
  ٢١٨-٢٠٩، ٢٠٠٦، ٤، عدد ٢المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 
 

٢٠٩  

  أثر التدريس وفق نموذجين للتعلـّم البنائي في تحصيل
  ٭طالب الصف التاسع في الرياضيات

  
  ***هاني العبيديو  **عصام الشطناوي

  
  

 ٢/١٠/٢٠٠٦ تاريخ قبوله     ١٨/١/٢٠٠٦ تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسـة إلـى تقصـي أثـر التـدريس وفـق        :ملخص
الصـف التاسـع فـي     نموذجين للتعلـّم البنائي في تحصيل طالب

وقد تناولـت نمـوذجين مـن    . الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية
نماذج دورة التعـّلم هما نموذج االستراتيجيات البنائيـة للتـدريس   

(CST-Model) والنموذج الذي طوره بايبي ،Bybee   المعروف باسـم
(5E's-Model) . طــالب مــوزعين علــى ) ١٠٥(وتكونــت العينــة مــن
تكافئـة تـم تخصيصـها عشـوائيًا علـى مجمـوعتين       ثالث شعب م

تجريبيتين درستا وفق النمـوذجين البنـائيين، ومجموعـة ضـابطة     
درست وفق الطريقة التقليدية وقد تم تدريس المحتوى للطـالب  

تـم بنـاء اختبـار تحصـيلي بنـاًء      . يومـاً ) ٣٢(بالطرائق الثالث لمدة 
خوارزميـات،  مفاهيم، تعميمـات، و : على أبعاد المحتوى الرياضي

وحل مسائل، طـُِبَق قبل إجراء التجربة وبعدها علـى مجموعـات   
وقد آشـفت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية       . الدراسة

)α=فــي تحصــيل طــالب الصــف التاســع فــي الرياضــيات  )٠.٠١ ،
ــزى      ــات، وحــل المســائل تع ــاهيم، والتعميم ــي المف ــًا وف عموم

وعـدم وجـود   . ريبيتينلطريقة التدريس لصالح المجمـوعتين التجـ  
فـي تحصـيل طـالب الصـف     ) ٠.٠١= α(فروق ذات داللة إحصائية 

وبينــت النتــائج عــدم وجــود . التاســع فــي الخوارزميــات الرياضــية
، بين متوسطات أداء طـالب  )α٠.٠٠٥=(فروق ذات داللة إحصائية 

المجموعتين التجريبيتين في االختبـار يعـزى لطريقـة التـدريس،     
ف النمـوذجين البنـائيين عـن بعضـهما فـي      مما يعني عدم اختال

ــيات   ــالب فـــي الرياضـ ــيل الطـ ــا فـــي تحصـ ــات . (أثرهمـ الكلمـ
  ).بنائية ،نماذج ،تعليم ،تعلـّم ،رياضيات: المفتاحية

  

  
  
  
  
  

ــة ــة نظــر      :مقدم ــيات، وفــق وجه ُتعــد الرياض
 المجلس القـومي لمعلمـي الرياضـيات فـي الواليـات     

ــازات الثقا    ــدى اإلنجـ ــة، إحـ ــدة األمريكيـ ــة المتحـ فيـ
ذلـك   العظيمة للبشر، لذا ينبغي على األفـراد تطـوير  
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(NCTM), 2000) .  ويتطلــب تعلــيم الرياضــيات الفعـــّال
فهمًا لما يعرفه الطلبة وما يحتاجون تعلـّمه، ومن َثـّم  

ــّم الجيـد،   تو فير التحدي والدعم الالزم من أجل التعل
فضًال عن أنه يتطلب معرفة وفهم الرياضيات، وآـذلك  
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Abstract: This study investigated the effect of teaching according to 
two constructivist learning models on achievement of 9th grade 
students in mathematics, compared with the traditional method. Two 
models of learning cycle were used; The Constructivist Strategies for 
Teaching (CST- M), and the one which was developed by Bybee which 
is known as the (5E's-M). The sample was composed of (105) ninth 
grade students, in three equivalent sections randomly assignment as 
two experimental were taught by constructivist models, the third used 
the traditional method as control group, all were taught for (32) days. 
A test based on the four mathematical dimensions: concepts, 
generalizations, algorithms, and problem solving was constructed. It 
was applied on the three groups before and after the treatment. The 
results of the study revealed that there were significant statistical 
differences at (α =0.01) in the achievement of 9th grade students in 
mathematics and in concepts, generalizations, and problem solving in 
favor of the two experimental groups attributed to the methods of 
teaching due to the constructivist perspective. They showed that there 
was no significant statistical difference at (α  = 0.01) in the 
achievement of 9th grade students in algorithms dimension. The results 
also revealed that there was no significant statistical  difference at (α 
=0.005) between the averages of the two experimental groups 
attributed to the methods of teaching.(Keywords: Mathematics, 
Learning,  Teaching, Constructivist, Models). 

  
ية التفكير التدريس وااللتزام الجاد بتنم تاستراتيجيا

وألن الطالب يتعلـّمون . الرياضي لدى الطالب
الرياضيات من خالل ربط األفكار الجديدة باألفكار 
القديمة، ينبغي أن يحدد المعلـّمون التعّلم السابق 

فالمعلـّم الجيد يعرف آيف يطرح األسئلة، . لطلبتهم
بهدف الكشف عن معرفة  وآيف يخطط للدرس

ستطيع أن يصمم الخبرات طالبه السابقة، عندئٍذ ي
. والدروس التي تناسب التعّلم السابق والبناء عليه

وبذلك يتعلـّم الطلبة الرياضيات ويفهمونها ويبنون 
المعرفة الجديدة انطالقًا من المعرفة السابقة 

)(NCTM), 2000..(  
ــا المعلـــّمون دورًا    ــي يوفره ــرات الت ــؤدي الخب وت

ــد مــدى ونوعيــة تعلـــّم   . الطلبــة أساســيًا فــي تحدي
ويمكــن ضــمان فهــم الطلبــة لألفكــار الرياضــية خــالل 
دراســتهم إذا مــا انخرطــوا بنشــاط فــي المهمــات      
. والتجــارب الُمصــممة لتعميــق معــرفتهم وترابطهــا    

ويمكن دعم تعلـّم الطلبة المقرون بالفهم مـن خـالل   
التعلـــّم الصــفي، وذلــك عنــدما يقــدم الطلبــة أفكــارًا  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

ون تقيـيم أفكـارهم وأفكـار    رياضيًة وتخمينات، ويتعلـّم
. اآلخرين، وُيطِورون مهـارات التفكيـر الرياضـي لـديهم    

ويمكن استخدام الحوار والتفاعل بـين الطلبـة داخـل    
غرفة الصف الذي يقودهم للتعـرف إلـى الـروابط بـين     

ومـن خـالل   . األفكار، وإعـادة تنظـيم المعرفـة لـديهم    
حديث الطلبة عن اسـتراتيجياتهم الخاصـة يسـتطيع    

ــاء     الم ــديهم والبن ــة ل ــة الكامن ــد المعرف ــّمون تأآي علـ
عليهــا، زيــادة علــى أنــه بمثــل هــذه المواقــف يمكــن 
تنميــة المهــارات اإلجرائيــة واالســتيعاب المفــاهيمي 
من خالل حل المشكالت والتفكير المنطقـي وتقيـيم   

  .(NCTM, 1989, 2000)الحجج 
وُتعــد البحــوث التــي أجراهــا بياجيــه فــي النمــو  

ره عند الفرد هي األسـاس للفلسـفة   المعرفي وتطو
فقد وضع بياجيه نظرية متكاملة حـول النمـو   . البنائية

المعرفـــي لـــدى األطفـــال، ولهـــذه النظريـــة شـــقان 
أساســـيان مترابطـــان يطلـــق علـــى األول الحتميـــة 
المنطقية، أمـا الشـق الثـاني فيطلـق عليـه البنائيـة       

Constructivism ،والــذي يتعلــق بقضــية بنــاء المعرفــة ،
يه وّضح بياجيه مبدأ بناء المعرفة، ويقصد بـه قيـام   وف

الفرد ببناء معرفتـه بنفسـه ال اسـتقبالها سـلبيًا مـن      
  ).٢٠٠٣داود، (اآلخرين 

  النظرية البنائية
ترتكز النظرية البنائية على القاعـدة التـي تقـول    
ــّم بجمـود، ولكنـه      أن المعرفة ال تستقبل مـن المتعل

ــّال للموضـوع    ، وبمعنـى آخـر فـإن    يبنيها بفهمـه الفع
األفكار ال توضع بـين يـدي الطلبـة ولكـن علـيهم بنـاء       
مفاهيمهم بأنفسهم، وأن المعرفة تتولـد لـديهم مـن    

  .)Wheatley, 1991(خالل تفكيرهم ونشاطهم الذاتي 
إلـــى أن ) Woolfolk, 1998(وتشـــير وولفولـــك  

البنائيين يؤمنون بأنه ينبغي أّال ُيعَطـى الطلبـة مهـام    
ائل سهلة أو تدريب علـى خوارزميـات   بسيطة أو مس

أساسية فقط، بل يجب أن يتعامل الطلبة مع مواقف 
وهذه المواقف . معقدة ومشكالت ذات ترآيبة ضبابية

ــّالة ذات صـبغة    يجب أن تـُجسد في مهام أصيلة وفع
. تطبيقية لما يتعرض له الطالب في حياته الشخصية
 وأن الكثيــر مــن البنــائيين يشــارآون فايجوتســكي    

Vygotsky  فــي اعتقــاده بــأن تطــور العمليــات العقليــة
لـذا  . العليا يتم من خالل التفاعل والحوار مع اآلخـرين 

ــدف    ــة، ألن الهـ ــة عاليـ ــاوني ذو قيمـ فالتعلــــّم التعـ
ـــّم هــو تطــوير قــدرات الطلبــة لتكــوين  األســاس للتعل
مواقف خاصة والدفاع عنهـا مـع احتـرام وجهـات نظـر      

أن يتحـدثوا ويسـتمعوا   اآلخرين، ولتحقيق هـذا يجـب   
  . بعضهم لبعضهم اآلخر

 & Brooks) وقد طـّور آـل مـن بـروآس وبـروآس     
Brooks, 1993)  ــتراتيجيات واألدوار التـــي بعـــض االسـ

ينبغي على المعلـّم البنائي إتباعها وتطبيقهـا داخـل   
غرفــة الصــف، آــأن يقــوم المعلـــّم بتشــجيع مبــادرة   
الطــــالب وقبــــول أرائهــــم المســــتقلة واســــتخدام 

ــل   ال ــام مث ــياغة المه ــد ص ــة عن : مصــطلحات المعرفي
ــر   ــع، ويبتك ــل، ويتوق ــنف، ويحل ــذلك الســماح  . يص وآ

ــك    ــدرس وتحريــ ــادة الــ ــالب بقيــ ــتجابات الطــ الســ

االســــتراتيجيات التعليميــــة وتعــــديل المحتــــوى،    
واالستفســـار عـــن اســـتيعابهم للمفـــاهيم قبـــل أن 
يشترآوا في فهمهم الخاص لتلـك المفـاهيم، زيـادة    

ــال   ــى تشــجيع الط ــوار    عل ــي الح ــل ف ــى العم ب عل
ـــّم ومـــع الطـــالب اآلخـــرين،  والمناقشـــة مـــع المعلـ
وتشجيع مشارآتهم عنـد طـرح األسـئلة المدروسـة     
ذات النهايـــات المفتوحـــة وغيـــر المحـــددة لبعضـــهم 

ــّم إشـغال الطـالب فـي      . البعض وينبغي علـى المعل
المهام التي قد ُتحِدث تناقضًا مع فرضـياتهم األوليـة،   

ة بعد ذلك والسماح بوقت االنتظـار  وتشجيع المنافس
بعد طـرح األسـئلة علـى الطـالب وتزويـدهم بالوقـت       
الكافي لبناء العالقات الرياضية، وتنمية فضـولهم مـن   
ــرر لنمـــوذج دورة التعلــــّم   خـــالل االســـتعمال المتكـ

اآتشاف المفهوم : المتضمن ثالثة أطوار رئيسة هي
  .وتقديمه وتطبيقه

يس الحديثـة علـى   لقد ُبنيت بعض طرائـق التـدر  
نظرية بياجيه والمنظـور البنـائي، ومـن تلـك الطرائـق      
طريقة دورة التعلـّم، التي ُتعد من أبرز الطرائق التـي  
تهدف إلى تدريس المفاهيم التي تبدو صـعبة علـى   

وتساعد علـى إآسـابهم المفـاهيم    . آثير من الطلبة
المحددة التي يتطلب استيعابها قـدرة علـى التفكيـر    

ــّمها مـن     المجرد، و التي قد يصعب علـى الطلبـة تعل
خالل طرائق التدريس اآلخرى، فضًال عن أنها تسهل 
علــى المعلـــّمين تخطــيط وتنظــيم عمليــة التــدريس  

  ).١٩٩٦تمـّام، (
   Learning Cycle Modelنموذج دورة التعلـّم

ُيعــّرف النمــوذج بأنــه هيكــل أو مخطــط تنظيمــي 
ترآـز   عليميـة ُمبتـكر، يساعد على وضع استراتيجية ت

ــاء المتعلـــّم للمفــاهيم الرياضــية، وتســاعد    علــى بن
 المعلـّم على التخطيط للدرس وتـزوده بآليـة للتعلـيم   

.(Sunal, 2003)    وُيعّد نموذج دورة التعلـّم، وهـو طريقـة
تعّلــم وتعلــيم يقــوم الطلبــة فيهــا بأنفســهم بعمليــة  
االستقصاء التـي تـؤدي إلـى الـتعّلم، ترجمـة لـبعض       

جيه في مجال التدريس بشكل عـام، ويعـود   أفكار بيا
 و آــاربلس Atkinهــذا النمــوذج إلــى آــل مــن أتكــن 

Karplus    ــه عــام اللــذين قامــا بوضــع تصــور مبــدئي ل
وآخرين  Karplus م، وتم تعديله من قبل آاربلس١٩٦٢
ــام  ــة    . م١٩٧٤ع ــإن عملي ــوذج ف ــذا النم وبحســب ه

استكشـــاف : التـــدريس تُمـــر بـــثالث مراحـــل هـــي 
بحيـث  . يم المفهـوم وتطبيـق المفهـوم   المفهوم وتقد

يتم فيه االنتقال مـن المرحلـة األولـى إلـى المرحلـة      
  ). ٢٠٠٣زيتون، (الثالثة تباعًا 

ــد عــرض ســونال   اثنــي عشــر  (Sunal, 2003)وق
نموذجــًا مــن نمــاذج دورة التعلـــّم وّضــح مراحــل آــل  

ــّم تكـون أآثـر     . منها وخلص إلى القـول إن دورة التعل
امها مـــع الطلبـــة بجميـــع   فاعليـــة عنـــد اســـتخد  

ــة     ــا تجعــل الطلب ــات، وأنه مســتوياتهم إلنجــاز التوقع
منهمكـــين فـــي سلســـلة مـــن األنشـــطة تبـــدأ      
ــا إلـــى   ــار والخوارزميـــات ومنهـ باالستكشـــاف لألفكـ
تفسير إبداعاتهم لهذه األفكار والخوارزميات، ثم إلـى  
ــوغ القمــة فــي اإلتســاع المفــاهيمي مــن خــالل     بل



  لشطناوي والعبيديا

 

األفكـار فـي مشـكالت     تدريبات إضافية وتطبيق هـذه 
وهذا التتـابع يتعلـق بتـدريس مفهـوم     . رياضية جديدة

  . واحد في درس من الدروس
ــّم واالســتراتيجيات     وتختلــف نمــاذج دورة التعلـ
التي ترسمها المستخدمة فـي عمليـة التعلـيم مـن     
حيــث عــدد المراحــل التــي تحتويهــا ومســمياتها،      

ة وتشترك بأنها جميعـًا ترآـز علـى اسـتراتيجية عامـ     
ــة والتفســيرات واالتســاع    ــرات التعليمي تتضــمن الخب

وقد تم تجريب العديد مـن   (Sunal, 2003).المفاهيمي 
هذه النماذج في دراسات تربوية في مجاالت العلـوم  

؛ تمـام،  ١٩٩٣بـرهم،  (المختلفة علـى نطـاق واسـع    
، أما فـي  )٢٠٠٤؛ مصطفى، ٢٠٠١؛ الكيالني، ١٩٩٦

إسـماعيل،  (ودًا الرياضيات فكان مجـال تجريبهـا محـد   
  ). ٢٠٠٤؛ سيف، ٢٠٠٣؛ التودري، ٢٠٠٠

ــدريس   ــة للت نمــوذج االســتراتيجيات البنائي
Constructivist Strategies for Teaching (CST-M). 

يــتم نموذجــًا  ١٩٨٩وآخــرون عــام  Bybeeاقتــرح بــايبي
التدريس وفق المنظور البنائي ، ُأطلق على هذا فيه 

لبنائيــــــة النمــــــوذج نمــــــوذج االســــــتراتيجيات ا  
 ,Bybee et al., 1989; Yager( (CST-Model)للتــدريس

1991; Bonnstetter, & Yager, 1991.(   
 )Yager, 1991(ولتنفيذ هـذا النمـوذج اقتـرح يـاجر     

علــى المعلـــّم عــددًا مــن اإلجــراءات لضــمان تنفيــذه  
بشكل فاعل داخل الغرفـة الصـفية، تـتلخص فـي أن     

لبـة وأفكـارهم   يقوم المعلـّم بالبحـث عـن أسـئلة الط   
واســتخدامها لقيــادة جميــع مراحــل الــدرس، وآــذلك 
ــارهم     ــاء أفك ــدء فــي إعط ــى الب ــة عل تشــجيع الطلب
الرياضــية منــذ بدايــة الــدرس، فضــًال عــن تشــجيعهم 
على تقديم التبريرات وتفسير الكلمات في المسائل 
الرياضية المطروحة، وعلى أن يتحدوا أفكار ومفـاهيم  

ق الحـوار والتفـاوض   بعضهم الـبعض، وذلـك عـن طريـ    
االجتماعي، زيـادة علـى تشـجيعهم علـى تخصـيص      
 مالوقــت الكــافي للتأمــل والتحليــل وتقــدير واســتخدا

جميع األفكار الرياضية، وتقديم إثباتات واقعية وأمثلـة  
وال أمثلـــة تـــدعم األفكـــار الرياضـــية التـــي يقومـــون 

ــّم إشـغال الطلبـة     . بطرحها هذا وينبغي علـى المعل
لمعلومات القابلة للتطبيق فـي حـل   في البحث عن ا

مشكالت حياتية، والعمل على توسيع نطاق التعلـّم 
خارج الغرفة الصفية وخارج المدرسة، وآذلك الترآيـز  

  .على تأثيرات الرياضيات على آل طالب منهم
  )5E’s- Model(نموذج بايبي 

 Bybee (Montgomery County Publicاقتـرح بـايبي   
Schools(MCPS), 2001)ــّم    ن موذجــًا آخــر لــدورة التعلـ

ــّم مـن        ضمّنه خــمسة أطـوار ارتداديـة تمكـن المتعل
. أو العودة إلى طور سابق قاالنتقال إلى الطور الالح

إشــارة إلــى  (5E's-Model): ُأشـــتهر هــذا النمــوذج بــــ
األحرف األولى للكلمات اإلنجليزية المستخدمة فيه، 

ألربعـة  حيث تم فيه زيادة طور خـامس إلـى األطـوار ا   
في نموذج االستراتيجيات البنائية للتدريس وهو طور 

ــو. Extensionالتوســع  ــوذج يســاعد  ال ذاه ــة انم لطلب

ــّم المفـاهيم والتعميمـات      على االنخراط بعمليـة تعل
  . انطالقًا من خبراتهم السابقة للمفهوم أو الموضوع

ـــّم التــي تــم  يتضــح مــن خــالل نمــاذج دورة التعل
علـوم المختلفـة بشـكل آبيـر     تطبيقها في مجـاالت ال 

بأن النماذج المكونة من أربعة أطـوار وخمسـة أطـوار    
. هي األآثر مالئمًة لطبيعة تعلـّم الرياضيات وتعليمها

ــاذج دورة     ــي اســتخدمت نم وأشــارت الدراســات الت
ـــّم فــي مجــال تــدريس الرياضــيات إلــى فاعليــة  التعل
هــذه النمــاذج واالســتراتيجيات التــي ترســمها فــي   

الرياضيات وتعليمهـا، وأوصـت بإسـتخدام هـذه     تعلـّم 
النماذج آطريقة تدريس للرياضيات وأسلوب لتصـميم  

ــي   ــوى الرياض ــماعيل، ( المحت ــودري، ٢٠٠٠إس ؛ الت
ــيف، ٢٠٠٣ ــاذج  ). ٢٠٠٤؛ سـ ــذه النمـ ــح أّن هـ ويتضـ

منبثقة من النظرية البنائية وأّن هيكلتها تنسجم مـع  
ــّم الرياضـيات وتع     ليمهـا،  اإلتجاهات الحديثـة فـي تعل

ومعايير الرياضيات المدرسـية   ءوالتي نادت بها مبادى
ــّمي الرياضـيات      الصادرة عن المجلـس القـومي لمعل

(NCTM)  م٢٠٠٠عام   
  مشكلة الدراسة وهدفها

تتمثل مشكلة الدراسة الحالية بالحاجة إلى 
استراتيجيات تدريسية مبنية وفق المنظور  تجريب
الوقوف على  لذا فقد هدفت الدراسة إلى. البنائي

أثر التدريس وفق نموذجين للتعلـّم البنائي، يكون 
نموذج االستراتيجيات البنائية : محورهما الطالب هما

للتدريس ونـموذج بـايـبـي، في تحصيل طالب الصف 
التاسع في الرياضيات، بالمقـارنة مع الطريقة 
التقليدية الشائعة، والتي يكون للمعلـّم فيها الدور 

قيادة الحصة وإدارتها وإعطاء المعلومات الرئيس في 
وشرح المفاهيم وتوضيحها، في حين يكون دور 
الطالب مستقبًال للمعلومات ومسجًال لمالحظات 

وهكذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في . المعلـّم
   :اآلتيينمحاولة إجابتها عن السؤالين 

: ما أثر التدريس وفق نموذجي التعلـّم البنائي .١
، مقارنة مع  (5E's-M)ونـموذج (CST-M)نموذج 

الطريقة التقليدية في تحصيل طالب الصف 
  التاسع في الرياضيات؟

ــّم البنـائي     .٢ : ما أثر التدريس وفـق نمـوذجي التعل
، مقارنــة مــع (5E's-M)ونـــموذج  (CST-M)نمــوذج 

