdology 
Research Design: To assess the adequacy of the model 
and fit to the data, the path analysis using LISREL 8.51 
(Joreskog & Sorbom, 1993) was used in this study. The 
application of the path analysis provides a way to a) 
model and estimate multiple and interrelated causal 
relationships, b) represent unobserved variables or 
concepts in these relationships and account for 
measurement error in the estimation process; and c) test 
a set of relationships concurrently (as a unit) instead of 
only focusing on bivariate relationships (Hair, 
Anderson, Tatham, & Black, 1998). One advantage of 
LISREL is that it provides tests of relationships between 
constructs that are not attenuated by measurement error 
(Loehlin, 1987). In addition, statistics representing the 
goodness of fit between the model and the data can, 
given a supporting theory, provide guidance to model 
modification and improvement.  
Subjects: Subjects in this study were 282 undergraduate 
students enrolled in a variety of courses at the 
Hashemite University. In terms of student status, the 
sample composed of 12% freshman, 19% sophomores, 
34% juniors, and 35% seniors. Ninety-seven percent of 
the students were under 21 years of age. Gender 
distribution was 42% male and 58% female. 
Procedure: Data reported here were collected from 
students attending 15 courses that were using some form 
of educational technology (e.g., microsoft office tools, 
Blackboard, and the Internet) as a part of instruction. 
These undergraduate courses represented various fields 
of study including  Vocational Education, English, 
Arabic, Mathematics, Physics, Chemistry, Nursing, 
Engineering, and Economics & Business. Permission to 
include a particular class in the study was first obtained 
from the course instructor who was contacted in person 
or by telephone. Once permission was obtained, the 
researcher visited the class, explained the nature and 
goal of the study, and distributed the instruments. 
Students were asked to return the instruments to the 
class instructor and were then collected by the 
researcher. 
Instrumentation: A 29-item (writen in Arabic) survey 
was used in this study. The instrument was developed 
from several sources. The first part of the instrument, 
the ET self-efficacy measure, was adapted from a 
computer self-efficacy measure developed and tested by 
Compeau and Higgins (1995); Compeau, Higgins, and 
Huff, (1999). The Compeau and Higgins' scale was 

modified in the present study to more specifically reflect 
efficacy beliefs related to the use of educational 
technologies. Items in this measure consisted of a stem 
(“I could complete the requirements of a university 
course using educational technology . . .”) and a series 
of eight phrases that completed the stem (e.g., “. . . if I 
had never used technology like it before”). Respondents 
were asked to rate each completing phrase along a ten-
point scale that used three anchors (1 = not at all 
confident; 5 = moderately confident; 10 = totally 
confident). 

The researcher developed the other scales used in 
the study (previous success, anxiety, instructor-provided 
training, and motivation) with the assistance of several 
content judges who had expertise in the use of 
educational technology in the classroom. Scale items 
were drafted by the researcher and submitted to the 
content judges for review. Based on their feedback, 
items were added, dropped or reworded where 
necessary. A preliminary questionnaire was pilot tested 
with a group of 28 students and instructors. Feedback 
from this pilot test led to minor modifications in the 
wording of several items.  

Exploratory factor analysis was conducted to 
provide some evidence of construct validity for the 
measures. Factor analysis has been recognized as “the 
heart of the measurement of psychological constructs” 
(Nunally & Bernstein, 1994, p. 111). Factor analysis is a 
data reduction technique that examines the 
intercorrelations among variables to identify underlying 
(latent) variables, or factors, that explain the pattern of 
correlations within a set of observed variables. In short, 
it is used to identify a small number of factors that 
explain most of the variance observed in a much larger 
number of variables.   