ــي تحصــيل طــالب الصــف     ــة ف ــة التقليدي الطريق
ــن   ــلٍّ م ــي ُآ ــات  : التاســع ف ــاهيم والتعميم المف

  خوارزميات الرياضية وحل المسائل الرياضية؟وال
ــيتي   :فرضــيات الدراســة  ــياغة فرض تمــت ص
  :الدراسة على النحو اآلتي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    .١
ــة   الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)α =بين متوسطات تحصيل طالب الصـف  ) ٠.٠٥
التاسع في الرياضيات عمومًا تعزى إلـى طريقـة   

  .التدريس
لة إحصائية عنـد مسـتوى   ال توجد فروق ذات دال .٢

بين متوسطات تحصيل طـالب  ) ٠.٠٥=α(الداللة 
المفـــاهيم : الصـــف التاســـع فـــي ُآـــلٍّ مـــن    



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

ــل   ــية وحــ ــات الرياضــ ــات والخوارزميــ والتعميمــ
 .المسائل الرياضية تعزى إلى طريقة التدريس

  أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة من الدور الـذي تقـوم   

ريس في توجيه الطلبـة  به طرائق واستراتيجيات التد
لبنــاء المفــاهيم والتعميمــات والخوارزميــات الرياضــية 
وحل المسألة الرياضية، وآذلك الحاجة إلى تحسين 
هـذه الطرائـق واالسـتراتيجيات وتطويرهـا باسـتمرار،      
بما يواآب التطورات العالمية والتوجهات الحديثة فـي  

  . طرائق التدريس
اسـة عـدد   ورد فـي الدر : اإلجرائيـة  تعريفاتال

مــن المصــطلحات، وفيمــا يــأتي التعريفــات المعتمــدة 
  :لكل منها

ــدريس   نمــوذج .١ ــة للت االســتراتيجيات البنائي
(CST-M) :دريســي، يكــون محــوره  هــو نمــوذج ت
يــتم فيــه مســاعدة الطلبــة علــى بنــاء  الطالــب،

ــرفتهم  ــيةمع ــق أربعــ  الرياض ــوار ةوف ــة  أط تتابعي
ــة مـــن مراحـــل دورة التعلــــّم  ــوار ،مقتبسـ  وأطـ

 ،االستكشـاف أو الدعوة، و/ التهيئة هينموذج ال
وهـو  . اتخاذ القـرار و ،الحلولوالتفسيرات  اقتراحو

النموذج الذي استخدم فـي تـدريس المجموعـة    
 ,.Bybee et alالتجريبية األولى في هذه الدراسة 

1989; Yager, 1991; Bonnstetter, & Yager, 1991) .(  
هـــو نمـــوذج  : )5E’s-Model( بـــايبي نمـــوذج .٢

لطلبـة  ايسـاعد   ، يكون محوره الطالب،تدريسي
علــــى االنخــــراط بعمليــــة تعلـــــّم المفــــاهيم  

 المســــائلوالتعميمــــات والخوارزميــــات وحــــل 
انطالقًا من خبراتهم السابقة للمفهوم  ،الرياضية

: هــي أطــوار ســةأو الموضــوع، ويتكــون مــن خم
، التوســعو ،التفســيرو ،االستكشــافو ،االنخــراط

ــيو ــوذ . مالتقي ــو النم ــي   وه ــذي اســتخدم ف ج ال
تـدريس المجموعـة التجريبيـة الثانيـة فـي هـذه       

 . (Bybee et al., 1989)الدراسة 
ــيات   .٣ ــي الرياض ــيل ف وهــو نــاتج مــا   : التحص

يتعّلمـــه الطالـــب ويعـــد مؤشـــرًا علـــى تعّلمـــه  
ــات الرياضــية    ــاهيم والتعميمــات والخوارزمي للمف
وحل المسائل الرياضية، ويقاس بالعالمة الكليـة  

عليهـا الطالـب فـي االختبـار الـذي      التي يحصـل  
 .أعده الباحثان لهذا الغرض

ــة  .٤ ــة التقليدي ــدريس   : الطريق ــة الت هــي طريق
ــة مدارســنا، وتعتمــد علــى     الُمتبعــة فــي غالبي
ــّم، وهـي       استخدام آتـاب الطالـب ودليـل المعل
ــدريس   ــتخدمت فــــي تــ ــة التــــي اســ الطريقــ

 . المجموعة الضابطة في هذه الدراسة
 إطـار ذه الدراسـة فـي   هـ  تجر: الدراسة محددات

 :اآلتيةالمحددات 
 البطمجموعة من الدراسة على عينة  اقتصرت .١

فــي مدرســة حــوارة الثانويـــة     الصــف التاســع  
الشاملة للبنين التابعة لمديرية التربية والتعلـيم  

 .لمنطقة اربد األولى

ــاهيم   .٢ ــة علــــى بعــــض المفــ اقتصــــرت التجربــ
والتعميمــــات والخوارزميــــات وحــــل المســــائل 

ــية  ــة    الرياضـ ــدة الهندسـ ــي وحـ ــمنة فـ المتضـ
التحليليــة المقــررة علــى طلبــة الصــف التاســع   

 .بخطط تدريسية أعدت ألغراض هذه الدراسة
تعتمــد مصــداقية النتــائج علــى درجــة صــدق       .٣

  .االختبار الُمعد ألغراض هذه الدراسة وثباته
اسـتخدم المـنهج شـبه التجريبـي     : منهج الدراسة

) ، وضـابطة تجـريبيتين (ذو التصميم؛ ثالث مجموعـات  
  .والقياس القبلي، والقياس البعدي

تكون مجتمع الدراسة من طـالب  : مجتمع الدراسة
الصــف التاســع فــي مدرســة حــواره الثانويــة للبنــين  
التابعة لمنطقة تربية اربد األولى، والمسـجلين فيهـا   

  .طالبًا) ١٤٤(، وعددهم ٢٠٠٤/٢٠٠٥للعام الدراسي
طـالب  ) ١٠٨(تكونت عينة الدراسة : عينة الدراسة

. من الصف التاسع في مدرسة حواره الثانوية للبنـين 
إلجراء الدراسة بسبب أنها  تم اختار المدرسة قصديًا

المدرسة التي يعمل بها أحـد البـاحثين، وتـم اختيـار     
ثالث شعب من الشـعب األربعـة بالمدرسـة بطريقـة     
االختيــار العشــوائي لتمثـــل عينــة الدراســة، وتـــم     

مجموعات الدراسـة الـثالث   تخصيص الشعب الثالث ل
بطريقة عشوائية، شعبتين آمجموعتين تجـريبيتين،  

ــة آمجموعــة ضــابطة  ) ١(والجــدول . والشــعبة الثالث
ــات      ــى مجموع ــة عل ــراد العين ــع أف ــين توزي ــي يب أآلت

  . الدراسة الثالث
توزيع أفراد العينة على مجموعات  :)١(جدول 

 .الدراسة التجريبية والضابطة

  المجموعة
 التجريبية
األولى 
CST-M)(  

التجريبية 
الثانية 

(5E's-M) 

الضابطة 
 المجموع )التقليدية(

  ١٠٨  ٣٦  ٣٦  ٣٦  العدد

ــات الدراســة       ــافؤ مجموع ــن تك ــق م وللتحق
التجريبيــة والضــابطة، ولحاجــة تحليــل التبــاين     

م  –لتجانس التباينات، تـم إجـراء اختبـار بـوآس     
Box-M    ،لتجانس التباينات والتباينـات المشـترآة
ــ ــة ف  حيـ ــار أن قيمـ ــذا االختبـ ــر هـ ، ١٥(ث أظهـ
(، ١.٢٧٧)=٣٠١٠p=ممــا يعنــي قبــول   ) ٠.٢٠٨

فرضية تجانس العالمـات، أي عـدم وجـود فـروق     
ذات داللة إحصـائية بـين التباينـات فـي آـل مـن       
ــاد      ــي أبع ــًا، وف ــيات عموم ــي الرياض ــيل ف التحص

ــي  ــوى الرياضــ ــات،  : المحتــ ــاهيم، تعميمــ مفــ
ــائل   ــل مس ــات، وح ــى . خوارزمي ــاًء عل ــذه  وبن ه

النتيجة وللتثبـت مـن تكـافؤ متوسـطات عالمـات      
الطالب في االختبار القبلي قبـل إجـراء التجربـة،    
ــار تحليــــل التبــــاين المتعــــدد   اســــتخدم اختبــ

(MANOVA) Multivariate Test   ــة ــاب قيمـ بحسـ
ويبـين الجـدول   ) Wilk's Lambda Λ(ويلكس المـدا  

  .نتائج هذا التحليل) ٢(
 (MANOVA)اين المتعددنتائج تحليل التب: )٢(جدول 

Multivariate Test بحساب قيمة المدا ،)Wilk's 
Lambda Λ (  
 الداللة ح الخطأ.دح .دقيمة   Λقيمة   األثر



  لشطناوي والعبيديا

 

  الفرضية  "ف"
 ٠.٤٩٠  ٢٠٢  ١٠  ٢.٠٨٧  ٠.٩٢١ المجموعة

ــدول أن ف   ــذا الجـ ــن هـ ــظ مـ )= ٢٠٢، ١٠(يالحـ
٢.٠٨٧ ،)p=وهي قيمـة غيـر دالـة إحصـائيًا،     ) ٠.٤٩٠

فرضية تساوي المتوسطات، أي أنـه   مما يعني قبول
ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات 

  .عالمات الطالب في المجموعات الثالث
  أدوات الدراسة

  االختبار التحصيلي: أوًال
تّكون االختبار في صورته النهائيـة مـن خمسـة     

من نـوع االسـتجابة المختـارة    : أسئلة، السؤال األول
قرة لكل منها أربعـة بـدائل   تكون من ست وعشرين ف

إحــداها فقــط اإلجابــة الصــحيحة، وقــد تــم تخصــيص   
وخصــص لكــل مــن . عالمــة واحــدة لكــل فقــرة منهــا 

ــتجابة    ــوع االسـ ــاني والثالـــث مـــن نـ ــؤالين الثـ السـ
ــن      ــل م ــا خصــص لك ــات، آم المنشــأة خمــس عالم
الســـؤالين الرابـــع والخـــامس مـــن نـــوع االســـتجابة 

ون العالمــة وبهــذا تكــ. المنشــأة أيضــًا ســبع عالمــات
  .الكلية لالختبار خمسين عالمة

  مراحل بناء االختبار التحصيلي
تحليــل المحتــوي الرياضــي للموضــوعات الــواردة  .١

: بوحـــدة الهندســـة التحليليـــة بأبعـــاده األربعـــة
. مفاهيم، وتعميمات، وخوارزميات، وحل مسـائل 

وصياغة أألهداف السـلوآية للمحتـوى الرياضـي    
: مجـال المعرفـي  موزعة على المستويات في ال

معرفة، وفهـم، وتطبيـق، وعمليـات عقليـة عليـا      
 ).ع.ع.ع(

راعــى األوزان  رإعــداد جــدول مواصــفات لالختبــا  .٢
ــة ومســتويات     ــوى األربع ــاد المحت النســبية ألبع

 . األهداف السلوآية في المجال المعرفي
آتابة مجموعة من الفقرات من نوع االختيار مـن   .٣

إلضـافة إلـى   متعدد بلغ مجموعها أربعين فقرة با
 . خمسة أسئلة من نوع االستجابة المنشأة

تــم عــرض تحليــل المحتــوى واألهــداف وفقــرات   .٤
اإلختبار على لجنة من المحكمـين بلـغ عـددهم    
سـبعة محكمـين، طــُلب إلـيهم مراجعـة تحليــل      
ــدائل     ــار والب ــرات االختب ــوى الرياضــي وفق المحت
المقترحــة لكــل فقــرة، والدقــة اللغويــة والعلميــة 

وتم تعديل بعض فقرات االختبار . الختبارلفقرات ا
  .وحذف بعضها وتعديل بدائل البعض اآلخر

في ضوء آراء وتعديالت المحكمين أصبح االختبـار   .٥
فــي صــورته النهائيــة، وتــم تطبيقــه علــى عينــة 
استطالعية من خارج عينة الدراسة مكونـة مـن   
ــذين أنهــوا    ــًا مــن الطــالب ال ــين طالب ســت وثالث

للتأآد من ثباتـه وحسـاب    .دراسة الصف التاسع
 .معامالت الصعوبة والتمييز لفقراته

 صدق االختبار
عـودة ،  (بغرض تحقيق صدق المحتوى لالختبـار  

ــا   )٢٠٠٠ ــداد جــدول مواصــفات لالختب ــم إع ــد ت  ر، فق
ــي      ــوى الرياض ــاد المحت ــبية ألبع ــى األوزان النس راع

ــة  ــل    (األربع ــات، وح ــات، وخوارزمي ــاهيم، وتعميم مف
األهداف السلوآية في المجال ، ومستويات )مسائل

معرفة، وفهم، وتطبيـق، وعمليـات عقليـة    (المعرفي 
زيـادة علـى عـرض تحليـل المحتـوى      )). ع.ع.ع(عليا 

واألهــــداف وفقــــرات اإلختبــــار علــــى لجنــــة مــــن 
 .المحكمين، بلغ عددهم سبعة محكمين

 معامالت الصعوبة والتمييز
تم حسـاب معـامالت الصـعوبة والتمييـز لفقـرات      

ر، وتم تعديل ثالث فقرات، ألنه أعتمد أن تكون االختبا
الفقرة جيـدة ومقبولـة إذا آـان معامـل تمييزهـا أآبـر       

ــاوي  ــور   ٠.٣٠مـــن أو يسـ ــعوبتها محصـ ومعامـــل صـ
وقـد تراوحـت معـامالت    ). ٢٠٠٠عودة، (٠.٧ –٠.٣بين

، ومعـامالت  )٠.٧٩-٠.٣(التمييز لفقرات االختبـار بـين   
  ).٠.٧ -٠.٣(الصعوبة بين 
  بارثبات االخت

للتحقق من ثبات االختبار ُحِسب معامـل الثبـات   
لالختبــار مـــن إجابــات أفـــراد العينــة االســـتطالعية    

وبلغـت قيمـة معامـل     αبطريقة معادلـة آرونبـاخ الفـا    
، وقد اعتبرت هذه القيمة مؤشرًا جيـدا  )٠.٧٦(الثبات 

ــه   ــى ثبات ــاوي،  (عل ــودة وملك ــذه  ). ١٩٨٧ع ــد ه وبع
لتطبيـق داخـل الغرفـة    الخطوة أصبح االختبار جاهزًا ل

الصفية على مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة 
  . التي تمثل عينة الدراسة

  المادة التعليمية : ثانيًا
خطــط أو مــذآرات تدريســية لــدروس   تــم إعــداد

الوحدة األولـى مـن آتـاب الرياضـيات للصـف التاسـع       
ــة عشــرة     ــة والبالغ ــدة الهندســة التحليلي وهــي وح

ن المستخدمين في الدراسـة  دروس، وفق النموذجي
-CST)وهما نموذج االستراتيجيات البنائيـة للتـدريس   

M)،  ــوذج ــط    5E's-M) (ونمـ ــداد الخطـ ــم إعـ ــد تـ وقـ
التدريسية وفق النمـوذجين البنـائيين المسـتخدمين    

  :على النحو التالي
ــة     .١ ــدة الدراسـ ــي لوحـ ــوى الرياضـ ــَل المحتـ ُحِلـ

وهي الوحـدة األولـى مـن    ) الهندسة التحليلية(
الرياضيات للصف التاسع والتي تتكون مـن  آتاب 

تـــم تحديـــد األهـــداف الخاصـــة . عشـــرة دروس
بالدروس العشـرة، وتوزيـع هـذه األهـداف علـى      

 .عشرة مذآرات تحضير
مذآرات تدريسية تـُدرس في عشـر  /آتابة خطط .٢

حصص صـفية زيـادة علـى حصـة مراجعـة عامـة       
للوحــدة، تبلــغ المــدة الزمنيــة للواحــدة منهــا      

وذلك وفق ُآلٍّ مـن النمـوذجين    خمسون دقيقة،
ــة    ــي الدراس ــتخدمين ف ــائيين المس ــد . البن وبع

المـذآرات، تـم توجيـه    /االنتهاء من إعداد الخطط
رسالة إلى أعضـاء لجنـة أخـرى مـن المحكمـين      
تكونت من سبعة محكمين أيضًا، وقد طلـب مـن   

ــم  /أعضــاءها مراجعــة الخطــط  المــذآرات، وقــد ت
ــدد مــن المــذآرات عــن   ــق  إعــادة النظــر بع طري

الحــذف أو اإلضــافة أو التعــديل علــى األنشــطة   
وبعـد هـذه الخطـوة أصـبح     . والمهام الواردة فيهـا 

المحتوى التعليمي جاهزًا للتطبيق داخل الغرفة 
الصفية على المجموعتين التجريبيتين في عينة 

 .الدراسة



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

  إجراءات الدراسة
تحديــد المــادة التعليميــة مــن آتــاب الرياضــيات    .١

زارة التربيـة والتعلـيم األردنيـة    المقرر مـن قبـل و  
الهندسـة   -للصف التاسع وهـي الوحـدة األولـى   

 .التحليلية
تحليـــل المحتـــوى الرياضـــي لوحـــدة الدراســـة   .٢

وهي الوحـدة األولـى مـن    ) الهندسة التحليلية(
 .آتاب الرياضيات للصف التاسع

ــة اســتطالعية مــن    .٣ ــار علــى عين تطبيــق االختب
البـًا مـن   ط) ٣٦(خارج عينة الدراسة مكونة مـن  

 .الطالب الذين أنهوا دراسة الصف التاسع
اختيار عينة الدراسة بطريقة االختيار العشـوائي   .٤

لشــعب المجمــوعتين التجــريبيتين والمجموعــة  
الضــابطة، فضــًال عــن تخصــيص الشــعب الــثالث  

 .للمجموعات الثالث بطريقة عشوائية
ــراد عينـــة   .٥ ــار القبلـــي علـــى أفـ تطبيـــق االختبـ

ت الــثالث التجريبيــة  الدراســة فــي المجموعــا  
والضابطة، للتأآد من تكافؤ مجموعـات الدراسـة   

 .الثالث
ــة األولـــى وفـــق   .٦ ــة التجريبيـ ــدريس المجموعـ تـ

، وتـــدريس المجموعـــة (CST-M)النمـــوذج األول 
ــو      ــاني وه ــوذج الث ــق النم ــة وف ــة الثاني التجريبي

وتـدريس المجموعـة الضـابطة    ). 5E's–M(نموذج 
 . وفق الطريقة التقليدية

استغرقت فترة التـدريس الفتـرة مـن يـوم األحـد       .٧
ــيس   ٥/٩/٢٠٠٤ ــوم الخمــــــ ــى يــــــ م وحتــــــ
ــالث حصــص أســبوعية   ٧/١٠/٢٠٠٤ ــع ث م، وبواق

وبعدد إجمالي بلـغ إحـدى عشـرة حصـة صـفية      
ــا خمســون     ــدة منه ــدة الواح ــة، م ــل مجموع لك

 .دقيقة
بعد االنتهاء مـن عمليـة التـدريس قـام الباحثـان       .٨

عينـــة  بتطبيـــق االختبـــار البعـــدي علـــى أفـــراد
الدراسة في المجموعات الثالث وبفاصـل زمنـي   

عـــن االختبـــار  مقـــداره خمســـة وثالثـــون يومـــًا
 .القبلي

تم تصحيح آل من االختبـارين القبلـي والبعـدي     .٩
 .وفق اإلجابة النموذجية المعدة مسبقًا

بعــد االنتهــاء مــن تصــحيح االختبــار البعــدي، تــم  .١٠
ــدموا   ــذين تقـ ــع أوراق الطـــالب الـ ــاد جميـ اعتمـ

ــ ــل، لالختب ــراض التحلي ــوع   ار ألغ ــغ مجم ــد بل وق
ــل اإلحصــائي     ــي التحلي ــت ف ــي دخل األوراق الت

علمًا بـأن هنـاك ثالثـة طـالب لـم      . ورقات) ١٠٥(
وبهذه الخطوة أصـبحت  . يتقدموا لالختبار البعدي

البيانات جاهزة للتحليل اإلحصائي، حيـث جـرى   
إدخـــال هـــذه البيانـــات فـــي ذاآـــرة الحاســـوب 

ين، واستخــدمت بعـد   وتدقيقها مـن قبـل البـاحث   
ذلك برمجية الرزم اإلحصـائية للعــلوم اإلنسـانية   

SPSS) (في معالجة هذه البيانات إحصائيًا. 

ُحـددت متغيـرات الدراسـة آمـا     : متغيرات الدراسة
  : يأتي

وهــو طريقــة التــدريس ولــه : المتغيــر المســتقل •
 :ثالثة مستويات هي

ــة    .١ ــدريس وفــق نمــوذج االســتراتيجيات البنائي الت
  (CST-M). ريسللتد

 ). 5E's - M(التدريس وفق نموذج  .٢
 .التدريس وفق الطريقة التقليدية الُمتبعة .٣
ــابع  • ــر التـ ــي   : المتغيـ ــام فـ ــيل العـ ــو التحصـ وهـ

مفـاهيم، تعميمـات،   : الرياضيات وأبعـاده األربعـة  
  .خوارزميات، حل مسائل

  وتفسيرها نتائج الدراسة
الختبار صحة فرضيتي الدراسة المتعلقتين بـأثر  

قــة التــدريس المســتخدمة فــي تحصــيل طــالب طري
الصف التاسع في الرياضيات عمومًا، وفـي آـل بعـد    

مفــــاهيم، وتعميمــــات،  : مــــن األبعــــاد األربعــــة  
فقـــد تـــم حســـاب . وخوارزميـــات، وحـــل مســـائل 

المتوســـطات الحســــابية واالنحرافـــات المعياريــــة   
لعالمــات الطــالب فــي التطبيــق البعــدي الختبــار      

) ٣(يبين الجـدول  . دراسةالتحصيل في مجموعات ال
المتوســـطات الحســــابية واالنحرافـــات المعياريــــة   
ــار    لعالمــات طــالب مجموعــات الدراســة فــي االختب

  . البعدي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات : )٣(جدول 

المعيارية لعالمات طالب مجموعات الدراسة في 
التحصيل في الرياضيات عمومًا وفي آل ُبعد من 

مفاهيم، وتعميمات، : ربعةأبعاد التحصيل األ
  .وخوارزميات، وحل مسائل

التحصيل 
  و أبعاده 

النهاية (و
  )العظمى

المجموع
  ة

  المتوسط
 

لحسابا
  ي

االنحرا
  ف 
المعيار
 ي

 أعلى 
عالم
  ة

 أدنى 
عالم
  ة

العدد
  ٭

التحصيل 
  عمومًا

)٥٠(  

  ٣٦  ٧  ٤٩  ١٠.٨٥  ٣٢.٦٩  ٭٭١
  ٣٣  ٦  ٥٠  ١٠.١٢  ٣٢.٤٢ ٭٭٢
  ٣٦  ٧  ٤٩  ١٢.٩٥  ٢٤.٠٨  ٭٭٣

  مفاهيم
)٩(  

٣٦  ٣  ٩  ١.٩٠  ٦.٦٤  ١  
٣٣  ٢  ٩  ١.٧٠  ٦.٧٦ ٢  
٣٦  ٢  ٩  ٢.٢١  ٤.٩٧  ٣  

  تعميمات
)١١(  

٣٦  ٢  ١١  ٢.٥٦  ٧.٤٢  ١  
٣٣  ٢  ١١  ٢.٣٢  ٧.٢٤ ٢  
٣٦  ٢  ١١  ٢.٦٦  ٥.٤٤  ٣  

خوارزميا
  ت

)١٣(  

٣٦  ١  ١٣  ٢.٨٥  ٨.٠٦  ١  
٣٣  ١  ١٣  ٣.٠١  ٨.٠٦ ٢  
٣٦  ٠  ١٣  ٣.٩٥  ٦.٢٨  ٣  

حل 
  مسائل

)١٧(  

٣٦  ١  ١٧  ٤.٠٢  ١٠.٥٨  ١  
٣٣  ١  ١٧  ٣.٨٦  ١٠.٣٦ ٢  
٣٦  ٢  ١٦  ٤.٦٢  ٧.٣٩  ٣  

طالب عن االختبار البعدي وبذلك يكون عدد أفراد العينة ) ٣(تغيب  ٭
  .طالب ١٠٥

: ٣المجموعــة التجريبيــة الثانيــة : ٢المجموعــة التجريبيــة األولــى : ١ ٭٭
  .المجموعة الضابطة

يالحـظ مـن   : التحصيل في الرياضيات عمومـاً  . ١
أن متوسط عالمات طالب المجموعـة  ) ٣(الجدول 

ــى   ــة األولـ ــن  ) CST-M(التجريبيـ ــى مـ ــان أعلـ آـ
متوســط عالمــات طــالب المجموعــة التجريبيــة     

فــي التحصــيل فــي الرياضــيات    ) 5E's-M(الثانيــة
عمومًا، ويالحـظ أن متوسـط عالمـات طـالب آلتـا      



  لشطناوي والعبيديا

 

المجموعتين التجريبيتين آان أعلى مـن متوسـط   
). التقليديـة (ة الضـابطة  عالمات طـالب المجموعـ  

ــة      ــين متوســطي المجموع ــارق ب ــغ الف ــث بل حي
، وبلـغ  )٠.٢٧) (5E's-M(والثانيـة  ) CST-M(األولى 

-CST(الفارق بين متوسـطي المجموعـة األولـى    
M ( والضــابطة)ــة ــغ الفــارق )٨.٦١) (التقليدي ، وبل

ــة الثانيـــة     ــين متوســـطي المجموعـ ) 5E's-M(بـ
  ). ٨.٣٤) (التقليدية(والضابطة 

أن متوســط ) ٣(يالحــظ مــن الجــدول : مفــاهيمال .٢
آــان  )5E's-M(عالمــات طــالب المجموعــة الثانيــة 

أعلــى مــن متوســط عالمــات طــالب المجموعــة   
فــي التحصــيل فــي المفــاهيم،  )CST-M(األولــى 

ــا    ــالب آلتــ ــات طــ ــط عالمــ ــظ أن متوســ ويالحــ
المجموعتين التجريبيتين آان أعلى مـن متوسـط   

حيــث بلــغ  .عالمــات طــالب المجموعــة الضــابطة 
-CST(الفارق بين متوسـطي المجموعـة األولـى    

M ( والثانيــة)5E's-M) (وبلــغ الفــارق بــين  )٠.١٢ ،
والضـابطة  ) CST-M(متوسطي المجموعة األولى 

، وبلغ الفـارق بـين متوسـطي المجموعـة     )١.٦٧(
  ). ١.٧٩(والضابطة ) 5E's-M(الثانية 

أن متوسـط  ) ٣(يالحـظ مـن الجـدول    : التعميمات .٣
آـان  ) CST-M(الب المجموعـة األولـى   عالمات طـ 

أعلــى مــن متوســط عالمــات طــالب المجموعــة   
. فــي التحصــيل فــي التعميمــات) 5E's-M(الثانيــة 

ــا    ــالب آلتــ ــات طــ ــط عالمــ ــظ أن متوســ ويالحــ
المجموعتين التجريبيتين آان أعلى مـن متوسـط   
عالمات طالب المجموعة الضابطة، إذ بلغ الفـارق  

ــى    ــة األولـ ــطي المجموعـ ــين متوسـ ) CST-M(بـ
ــة  ــين   )٠.١٨) (5E's-M(والثانيـ ــارق بـ ــغ الفـ ، وبلـ

والضـابطة  ) CST-M(متوسطي المجموعة األولى 
، وبلغ الفـارق بـين متوسـطي المجموعـة     )١.٩٨(

  ).١.٨(والضابطة ) 5E's-M(الثانية 
أيضـًا أن  ) ٣(ويالحـظ مـن الجـدول    : الخوارزميات .٤

-CST(متوسط عالمات طالب المجموعـة األولـى   
M ( والثانية)5E's-M (  متساوي في التحصيل فـي

وأن متوسط عالمات طالب ُآـٍل مـن   . الخوارزميات
المجموعتين التجريبيتين آان أعلى مـن متوسـط   

حيــث بلــغ . عالمــات طــالب المجموعــة الضــابطة 
الفــارق بــين متوســـطي أي مــن المجمـــوعتين    

  ).١.٧٨(التجريبيتين والمجموعة الضابطة 
أيضـًا أن   )٣(ويالحظ من الجـدول  : حل المسائل .٥

-CST(متوسط عالمات طالب المجموعـة األولـى   
M ( آـــان أعلـــى مـــن متوســـط عالمـــات طـــالب

في التحصيل في حل ) 5E's-M(المجموعة الثانية 
ويالحظ أن متوسط عالمات طالب آلتـا  . المسائل

المجموعتين التجريبيتين آان أعلى مـن متوسـط   
عالمــات طــالب المجموعــة الضــابطة، حيــث بلــغ  

-CST(متوسـطي المجموعـة األولـى     الفارق بين
M ( والثانيــة)5E's-M) (وبلــغ الفــارق بــين  )٠.٢٢ ،

والضـابطة   )CST-M(متوسطي المجموعة األولى 

، وبلغ الفـارق بـين متوسـطي المجموعـة     )٣.١٩(
  ).٢.٩٧(والضابطة ) 5E's-M(الثانية 

ــية     ــض فرض ــول أو رف ــة قب ــن إمكاني ــق م وللتحق
ســة الــثالث تجــانس عالمــات طــالب مجموعــات الدرا

في التطبيق البعدي لالختبـار فـي التحصـيل الكلـي     
في الرياضـيات، وفـي األبعـاد األربعـة، أجـري اختبـار       

لتجـانس التباينـات والتباينـات    Box's-M Testم -بـوآس 
، ٢٠(المشــــــترآة، الــــــذي أظهــــــر أن قيمــــــة ف

(، ١.٠٢٦)=٣٦٨٢٢p=وهي قيمة غير دالـة  )٠.٤٢٦ ،
ات داللـة إحصـائية   إحصائيًا، أي أنـه ال يوجـد فـروق ذ   

بـــين التباينـــات ) ٠.٠٥=  α(عنـــد مســـتوى الداللـــة 
ــات طــالب المجموعــات    ــات المشــترآة لعالم والتباين
الــثالث فــي التحصــيل فــي الرياضــيات عمومــًا وفــي  
أبعــاده األربعــة، ممــا يعنــي قبــول فرضــية التجــانس   
لتساوي التباينات والتباينـات المشـترآة لمجموعـات    

قق من إمكانية قبـول أو رفـض   الدراسة الثالث، وللتح
فرضية تساوي متوسطات عالمات طـالب مجموعـات   
الدراسة في التحصـيل فـي الرياضـيات عمومـًا وفـي      
ــاين      ــل التب ــار تحلي ــد أجــري اختب ــة، فق ــاده األربع أبع

بحساب قيمـة   Multivariate Test (MANOVA)المتعدد 
) ٤(، ويبـين الجـدول  (Wilk's Lambda Λ)ويلكس المـدا  

  .ا التحليلنتائج هذ
 Multivariateنتائج تحليل التباين المتعدد  :)٤(جدول

Test بحساب قيمة المدا ،.(Wilk's Lambda Λ)  
قيمة   Λقيمة   األثر

  "ف"
ح .د

  الفرضية
ح . د

  الخطأ
مستوى 
 الداللة

  ٠.٠٠١  ١٩٨  ٨  ٣.٥٠٣  ٠.٧٦٧  المجموعة

، ٨(أن قيمـــــة ف) ٤(يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول 
٣.٥٠٣)=١٩٨ ، 

) p=هي قيمة دالة إحصائيًا، أي أنه يوجـد  ، و)٠.٠٠١
فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات عالمــات 
الطالب، مما يعني رفض فرضية تسـاوي متوسـطات   
طالب مجموعات الدراسة الثالث فـي التحصـيل فـي    

 ,Green, Salkind)الرياضيات عمومًا وفي األبعاد األربعة 
& Akey, 2000).  

دف التحقــق مــن وبنــاًء علــى هــذه النتــائج، وبهــ
جوهرية الفروق بين متوسطات عالمات الطالب فـي  
االختبار البعدي في التحصيل فـي الرياضـيات عمومـًا    

مفاهيم، وتعميمات، : وفي آل ُبعٍد من أبعاده األربعة
وخوارزميات، وحل مسائل، والختبـار صـحة فرضـيتي    
ــأثر طريقــة    ــين ب ــة والمتعلقت الدراســة األولــى والثاني

ــدريس المســت  خدمة فــي تحصــيل طــالب الصــف   الت
التاســع فــي الرياضــيات عمومــًا وفــي آــل ُبعــٍد مــن   

ــة ــاده األربع ــات،  : أبع ــاهيم، وتعميمــات، وخوارزمي مف
وحل مسائل، فقـد أجـري تحليـل التباينـات األحاديـة      

Univariate ANOVAs    ــات ــالب مجموعـ ــات طـ لعالمـ
الدراسة الثالث في الرياضيات عمومًا وفـي آـل ُبعـد    

مفاهيم، وتعميمات، وخوارزميـات،  : ربعةمن أبعاده األ
ــل مســائل  ــتوى الداللــة لفــروق    . وح علمــًا أن مس

 ,Green, Salkind, & Akey)٠.٠١= αالمتوسـطات هـو   
نتــائج تحليــل التباينــات   ) ٥(ويبــين الجــدول  . (2000



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

ــة  ــدي   Univariate ANOVAsاألحاديـ ــق البعـ للتطبيـ
  . لالختبار

حادية نتائج اختبار التباينات األ: )٥(جدول 
Univariate ANOVAs  للفروق بين المتوسطات

الحسابية لعالمات الطالب على االختبار البعدي في 
: التحصيل في الرياضيات عمومًا وفي أبعاده األربعة

  .مفاهيم، تعميمات، خوارزميات، وحل مسائل
مصدر 
  التباين

/ المتغير
  الُبـعد

مجموع 
  المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  "ف"

مستوى 
 الداللة

التحصيل  المجموعة
  عمومًا

 ٭٠.٠٠٢ ٦.٥٤٥ ٨٥١.٦٠٤  ٢  ١٧٠٣.٢٠٨

 ٭٠.٠٠٠ ٩.٢٣٦  ٣٥.٢٥٥  ٢  ٧٠.٥٠٩  مفاهيم
 ٭٠.٠٠٢ ٦.٦٨٧  ٤٢.٤٦٥  ٢  ٨٤.٩٢٩  تعميمات
  ٠.٠٣٧ ٣.٤١١  ٣٧.٤٨٦  ٢  ٧٤.٩٧٢  خوارزميات

حل 
  مسائل

 ٭٠.٠٠٢ ٦.٤٦٨ ١١٣.٣١٠  ٢  ٢٢٦.٦٢٠

التحصيل   الخطأ
  عمومًا

١٣٠.١٢٢  ١٠٢  ١٣٢٧٢.٤٤٩     

      ١٠٢٣.٨١٧  ٣٨٩.٣٣٨  مفاهيم
      ١٠٢٦.٣٥٠  ٦٤٧.٦٩٩  تعميمات
      ١٠٢١٠.٩٩٠  ١١٢٠.٩٩٠  خوارزميات

حل 
  مسائل

١٧.٥١٩ ١٠٢  ١٧٨٦.٩٤٠      

التحصيل   الكلي
  عمومًا

١٠٥ ١٠٧٣٢٨.٠٠٠        

      ١٠٥  ٤٣٧٣.٠٠٠  مفاهيم
        ١٠٥  ٥٤٢٦.٠٠٠  تعميمات
      ١٠٥  ٧٠٢٠.٠٠٠  خوارزميات

حل 
  مسائل

١٠٥  ١١٣٢٩.٠٠٠       

   ٠.٠١=  αذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :  ٭ 
ــة ف) ٥(يتبـــــين مـــــن الجـــــدول   ، ٢(أن قيمـــ

(، ٦.٥٤٥)=١٠٢p =للتحصيل في الرياضيات ) ٠.٠٠٢
ــة ف   ــاهيم بلغــــت قيمــ ــد المفــ ــًا، ولُبعــ ، ٢(عمومــ

(،٩.٢٣٦)=١٠٢p =ولُبعد التعميمـات بلغـت   )٠.٠٠١ ،
، ولُبعد حل )٠.٠٠٢= p(،  ٦.٦٨٧)=١٠٢، ٢(ة فقيم

 p(،  ٦.٤٦٨)=١٠٢، ٢(المســــائل بلغــــت قيمــــة ف
ــد   )٠.٠٠٢= ــة إحصــائية عن ، وجميعهــا قــيم ذات دالل

ممــا يعنــي أنــه يوجــد ). ٠.٠١= α(مســتوى الداللــة 
 α(فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

ــي    ) ٠.٠١= ــالب فـ ــيل الطـ ــطات تحصـ ــين متوسـ بـ
مفــاهيم، : عمومــًا وفــي آــل مــن األبعــاد الرياضــيات 

تعميمــات، وحــل مســائل، تعــزى لطريقــة التــدريس   
ويرجع الباحثـان هـذه النتيجـة إلـى أّن     . المستخدمة

استراتيجيات دورة التعّلـم المتمثلـة فـي النمـوذجين    
المستخدمين في هذه الدراسة وفرت للطالب فرصـًا  
ــادرها     ــن مصـ ــات مـ ــى المعلومـ ــول علـ ــر للحصـ أآثـ

ة، وذلـك عـن طريـق الحـوار والمناقشـة مـع       المختلف
ــات     ــدة أو المجموع ــة الواح ــمن المجموع ــران ض األق
ــّم،      مجتمعة أو بين أفـراد المجموعـة الواحـدة والمعل
وبهذا ظهـرت قـدرتهم فـي اسـترجاع المعرفـة التـي       
اآتسبوها أثناء مرورهم في خبرات التعلـّم المتمرآـز  

بنـاء   حول الطالب، التي مارسـوا مـن خاللهـا عمليـة    
وإعادة بناء للمعرفة الرياضية، وترتيب وتنظيم األفكـار  

ــة خاصــة  وأّن هــذه االســتراتيجيات  . الرياضــية بطريق
ــارهم    ــدى أفكـ ــي تتحـ ــام التـ ــالب المهـ ــرت للطـ وفـ
وتشجعهم على إنتاج التفسيرات المتعـددة، والقيـام   

ــاف   ــألة واآتشـ ــة بالمسـ ــات المتعلقـ بتحليـــل البيانـ
األســـئلة ذات الحقـــائق، ممـــا دفعهـــم إلـــى طـــرح  

ــر      ــًا أآث ــم فرص ــي أتاحــت له ــة الت ــات المفتوح النهاي
للبحــث واالستقصــاء، وممارســة أنــواع مختلفــة مــن  

زيـادة علـى   . التفكير الرياضي، مما طّور من تعّلمهـم 
درجــة التوافــق الكبيــرة بــين أطــوار النمــاذج البنائيــة   
المســتخدمة وممارســات الطــالب مــع االســتراتيجية 

  . لرياضية أو استراتيجية بولياالعامة لحل المسألة ا
ــة ف   ــدول أن قيمــ ــن الجــ ــين مــ ــا يتبــ ، ٢(آمــ

٣.٤١١)=١٠٢ ،  
)p  =وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصــائيًا عنــد  )٠.٠٣٧ ،

، مما يعنـي أنـه ال يوجـد    )٠.٠١= α(مستوى الداللة 
) ٠.٠١= α(فروق دالة إحصائية عند مستوى الداللـة  

بين متوسطات تحصيل طالب الصف التاسع في ُبعـد  
ويرجـع الباحثـان   . لخوارزميات تعزى لطريقة التدريسا

هذه النتيجة على أساس أن التدريس وفق الطريقـة  
التقليدية تدريس مهـاري، بمعنـى أّنـه يرّآـز وبدرجـة      
ــات وإجــراء     ــارات والخوارزمي ــرة علــى تعلـــّم المه آبي
العمليــات الحســابية، وهــذا يتفــق مــع مــا جــاءت بــه 

ــة للريا  ــة الثالثــ ــة الدوليــ ــوم  الدراســ ــيات والعلــ ضــ
  : في) TIMSS-R)(إعادة(

أن المعلــم األردنــي يرآــز فــي تدريســه وبدرجــة " 
آبيرة على إجراء العمليات الحسـابية والخوارزميـات،   
في حين أن حل المسائل الرياضية وتحليل العالقـات  
الرياضية واستخدام الرسوم والبيانات تحظى بدرجـة  

وطني لتنمية المرآز ال" (قليلة من االهتمام والترآيز 
  ).٢٧، ص٢٠٠٣الموارد البشرية، 

وبناًء علـى هـذه النتـائج، ولوجـود هـذه الفـروق       
الدالة إحصائيًا بين متوسـطات تحصـيل طـالب الصـف     
التاســـع فـــي الرياضـــيات عمومـــًا، وفـــي آـــل مـــن  

ــائل  ــل المسـ ــات وحـ ــاهيم والتعميمـ ــدف . المفـ وبهـ
ــار      ــون اختب ــروق، وآ ــذه الف ــادر ه ــن مص الكشــف ع

لتجـــانس التباينـــات والتباينـــات   Box's-Mم -بـــوآس
المشترآة أظهر تجانس التباينات لألبعاد األربعة فـي  
مجموعــات الدراســة الــثالث، وبمــا أن اختبــار تحليــل 

 Univariate ANOVAsالتباينـــات األحاديـــة المتعـــددة 
أظهر أن متوسطات عالمات طالب الصف التاسع في 

ختبـار  ُبعد الخوارزميات غيـر دالـة إحصـائيًا، فقـد تـم ا     
المقارنات الثنائية لعالمات طالب الصـف التاسـع فـي    
التحصــيل فــي الرياضــيات عمومــًا وفــي ثالثــة أبعــاد   

المفاهيم، التعميمات، وحل المسائل، والبالغة : هي
ثمان مقارنات ثنائيـة بواســطة اختــبار دونيـت سـي      

Dunnett C    ــة، لكــل مــن التحصــيل ــات الثنائي للمقارن
مفـاهيم،  : األبعـاد الـثالث   الكلي في الرياضيات وفي

وتعميمات، وحل مسائل، وذلك لمقارنة المجموعتين 
علمــًا بــأن   . التجــريبيتين مــع المجموعــة الضــابطة    

 ٠.٠١/٢(مســتوى داللــة المقارنــة الواحــدة يســاوي  
 & ,Green, Salkind). )عـدد المقارنـات للمتغيـر الواحـد    

Akey, 2000) نتائــــج اختبـار دونيـت    ) ٦(ويبين الجدول
للمقارنات الثنائية الناتجة عن تحليل  Dunnett Cسي 

  .Univariate ANOVAsالتباينات األحادية المتعددة 
 Dunnett Cنتائج اختبار دونيت سي  :)٦(جدول

للمقارنات الثنائية المتعددة موزعة حسب 



  لشطناوي والعبيديا

 

المجموعة في التحصيل في الرياضيات عمومًا وفي 
  .مفاهيم، تعميمات، حل مسائل: األبعاد

 الختبارا
  

 المجموعة  البعد/المتغير
  )س(

 المجموعة
  )ص(

متوسطات
  الفروق 

ص  –س |
|  

دونيت
  سي

Dunnett 
C  

 ٭٨.٦١ ٭٭١ ٭٭٣  التحصيل 
 ٭٨.٣٤ ٭٭٢

 ٭١.٧٦ ١ ٣  مفاهيم

 ٭١.٧٩ ٢
 ٭١.٩٧ ١ ٣  تعميمات

 ٭١.٨٠ ٢
 ٭٣.١٩ ١ ٣  حل مسائل

 ٭٢.٩٧ ٢ 
 α(عنـــد مســـتوى الداللـــة  فـــرق المتوســـط دال إحصـــائيًا:  ٭ 

=٠.٠٠٥ .(  
ــى   : ١: ٭٭ ــة األول ــة التجريبي ــة : ٢ (CST-M)المجموع المجموع

  .المجموعة الضابطة: ٣ (5E's-M)التجريبية الثانية 
أن لمتغير التحصـيل فـي   ) ٦(يالحظ من الجدول 

الرياضيات وأبعاده الثالث مفـاهيم، وتعميمـات، وحـل    
ة المرتبطــة مســائل، آانــت جميــع المقارنــات الثنائيــ 

بــالمجموعتين التجــريبيتين مــع المجموعــة الضــابطة  
 α(ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة 

، ممــا يعنــي أن آــل مــن النمــوذج البنــائي )٠.٠٠٥=
، (5E's-M)والنمــوذج البنــائي الثـــاني    (CST-M)األول 

آانا األفضل فـي تحسـين أداء طـالب الصـف التاسـع      
ــًا وفــي آــل مــ   المفــاهيم، : نفــي الرياضــيات عموم

والتعميمــات، وحــل المســائل الرياضــية، وذلــك عنــد  
  . مقارنتهما مع الطريقة التقليدية