A central question when we use factor analysis for 
construct validation concerns which method to use, 
exploratory factor analysis (EFA) or confirmatory factor 
analysis (CFA). Although there are no generally 
accepted decision rules, most researchers agree that the 
use of CFA requires the presence of a strong theoretical 
framework underlying the hypothesized latent variables 
and indicators. EFA, on the other hand, has no such 
requirement even though the latent variables may be 
drawn from a theoretical framework, as were the 
variables examined in this study. In addition, EFA 
makes no assumptions about the number of factors 
(hence its exploratory nature), but can be used in a 
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Efficacy beliefs can influence the choice and 
direction of an individual’s course of action and the 
levels of effort and persistence (motivation) put forth to 
achieve a certain task (e.g., use of computer technology) 
(Bandura, 1986). This suggests that self-efficacy plays a 
key role in individual motivation especially when a 
person is faced with novel situations (Bandura, 1982). 
The link between self-efficacy and motivation is clearly 
established in the literature. Self-efficacy has been 
related to students’ motivation to work harder 
(Linnenbrink & Pintrich, 2002), and is predictive of 
people’s tendency and motivation to engage in a task 
(Bandura, 1986; Bandura, Adams, & Beyer, 1977; Betz 
& Hackett, 1981; Murphy, Coover, & Owen, 1989; 
Schunk, 1989; Zhang & Espinoza, 1998).  

In general, the research examining self-efficacy’s 
role in individual perceptions and use of ET confirms 
these expectations and has shown that individuals 
continually make decisions about accepting and using 
ET and that efficacy beliefs play an important role in 
these decisions (Venkatesh & Davis, 1996).  

A good deal of research over the past two decades 
has demonstrated that efficacy beliefs influence 
behavior and performance through effects on direction, 
intensity, and persistence of effort, three core elements 
of motivation (Pajares, 1997). Because motivation is 
primarily concerned with how behavior is activated and 
maintained, the motivation to use ET is clearly essential 
to students’ learning and success in technology 
supported courses (Geiger & Cooper, 1996; Graham & 
Weiner, 1996; Liaw, 2002; Linnenbrink & Pintrich, 
2002; Pintrich & Schunk, 2002). In fact, some argue 
that motivation is more important than knowledge 
acquisition especially when individuals have to deal 
with new computer applications (Sein, Bostrom, & 
Olfman, 1987). From a self efficacy perspective, this 
suggests that the optimal effective use of ET will occur 
in classrooms in which students come with or build 
positive beliefs about what they are able to do with that 
technology, set goals for themselves, and plan courses 
of action for using the technology. In short, they must 
approach ET as their problem solving tool of choice for 
carrying out course-related learning activities 
(Holzinger, 1992).  

The information on which efficacy beliefs are built 
can come from a variety of sources such as prior 
mastery experiences and anxiety reactions (Agarwal & 
Stair, 2000; Bandura, 1982; Compeau & Higgins, 
1995). Social learning theory suggests that previous 
performance successes, particularly in novel, 
challenging or difficult situations, help reduce anxiety 
levels which in turn build and reinforce positive efficacy 
beliefs. Ineffective performance or failures, on the other 
hand, tend to create doubt (higher levels of anxiety) and 
undermine self-beliefs of capabilities (Kernan & 
Howard, 1990; Loyd & Loyd, 1985; Rosen & Maguire, 
1990; Wood & Bandura, 1989). Thus, it is reasonable to 
expect that university students approach course-related 
ET learning situations with various prior experiences 

related to the technology being used. Their earlier 
success in those experiences will be attended to and 
closely evaluated. The resulting information will be 
used to make judgments about their anxiety levels and 
present capabilities, and these judgments will likely 
affect their motivation to use the technology (Shiue, 
2003; Torkzadeh & Koufteros, 1994). 

Along these same lines, the successful use of ET 
often requires that students understand and apply highly 
sequenced strategies to complete assignments and meet 
learning demands. Training can help students learn 
these strategies and provide opportunities for early 
successes. Both of these outcomes can lead to the 
development of positive efficacy beliefs (Torkzadeh & 
Dwyer, 1994). It is therefore likely that those students 
who receive in a course some type of training from their 
instructor about how to use relevant dimensions of ET 
may develop and report more positive efficacy beliefs 
than students who do not receive such training.  