ــائيين   وللمقارنــــــة بــــــين النمــــــوذجين البنــــ
المســتخدمين فــي الدراســة، تــم اســتخدام اختبــار  

وبمــا أن اختبــار . للمقارنــات الثنائيــة Scheffeشــيفية 
أظهـر   Univariate ANOVAsتحليـل التباينـات األحاديـة    

أن متوسطات عالمات طالب الصف التاسع فـي ُبعـد   
الخوارزميــات غيــر دالــة إحصــائيًا، فقــد تــم اختبــار       
المقارنات الثنائية لعالمات طالب الصـف التاسـع فـي    
التحصــيل فــي الرياضــيات عمومــًا وفــي ثالثــة أبعــاد   

المفاهيم، التعميمات، وحل المسائل، والبالغة : هي
تحديـد أي مـن الطرائـق     بغـرض . أربع مقارنات ثنائيـة 

البنائيــة المســتخدمة أثــرت بقــوة أآبــر علــى أداء      
ــي     ــدي فــي التحصــيل ف ــار البع ــي االختب الطــالب ف

ــاد   ــد مـــن األبعـ ــل ُبعـ ــًا وفـــي آـ ــيات عمومـ : الرياضـ
ويبين الجدول . المفاهيم، التعميمات، وحل المسائل

ــار شــيفية  ) ٧( ــائج اختب ــات  Scheffeاآلتــي نت للمقارن
، علمــــًا أن مســــتوى الداللــــة الثنائيــــة المتعــــددة

 & ,Green, Salkind). ٠.٠١= αللمقارنـات الثنائيـة هـو    
Akey, 2000)   

للمقارنات  Scheffeشيفية  نتائج اختبار :)٧(جدول
الثنائية المتعددة موزعة حسب المجموعة في 
: التحصيل في الرياضيات عمومًا وفي األبعاد

  .مفاهيم، تعميمات، حل مسائل
اختبار   البعد/المتغير

  شيفية
Scheffe  

  المجموعة
  )س(

  المجموعة
  )ص(

متوسطات 
  الفروق

ص  –س|

مستوى 
  الداللة

|  

  ٠.٩٩٥  ٠.٢٧  ٭٭٢  ٭٭١    التحصيل
  ٠.٩٦٩  ٠.١٢  ٢  ١  مفاهيم

  ٠.٩٦٠  ٠.١٧  ٢  ١  تعميمات

  ٠.٩٧٧  ٠.٢٢  ٢  ١  حل مسائل

ــى  : : ١٭٭  ــة األول ــة التجريبي ــة : ٢ (CST-M)المجموع المجموع
   (5E's-M)نية التجريبية الثا

  ).٠.٠١= (αفرق المتوسط دال إحصائيًا عند مستوى الداللة  ٭ 
ــار شــيفية   ) ٧(يشــير الجــدول  ــائج اختب ــى نت إل

Scheffe  للمقارنــات الثنائيــة بــين متوســطات عالمــات
طالب الصـف التاسـع فـي التحصـيل فـي الرياضـيات       

مفاهيم، تعميمات، وحـل  : عمومًا وفي األبعاد الثالثة
ــات   ويظ. مســائل ــع المقارن هــر هــذا الجــدول أن جمي

الثنائية المرتبطـة بـالمجموعتين التجـريبيتين األولـى     
والثانيــة التــي ) CST-M(التــي درســت وفــق نمــوذج 

ــق نمــوذج   ــة   (5E's-M)درســت وف ــم تكــن ذات دالل ل
، فـي أي  )٠.٠١= α(إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    

ــًا وفــي أبعــاده    مــن التحصــيل فــي الرياضــيات عموم
ــثالث ــات، وحــل مســائل   :ال ــاهيم، وتعميم ــا . مف مم

يعنـــــي عـــــدم اخـــــتالف النمـــــوذجين البنـــــائيين 
المستخدمين في الدراسة عـن بعضـها فـي أثرهمـا     
فــي تحصــيل طــالب الصــف التاســع فــي الرياضــيات   

ــاد التحصـــيل الـــثالث   ــًا وفـــي آـــل مـــن أبعـ : عمومـ
ــية     ــائل الرياض ــل المس ــات، ح ــاهيم،، التعميم . المف

داء طـالب المجمـوعتين   ويمكن تفسير عدم اختالف أ
التجــريبيتين، علــى أســاس أن النمــوذجين البنــائيين 
ــوعتين،     ــاتين المجم ــدريس ه ــي ت المســتخدمين ف

مـن نمـوذج واحـد وهـو نمـوذج       اينحدران في أصليهم
الجـوهري مـع الطريقـة     ادورة التعلـّم، أمـا اختالفهمـ  

التقليديــــة، فــــيمكن تفســــيره علــــى أســــاس أن 
ــّم    االستراتيجيات البنائية تعط ي فرصـًا أفضـل للمتعل

للمشارآة الفاعلة في العمليـة التعليميـة التعلمّيـة،    
فقد تبين من خالل المالحظـات الصـفية للباحـث، أن    
ــل      ــو العم ــدفاعًا نح ــروا حماســًا وان ــد أظه الطــالب ق

  . للتعلـّم في آال النموذجين على السواء
ــتخدام   ــائج أن اسـ ــذه النتـ ويســـتخلص مـــن هـ

ــتر   ــة واس ــة البنائي ــي  الطريق اتيجيات دورة التعلـــّم ف
تدريس الرياضيات آان فّعاًال في زيادة تحصيل طـالب  
الصف التاسع في الرياضيات عمومًا بدرجـة أآبـر مـن    
استخدام الطريقة التقليدية، بغض النظر عن النموذج 
البنــائي المســتخدم ســواًء تكــون هــذا النمــوذج مــن 
ــه أن      ــذا آل ــن ه ــوار، ويتضــح م ــة أو خمســة أط أربع

ام النماذج البنائية آاستراتيجية تدريسية تعد استخد
ــّم مـن أجـل الفهـم وتحقيـق       واحدة من طرائق التعل
التعلـّم ذي المعنى من خالل ربـط المعرفـة الجديـدة    
ــربط    بالتعلـــّم الســابق ودور المتعلـــّم فــي عمليــة ال
هذه، وقيامـه ببنـاء معرفتـه الجديـدة بنفسـه، وذلـك       

لى المعرفة من عن طريق بذل الجهد في الحصول ع
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مصادرها المختلفـة بهـدف تحقيـق االتـزان المعرفـي      
  . لديه عند تعرضه إلى عدم إتزان في بنيته المعرفية

وأّن النظريــة البنائيــة فــي التعلـــّم ترآــز الجهــود  
ــّم، وفـي تحمـل الطالـب      على الطالب ال على المعل
ــى      ــه، والتشــجيع عل ــاء معارف ــه وبن مســؤولية تعّلم

تفاعل بالحوار والمناقشة لألفكـار  العمل الجماعي وال
مع اآلخرين، فضًال عن تـوفير المعّلـم للوقـت الكـافي     
والالزم لعملية بناء المتعلـّم لمعرفتـه، وتطبيـق هـذه    

وآـذلك  . المعرفة في مواقـف حقيقيـة ومهـام أصـيلة    
جعــل المعرفــة الرياضــية المكتســبة مجــاًال خصــبًا      

ــا المتعلـــّم فــ   ي لنمذجــة المشــكالت التــي يواجهه
حياته أو في العلوم األخرى، وبالنتيجة حلها والتغلب 

  . عليها
  :التوصيات

فــي ضــوء النتــائج التــي توصــلت إليهــا هــذه       
  :الدراسة فإن الباحثين يوصيان بما يأتي

اســتخدام معلمــي الرياضــيات ألفكــار البنائيــة      .١
  .واستراتيجيات دورة التعلـّم في تدريس طلبتهم

ـــّمي الرياضــيات علــى  .٢ اســتراتيجيات تــدريب معل
 .تدريسية مبنية وفقًا للمنظور البنائي

إجراء المزيد من الدراسات الختبار فعالية نمـاذج   .٣
ــاذج      ــائي آالنم ــّم البن ــاذج التعلـ ــن نم ــرى م أخ
المكونة من ثالثة أطوار في تحصيل الطلبـة فـي   

 .الرياضيات في المراحل التعليمية المختلفة
إجراء دراسـات مسـحية للكشـف عـن مسـتوى       .٤

ــ ــار    معرف ــيات ألفك ــي الرياض ــتخدام معلم ة واس
  .البنائية
  :المراجع

أثر استخدام نموذج ). ٢٠٠٠. (إسماعيل، محمد ربيع
التعلـّم البنائي في تدريس المفاهيم الرياضية 
على التحصيل وبقاء أثر التعلـّم والتفكير 
 .اإلبداعي لدى طلبة الصف األول اإلعدادي

مجلة البحث في التربية وعلم النفس، 
٣١٨ - ٢٩٤، ١٣.  

أثر استخدام دورة التعلـّم فـي  ). ١٩٩٦. (تمـّام، تّمام
تــدريس المفــاهيم العلمّيــة المتضــمنة بموضــوع 

مجلة آلية . الضوء لطلبة الصف األول اإلعـدادي 
  .٥٩٢-٥٦٥، ١٢. جامعة أسيوطالتربية، 
فعالية استخدام دورة ). ٢٠٠٣. (التودري، عوض

ية البنائية التعلـّم آنموذج من نماذج النظر
لتدريس حساب المثلثات في التحصيل 
والتفوق الدراسي لدى تالميذ المرحلة 

  من ٢٠٠٤آذار ، ١٦استخرج في  .الثانوية
http://www.geocitie’s.com/drawad1_rsesearchsnw1/abs
bhat.htm 

البنائية في عمليتي تعليم  ).٢٠٠٣. (داود، وديع
لثالث المؤتمر العربي ا. وتعلـّم الرياضيات

، حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلـّم
  .القاهرة

التعلـّم ). ٢٠٠٣. (زيتون، حسن وزيتون، آمال
 .والتدريس من منظور النظرية البنائية

  .عالم الكتب: القاهرة

تدريس العلوم من منظور ). ٢٠٠٠. (زيتون، آمال
المكتب العلمي للنشر : اإلسكندرية .البنائية
  . والتوزيع

فعاليــة إســتراتيجية قائمــة ). ٢٠٠٤. (خيريــة ســيف،
 على التعلـّم البنائي فـي تنميـة تحصـيل طـالب    

مجلـــة  .المرحلـــة المتوســـطة فـــي الهندســـة
، جامعـة البحـرين،   العلوم التربوية والنفسية

١٤٨ -١٢٣، ٥.  
علم النفس ). ١٩٩٩. (عدس، عبد الرحمن

  .دار الفكر: عمان  .نظرة معاصرة  -التربوي
القياس والتقويم في  ).٢٠٠٠( .عودة، أحمد

  .دار األمل للنشر: اربد . العملية التدريسية
أثر دورة التعلـّم ). ٢٠٠١. (الكيالني، فايزة

المعدلة على التحصيل في العلوم 
. لطالبات الصف األول الثانوي العلمي

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 
  . اربد، األردن

فاعلية طريقة  ).٢٠٠٤. (مصطفى، مصطفى
بنائية لتدريس الكيمياء في تنمية 
خوارزميات التفكير العلمي والتحصيل 
. لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن

جامعة عمان . رسالة دآتوراة غير منشورة
  .العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

  
). ٢٠٠٣. (المرآز الوطني لتنمية الموارد البشرية

ة األردن في الدراسة مستويات أداء طلب
الدولية الثالثة إعادة للرياضيات والعلوم 
في ضوء الموارد التعليمية والمدرسية 

   .المرآز: عمان). ١٠٧ ".(TIMSS-R"المتوافرة 
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 ٢٣٠-٢١٩، ٢٠٠٦، ٤، عدد ٢المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

٢١٩  

تقدير طلبة معلم صف اللغة اإلنجليزية في جامعة الطفيلة 
القراءة وممارستهم  استراتيجياتالتقنية لمدى وعيهم بأهمية 

  لها
  

  **سامي القطاونة و* خليل القطاونة 
  
  

 ٢/١٠/٢٠٠٦ تاريخ قبوله     ١٢/٣/٢٠٠٦ تاريخ تسلم البحث

ــة     :ملخــص ــاس وعــي طلب ــى قي ــة إل هــدفت الدراســة الحالي
للغـــة اإلنجليزيـــة بأهميـــة اســـتراتيجيات القـــراءة معلـــم صـــف ا

آمــا هــدفت الدراســة إلــى معرفــة العالقــة  ،  وممارســتهم لهــا
ــين  ــة بـ ــراءة   درجـ ــتراتيجيات القـ ــة اسـ ــيهم بأهميـ ــة وعـ ودرجـ

 ١٩٦ وقـــد تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن . هابممارســـت وعـــيهم
ــي         ــة ف ــة اإلنجليزي ــف اللغ ــم ص ــة معل ــن طلب ــة م ــا وطالب طالب

ــة التق ــذين أنهــوا دراســة مســاق مهــارات   جامعــة الطفيل نيــة ال
ــراءة ــان بتطــوير اســتبيان تكــون مــن    . الق ــام الباحث ــرة  ٣٩ق فق

 . األهمية ومجال الممارسةمجال : في مجالين
ــة    ــة أهميـ ــيهم بدرجـ ــون وعـ ــة يثمنـ ــائج أن الطلبـ ــرت النتـ أظهـ

بدرجة مرتفعة، ويمتد تثمينهم هذا ليشمل القراءة استراتيجيات 
وأنهم يمارسـونها  ، لهذه االستراتيجيات شعورهم بأهمية عالية 

آما أظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية قوية  .أيضا بدرجة مرتفعة
الكلمـات  (.وممارستها استراتيجيات القراءةبين الشعور بأهمية 

ــة ــراءة: المفتاحي ــراءة  ،الق ــي ، اســتراتيجيات الق ــم القرائ ، الفه
ــوعي باســتر    ــي، ال ــوعي القرائ ــي، ال اتيجيات االســتيعاب القرائ

  .)القراءة، الوعي باستراتيجيات الفهم القرائي
  
  
  
  
  

 : وأهمّيتهاخلفية الدراسة 
تعد القراءة من أهم فنون اللغة التي تحتاج إلـى  
الدراسة الواعية التي تتخذ المـنهج العلمـي أسـلوبا    
لها، لما تتمتع به من أهمية بالغة لإلنسـان المـتعلم   

. زه المكنــونصــية العلــم، ومفتــاح آنــ فــي امــتالك نا
وهي نافذة رئيسة يطل منها على المعرفة والثقافـة  

وتساعده أيضا  .، ويتصل عن طريقها بتراثهفي العالم
وتمتـاز القـراءة   .  في صقل شخصـيته، ونظرتـه لذاتـه   

عن بـاقي فـروع اللغـة بمالزمتهـا لإلنسـان المـتعلم       
عـامر،  (في المراحل التعليمية المختلفة ومـا بعـدها   

٢٠٠٠  .(  
أن القـراءة مجموعـة مـن    ) ١٩٩٨(طعيمـة   يرىو

العمليات المعقدة التي تتضـمن عـددا مـن المهـارات     
المرتبطة التي يصعب االآتفاء ببعضها أو الفصل بينها 

ينبغـي تنميـة مسـتويات القـراءة      ،عليهو .فصال دقيقا
  . جميعها
  
  
  

_____________________________________________
_  
  .، األردن، جامعة الطفيلة التقنيةيةآلية العلوم التربو *
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Abstract: The purpose of this study was to measure the extent to which 
the “English-Class Teacher” students at the Tafila Technical 
University assess their awareness of reading strategies. It also aimed 
to identify the relation between the degrees of “strategy importance” 
and “strategy use” from the students’ perspectives. The participants 
were 196 students who had finished the "Reading Skills" course in 
their study plan. A 39-item questionnaire was developed for 
measuring the student's awareness. Reading strategy awareness 
included strategy importance and strategy use for this purpose.  
The results of this study revealed that the participants rated their 
reading strategy awareness as high; the students reported "high" 
degrees of “strategy importance” and “strategy use”.  The results 
also revealed a significant positive correlation between "strategy 
importance" and "strategy use" from the student's 
perspective.(Keywords: Reading, Reading strategies, Reading 
comprehension, Reading awareness, Reading strategy awareness, 
Awareness of reading strategies, Awareness of reading 
comprehension strategies). 

  
  
  

ــر ال تقــل عــن مســتويات   تعــد و القــراءة عمليــة تفكي
التفكير التي يستخدمها آاتب الـنص المقـروء، ففـي    
آال األمرين هنـاك توظيـف لعمليـات التنظـيم والفهـم      
والتحليـــل والترآيـــب والتقـــويم، وحـــل المشـــكالت، 
ــة البيانــات، والنقــد،      ــاء، واالســتدالل، ومقارن واالنتق

  .والتعميم واالستنتاجوالربط 
د الفهـم القرائـي الجـوهر الحقيقـي لعمليـة      ويع

القــراءة، والعمليــة الكبــرى التــي تتمحــور حولهــا آــل 
فالفهم هو ذروة مهـارات القـراءة،    . العمليات األخرى

وأساس عمليات القراءة جميعهـا، فـاالنطالق والـبطء    
في القراءة يتوقف على فهم القارئ لما يقـرأ، بـل إن   

لــى فنــون الفهــم عامــل أساســي فــي الســيطرة ع 
  ). ١٩٩٣حنا والناصر، (اللغة آلها 

أن الفهـم القرائـي عمليـة    ) ٢٠٠٠(يذآر يونس و
مرآبة معقدة تتضمن عمليـات عقليـة مختلفـة، آمـا     
تتضمن عمليـة ربـط المعلومـات التـي يكشـف عنهـا       
النص المقروء بخبرات القارئ السابقة، وبذلك يصعب 
 وصف المرء نفسه بأنه قارئ ماهر ما لـم يمعـن فـي   
التفكير بموضوع القراءة، وتحليل العالقات التـي تـربط   
بــين أجزائــه المختلفــة، ومــزج األفكــار التــي يطرحهــا 
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آاتب النص بما لديه من معارف سـابقة عـن موضـوع    
  .النص ويقارنها بما تعلمه من قبل

وفي إطار الحديث عن مستويات الفهم القرائـي  
 Ausubel, Novak and)يقسمه أوزبل ونوفاك وهانسين 

Hanesian, 1978)  المســتوى : إلــى ثالثــة مســتويات
ــه فــي     ــه المــتعلم علــى ذاآرت الحرفــي، ويعتمــد في
تحصيل الحقائق والمفاهيم والمعلومات الـواردة فـي   

معرفة معـاني الكلمـات، وتحديـد    : النص المقروء مثل
الفكرة العامة للموضـوع واسـتخراج معلومـات معينـة     

ــوم ،   ــداول والرسـ ــكال والجـ ــتوى مـــن األشـ والمسـ
ويرآز فيه المتعلم علـى معرفـة مـا بـين     : التفسيري

االســتنتاج والمقارنــة  : الســطور واالســتنباط، مثــل  
والتمييز بين األفكـار التـي اشـتمل عليهـا الموضـوع،      

وهنا يهتم القارئ فـي معرفـة   : والمستوى التقويمي
تحديد هـدف الكاتـب والتمييـز    : ما وراء السطور، مثل
وإصدار حكم علـى رأي الكاتـب،   بين الحقيقة والرأي 

  .وتقويم الحجج التي ساقها الكاتب لتأآيد موقفه
يشير األدب التربوي الحديث في نظرته للقراءة و

ــق – ــدالي رأي وف ــوجهين   (El-Daly, 1997) ال ــى ت إل
التوجه األول ويعتني بفهم طبيعـة القـراءة مـن    : هما

خالل بناء تصورات حول العمليات التـي تجـري داخـل    
رئ أثناء عملية القـراءة ألن ذلـك يسـاعدنا علـى     القا

فهــم مــا يقــوم بــه القــارئ أثنــاء عمليــة القــراءة، أمــا 
التوجه الثاني فيعتني بالتحول في اهتمام البـاحثين  
إلى تحديد االستراتيجيات التـي يسـتخدمها القـارئ    
فــي قراءتــه للنصــوص المختلفــة بــدال مــن ترآيــزهم  

   .(Serag, 2000)على القراءة آمضمون أو آمنتج 
وقد أآدت العديد مـن االهتمامـات التربويـة فـي     
اآلونة األخيرة علـى ضـرورة اسـتخدام اسـتراتيجيات     
تعمل على تحسين مستويات الفهـم القرائـي لـدى    
ــتراتيجيات ،     ــذه االسـ ــم هـ ــن أهـ ــين ، ومـ المتعلمـ
ــتراتيجيات المعرفيــــة ، وفــــوق المعرفيــــة ،     االســ

ــة   ــة أو الوجداني  ,O'Malley and Chamot)واالجتماعي
1990).  