Individual psychological states represent another 
potentially important source of efficacy information. 
Strong emotional reactions to a task such as that 
associated with computer use are believed to provide 
cues about the level of success or failure that can be 
anticipated in completing that task (Pajares, 1997). For 
example, Rosen and Weil (1990) have defined computer 
anxiety as the fear of current and/or future interaction 
with computer related technology which forms global 
negative attitudes about computers and their associated 
use. Thus, when task demands associated with the 
computer technologies utilized in education produce 
such reactions, students may interpret these reactions to 
indicate that they do not have adequate skills or 
capabilities to complete the required learning tasks 
successfully. On the other hand, when anxiety reactions 
are no longer present (e.g., after the student develops 
some expertise) the recognition that he or she is no 
longer reacting negatively could lead to heightened 
efficacy beliefs (Kernan & Howard, 1990; Loyd & 
Loyd, 1985; Rosen & Maguire, 1990). 
Overview of the Model: The objective of the present 
study was to model and test the extent to which previous 
success, ET anxiety, and instructor-provided training 
influenced ET efficacy beliefs, and subsequent 
motivation to use ET in the university classroom. The 
research model hypothesized a positive link from 
previous success to self-efficacy and a positive link 
from training to self-efficacy. Anxiety is hypothesized 
to be a function of two constructs: previous success with 
ET and instructor-provided training, both of which will 
presumably reduce anxiety reactions. Anxiety is likely 
to be negatively associated with ET efficacy beliefs. 
Figure 1 presents the hypothesized relationships.  
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for advancing the reputation of the institution as a whole 
(Chisholm, Carey, & Hernandez, 2002). 

Although there is great potential in the use of 
computer technology in university instruction, there 
remains a number of critical issues related to students’ 
reactions to these technologies. There are indications 
that as many as one-third of college students suffer from 
technophobia (DeLoughery, 1993), or a fear of 
computer and information technology. This may be 
compounded by the instructional demands of computer-
based instructional technologies which require students 
to be capable of using a variety of related technologies 
such as e-mail, internet search engines, chat rooms, 
databases and so on (Kinzie & Delcourt, 1991). 
Multiple demands of this kind can leave students feeling 
shocked, confused, at a loss for personal control, angry 
and withdrawn (Sproull, Zubrow, & Keisler, 1986). 
Such reactions could impair students’ belief in their 
capacity to use and learn from the technology and 
undermine their motivation to use them in the future.    

It is also important to note that students’ use of ET 
in university and college classrooms is generally non-
volitional. That is, when course activities and 
requirements are built around ET, students have little 
choice about whether or not to use the technology. 
Under these conditions the influence of individual 
attitudes, perceptions, and beliefs on students’ use of the 
technology, learning, or other important outcomes may 
be substantially amplified (Gutek, Winter, & Chudoba, 
1992, Henry & Stone, 1994).   

These kinds of considerations underscore the 
critical importance of understanding how students react 
to and use ET in college and university classrooms. 
Researchers have generally been less concerned with 
the comparative value of ET than they have with learner 
characteristics and reactions to ET. A good deal of 
research has been done in the last decade examining 
individual attitudes, beliefs, and perceptions of 
computer-based instruction and information technology 
(IT) (for example, Gutek, Winter, & Chudoba, 1992). 
However, there are at least two flaws in the previous 
research concerning this issue. First, to a large degree, 
the research has focused on teachers’ integration of 
technology in the classroom and teachers' attitudes 
toward computer technology. Only a handful of studies 
(e.g., (Liaw, 2002; Richards & Ridley, 1997) have 
examined the factors that encourage students to 
mobilize their efforts in the use of ET. Technology may 
be present in the classroom environment but unless 
students effectively utilize it, the full learning 
advantages to be gained from ET may not be realized 
(Shuell & Farber, 2001). Despite demands to use ET to 
complete assignments, factors such as anxiety 
associated with computer use, previous success with 
computers, instructor-provided training, and confidence 
in one’s ability to use computers may play an important 
role in determining students’ motivation and the extent 
to which ET is actually used.   