 يــرى أومــاللي وشــاموتهــذا التقســيم،  ووفــق
(O'Malley and Chamot, 1990)    أن االسـتراتيجيات فـوق

المعرفية تهـتم بـإدارة عمليـة القـراءة والـتعلم، مثـل       
ترآيز االنتباه انتقائيا على جزء معين فـي الـنص دون   
غيره حسب الهـدف مـن القـراءة، والتخطـيط لعمليـة      

مراقبـة الفهـم، وتقـويم مـا تـم تعلمـه، أمـا        القراءة، و
االستراتيجيات المعرفية فتعتني بتحليـل الـنص مثـل    
إعــادة القــراءة، وتنظــيم عمليــة القــراءة، والتلخــيص،  
والتخيل، والتفسير، ثم االستراتيجيات االجتماعية أو 
الوجدانية التـي تعتنـي بالتفاعـل مـا بـين المـتعلم و       

ــاون   ــل التع ــع اآلخــرين لحــل  العمــل (اآلخــرين، مث م
ــة  ــذات  )مشــكلة معين ــع ال .  ، والمناقشــة، والحــوار م

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه االســتراتيجيات قــد      
تتداخل مع بعضها البعض لدرجة يتعـذر الفصـل بينهـا    

  .  (O'Malley and Chamot, 1990)فصال دقيقا 
علــى أنهــا  اءةالقــر اســتراتيجيةويمكــن تعريــف 

ــاء  مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تر  شــد الطلبــة أثن

، فعلـى سـبيل   (National Reading Panel, 2004)القراءة 
عندما يبدأ الطالـب قـراءة نـص معـّين، يمكـن       :لالمثا

تدريبه على صياغة أسئلة حول آل فقرة من فقـرات  
، ألن مثل هذا اإلجراء آله النص، ومن ثم على النص

مــن شــأنه أن يســاعد الطالــب علــى معالجــة الــنص 
 ,Rubin) روبـن  ويعرفهـا .  غير تلقينيـة معالجة نشطة 

على أنهـا مجموعـة اإلجـراءات التـي تسـاهم       (1987
ــأثيرا    ــؤثر ت فــي تطــوير النظــام اللغــوي عنــد الفــرد وت

ــه   ــة تعلمــ ــي عمليــ ــرا فــ ــا.  مباشــ ــاللي  أمــ أومــ
فيعرفـــا  (O'Malley and Chamot, 1990)وشـــاموت

ــر أو      ــات تفكي ــا عملي ــى أنه ــراءة عل ــتراتيجية الق اس
يقوم بها الفرد لـتعلم معلومـة مـا، أو     سلوآات خاصة

  .  فهمها، أو االحتفاظ بها
ــة   ــات المتعلقـ ــذه التعريفـ ــة لهـ ــرة متفحصـ ونظـ
ــوم      ــد مفه ــن تحدي ــا م ــراءة تمكنن ــتراتيجيات الق باس

هـي خطـوات   : استراتيجية القراءة على النحو اآلتـي 
تفكير أو إجـراءات سـلوآية واعيـة، يقـوم بهـا القـارئ       

لتحسـين فهمـه للـنص    عادة عن سـابق نيـة وقصـد    
فهمـــا يســـهل عليـــه عمليـــة تخـــزين المعرفـــة،      
واســتخدامها، واســترجاعها باالعتمــاد علــى خبراتــه 

  . السابقة
ــة هــذه   فــي أنهــا االســتراتيجيات وتكمــن أهمي

المتعلمين في توجيه أنفسهم أثنـاء القـراءة،   تساعد 
على استيعاب الـنص والـتعّلم باالعتمـاد     همتساعدو

المعلمــين علــى ا تســاعد هــعلــى أنفســهم، آمــا أن
على آسر وتطوير إجراءات تعليمية واضحة ومتتابعة، 

فـي عمليـة    االندماججمود الطلبة وتشجيعهم على 
. (Oxford, 1990) التعلم بشـكل أآثـر نشـاطا وفاعليـة    

 (Norvele, 2003)نورفــل وتؤآــد هــذه النتيجــة دراســة 
هدفت إلى قياس الوعي باستراتيجيات القراءة  التي
 Modern English)فـي مسـاق    طالبا مسجال ٢٥عند 

for Baltic Adults)      مــن وجهــة نظــرهم قبــل وبعــد
ــن      ــة مـ ــى مجموعـ ــر علـ ــكل مباشـ ــدريبهم بشـ تـ

 إذ. استراتيجيات القراءة عن بعد في اللغة اإلنجليزية
بينت الدراسة أن الـتعلم عـن بعـد مفيـد فـي تطـوير       

) الدراسـة (استراتيجيات مثل تحديد مصـادر المعرفـة   
. تخدام السـياق العـام السـتيعاب معـاني الـنص     واس

آما آشفت الدراسة عن األثر اإليجـابي للـتعلم عـن    
 .بعد في وعي الطلبة باستراتيجيات القراءة

وفـــي الســـياق، يتـــأثر اهتمـــام المـــتعلم فـــي 
 اآسـفورد االستراتيجية وممارسته لهـا حسـبما أورد   

(Oxford, 1990)  درجـة وعيـه بهـذه    : بعوامل عدة منهـا
ــتعلم،   اال ــي الـ ــلوبه فـ ــره، وأسـ ــتراتيجيات، وعمـ سـ

وخصائص شخصيته، ودافعيتـه، وهدفـه مـن القـراءة،     
  . إضافة إلى متطلبات النص المقروء

 Cox and)آــوآس وجثــري وقــد جــاءت دراســة 
Guthrie, 2001) عدة عوامل تمكننا مـن التنبـؤ بمقـدار    ب

، وهــي الدافعيــة، واســتخدام اســتراتيجيات   القــراءة
ولتحديـد أثـر   . تحصيل السابق في القـراءة القراءة، وال

هذه العوامـل، أعـد الباحثـان اسـتبانة واختبـار قـراءة       
طالبا في الصـفوف مـن الثالـث     ٢٥١وطبقاهما على 



  و القطاونه لقطاونها

 

ــامس  ــى الخ ــراءة    . وحت ــدار الق ــائج أن مق ــت النت بين
للتســلية يمكــن التنبــؤ بــه بواســطة دافعيــة الطلبــة  

تخدام للقراءة مع ضبط العوامل األخرى إحصـائيا باسـ  
وفي المقابـل، يمكـن التنبـؤ    . تحليل االنحدار المتعدد

بمقــدار القــراءة لغــرض الدراســة بواســطة ممارســة  
آما . استراتيجيات القراءة مع ضبط المتغيرات األخرى

توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن مقدار القـراءة  
ــعف    ــراءة وضـ ــة للقـ ــة الطلبـ ــعف دافعيـ ــاوي ضـ يسـ

رفيـة، وهـذه النتيجـة    استخدامهم السـتراتيجيات مع 
تتفق مع وجهة النظر التـي تقـول أن عمليـة القـراءة     

  .هي عملية نمائية تطورية
تشير أدبيات تعليم القـراءة إلـى أن المعلمـين    و 

ال يعطــون إال قلــيال مــن الوقــت لتعلــيم اســتراتيجيات 
ــاراتهم     ــا فــي اختب ــزون عليه ــراءة رغــم أنهــم يرآ الق

(Durkin, 1979)دبيات إلى أنه حتى ، آما تشير تلك األ
آــان تعلــيم القــراءة يرآــز علــى مضــمون  ١٩٧٠عــام 

النص وليس على اسـتراتيجيات قراءتـه قـراءة واعيـة     
(Rosenshine and Meister, 1994)   ــيم ــى أن تعلـ علـ

ــي     ــر إال فـ ــم يظهـ ــراءة لـ ــتراتيجيات القـ ــراسـ  أواخـ
 (Markman, 1981)ويكـاد يكـون مارآمـان     السبعينيات،

الفهـــــم مراقبـــــة  أول مـــــن اســـــتخدم مصـــــطلح
(Comprehension  monitoring) .  

ويؤآد هذه النتيجة الواقـع التربـوي ، فقـد الحـظ     
عدم قدرة التالميـذ علـى تلخـيص    ) ١٩٩٥( عبدالقادر

) ١٩٩٥(معنــى مــا يقرءونــه ، ويؤيــده فــي ذلــك نصــر 
ــم       ــة ل ــي المدرســة العربي ــة ف ــاد أن الطلب ــذي أف ال

اءة رغـم  يتمكنوا حتى اآلن من اآتساب مهارات القـر 
أهمية مهارات القراءة فـي تنميـة التفكيـر وتحسـين     

أمـا شـحاته   . قدرة الـدماغ علـى معالجـة المعلومـات    
من المدرسين يؤدون % ٧٥فقد أآد أن ) ٨٣: ١٩٩٧(

درس القراءة بـتالوة عنـوان الموضـوع، وقراءتـه قـراءة      
جوهرية نموذجية ، ثـم يتنـاوب الطلبـة فـي القـراءة،      

ــض الشــ    ــك بع ــل ذل ــد يتخل ــردات  وق ــبعض المف رح ل
اللغويــة، أو عــرض الفكــرة الرئيســة ، ممــا أدى إلــى  

مــن الطلبــة فــي   % ٢واقــع خطيــر ال يتجــاوز فيــه    
ــى    ــول علـ ــطة الحصـ ــة المتوسـ ــي % ٧٠المرحلـ فـ

  .اختبارات مهارات القراءة الناقدة
وقد أدى اهتمام الباحثين فيما يعرفه القراء عـن  

ــار اســتراتيجيات إجرا   ــى ابتك ــي إل ــو المعرف ــة النم ئي
تؤآـد لجنـة   ف. لتحسين فهم الطـالب للـنص المقـروء   

علـى    (National Reading Panel, 2004)القراءة القوميـة  
خالل األربعين سنة الماضـية قـد مـّر     الفهمأن تعليم 

  : التاليفي ثالث مراحل هي على النحو 
واحــدة،  اســتراتيجيةتعلــيم   :األولــى المرحلــة

مـين علـى   وتمّيزت هذه المرحلـة بتـدريب المعل  
مراقبـة   اسـتراتيجية استراتيجيات محدودة مثـل  

، أو استخراج الفكرة الرئيسـة مـن الـنص،    الفهم
ــدرة       ــن ق ــد م ــو التأآ ــك ه ــن وراء ذل ــدف م واله
ــم إحــدى االســتراتيجيات    المتعلمــين علــى تعل

  . واستخدامها أثناء القراءة

ــيم :المرحلــة الثانيــة ــة،  تعل االســتراتيجيات بفعالّي
ة فــي فحــص مــدى تعلــم اهتمــت هــذه المرحلــ

الطلبة لبعض االستراتيجيات ومـا إذا آانـت مثـل    
ــادة    ــؤدي إلــى زي الفهــم هــذه االســتراتيجيات ت

  . القرائي أم ال
ــة  ــةالمرحلـــ ــيم: الثالثـــ ــة مـــــن  تعلـــ مجموعـــ

االستراتيجيات في آن واحد، وفي هذه المرحلة 
الطلبـة   فهـم اهتم البـاحثون بفحـص مـدى تـأثر     

واحدة في الوقت  ةاستراتيجيبتعليمهم أآثر من 
نفسه، وقد أّدت هذه المرحلة إلى نشوء حرآـة  

ــدريب  المعلمــين علــى اســتراتيجيات  ) إعــداد(ت
التعلـــيم فـــي مواقـــف تعليميـــة حقيقيـــة غيـــر  

 . مصطنعة
ثالثـة   (Mier, 1984)مـاير  وفي ذات السياق حـدد  
ــيم اســتراتيجيات   ــاد لتعل ــا  الفهــمأبع القرائــي تعليم

  : هينهجّيا من قبل المعلمين وم
حّث الطلبة على إدراك العمليات المعرفية التـي   .١

 .تدور داخلهم أثناء القراءة
تعلــــيم االســــتراتيجيات بالقــــدوة الحســــنة أو  .٢

النمذجة لتشجيع الطلبة علـى الحـذو حـذوهم،    
خاصة إذا ما بين المعلمين أهميتها في الوصـول  

  .إلى فهم حقيقي وسريع لقراءة النص
ن حــــث الطلبــــة علــــى ممارســــة عــــدد مــــ  .٣

ــة القرائــي لتحقيــق  الفهــماســتراتيجيات  عملي
ــا االســتراتيجيات باســتقاللية  اآتســاب ، وإتقانه

 . عن المعلم واآلخرين
 ;Pressely et al, 1989)ويتفــق معظــم البــاحثين 

Rosenshine and Miester, 1994; Palinscar and Brown, 
نتيجــة عامــة مفادهــا أنــه عنــدما نــدّرب  علــى (1984

راتيجيات معرفية في القراءة، فإنهم الطلبة على است
يبدون نجاحا ملحوظا على مقـاييس الفهـم القرائـي    
ــر    ــديا غي ــذين تلقــوا تعليمــا تقلي ــة بنظــرائهم ال مقارن

  .  مبني على تعليم استراتيجيات معرفية محددة
التـــي  (Serag, 2000) ســـراج ففـــي دراســـة 

ــا أثــــر التــــدريب المبنــــي علــــى   استقصــــت فيهــ
م غير المباشر في صقل مهـارات  استراتيجيات التعلي

ــدى    ــي ل ــوعي القرائ ــي وال ــم القرائ ــا،  ٧٥ الفه طالب
ــار آشــفت النتــائج وجــود فــروق معنويــة   علــى اختب

بين متوسـطات مجمـوعتي الدراسـة    الفهم القرائي 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة التــي درســت بطريقــة  
. التدريب المبني على االستراتيجيات غير المباشـرة 

ــت النتــ  ــد بين ــوعي   وق ــات ال ــى درج ــا أن أعل ائج أيض
ــيب     ــن نصـــ ــت مـــ ــراءة آانـــ ــتراتيجيات القـــ باســـ

" التعاون مع األقـران "االستراتيجيات االجتماعية مثل 
ــات"و ــدوين المالحظـ ــئلة"، و "تـ ــارة األسـ ــا "وإثـ ، أمـ

تحمل المخـاطرة  "االستراتيجيات فوق المعرفية مثل 
فقد نالـت أقـل درجـات    " التقويم الذاتي"، و"الحكيمة
حسب مقياس الوعي الذي تألف من خمـس  الوعي 

).  ، وســؤال مفتــوح واحــد)موضــوعية(فقــرات مغلقــة 
وتؤآد هذه النتيجة ضعف ترآيـز تعلـيم القـراءة علـى     
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االستراتيجيات فوق المعرفية، وضـعف الطلبـة بـإدارة    
  .عملية القراءة والتعلم لديهم

التـي   (Kaddoumi, 1995)وفـي دراسـة القـدومي    
راتيجيات الفهم القرائـي عنـد   هدفت إلى تحديد است

الطلبــة ضــعاف التحصــيل فــي اللغــة اإلنجليزيــة فــي 
المرحلة الثانوية فـي األردن، وتحديـد فيمـا إذا آانـت     
هذه االستراتيجيات تختلـف مـا بيـنهم وبـين أقـرانهم      
ــر   ــائج أن أآثــ ــيل، آشــــفت النتــ مرتفعــــي التحصــ
االستراتيجيات شيوعا عند الطلبـة ضـعاف ومرتفعـي    

تكرار القراءة، والترجمة، والسؤال عن : التحصيل هي
. معـــاني الكلمـــات، واســـتخدام المعرفـــة الســـابقة

التفكيـر  "واقترحت الباحثة، التـي اسـتخدمت طريـق    
مسـبوقة باختبـار قـراءة لجمـع البيانـات،      " بصوت عال

إثارة الوعي عند المعلمين حول استراتيجيات القراءة 
لمعلمـين  وتعليمها لطلبتهم من خالل بـرامج إعـداد ا  

التــي ينبغــي أن تتضــمن تــدريبا علــى اســتراتيجيات 
القراءة وتحسين اتجاهـاتهم نحـو القـراءة فـي اللغـة      

  .اإلنجليزية
ولكي يمكن تحقيق مثل هذه النتيجة العامة، ال 
بد من تحقيق الوعي عند الطلبة بأهميـة مثـل هـذه    
ــي      ــا ف ــم تطبيقه ــي يتســنى له ــتراتيجيات لك االس

ير زائفة، خاصة وأن آثيرا من مواقف قرائية طبيعية غ
ــذه   ــتخدم هـــ ــد أن الطالـــــب يســـ ــاث تؤآـــ األبحـــ
االستراتيجيات أآثر آلما زادت أهميتها بالنسـبة لـه،   
ومــن هنــا فــإن وعــي الطلبــة باســتراتيجيات القــراءة  
يتكــون مــن بعــدين بــارزين همــا الشــعور بأهميــة       

، وتكرار استخدامها فـي مواقـف قرائيـة    االستراتيجية
  . نفسهعلى  مناسبة اعتمادا

ــوعي   و ــوم ال ــل مناقشــة مفه  باســتراتيجياتقب
والمهـارة   االستراتيجيةال بد من التفريق بين  القراءة،

 (Bensoussan, 1998:242) يقول بنسوسن .  ةفي القراء
إن االستراتيجيات هي خطط أساسـية مرنـة واعيـة    "

يتبعهــا القــارئ فــي عــدد مــن المهــام القرائيــة، أمــا  
روتينيـة تلقائيـة    تسـلوآيا عن  المهارات فهي عبارة

يف ويضــ.  "تشــكل الســلوك العــام لهــم أثنــاء القــراءة
الفروق التاليـة بـين    (Bensoussan, 1998:242)بنسوسن

اســتراتيجيات ومهــارات القــراءة مــن خــالل مراجعتــه  
  :لألدب ذي الصلة بهذا الموضوع

قصدية بينما المهارة  االستراتيجيةغالبا ما تكون  .١
تتوفر لـدى القـارئ نيـة مسـبقة      تلقائية، أي أنه

فــي اعتمــاد أســلوب معــين فــي حــل مشــكلة  
معينة أو طرح تساؤل أو تلخيص جـزء مـن الـنص    
بحثا عـن مزيـد مـن الفهـم، أمـا المهـارة فتـأتي        
تلقائيــة وال يحمــل هنــا القــارئ أي نيــة أو توجــه 
لحل المشكلة أو فهم النص، وهذا يميـز القـارئ   

  . الواعي من القارئ العادي
سـببية أي أنهـا تـربط بـين      االستراتيجيةأن  آما .٢

ــرتبط     ــا ت ــارات فربم ــا المه الســبب والنتيجــة، أم
ــره    ــر مــن غي ــي أآث ــذآر القرائ .  باالســتظهار والت

وهــــذا يعنــــي أن القــــارئ المــــدرب علــــى     
استراتيجيات القراءة يحمـل وعيـا عـن العالقـات     

التي تربط بين أجزاء الـنص، أمـا القـارئ العـادي     
هتمامـه بتـذآر مـا آشـف عنـه      فغالبا ما يكـون ا 

النص من حقـائق ومفـاهيم دون معالجـة للـنص     
اعتمادا على معرفته السابقة عن النص وثقافته 

  . الخاصة حول ما أورد آاتب النص من آراء
مرنـــة وقابلـــة للتعـــديل حســـب  االســـتراتيجية .٣

الموقــف القرائــي، أمــا المهــارة فتتســم بصــعوبة 
ب علــى وهــذا يعنــي أن القــارئ المــدر. التعــديل

استراتيجيات القراءة يعي أي اإلجراءات الواجـب  
اتخاذهــا لمواجهــة مشــكلة معينــة فــي الــنص،  
ويراقــب هــذا اإلجــراء فيمــا إذا آــان هــذا اإلجــراء 
مناسبا ومجديا أم ال، ويقوم بعملية تعـديل هـذا   
اإلجراء حسب الموقف، أمـا القـارئ العـادي فـال     
يحمل مثل هذا الوعي ويجد صعوبة فـي تعـديل   
ــا أشــكله الموقــف داخــل     ــه إذا م ــاد علي ــا اعت م

  .النص
بوعي القارئ بمـا يقـوم بـه     االستراتيجيةتوحي  .٤

ممـا يـؤدي   من عمليـات معرفيـة وفـوق معرفيـة     
تجميــع المفــردات (إلــى تنظــيم عمليــة القــراءة  

والمفاهيم وتصنيفها حسب خصائصها أو معـايير  
وتصحيح مسارها، أمـا المهـارة فتـوحي    ) محددة

 . ون النص أآثر من أي شيء آخربتحصيل مضم
يمكــن تصــنيف اتجاهــات الــوعي القرائــي فــي  و

  : األدب القرائي إلى اتجاهين أساسيين هما
وهو الوعي بالصعوبات التي يواجههـا   :االتجاه األول

ــاء عمليــة القــراءة فــي اللغــة األم أو    القــارئ أثن
ــة  ــة الثاني ــون     . اللغ ــل اندرس ــون عم ــاد يك ويك

أصـدق   (Anderson and Pearson, 1984)وبيرسـون  
لقد حدد هذان الباحثان .  على هذا االتجاه مثاال

ــعاف أثنــاء       ــراء الض ــا الق ــاآل يواجهه ــة مش ثالث
ــتهم األم وهــي    ــي لغ ــراءتهم لنصــوص ف ) ١: (ق

المقـروء،  النقص فـي معرفـة القـراء حـول الـنص      
المخططــات (واســتخدام المعرفــة الســابقة  )٢(

ــة ــكل ) الذهنيـــ ــاطئ،بشـــ عمـــــل و) ٣( خـــ
ــ   وقــــد أضــــاف بنسوســــن    .  تنتاجاتاســ

(Bensaoussan, 1998)   ــادر ــدرين مــــن مصــ مصــ
ــراء فــي ســياق    المشــكالت التــي يواجههــا الق

ــا   ــة هم ــة األجنبي ــراءة باللغ ــة  : الق ضــعف الكفاي
االختالف الثقافي بـين  و  اللغوية في اللغة األم ،

جّو النص الذي قصده الكاتب ومـا يعرفـه القـارئ    
  .  مسبقا عن النص

االتجاه مـا قـام    امثلة العملية على هذوأفضل األ
ــك  ــه ميهولي ــدما صــمم مقياســا   (Miholic,1994) ب عن

للوعي القرائي اعتمد فيـه علـى مـدى تقـدير عينـة      
الدراســة للصــعوبات التــي تــواجههم أثنــاء انخــراطهم 
في عمليـة قـراءة الـنص وطريقـة التغلـب علـى آـل        

وقد تـألف المقيـاس مـن عشـر فقـرات      .  اواحدة منه
على افتراض أن مثل هذه الصـعوبات يسـتطيع    بنيت

أن يتغلب عليها القراء أثناء عمليـة القـراءة فـي أآثـر     
ماذا يفعل القـارئ  :  فعلى سبيل المثال.  ةمن طريق

عندما يواجه آلمة غريبة أو غير مألوفـة فـي الـنص؟    



  و القطاونه لقطاونها

 

بعض القراء يحاولون تخمين معنـى تلـك الكلمـة مـن     
جـأ بعضـهم إلـى    خالل السياق التـي وردت فيـه، ويل  

مصــدر خــارجي مثــل المعجــم أو شــخص مخــتص      
لمعرفة معنى تلك الكلمة، في حين يتجاهل الـبعض  
اآلخر الكلمة تماما ويسـتمر فـي القـراءة لمزيـد مـن      

  .  االستيضاح
فيعتنــي باالســتراتيجيات الفّعالــة  :االتجــاه الثــاني

التـــي يســـتخدمها القـــراء المهـــرة مـــن خـــالل 
و اإلدارة الذاتية لعمليـة  مقاييس التقدير الذاتي أ

  .  القراءة
ــيوري     ــاري و ش ــاس مخت ــون مقي ــن أن يك ويمك

(Mokhtari and Sheorey, 2002)  ــاس ســكرو   ومقي
ــرز   (Schraw and Dennison, 1994) ودينســون مــن أب

وتتعامـل هـذه المقـاييس    .  األمثلة على هذا االتجاه
مــع أهميــة تقيــيم القــراء لمعــرفتهم االســتراتيجيات  

يستخدمها القراء المهرة ومـدى قـدرتهم علـى    التي 
وتشير الدراسات في هذا الجانب إلـى  .  ااستخدامه

أن القــراء األآثــر وعيــا بقــدراتهم القرائيــة هــم األآثــر 
ــالي هــم األفضــل أداًء مــن    تخطيطــا لقــراءتهم، وبالت

 Rivers 2001; Schraw and)أقرانهم األقل مهـارة ووعيـا   
Dennison, 1994)   ــا تشــي ــاري و  ، آم ر دراســة مخت

إلـى أن مجـرد     (Mokhtari and Sheorey, 2002)شيوري 
يسـاعدهم   ةاستخدام القـراء لهـذه األدوات التقييميـ   