These concerns have led to calls for researchers to 
begin to examine not if students achieve certain 
outcomes using ET but factors that facilitate 
achievement of desired outcomes (Congressional Web-
based Education Commission, 2000; Institute for Higher 
Education Policy, 2000). Second, research related to 
computer-based instruction and information technology 
has tended to focus solely on user attitudes and anxiety 
and how these constructs are associated with individual 
differences variables (e.g., gender). However, many of 
these studies lack an adequate theoretical base that 
would allow for the development of more concrete 
insights into the causes of individual reactions (Henry & 
Stone, 1994) and how those reactions might influence 
motivation and achievement. In contrast, this  study 
draws upon the field of social psychology, in particular 
social learning theory (Bandura, 1982), as the 
theoretical framework which has focused on self-
efficacy as an antecedent to students’ motivation to use 
ET. Using this theoretical foundation, the study seeks to 
develop and test a path model describing a number of 
antecedent variables that influence the efficacy beliefs 
of university students about using ET as well as their 
subsequent motivation to do so. 
Purpose of the Study: The purpose of the present study 
was to develop a model of the psychological predictors 
of ET efficacy beliefs and subsequesnt motivation to use 
ET in the Hashemite University classrooms. 
Importance of the Study: The advances in technology 
especially those related to education have presented 
challenges to both researchers and professionals at the 
university level to integrate technology in the 
teaching/learning process. In the past, teachers were 
bundeled with demands to integrate technology into the 
curriculum and were primarly held accountable for any 
unsuccessful process. However, students’ role was not 
fully considered. The importance of the present study 
lies essentially in reaching the following outcomes: (a) 
to gain a deeper understanding of the factors which 
influence students’ motivation to use educational 
technology as a learning tool, (b) to help administrators 
in higher education settings recognize the importance of 
instructor-provided training and feedback in fostering 
positive self-efficacy beliefs and subsequent motivation 
to use educational technology, and (c) to help 
instructors and administrators consider the importance 
of students’ anxiety, self-efficacy, and motivation when 
designing classes employing some form of educational 
technology in the teaching and learning process. 
Theoretical  Framework: The literature has explored 
various social and cognitive constructs that can impact 
the effective use of computer technology (Compeau & 
Higgins, 1995; Hill, Smith, & Mann, 1987). One such 
construct is that of self-efficacy (Bandura, 1986), 
defined as a person’s belief in his or her ability to 
execute specific courses of action required to effectively 
deal with prospective situations in a given domain of 
activity.   
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Abstract: The objective of the present study was to model and 
test the extent to which previous success, educational 
technology (ET) anxiety, and instructor-provided training 
influenced ET efficacy beliefs, and subsequent motivation to 
use ET in the university classroom. Social Learning Theory 
(Bandura, 1982) was used as the theoretical framework to 
develop hypotheses and to test relationships. The results, 
based on a sample of 282 students, supported the hypothesized 
causal model. Previous success had a positive direct effect on 
self-efficacy (β = 0.10) and negative effect on anxiety (β = -
0.23). Training had a negative direct effect on anxiety (β = -
0.41) and positive effect on self-efficacy (β = 0.43). Anxiety 
had a negative direct effect on self-efficacy (β = -0.20). 
Finally, self-efficacy had a positive direct effect on motivation 
(β = .17). This study provides some evidence that this model is 
helpful in determining students’ motivation to use ET. 
(Keywords: Social Learning Theory, Self-Efficacy, University 
Students, Motivation, Educational Technology, and Path 
Analysis). 
 