في الحصول على اسـتراتيجيات جديـدة، ممـا يـؤدي     
في النهايـة إلـى تحسـين العمليـات فـوق المعرفيـة       

  .  لديهم
 بتطبيـــق (Daley, 2002) دالـــي وقـــد قامـــت 
لمسـاعدة طلبتهـا   ائط المفاهيميـة  استراتيجية الخـر 

في زيادة وعيهم بالعمليات التي تجري داخلهم أثناء 
فقد استخدم  (Kuiper, 2002)  عملية القراءة، أما آويبر

 (Self-regulation)التنظـيم الـذاتي   تـدعى   استراتيجية
في تحسين وعـيهم   المساعدة  طلبة التمريض لديه

أدائهــم  باالســتراتيجيات فــوق المعرفيــة وتحســين   
  .  العملي

أثـر  ) ٢٠٠٣( وبينت نتائج دراسـة عـوض وسـعيد   
ــتراتيجيتين ــرفيتين  إس ــوق مع ــا ف اســتراتيجية : هم

(Previewing, Questioning, Reading, Reflecting, 
Reciting, and Reviewing (PQ4R))   واسـتراتيجية مــاذا

 now, K(What Iأعرف، وما أريد أن أعرف، وما تعلمـت  
earned (KWL))L, and what I Wo knowhat I want t   فـي

ــات   ٤٦ لالقرائــي الفهــم تحســين  ــة مــن طالب طالب
أعـد  .  الصف األول الثانوي في جمهورية مصر العربية

اختبار الفهـم القرائـي،   : هي الباحثان ثالثة مقاييس
ــوين  ــاس تك ــوعي  األســئلة،  ومقي ــاس ال ــذه ومقي به
ت إلـى  قامت الباحثة بتقسيم الطالبا. االستراتيجيات

مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، درست المجموعـة  
التجريبيـــة بواســـطة اإلســـتراتيجيتين المقتـــرحتين، 
والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتياديـة فـي تعلـيم    

بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية .  القراءة
بين المجموعتين لصـالح المجموعـة التجريبيـة التـي     

ــتراتيجيين  فـــوق المعـــرفيتين علـــى تعلمـــت باالسـ

وهــذا . المقــاييس الثالثــة المعــدة ألغــراض الدراســة
  . يؤآد أهمية الوعي القرائي عند القراء

 Anderson and) وبيرســون ويضــيف اندرســون  
Pearson, 1984)  مجرد  االستراتيجية  ليستأن القراءة

التـي سيسـتخدمها،    االسـتراتيجية أن يعرف القارئ 
فها بنجـاح، وآيـف ينسـق    بل أن يعرف أيضا آيف يوظ

ــراء   .  ةاســتخدامها مــع غيرهــا مــن اســتراتيجيات الق
ال تتطلب معرفـة   االستراتيجيةوهذا يعني أن القراءة 

وآيفيـة اسـتخدامها فقـط،     االستراتيجيةحول ماهية 
مجموعــة االســتراتيجيات تطبيقــا  آيفيــة تطبيــقبــل 

  . منهجيا
ــول و ــن يقـ ــدف  إن  (Jansen, 2000)جانسـ الهـ

مـن التعلـيم هـو زيـادة وعـي المتعلمـين       األساسي 
باســتراتيجيات القــراءة وإتاحــة الفرصــة لهــم النتقــاء   
االســــتراتيجيات المناســــبة لتحقيــــق أهــــدافهم    
ــب أن يــوفر المنهــاج       ــة، وفــي المقابــل يج التعليمي
التعليمـــي خمســـة عناصـــر لتمكـــين القـــارئ مـــن  

 : هتحسين قراءت
ــي      .١ ــا هـ ــة مـ ــمن مناقشـ ــر يتضـ ــيم مباشـ تعلـ

القــراءة، ومتــى تســتخدم، وآيــف  اســتراتيجيات
  . تستخدم

  . االستراتيجيةللمعلم نمذجة  منهاج يتيح .٢
ــيح  .٣ ــاج يت ــة   ل منه ــراءة الجهوري ــة الق ــة فرص لطلب

ــى     ــدريب علـ ــاء التـ ــال أثنـ ــوت عـ ــر بصـ والتفكيـ
  . االستراتيجية

ــتراتيجيات  .٤ ــفية لالســ ــة صــ ــفها، ( مناقشــ وصــ
  ). وخطوات تطبيقها، وتقييم فعاليتها

 .وعةالتطبيق على نصوص متن .٥
وعلـــى الـــرغم مـــن أّن الـــوعي باســـتراتيجيات 
القراءة بالنسبة لمتعلمـي اللغـة األجنبيـة مـن أهـم      
ــا وممارســتها، إال أن    ــيهم تعلمه ــي عل ــارات الت المه
األدب التربوي في هذا المجال قليل جدا فـي مجـال   

ومـن  .  تعليم اللغة اإلنجليزيـة آلغـة ثانيـة أو أجنبيـة    
ا المجـال دراســة  الدراسـات الملفتـة للنظـر فــي هـذ    

هـدفت إلـى المقارنـة     التـي   (Jansen, 2000) جانسـن 
بين االسـتراتيجيات التـي يسـتخدمها متعلمـو اللغـة      

 ) English as a Second Language اإلنجليزية آلغة ثانيـة 
ESL) اللغة اإلنجليزية آلغـة أجنبيـة    ومتعلموEnglish 

as a Foreign Language( EFL))   ــذه ــاءت ه ــد ج ، وق
اسة بنتيجة مفادها أن متعلمي اللغة اإلنجليزيـة  الدر

آلغة ثانية يتفوقون على متعلميها آلغة أجنبيـة مـن   
ــي    ــبة فـ ــتراتيجيات المناسـ ــتخدام االسـ ــث اسـ حيـ

وقد تم تفسير النتـائج بطريقـة ملفتـة أيضـا     .  القراءة
 :وعلى النحو التالي

o       أن متعلمي اإلنجليزية آلغـة ثانيـة أآثـر دافعيـة
 .  أجنبية يتعلمونها آلغةئك الذين ونشاطا من أول

o    يتوفر لمتعلمي اإلنجليزية آلغة ثانية فرص أآثـر
 . الستخدام اللغة نظرا لحاجتهم المباشرة لها

o   أن متعلمي اإلنجليزية آلغة ثانية أآثر وعيا في
ــن   االســتراتيجياتاســتخدام  ــة م ــوق المعرفي ف

 .أقرانهم متعلميها آلغة أجنبية
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ئ أهمية الـوعي القرائـي   ومن هنا يتجلى للقار
في تعليم اللغة اإلنجليزية، وأهمية دراسته للوصـول  

وممارسـته  إلى مقياس لـه، وتقـدير واضـح ألهميتـه     
  .عند طلبة معلم صف اللغة اإلنجليزية

ــا ســبقها مــن     ــاز هــذه الدراســة عم ــاد تمت وتك
الشـعور  : دراسات فـي تحديـد مكـونين للـوعي همـا     

ــتها   ــتراتيجية وممارس ــة االس ــذه   .بأهمي ــف ه وتختل
ــي انتهجــت األســلوب     الدراســة عــن الدراســات الت
الوصفي فـي تحديـد اسـتراتيجيات القـراءة، أو تقـدير      
الوعي بها، فـي أن الطلبـة آـانوا يقـدرون شـعورهم      
بأهميــة هــذه االســتراتيجيات وممارســتهم لهــا أثنــاء 

وباإلضافة إلى ذلك، . قراءتهم لنص مختار لهذه الغاية
ــازت هــذه الدراســة   ــة  امت ــة مــن طلب ــا لعين بتوظيفه

ــوا      ــد أن أنه ــامعي بع ــي المســتوى الج ــين ف مختص
مساق مهارات القـراءة الـذي يعـول علـى مثـل هـذا       

 . المساق في إعداد هؤالء الطلبة لتعليم القراءة
 :مشكلة الدراسة

لقد شعر الباحثان أنهمـا عنـدما يعّلمـان الطلبـة     
اءة مبادئ النظرية المعرفية ومضامينها المتعلقة بالقر

وطرق تعليمها، فإن الطلبة يبـدون فهمـا جيـدا لتلـك     
المبادئ النظرية، ولكن عندما يطلب منهم تطبيقهـا،  
فإنهم غالبا ما يخفقـون فـي اسـتخدامها اسـتخداما     

وهذا يدل على وجود فجـوة مـا بـين المعرفـة      . فاعال
ــتها  ــراءة وممارسـ ــتراتيجيات القـ ــر  . باسـ ــا ظهـ آمـ

قــد يحصــل علــى  للبــاحثين أن بعــض هــؤالء الطلبــة 
ــارات المتعلقـــــة   عالمـــــة مرتفعـــــة فـــــي االختبـــ
باستراتيجيات تعليم القراءة، لكـنهم ال يبـدون مهـارة    

وبمـا أن تعلـيم القـراءة يحتـاج مـن      . في اسـتخدامها 
المعلم أن يكون نموذجا وقـدوة حسـنة فـي تطبيقـه     
الستراتيجيات القـراءة، فإنـه يتوقـع مـن طلبـة معلـم       

امعــة الطفيلــة التقنيــة صــف اللغــة اإلنجليزيــة فــي ج
وغيرهــــا مــــن الجامعــــات وعــــي آبيــــر بهــــذه      

  . االستراتيجيات
ولقياس درجة الوعي باستراتيجيات القراءة عنـد  
هؤالء الطلبة ومدى استفادتهم من مسـاق مهـارات   
القراءة، فقد هدفت هذه الدراسـة بشـكل أساسـي    
إلى تحديد العالقة بين بعـدي الـوعي باسـتراتيجيات    

القرائيـة ودرجـة    االسـتراتيجية ة أهميـة  درجـ (القراءة 
ــته ــة    ) اممارس ــي أهمي ــد درجت ــى تحدي ــافة إل ، إض

وممارسة استراتيجيات القراءة من وجهة نظـر هـؤالء   
  . ةالطلب

 :أسئلة الدراسة
قيـاس وعـي طلبـة معلـم      إلـى الدراسـة   تهدف

صف اللغـة اإلنجليزيـة بأهميـة اسـتراتيجيات القـراءة      
العالقـة بـين درجـة    معرفـة   ىإلـ  و، وممارستهم لهـا 

ودرجـة   لالسـتراتيجية األهمية التي يعطيهـا الطالـب   
ويمكن تحديـد مشـكلة الدراسـة فـي      .لهاممارسته 

  :األسئلة اآلتية
ــة      .١ ــيهم بأهميـ ــة وعـ ــة لدرجـ ــدير الطلبـ ــا تقـ مـ

 القراءة؟ استراتيجيات

ــة لدرجــة وعــيهم بممارســتهم    .٢ ــا تقــدير الطلب م
 الستراتيجيات القراءة؟

قــديرات الطلبــة لدرجــة هــل توجــد عالقــة بــين ت .٣
ــة     ــراءة ودرج ــتراتيجيات الق ــة اس ــيهم بأهمي وع

 وعيهم بممارستها؟
 :الدراسةأهمية 

تكمن أهمية الدراسة فـي أنهـا محاولـة للجمـع     
بين نتائج البحـوث النظريـة فـي مجـال علـم الـنفس       
المعرفي، و تعليم اللغة وتسخيرها في خدمة تعليم 

ها محاولـة لجمـع   آما أن.  القراءة في اللغة اإلنجليزية
أبرز االسـتراتيجيات التـي يسـتخدمها القـراء المهـرة      
فــي اللغــة اإلنجليزيــة التــي قــد تســاعد المعلمــين   
والطلبة وخبراء المناهج لتضـمينها فـي منهـاج اللغـة     
اإلنجليزيــة وتعليمهــا للطلبــة لتحقيــق هــدف تعلــيم   

آمـا يعـول علـى هـذه الدراسـة فـي        . اللغة بفاعلية
ــل ال   ــن تقب ــذه   الكشــف ع ــل ه ــين لمث ــة األردني طلب

االستراتيجيات واالسـتفادة منهـا، ويعـول عليهـا فـي      
ــوعي       ــو الـ ــة نحـ ــود البحثيـ ــن الجهـ ــد مـ ــع مزيـ دفـ
باستراتيجيات القراءة وفعاليتها في تحسـين القـراءة   

المشكالت فـي مباحـث أخـرى غيـر      والتحصيل وحل
ــة  ــة اإلنجليزي ــى   . اللغ ــه إل ــان التنوي ــوت الباحث وال يف

ــ  ــة أداة قي ــذه   أهمي ــي ســتطرحها ه ــوعي الت اس ال
الدراسة، التي يكاد يندر وجودها فـي األدب التربـوي   

 .  المخطوط باللغة العربية
 :اإلجرائيةالتعريفات 

يعـرف علـى أنـه    : الوعي باسـتراتيجيات القـراءة  
فـوق المعرفيـة   المعرفيـة و جملة من االسـتراتيجيات  

ــة   ــة أو الوجداني ــيح   واالجتماعي ــراءة التــي تت فــي الق
راء ضــبط العمليــات المعرفيــة لــديهم مــن خــالل   للقــ

 Mokhtari and) عمليـات التخطـيط والمراقبـة والقـراءة    
Sheorey, 2002) .  

ــة      ــوعي بدرج ــدد ال ــذه الدراســة يح ــرض ه ولغ
ــة  لطالــب معلــم صــف   االســتراتيجيةالشــعور بأهمي

اللغـــة اإلنجليزيـــة ودرجـــة تكـــرار اســـتخدامها فـــي 
ــاالنصــوص القرائيــة المختلفــة علــى   الــوعي  سمقي

 .  باستراتيجيات القراءة المعد لهذه الغاية
هـم الطلبـة   : طلبة معلم صـف اللغـة اإلنجليزيـة   

معلـــم صـــف اللغـــة   "المســـجلون فـــي تخصـــص   
فـي قسـم المنـاهج والتـدريس والعلـوم       "اإلنجليزيـة 

االجتماعية المساندة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة،     
ممـــن أنهـــوا مســـاق مهـــارات القـــراءة فـــي خطـــة 

  .التخصص
هـي عمليـة منظمـة يرآـز     : ةالخرائط المفاهيمي

فيهــا المــتعلم علــى موضــوع القــراءة ، ويعيــد تنظــيم 
المعلومات الواردة فيه على شـكل خريطـة أو شـكل    
يبين العالقـات التـي تـربط بـين أجـزاء الموضـوع مـن        

 ,Daley)مفاهيم، وأفكار رئيسة ، وخصـائص وخالفهـا   
2002).  

راءة التــي يتبــع هــي القــ :القــراءة االســتراتيجية
ــز انتباهــه    ــدأ بترآي فيهــا القــارئ إجــراءات محــددة تب
انتقائيـــا علـــى األجـــزاء المهمـــة منهـــا، والتخطـــيط  



  و القطاونه لقطاونها

 

لقراءته، وتقييمها، وتكرار بعـض األجـزاء المهمـة مـن     
النص، وتنظيمه، وتلخيصه، وشرحه، وتمثيلـه بصـورة   
جديدة، ومناقشة مضامينه مع األقـران أو المهتمـين،   

ليهم أو طلب أمثله منهم على بعـض  وطرح أسئلة ع
ــا صــح مــن     ــاره حســب م ــنص، وتعــديل أفك ــار ال أفك

 ,O'Malley & Chamot, 1990)القراءة، ونقد ما لم يقنعه 
p.43).  

: (Self-regulation)اســتراتيجية التنظــيم الــذاتي   
ــة مــن اإلجــراءات الدقيقــة التــي تتضــمن    هــي جمل

ترآيـز   مثـل (العمليات الداخلية التي يقوم بهـا الفـرد   
ــراء     ــي الق ــاء ف ــراع أو اإلبط ــاه أو اإلس ــخ... االنتب ) ال

لتوجيه قراءته الهادفة خالل فترة معينة وتمكنـه مـن   
تجاوز أي صعوبة تعترضه وتسـاعده فـي فهـم الـنص     

(Kuiper, 2002).  
يعرفهـــا نعـــوم تشومســـكي : الكفايـــة اللغويـــة

علــى أنهــا  Mitchell & Myles, 2004:10)الــوارد فــي (
دنى مـن تمثيـل المعرفـة باللغـة فـي ذهـن       الحد األ"

المتعلم أو دماغه تمثيال مجردا وضمنيا بحيث يمكنـه  
  ."من فهم العبارات األصيلة في لغة ما واستخدامها

تعبر عن مجموع ما يقوم المـتعلم  : مقدار القراءة
ــتمتاع   بقراءتـــــه مـــــن مواضـــــيع ألغـــــراض االســـ

  .(Cox and Guthrie, 2001)والتسلية
  :ةمحددات الدراس

ــة     ــم صــف اللغ ــة معل ــى طلب اقتصــر البحــث عل
اإلنجليزية فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة الـذين أنهـوا       
بنجاح مساق مهـارات القـراءة فـي اللغـة اإلنجليزيـة      

وهــذا . ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥خــالل الفصــل الدراســي األول  
يقتضي تعميم نتائج البحث بحذر على مواقف أخـرى  

  .مماثلة
 :واإلجراءاتالطريقة 

 :وعينتهااسة مجتمع الدر
ــة    ــألف مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع الطلبـ تـ
المسجلين في تخصص معلم الصف اللغة اإلنجليزيـة  
في جامعة الطفيلة التقنيـة خـالل الفصـل الدراسـي     

ــارات  ٢٠٠٥/٢٠٠٦األول  ــاق مهـ ــوا مسـ ــذين أنهـ ، الـ
قبـــل بدايـــة العـــام  اإلنجليزيـــةالقـــراءة فـــي اللغـــة 

 طالبــا ٢٣٠عــددهم ، البــالغ ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراســي 
ــة ــة الدراســة   . وطالب ــت عين ــن %٨٥ مثل ــراد  م أف

وطالبـة، بعـد أن    طالبـا  ١٩٦عـددها  المجتمع، إذ بلغ 
 ٣٠ُأستثني أفراد العينة االستطالعية البالغ عددهم 

اســـتبيانات لـــم تعبـــأ  ٤واســـتبعاد وطالبـــة،  طالبـــا
  .بالطريقة الصحيحة

يذآر أن مسـاق مهـارات القـراءة تضـمن تـدريب      
الطلبــة عينــة الدراســة علــى اســتراتيجيات متنوعــة 

ــراءة لغــرض المســاق فقــط   ويمكــن وصــف . فــي الق
  : عملية التدريب على النحو التالي

o       وصف االسـتراتيجية، وخـالل هـذه العمليـة آـان
المدرس يقوم بعـرض اسـتراتيجية واحـدة علـى     

ــدتها، الطلبــة، وتوضــيح هــدفها، وأه ميتهــا، وفائ
وآيفية استخدامها، وإمكانية نقل أثر تعلمها من 

 .موقف آلخر، وتقويم فعاليتها

o    نمذجة االستراتيجية، وخالل هذه العمليـة آـان
المدرس يقوم بتطبيق هـذه االسـتراتيجية أمـام    
الطلبة في مواقف مختلفة، ويوجه الطلبة علـى  
استخدامها تحت إشرافه، ثـم يعطـيهم الفرصـة    

 .رة في تطبيقها في الموقف المناسبالح
o     تطبيق االستراتيجية، وخالل هـذه العمليـة آـان

المدرس يقوم بتعليم الطلبة آيفيـة تطبيـق آـل    
. استراتيجية بالتناغم مع االستراتيجيات األخرى

ــال   ــى ســبيل المث ــدرس يشــجع   : فعل ــان الم آ
الطلبــة علــى التنبــؤ بمحتــوى الــنص مــن خــالل 

بالقراءة، ثم حـثهم علـى   قراءة عنوانه قبل البدء 
ــراءة،     ــة الق ــالل عملي التســاؤل واالستفســار خ
وتلخيص ما فهموه بعد االنتهاء مـن قـراءة الـنص    

 . آله
o       آما آان المعلم يرآـز علـى تـدريب الطلبـة قبـل

البدء بالقراءة على االستراتيجيات المتعلقة ققط 
بهذه المرحلة، واالنتقال في مرحلة القراءة إلـى  

وهكذا، مع الشرح للطلبة ... رىاستراتيجيات أخ
ــتراتيجيات    ــذه االسـ ــين هـ ــيق بـ ــة التنسـ آيفيـ

 . لتحقيق فهم النص
o   شـــرح المـــدرس للطلبـــة أهميـــة عـــدم إتبـــاع

تسلسل محـدد فـي معالجـة قـراءة الـنص، بـل       
استخدام االستراتيجية التي تأتي بأفضل نتيجة 

فعلى سبيل المثال، قـد  . في الموقف المناسب
ليـة وضـع أسـئلة علـى     يجد بعض الطلبة أن عم

آــل فقــرة تحقــق الفهــم المطلــوب، وعليــه فــال  
 .ضرورة إلى تلخيص النص مثال

غير أنه من المفيد اإلشارة إلـى أن الترآيـز فـي    
هذا المسـاق آـان علـى الجانـب النظـري أآثـر مـن        
الجانــب العملــي أو التــدريبي، وهــذا هــو الباعــث      

أنظـــر (الحقيقـــي وراء إجـــراء مثـــل هـــذه الدراســـة  
 ).الدراسة مشكلة

 :أداة الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى قياس وعـي طلبـة    

ــوا مســاق     ــذين أنه ــة ال ــة اإلنجليزي ــم صــف اللغ معل
مهــارات القــراءة فــي جامعــة الطفيلــة التقنيــة خــالل 

بأهميـــــة  ،٢٠٠٥/٢٠٠٦الفصـــــل الدراســـــي األول 
  . استراتيجيات القراءة وممارستهم لها

ع الدراسـة قـام   ولجمع البيانات الالزمـة لموضـو   
ــاء أداة الدراســة علــى شــكل   ــان ببن  اســتبانةالباحث

فقــرة اشــتملت علــى اســتراتيجيات  ٣٩مــن مكونــة 
 : القراءة، وقد ُبنيت اعتمادا على ما يأتي

األدب التربــــوي النظــــري المتعلــــق بموضــــوع   .١
 . الدراسة الحالية

الدراســات الســابقة مثــل الرســائل الجامعيــة      .٢
 . الدراسة واألبحاث ذات الصلة بموضوع

بعض المراجع المتعلقة بأسـاليب تـدريس اللغـة     .٣
 . اإلنجليزية

ــة،      .٤ ــوي عام ــدان الترب ــي المي ــاحثين ف ــرة الب خب
 .وأساليب التدريس خاّصة



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

إجراء دراسة مسحية للمسـاقات التـي أخـذها      .٥
ــتراتيجيات    ــول اسـ ــة حـ ــة الدراسـ ــة عينـ الطلبـ

 . التدريس
طــرح ســؤال اســتطالعي مفتــوح لعينــة مــن       .٦

ــ  ــين فـ ــاليب تـــدريس اللغـــة   المتخصصـ ي أسـ
 . اإلنجليزية

وفي ضوء ذلك قام الباحثـان ببنـاء أداة الدراسـة    
تمثــل فقراتهــا اســتراتيجيات   اســتبانةعلــى شــكل 

ت ليكــر القــراءة علــى شــكل ســلمين وفــق مقيــاس
آبيـرة جـدًا، آبيـرة، متوسـطة، قليلـة،       )الخماسـي (

) ١، ٢، ٣، ٤، ٥( وقــد أعطيــت العالمــات جــدًا،قليلــة 
الي، يمثــل أحــد الســلمين تقــدير أهميــة  علــى التــو

الوعي باالستراتيجيات ويقع على الجانب األيمن من 
ــذه      ــدى ممارســتهم له ــدير م ــر تق االســتبانة، واآلخ
االســتراتيجيات، ويقــع علــى الجانــب األيســر مــن      

 . االستبانة
العظمى للفقرة، والـرقم   العالمة )٥(الرقم يمثل 

ــدنيا لهــا، فالعالمــة ال ) ١( عظمــى لجانــب العالمــة ال
األهمية في االستبانة تساوي عدد الفقرات مضـروبا  

والعالمـة الـدنيا لــه يسـاوي عـدد الفقــرات      ،)٥( فـي 
وآــذلك األمــر بالنســبة لجانــب     ،)١(مضــروبا فــي  

  . الممارسة في االستبانة
   :األداةصدق  

تــم التأآــد مــن صــدق أداة الدراســة مــن خــالل  
ــدد مــن ذو    ــة علــى ع ي عرضــها فــي صــورتها األولي

الخبرة واالختصاص في المناهج وطرق التدريس في 
 جامعة مؤتة والجامعة األردنية وجامعة عمان العربيـة 

ــا  ــات العليـ ــداء آرائهـــم    للدراسـ ــنهم إبـ ، وطلـــب مـ
، صــياغة اللغــةومالحظــاتهم واقتراحــاتهم مــن حيــث 

ــبة  ــتراتيجيةومناســ ــمولية   االســ ــاس، وشــ للمقيــ
 . االستراتيجيات

ّدلت صــياغة بعــض علــى آراء المحكمــين ُعــ ءبنــا
الفقرات، وإضافة فقرات أخـرى وحـذف بعضـها اآلخـر،     
وبعــد ذلــك أخرجــت األداة بصــورتها النهائيــة لتحتــوي 

   . فقرة ٣٩ على
  :ثبات األداة

تم التأآد من ثبات األداة بطريقة االختبار وإعـادة  
وذلك بتوزيعها علـى عينـة مكونـة     (test-retest)االختبار

 اسـتبعدوا من مجتمـع الدراسـة   طالبًا وطالبًة  ٣٠ من
ــارق      ــة الدراســة، وبف ــى عين ــق األداة عل ــد تطبي عن
أســبوعين بــين مرتــي التطبيــق، ثــم ُحســب معامــل 

باسـتخراج معامــل االرتبــاط   (Stability) ثبـات الســكون 
بين أداء عينـة الدراسـة فـي التطبيـق األول     ن بيرسو
معامـل   :يوآانت النتيجـة علـى النحـو اآلتـ     ،والثاني
  ٠.٨٨لــوعي بأهميــة اســتراتيجيات القــراءة الثبــات ل

 ، و٠.٩٠ وللــوعي بممارســة اســتراتيجيات القــراءة   
مما سبق أن معامل الثبـات مناسـب ألغـراض     بينيت

  . الدراسة
 :إجراءات الدراسة

ــن صــدقها     ــد م ــوير أداة الدارســة والتأآ ــد تط بع
علـى عينـة الدراسـة     وثباتها، قام الباحثـان بتوزيعهـا  

ــة مــ  ــة،  ) ١٩٦(ن المكون ــًا وطالب ــنهم  طالب ــب م وطل
تعبئتها أثناء قراءتهم لنص مختار، وطلب منهم توخي 

  . الدقة في اإلجابة على فقراتها
  :المعالجة اإلحصائية  

لإلجابة عن سؤالي الدراسـة األول والثـاني تـم    
 واالنحرافــــاتاســــتخدام المتوســــطات الحســــابية 

المعيارية، والرتبة لدرجـة الـوعي بأهميـة وممارسـة     
تراتيجيات القــراءة، ولتحديــد األوســاط الحســابية اســ

الدالـة علـى درجتــي الـوعي باألهميـة وبالممارســة     
الستراتيجيات القراءة، طلب من لجنة من المحكمين 
تحديد هذه األوساط، آخذين بعين االعتبار أن عالمـة  

، وقـد ُحـدِّدت هـذه    )٥-١( تتراوح بين استراتيجيةآل 
  : يالنحو اآلتاألوساط على 

درجـة مرتفعـة لألهميـة             ٥ -  ٣.٥  ن مـ 
 . وللممارسة
ــن ــة     ٣.٤٩ - ٢.٥٠  م ــطة لألهمي ــة متوس درج

 . وللممارسة
درجـــة منخفضـــة لألهميـــة   ٢.٤٩ -   ١    مـــن

 . وللممارسة
ولإلجابـة عـن الســؤال الثالـث اسـتخدم معامــل     
ارتباط بيرسون لقياس قّوة العالقة بين تقـدير الطلبـة   

ميـة اسـتراتيجيات القـراءة ودرجـة     لدرجة وعـيهم بأه 
 . بممارستهاوعيهم 
 :الدراسةنتائج 

بعد تطبيق إجراءات الدراسـة وإجـراء المعالجـات    
اإلحصــائية للبيانــات المتحّصــلة تــّم عــرض النتــائج      

  : حسب األسئلة على النحو اآلتي
مـا تقـدير    :النتائج المتعلقة بالسـؤال األّول :أوال

تراتيجيات الطلبــة لدرجــة وعــيهم بأهميــة اســ 
 القراءة؟

 واالنحرافـات تّم احتساب المتوسطات الحسابية 
المعيارية واألهمية النسبية لتقديرات الطلبـة لمـدى   

) ١(وعــيهم بأهميــة اســتراتيجيات القــراءة، والجــدول 
 . يوضح ذلك

 
  

  
  

عـيهم  لـدرجات تقـدير الطلبـة لمـدى و     واألهميـة النسـبية  الوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري     : )١(جدول 
 بأهمية استراتيجيات القراءة

المستوى بالنسبة 
للمتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

نحراف اإل
 المعياري

المتوسط 
الحسابي  م االستراتيجية

  أحدد هدفي من القراءة 31 .4 78 .0 1 مرتفع



  و القطاونه لقطاونها

 

المستوى بالنسبة 
للمتوسط 
 الحسابي

األهمية 
 النسبية

نحراف اإل
 المعياري

المتوسط 
الحسابي  م االستراتيجية

ألقي نظرة على النص قبل قراءته، ثم أعود للتفاصيل 01 .4 88 .0 14 مرتفع  
أفكر فيما أعرفه أصال عن الموضوع الرئيسي للنص 87 .3 04 .1 19 مرتفع  
أعزو نجاحي في القراءة لجهودي الحثيثة 00 .4 99 .0 15 مرتفع  
أتنبأ بأهم األفكار التي سيطرحها آاتب النص قبل القراءة 68 .3 90 .0 29 مرتفع  

ات مثل التلخيص أو يتطلب مني فهم النص القيام بعدة إجراء  76 .3 99 .0 24 مرتفع
 . طرح األسئلة

 

أستطيع تحمل القراءة بالرغم من وجود بعض الكلمات غير   15 .4 91 .0 6 مرتفع
 المألوفة لي

 

أستطيع تحديد الوقت الالزم لقراءة نص معين وفهمه فهما   03 .4 87 .0 12 مرتفع
جيدا

 

ستواي في القراءةأتوقع أن يكافئني معلمي على تحسن م 85 .3 08 .1 21 مرتفع  
أخمن معاني بعض الكلمات غير المألوفة في النص 94 .3 86 .0 16 مرتفع  
  clauses and phrasesانتبه إلى الجملة ومكوناتها مثل  81 .3 01 .1 22 مرتفع
أنتبه لبداية الفقرة ونهايتها بحثا عن الفكرة الرئيسة 04 .3 03 .1 36 مرتفع  
  .)ماض، مضارع(أنتبه لحالة الفعل في النص  01 .3 78 .0 35 مرتفع
  وأحدد األسماء التي تعود إليها  it, theyأنتبه للضمائر مثل   57 .3 04 .1 31 مرتفع

لكي أفهم ترآيبة however, andأنتبه لكلمات الربط مثل   10 .4 69 .0 9 مرتفع
النص

 

دف منه آما هو معطى في بداية أربط آل جزء من النص باله  48 .3 40 .0 32 متوسط
الدرس

 

أضع عنوانًا مناسبا للنص بعد االنتهاء من قراءته 70 .3 89 .0 28 مرتفع  
أضع سؤاال على آل فقرة أثناء القراءة 72 .3 85 .0 26 مرتفع  
أآتب ملخصًا بمقدار جملة لكل فقرة من فقرات النص 19 .4 91 .0 5 مرتفع  
أستخرج الفكرة الرئيسة من النص 06 .4 87 .0 11 مرتفع  

أآون عالقات بين أفكار النص وما أعرفه أصًال من أفكار حول   85 .2 08 .1 38 متوسط
 الموضوع

 

أحاول تشبيه بعض األفكار المعروضة في النص بأشياء من   08 .4 01 .1 10 مرتفع
 واقع حياتي

 

المعروضة في النص بأشياء أعرفها أحاول مقارنة بعض األفكار   91 .3 86 .0 18 مرتفع
أصال

 

أعطي أمثلة من خبرتي على األفكار الواردة في النص 61 .3 01 .1 30 مرتفع  
أضع خطا تحت الكلمات المهمة في النص 80 .2 02 .1 39 متوسط  

عندما أشعر أن هناك نقصًا في فهمي ألفكار النص أعيد قراءة  92 .3 03 .1 17 مرتفع
  خرىالنص مرة أ

   أعود لمساري عندما أفقد ترآيزي في القراءة 20 .4 70 .0 4 مرتفع
أواصل القراءة حتى عندما أواجه بعض الصعوبات 21 .4 78 .0 3 مرتفع  
   أتنبأ بما سيحدث في الفقرة التالية 80 .3 03 .1 23 مرتفع
أتفحص فهمي للنص آلما وصلت فكرة جديدة 30 .4 79 .0 2 مرتفع  

أقّيم وجهة نظر الكاتب من خالل قراءتي للنص وخبرتي في  75 .3 89 .0 25 مرتفع
الحياة

 

أقارن بين معلوماتي عن موضوع النص قبل القراءة وبعد القراءة 71 .3 85 .0 27 مرتفع  
أسأل نفسي هل أحرزت هدفي من القراءة 14 .4 61 .0 7 مرتفع  
عد المناقشة مع المعلم أو مع زمالئيأقيم إجابتي لألسئلة ب 02 .4 97 .0 13 مرتفع  
أقيم تنبؤاتي عن النص فيما إذا آانت صحيحة أم ال 86 .3 28 .1 20 مرتفع  
أجمع تلخيصي للفقرات في ملخص واحد للنص 11 .4 31 .1 8 مرتفع  
أقيم فعالية استراتيجياتي في القراءة 44 .3 80 .0 33 متوسط  
السبب والنتيجة في الّنص المقروء أمّيز بين 21 .3 31 .1 34 متوسط  
أمّيز بين الرأي والحقيقة في الّنص المقروء 00 .3 85 .0 37 متوسط  

  7. 34 3. 79 
  الوسط الحسابي الكلي 76 .166

 
أن المتوسط الحسابي ) ١(يبّين الجدول رقم 

وعيهم  العام لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى
، ويمّثل ١٦٦.٧٦ ة قد بلغبأهمية استراتيجيات القراء

عالية حسب المقياس الذي اعتمدته  وعي درجة
، وقد تراوحت األوساط ٥من  ٣.٧٩  الدراسة إذ بلغ

وحظيت  ٤.٣١- ٢.٨٠ الحسابية لفقرات الدراسة بين
بلغ و. معظمها بتقديرات عالية حسب هذا المقياس

عدد االستراتيجيات ذات المتوسط الحسابي 
من % ٨٥بنسبة  ةاستراتيجي ٣٣ المرتفع

االستراتيجيات، في حين بلغ عدد االستراتيجيات 
استراتيجيات  ٦ذات المتوسط الحسابي المتوسط 

إذ احتلت  ،من االستراتيجيات% ١٥بنسبة 
 )ةأحدد هدفي من القراء(األولى  االستراتيجية

 ٤.٣١بوسط حسابي قدره  األولىالمرتبة 
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أتفحص فهمي للنص ( ٣٠ رقم االستراتيجيةو
المرتبة الثانية بوسط ) فكرة جديدة لما وصلتآ

 ٢٨ رقم االستراتيجية ، وجاءت٤.٣٠ حسابي
واصل القراءة حتى عندما أواجه بعض أ(

في المرتبة الثالثة بوسط حسابي ) تالصعوبا
 ٢٥ رقم االستراتيجية، في حين احتلت  ٤.٢١

 )أضع خطا تحت الكلمات المهمة في النص(
 ن بوسط حسابي قدرهالمرتبة التاسعة والثالثي

أآّون ( ٢١ رقم اإلستراتيجيتانوجاءت قبلها  ٢.٨٠
عالقات بين أفكار النص وما أعرفه أصًال من 

أمّيز بين الرأي ( ٣٩ ورقم )أفكار حول الموضوع
بوسطين  )والحقيقة في الّنص المقروء

على الترتيب،  ٣و  ٢.٨٥مقدارهما  حسابيين
لبة لوعيهم ويتبّين مما سبق أن درجة تصورات الط
  . بأهمية استراتيجيات القراءة جاءت عالية

  
مــا  :النتــائج المتعلقــة بالسـؤال الثــاني  :ثانيـا 

تقـــدير الطلبـــة لدرجـــة وعـــيهم بممارســـتهم 
 الستراتيجيات القراءة؟

ــابية    ــطات الحســـ ــاب المتوســـ ــّم احتســـ تـــ
واالنحرافات المعياريـة واألهميـة النسـبية لتقـديرات     

هم الســتراتيجيات الطلبــة لمــدى وعــيهم بممارســت 
ــم   ــدول رقـــ ــراءة، والجـــ ــك ) ٢(القـــ ــح ذلـــ .يوضـــ

    
لــدرجات تقــدير الطلبــة لمــدى وعــيهم  واألهميــة النســبيةالوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري :)٢(جــدول 

  بممارسة استراتيجيات القراءة

المتوسط  االستراتيجية الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
النسب
 ية

المستوى 
 بالنسبة

للمتوسط 
 الحسابي

 مرتفع 1 65 .0 20 .4أحدد هدفي من القراءة 
 مرتفع 9 68 .0 00 .4ألقي نظرة على النص قبل قراءته، ثم أعود للتفاصيل 
 مرتفع 19 04 .1 64 .3أفكر فيما أعرفه أصال عن الموضوع الرئيسي للنص 
 مرتفع 14 76 .0 80 .3أعزو نجاحي في القراءة لجهودي الحثيثة 
 مرتفع 22 70 .0 48 .3أتنبأ بأهم األفكار التي سيطرحها آاتب النص قبل القراءة 
يتطلب مني فهم النص القيام بعدة إجراءات مثل التلخيص أو طرح   

 الخ . .األسئلة
 مرتفع 20 74 .0 55 .3

أستطيع تحمل القراءة بالرغم من وجود بعض الكلمات غير   
 المألوفة لي

 مرتفع 10 78 .0 95 .3

 مرتفع 11 88 .0 93 .3أستطيع تحديد الوقت الالزم لقراءة نص معين وفهمه فهما جيدا 
 مرتفع 17 08 .1 65 .3أتوقع أن يكافئني معلمي على تحسن مستواي في القراءة 
 مرتفع 25 66 .0 43 .3أخمن معاني بعض الكلمات غير المألوفة في النص 
 مرتفع clauses and phrases 3. 25 1. 01 28مكوناتها مثلانتبه إلى الجملة و  
 مرتفع 34 95 .0 01 .3أنتبه لبداية الفقرة ونهايتها بحثا عن الفكرة الرئيسة 
 متوسط 36 77 .0 80 .2)ماض، مضارع(أنتبه لحالة الفعل في النص  
 مرتفع 33 04 .1 17 .3 وأحدد األسماء التي تعود إليها it, theyأنتبه للضمائر مثل   
 مرتفع 8 69 .0 02 .4 لكي أفهم ترآيبة النص however, andأنتبه لكلمات الربط مثل  
أربط آل جزء من النص بالهدف منه آما هو معطى في بداية   

 الدرس
 متوسط 35 40 .0 00 .3

 متوسط 32 90 .0 19 .3أضع عنوانًا مناسبا للنص بعد االنتهاء من قراءته 
 مرتفع 21 36 .0 54 .3أضع سؤاال على آل فقرة أثناء القراءة 
 مرتفع 6 83 .0 05 .4أآتب ملخصًا بمقدار جملة لكل فقرة من فقرات النص 
 مرتفع 19 78 .0 56 .3أستخرج الفكرة الرئيسة من النص 
أآون عالقات بين أفكار النص وما أعرفه أصًال من أفكار حول   

 الموضوع
 متوسط 37 12 .1 78 .2

أحاول تشبيه بعض األفكار المعروضة في النص بأشياء من واقع   
 حياتي

 متوسط 30 07 .1 21 .3

أحاول مقارنة بعض األفكار المعروضة في النص بأشياء أعرفها   
 أصال

 مرتفع 16 76 .0 67 .3

 متوسط 26 01 .1 40 .3أعطي أمثلة من خبرتي على األفكار الواردة في النص 
 متوسط 38 02 .1 70 .2أضع خطا تحت الكلمات المهمة في النص 
عندما أشعر أن هناك نقصًا في فهمي لألفكار الواردة في النص   

أعيد قراءة النص مرة أخرى
 مرتفع 12 03 .1 86 .3

 متوسط 3 46 .0 09 .4أعود لمساري عندما أفقد ترآيزي في القراءة 
 مرتفع 7 95 .0 03 .4أواجه بعض الصعوباتأواصل القراءة حتى عندما  
 مرتفع 22 20 .1 50 .3أتنبأ بما سيحدث في الفقرة التالية 
 مرتفع 2 79 .0 11 .4أتفحص فهمي للنص آلما وصلت فكرة جديدة 
أقّيم وجهة نظر الكاتب من خالل قراءتي للنص وخبرتي في   

 الحياة
 متوسط 27 89 .0 33 .3

 مرتفع 15 65 .0 70 .3وماتي عن موضوع النص قبل القراءة وبعد القراءةأقارن بين معل 



  و القطاونه لقطاونها

 

المتوسط  االستراتيجية الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
النسب
 ية

المستوى 
 بالنسبة

للمتوسط 
 الحسابي

 مرتفع 4 51 .0 08 .4أسأل نفسي هل أحرزت هدفي من القراءة 
 مرتفع 13 77 .0 82 .3أقيم إجابتي لألسئلة بعد المناقشة مع المعلم أو مع زمالئي 
 متوسط 23 18 .1 44 .3أقيم تنبؤاتي عن النص فيما إذا آانت صحيحة أم ال 
 مرتفع 5 21 .1 06 .4أجمع تلخيصي للفقرات في ملخص واحد للنص 
 متوسط 29 76 .0 22 .3أقيم فعالية استراتيجياتي في القراءة 
 متوسط 31 21 .1 20 .3أمّيز بين السبب والنتيجة في الّنص المقروء 
 متوسط 39 82 .0 65 .2أمّيز بين الرأي والحقيقة في الّنص المقروء 

 54 .3 الوسط الحسابي الكلي
138. 06 7. 30     

أن الوسط الحسابي العام ) ٢(يبّين الجدول رقم 
ــة     ــيهم بممارســ ــة وعــ ــة لدرجــ ــديرات الطلبــ لتقــ

 ٥مـن   ٣.٥٤، بمعدل  ١٣٨.٠٦ االستراتيجيات قد بلغ
ويمثل درجة ممارسة عالية حسـب المقيـاس الـذي    

األوسـاط الحسـابية   وقـد تراوحـت    .اعتمدته الدراسة
، التـي حظـي معظمهـا     ٤.٢٠-٢.٦٥ للدراسة ما بين

بلـغ عـدد    إذ. بتقديرات عالية حسـب هـذا المقيـاس   
 ٢٦ االستراتيجيات ذات المتوسط الحسابي المرتفـع  

مــن االسـتراتيجيات، فــي  % ٦٧بنسـبة   اسـتراتيجية 
ــط     ــتراتيجيات ذات المتوسـ ــدد االسـ ــغ عـ ــين  بلـ حـ

% ٣٣بنســبة  جيةاســتراتي ١٣الحســابي المتوســط 
 األولـى   االسـتراتيجية من االسـتراتيجيات، إذ احتلـت   

 المرتبة األولـى بوسـط    )أحدد هدفي من القراءة(
 ٣٠االسـتراتيجية رقـم   ، واحتلت ٤.٢٠ حسابي قدره

ــرة    ( ــا وصــلت فك ــنص آلم أتفحــص فهمــي لل
ــدة ــة بوســط حســابي    )جدي ــة الثاني ، ٤.١١ المرتب
مســاري أعــود ل( ٢٧ رقــم االســتراتيجيةوجــاءت 

فـي المرتبـة    )عندما أفقـد ترآيـزي فـي القـراءة    
فــي حــين احتلــت    ٤.٠٩ الثالثــة بوســط حســابي  

أمّيز بـين الـرأي والحقيقـة    ( ٣٩ رقم االستراتيجية
 المرتبة األخيـرة بوسـط حسـابي قـدره     )في الّنص

ــا ، ٢.٦٥ أضــع ( ٢٥ رقــم االســتراتيجيةوجــاءت قبله
فـي   )خطـا تحـت الكلمـات المهمـة فـي الـنص      

، ٢.٧٠ ة الثامنة والثالثين بوسط حسابي قدرهالمرتب
أآون عالقـات بـين   ( ٢١ رقـم  االستراتيجيةواحتلت 

أفكار النص ومـا أعرفـه أصـًال مـن أفكـار حـول       
المرتبـــة الســـابعة والثالثـــين بوســـط  )الموضـــوع
، ويتضح مما سبق أن درجة تصـورات   ٢.٧٨ حسابي