 
: العوامل التحفيزية املحددة الستخدامات طلبة الجامعات لتكنولوجيا الرتبية

  دراسة تحليل املسار
 

  .الجامعة الهاشمية، كلية العلوم التربوية، سامر خصاونة
  

هـدفت الدراسـة الحاليـة إلـى استقـصاء أثـر النجـاح الـسابق، وقلـق                 :ملخص
التدريب المقدم من المدرس علـى اعتقـادات    التربوية، و التكنولوجيااستخدام  

الثقة بـالنفس فـي اسـتخدام التكنولوجيـا التربويـة وعواقـب ذلـك علـى دافعيـة                   
ولبنـاء  . المدرس الجامعي الستخدام التكنولوجيا التربوية في الغرفة الـصفية        

إطار نظري للدراسة وتطوير فرضياتها واختبار العالقات تـم اعتمـاد نظريـة     
وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة    .  أساســـًا لهـــذه الدراســـة  )1982(بانـــدورا 

كمـا  .  طالبًا وطالبة دعمًا للنموذج المقترح   280المستندة إلى عينة قوامها     
 إيجابيـــة بـــين النجـــاح الـــسابق والثقـــة مـــساربينـــت النتـــائج أن هنـــاك عالقـــة 

 ســلبية بــين النجــاح الــسابق والقلــق     مــسار  وعالقــة ،0.10بــالنفس بنــسبة  
 ،0.41- سلبية بـين التـدريب والقلـق بنـسبة      مسار  ، وعالقة    0.23 -بنسبة  

مـسار   أمـا  .0.43إيجابية بين التدريب والثقـة بـالنفس بنـسبة          مسار  وعالقة  
 فيمـا كـان     ،0.20 – العالقة بين القلق والثقة بالنفس فكانـت سـلبية وبنـسبة          

 وقـد  ،0.17العالقة بين الثقة بالنفس والدافعية إيجابيـة وبنـسبة بلغـت   مسار  
قدمت هذه الدراسة بعـض الـشواهد التـي تثبـت فائـدة النمـوذج المتبنـى فـي                   

ــد دافعيـــ  ــة    تحديـ ــو اســـتنخدام التكنولوجيـــا التربويـ الكلمـــات (.ة الطلبـــة نحـ
التعلم االجتماعية، الثقة بـالنفس، تكنولوجيـا التعلـيم، الدافعيـة،           نظرية  : المفتاحية

 ).التكنولوجيا التربوية
  

Introduction: The advancements in computer 
technology have significantly changed the way 
education is delivered and implemented in the 
classroom. Computer-based technologies are widely 
used as an instructional tool in almost every teaching-
learning setting and their use is continuing to expand 
across university campuses (Hogarty, Lang, & 
Kromrey, 2003; Shuell & Farber, 2001). For example, 
nearly 30% of instructors in colleges and universities 
utilize some form of instructional technology for course 
delivery (Goggin, Finkenberg, & Morrow, 1997). This 
suggests that colleges and universities make 
considerable investments in computer technology to 
enhance students’ learning. However, if students are not 
motivated to use these technologies, successful 
implementation can be difficult to accomplish. 
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At the university level, teachers often require 
students to complete coursework utilizing some form of 
educational technology (ET). In these situations, 
students may need to use a mixture of computer 
software (e.g., PowerPoint, Macromedia), university-
based technology (e.g., digital drop box, discussion 
board), library technology (e.g., indexes, databases) and 
the Internet in order to succeed in their university 
classes. It is widely believed by administrators and 
education leaders that technology integration in the 
curriculum will provide students with the needed skills 
to survive and compete in the 21st century (Fabry & 
Higgs, 1997) as well as increase their learning 
(Fletcher-Flinn & Gravett, 1995; Kulik & Kulik, 1991; 
Mills & Ragan, 2000; Shuell & Farber, 2001) and 
achievement (Schacter & Fagnano, 1999). Evidence for 
this can be seen on many campuses worldwide in the 
development of computer literacy requirements for their 
students, and an increasing emphasis on the recruitment 
and retention of technology-competent students as a key 
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