 الطلبة لوعيهم بممارسة استراتيجيات القراءة جـاءت 
  . أيضا اليةع
هـل    :النتائج المتعلقـة بالسـؤال الثالـث     :ثالثا 

توجد عالقة بين تقديرات الطلبة لدرجة وعيهم 
بأهميــة اســتراتيجيات القــراءة ودرجــة وعــيهم 

 بممارستها؟
إليجاد العالقـة   تّم حساب معامل ارتباط بيرسون

درجــــة وعــــي الطلبــــة بأهميــــة  االرتباطيـــة بــــين 
 . وعيهم لممارستهم لها استراتيجيات القراءة وبين

بلغت قيمة معامل االرتباط بـين درجتـي وعـيهم    
 ٠.٦٥لهـا  بأهمية استراتيجيات القـراءة وممارسـتهم   

الطلبـــة بممارســـة  ه يزيـــد وعـــيوهـــذا يعنـــي أنـــ

استراتيجيات القـراءة آلمـا زاد وعـيهم بأهميـة هـذه      
  . االستراتيجيات

 :مناقشة النتائج
الطلبــة لدرجــة  النتــائج أن تقــديرات   دلــت :أوال
ة االستراتيجيات آانت مرتفعـة حسـب   أهميوعيهم ب

المقياس الذي اعتمدته الدراسة، وهـذا يؤآـد ارتبـاط    
 وممارسـتهم لهـا   بأهمية االستراتيجية شعور الطلبة

. من مكونات الـوعي باسـتراتيجيات القـراءة    ينآمكون
ويمكن أن تعـزى هـذه النتيجـة إلـى أن طلبـة معلـم       

بأهميـة عاليـة لمعظـم     شـعروا ة صف اللغة اإلنجليزي
هذه االستراتيجيات مـن خـالل دراسـتهم لهـا نظريـا      

فالطلبة عينة الدراسـة أنهـوا   . اوممارستهم لها عملي
ــز علــى     ــذي يرآ ــراءة ال ــارات الق دراســة مســاق مه

لكـن يبـدو أن   .  االتجاه المعرفـي فـي تعلـيم القـراءة    
االســتراتيجيات التــي أجمعــوا علــى تقييمهــا تقييمــا 

أحـدد  (تتعلق بالتحضير أو اإلحمـاء للقـراء مثـل     عاليا
أنتبـه لحالـة   ( وإثارة االنتبـاه  ،)القراءةهدفي من 

 . )الفعل، والضمائر، والروابط
وتجدر اإلشارة إلى أن الطلبة عينة الدراسة قـد  
ــة،   ــراءة الحرفيــ ــتراتيجيات القــ ــوا معظــــم اســ ثّمنــ

وانخفض تقييمهم إلـى   عال،واإلستنتاجية بمستوى 
الناقـــدة توســـط الســـتراتيجيات القـــراءة مســـتوى م

هذا يعنـي أن الطلبـة عينـة    و).  ٣٩-٣٧( من الفقرات
الدراســة لــم يحظــوا بــتعلم اســتراتيجيات القــراءة      
الناقدة تعلمـا يجعلهـم يـدرآون أهميتهـا خاصـة فـي       
الجانب العملي، ناهيـك عـن أن نسـبة تكرارهـا فـي      

م داخل الصف وخارجه تكاد تكون قليلة، إن ل همقراءت
وتؤآد هـذه النتيجـة دراسـة القـدومي     . تكن معدومة

(Kaddoumi, 1995)     ــعاف ــة ض ــدت أن الطلب ــي وج الت
ــوع مــن     ومرتفعــي التحصــيل يســتخدمون نفــس الن
اســتراتيجيات القــراءة، ممــا دفــع الباحثــة أن توصــي  
بضــــرورة تـــــدريب المعلمــــين أوال علـــــى إتقـــــان   
ــداد     ــرامج إعـ ــالل بـ ــن خـ ــراءة مـ ــتراتيجيات القـ اسـ

، وتحسين اتجاهـات المعلمـين أيضـا حـول     المعلمين
القراءة باللغـة اإلنجليزيـة لكـي يكونـوا قـادرين علـى       

  .نقل خبراتهم في هذا المجال إلى طلبتهم
آما اختلف تقيـيم الطلبـة لالسـتراتيجيات التـي     
تتطلب منهم اتخـاذ فعـل مناسـب مقابـل شـعورهم      

أضـــع خّطـــا تحـــت ( ٢٧و ٢١ مثـــل الفقـــرات رقـــم
ي الــنص، أو أضــع عنوانــا الكلمــات المهمــة فــ

، فقــد تــم تقـــديرها   )مناســبا للفقــرة أو الــنص   
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ــة  "متوســط"بمســتوى  ــن األهمي ــذه  . م ــق ه وتتف
النتيجــة مــع مــا أوردتــه دراســة آندرســون وبيرســون  

(Anderson and Pearson, 1984)     التـي أآـدت أن القـراءة
ــتراتيجية ال تتطلــــب معرفــــة حــــول ماهيــــة   االســ

امها فقـط، بـل آيفيـة    االستراتيجية ، وآيفية اسـتخد 
  .تطبيق مجموعة االستراتيجيات بشكل منهجي واع

ــذه    ــى هـــ ــة علـــ ــدريب الطلبـــ ــدو أن تـــ ويبـــ
االستراتيجيات آـان يفتقـر لتأآيـد أهميـة مثـل هـذه       
الخطوة العملية، فلو علم الطلبة أن وضـع خـّط تحـت    
الكلمات المناسبة في النص أو عنوان جانبيٍّ للفقرة 

يهم جهدا ووقتـا عنـد العـودة    أو النص المقروء يوّفر عل
لقراءة النص في وقت الحق لغرض االمتحان أو إجابة 

لشعروا بأهمية أآبـر لهـا ولمثلهـا     النص،أسئلة تلي 
  .من استراتيجيات القراءة

ــا ــة   : ثاني ــة عين ــدير الطلب ــائج علــى تق ــت النت دّل
ــتراتيجيات     ــيهم باســتخدام اس ــة وع الدراســة لدرج

يل أيضـا علـى ارتبـاط    القراءة بدرجة مرتفعة، وهذا دل
 بأهميتهـــا،الطالـــب بوعيـــه  اســـتراتيجيةاســـتخدام 

ــذه      ــة لهـ ــة الطلبـ ــاط ممارسـ ــد ارتبـ ــدفعنا لتأآيـ ويـ
ويمكـن أن تعـزى   .  بأهميتهـا  االستراتيجيات بـوعيهم 

هذه النتيجة إلى أن الطلبة عينة الدراسة قـد أفـادوا   
من تخصصهم الـذي جمـع بـين مسـاقات فـي اللغـة       

 مهـارات م اللغة مثـل مسـاق   البحتة وأخرى في تعلي
  .وغيرها ومهارات الدراسةالقراءة 

إن تقــدير الطلبــة عينــة الدراســة الســتخدامهم  
الستراتيجيات القراءة تقديرًا عاليًا يعني أنهم يدرآون 

. صأهميــة ممارســتها فــي تحســين فهمهــم للــن     
فالطلبة الذين يمارسون مثل هـذه االسـتراتيجيات أو   

عرون بلذة فهمهم للـنص  بعضًا منها بشكل متكرر يش
المقروء وجدوى استخدامها في تسهيل اسـتيعابهم  

ــروء  ــنص المقـ ــة    . للـ ــيم الطلبـ ــا زال تقيـ ــن مـ ولكـ
ــرات  ــدة الفقـ ــراءة الناقـ ــتراتيجيات القـ ) ٣٩-٣٧( السـ

وهذا دليل آخر على قلة الترآيز على مثل  متوسطا،
هذه االستراتيجيات أثنـاء تعلـيم القـراءة، ممـا يجعـل      

لدراسة يعزفون عن ممارسـتها، خاصـة   الطلبة عينة ا
ــى      ــاج إل ــذه االســتراتيجيات تحت ــا أن ه ــا علمن إذا م

  .تدريب وقدرة عقلية عالية
دّلــت نتيجــة الســؤال الثالــث علــى وجــود : ثالثــا

 االسـتراتيجية أهميـة  درجـة  عالقة إيجابية قوية بـين  
ودرجـة اسـتخدامها؛ فالطلبـة عينـة الدراسـة عنـدما       

آــانوا يحــاولون  راتيجيةاســتآــانوا يشــعرون بأهميــة 
ويمكــن أن تعــزى هــذه  . اســتخدامها بشــكل متكــرر 

تحسـين   النتيجة إلـى أثـر هـذه االسـتراتيجيات فـي     
 ؛فهمهــم للــنص وألثرهــا النفســي اإليجــابي علــيهم

معينـة فـي معرفـة     اسـتراتيجية فالطالب الـذي يتبـع   
االسم الـذي يعـود إليـه الضـمير مـثال يشـعر برضـى        

رضى اآلخرين أيضـا سـواء   وآما يشعر بتقدير داخلي 
ــور المســتفيد   ــم أم الجمه ــان المعل ــى   ،أآ إضــافة إل

التي غالبا ما تتكـرر   امتحان القراءةعالمة الفقرة في 
 . األسئلةفيها مثل هذه 

 :اتيالتوص

ــمين      ــائج بتض ــذه النت ــن ه ــن االســتفادة م يمك
مساقات تعليم القراءة مبادئ التعلـيم المرتكـز علـى    

ة مــا يتعلــق منهــا بتطــوير النظريــة المعرفيــة، وخاصــ
استراتيجيات وخطوات إجرائية واضـحة للوصـول إلـى    

  . فهم النصوص المقروءة واستيعابها
ويمكــن للمعلمــين االســتفادة مــن هــذه النتــائج 
بــالترآيز علــى تعلــيم اســتراتيجيات معينــة لفهــم      

وتبنـي طـرق ونمـاذج تـدريس      واسـتيعابها، النصوص 
ا في تحسـين  تحتوي على استراتيجيات ثبت نجاحه

استيعاب الطلبة للنصوص المقروءة سـواء أآـان ذلـك    
عن طريـق التجريـب أم عـن طريـق اسـتخدامها مـن       

  . قبل القراء المهرة
الطريقة  إتباعوُينصح المعلمون في هذا السياق 

المباشرة في تعليم هذه االستراتيجيات لما لها مـن  
ونمـذجتها   اسـتراتيجية أهمية في عرض أهمية آـل  

ة نتائجها أمام الطلبة لفـتح المجـال أمـامهم    ومناقش
لممارســتها أمــام زمالئهــم بشــكل آــاف، تمهيــدا      

 . إلتقانها
ــاهج    ــديريات تطــوير المن ــاهج وم ــراء المن ــا خب أم
فيمكــنهم االســتفادة مــن نتــائج هــذه الدراســة فــي 
إدخــال مكــون الــوعي باســتراتيجيات القــراءة ببعــدي 

لـه فـي    األهمية والممارسـة، وبإضـافة أبعـاد أخـرى    
منـــاهج القـــراءة منـــذ فتـــرة مبكـــرة مثـــل المرحلـــة 
ــذا     ــدعم ه ــري ي ــة وأن األدب النظ ــية، خاص األساس

  . التوجه
ــاء     ــرورة االعتن ــين بض ــة المعلم ــي الدراس وتوص
بتعليم الوعي باسـتراتيجيات القـراءة، وإعطـاء مجـال     
للطلبة لممارسة هـذه االسـتراتيجيات فـي مراحلهـا     

ــ    ــة مقرونـ ــة آافيـ ــة ممارسـ ــة المختلفـ ة بالمناقشـ
للخطوات المتبعة في آل منها وللنتيجة التي تـؤدي  

وللتغلب علـى عنصـر   . إليها مثل هذه االستراتيجيات
الزمن المطلوب لمثل هذا التعليم، يمكـن للمعلمـين   

ــل   ــتراتيجيات فـــــي مراحـــ ــذه االســـ ــيم هـــ : تعلـــ
ــاء     ــراءة، وأثن ــير للق ــة بالتحض االســتراتيجيات المتعلق

أو االسـتراتيجيات المعرفيـة،    القراءة، وما بعد القـراءة 
آمــا أن . واالجتماعيــة أو الوجدانيــةوفــوق المعرفيــة، 

الـــزمن اإلضـــافي المســـتغرق فـــي تعلـــيم الـــوعي 
باستراتيجيات القراءة قد يبدأ بالتالشـي تـدريجيا مـع    
تكــرار عمليــة تعلــيم دروس القــراءة، وإتقــان الطلبــة   

 . لهذه االستراتيجيات
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٢٣١  

  ماله وما عليه: تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس
دراسة (في ضوء الدراسات السابقة وتجربة جامعة اليرموك

  *)حالة
  

  **احمد عوده
  
  

 ٥/١١/٢٠٠٦ تاريخ قبوله     ١٥/٦/٢٠٠٦ تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلـى تقصـي إيجابيـات وسـلبيات      :ملخص
ضـو هيئـة التـدريس فـي     مشارآة الطلبة في عمليـة التقيـيم لع  

ضوء المتغيرات التي تناولتها الدراسـات السـابقة والنتـائج التـي     
توصلت اليها هذه الدراسات ،  فقد آشفت عن تعقيدات عمليـة  
التقييم بمشارآة الطلبة بـدءا بـإجراءات إعـداد اسـتبانة التقيـيم      
شكًال ومضمونًا وتطبيقهـا وتحليـل نتائجهـا، والمتغيـرات المـؤثرة      

آمـا آشـفت عـن مشـكلة تتعلـق بتوظيـف       . التقيـيم  في صدق
نتائج التقييم ، وما يتطلبـه مـن تحديـد لغـرض التقيـيم، وتوجيـه       

ــة التشخيصــي واإلجمــالي مــن جهــة    ،إجــراءات التحليــل بنوعي
والتحليــل الكمــي والنــوعي مــن جهــة أخــرى؛ وبــذلك تكــون قــد 
آشفت عن استمراية الجدل القائم بـين أصـحاب القـرار وأعضـاء     

التـدريس حـول هـذه المشـارآة، وقصـور فـي الـربط  بـين          هيئة
منهجية البحث  الكمي والنـوعي، ولـذلك جـاءت دراسـة الحالـة      
ضمن إطار تجربة جامعة اليرمـوك إضـافة نوعيـة للدراسـات فـي      
هذا المجال، وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات تعمـل  

ــي    ــة التقي ــة فــي عملي م علــى تعظــيم إيجابيــات مشــارآة الطلب
ــالقرارات       ــدءًا ب ــة ب ــة المحتمل ــار الجانبي ــغير الســلبيات واآلث وتص

ــاًء بخصـــائص العالمـــات الجامعيـــة  الكلمـــات (  .اإلداريـــة وانتهـ
تقيــيم الطلبــة ، عضــو هيئــة التــدريس ، اســتبانة :  المفتاحيــة

  )التقييم ، دراسة الحالة ، تضخم العالمات 
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Students’ Evaluation of Faculty Members: Pros and Cons 

Based on Literature Review and Yarmouk University 
Experience (A case study) 

 
Ahmad Audeh, Faculty of Education, Yarmouk University, Irbid, 

Jordan.  
 

Abstract: This study aimed at investigating the possible positive and 
negative or side effects of university students’ participation in 
evaluating faculty members derived from the results of related 
literature . It revealed that this kind of evaluation is a controversial 
issue ; the variability of perception and attitude toward this 
participation between and within faculty members , on the one hand,  
and decision makers on the other, are practically significant due to 
many significant issues embedded in the complex evaluation process 
starting by constructing the evaluation questionnaire, passing through 
the environment of administering it, data collection, analysis, and 
interpretation  of evaluation results in light of the huge numbers of 
factors or variables which affect the evaluation validity. This reflects 
the need for holistic and atomistic analysis through quantitative and 
qualitative approaches for this kind of evaluation. The case study in 
the frame of Yarmouk University practices is a suggested model and 
typical addition to the related literature. The conclusions and the 
suggested recommendations which were derived from the literature 
and the case study are expected to contribute significantly to maximize 
positive effects and minimize side effects of this participation on 
decision making , instructional activities , and grading procedures 
(Keywords: Students’ evaluation, Faculty members, evaluation 
questionnaire, case study, grade inflation). 

  
بالمساهمة في تحقيق هذه المعايير، الواحدة 

ويشكل أعضاء هيئة التدريس محورًا أساسيًا في 
م التي هذه المنظومة، وذلك لتعدد األدوار والمها

ولذلك يتزايد االهتمام بتقييم أداء أعضاء  يقومون بها،
الهيئة التدريسية في آثير من الجامعات، ضمن 
إجراءات أوسع تقع ضمن إطار شمولية التقويم 

  . لجميع البرامج في الجامعة
إن تزايد الحديث عن التقويم والجودة الشاملة، 

في يعني ضمنًا زيادة الحاجة إلى متخصصين وخبراء 
عملية التقويم، وتزايد حاجة آوادر الجامعة ومتخذي 

)  Characterization(القرارات بشكل خاص إلى تمثّل 
ثقافة التقويم أوًال، والوعي بمعايير الجودة وثقافتها 
ثانيًا، فالتقويم نشاط علمي معّقد، يعرف المختصون 

، ) Models(ونماذجه )  approaches(متطلباته ومداخله 
فون ما يتطلبه من خصائص في المقّوم آما يعر

ومتخذ القرار، وانعكاساته السلبية المحتملة على 
المؤسسة سواء نجم ذلك عن سوء تنفيذ عملية 
التقويم أم في توظيف نتائجها، مما يعني ضرورة 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

الوعي بالظروف التي يتم فيها التقويم، وبثقافة 
المجتمع وثقافة العاملين والطلبة وإدارة الجامعة 
على مستوى القسم والعمادة والرئاسة، ألنها 

وهي بإختصار . مجتمعة تقرر جدوى عملية التقويم
تتطلب الوعي بأهمية التكامل في المعايير اإلدارية 

  .  واألآاديمية للجودة الشاملة
ويتضح في أدبيات البحث والتقويم أن التقويم 
آنشاط بحثي يقع ضمن أطار البحث النوعي 

(qualitative)،  الذي يتطلب مهارات متميزة ومعقدة
،إال أن )Purely quantitative(مقارنًا بالبحث الكمي 

 ،التعدد في البرامج التي يمكن أن تخضع للتقويم
يتطلب من  ،والتعدد في مداخل التقويم ونماذجه

المقّوم أن يجمع بين مهارات البحث النوعي والبحث 
كل الكمي، ويشكل تقويم عضو هيئة التدريس بش

عام، ومشارآة الطلبة آمصدر للمعلومات في 
إجراءات تقييم األداء التدريسي بشكل خاص ضمن 
إطار تقويم الجامعات، قضية حساسة ومعقدة، 
تتطلب الكثير من المهارات، وفيها الكثير من 
المحددات، ويدخل الكثير من المتغيرات الكمية 

  .والنوعية في موقف بحثي تقويمي فريد
ات نفسها ملزمة بدخول تجربة وتجد الجامع

عملية التقويم ليس ألغراض االعتماد العام 
واالعتماد الخاص فقط، بل إلضافة معايير وضوابط 
لضمان الجودة في مخرجات التعليم 

،أبرزها ما يتم اتخاذه حاليًا )Fedwick,2001(الجامعي
من إجراءات واعداد لتطبيق امتحان الكفاءة المعرفية 

)University Achievement exams  ( على المستوى
المحلي آمؤشر من مؤشرات النواتج التعليمية،  أما 
حرآة تقييم األداء التدريسي التي ال زالت تجربة 
متواضعة في الجامعات على مستوى الوطن 
العربي، ومنها الجامعات األردنية الحكومية والخاصة، 
شأنها شأن حرآة التقويم للبرامج التربوية وبحوث 

لتقويم، فقد جاءت توصيات ورشة العمل الخاصة ا
بالتقويم الذاتي والخارجي التي عقدتها األمانة 
 العامة التحاد الجامعات العربية والتجارب الجامعية

المعروضة في تلك الورشة لتؤآد أنها تجربة ) ٢٠٠٣(
متواضعة جدًا، وأن الحديث عن التقويم أسهل من 

قد أشار قمبر الدخول فيه، فهو عمل أبداعي، ف
إلى أن اإلمتاع في الحديث عن اإلبداع ) ١٩٩٦(

وبالتالي فإن التقويم . أسهل بكثير من اإلبداع نفسه
من الناحية النسبية ال يزال موضوع مدارسه أآثر 

ء بما في ذلك تقويم األدا ،من آونه ممارسة
الذي تتزايد  التدريسي في الجامعات األردنية

  .  دخول فيهالمؤشرات الجامعية على ال
ولتحديد هذا األداء وتعريفه إجرائيًا، فإن الدور 
الرئيسي لعضو هيئة التدريس آمدرس يتضمن عدة 
أدوار فرعية، فهو المخطط والمنّفذ والمقّوم 
للتدريس، وهي أدوار تتطلب مهارات في تحديد 
المحتوى المناسب للمساق،وتصميم خطــة 

لتدريس، المساق، والتعّرف على أساليب وطرائق ا
وتقنيات التعليم، وإدارة الصف والتفاعل الصفي، 

وإعداد االمتحانات بأنواعها المختلفة وأساليب 
التقويم اآلخرى وطرق التصحيح ونظم العالمات 

ويشير هذا التعدد في األدوار الرئيسية . وتحليلها
والفرعية، وتعدد المهارات والكفايات الالزمة للقيام 

المدرس الجيد ال يتوفر بسهولة، بهذه األدوار إلى أن 
وأن التطوير والتحسين في العملية التدريسية ال بد 
وأن يكون شامًال ومستمرًا، وأن عضو هيئة التدريس 
ال بد وأن يسعى ويعمل على تطوير آفاياته ومهاراته 

التي تتطلب  -  وخبرته، فالقدرة األآاديمية التخصصية
ائيًا القدرة ال توفر تلق - التطوير الذاتي أيضًا

التدريسية المتميزة، فهي شرط غير آاٍف لنجاح 
العملية التدريسيـة، وأن الزمن وحده وسنوات 
الخبرة في التدريس الجامعي ال تضمن تناسبًا 
طرديًا مع الكفاية في التدريس الذي تتغير أهدافه 
وأساليبه تبعًا لتغيرات محلية وإقليمية وعالمية في 

  . آثير من المجاالت
ن هنا تبرز الحاجة إلى التقويم المستمر لهذه م

األدوار بصرف النظر عن أسلوب التقويم وإجراءاتــه، 
فالبحث العلمي الذي ينجزه عضو هيئة التدريس 
يخضع للتقويم، ونتعرف على النشاط البحثي من 
خالل النشر، ولكن أساليب التعرف على النشاط 

  (Young ,2001)التدريسي محدودة، فقد أشار ينغ
إلى أنه غالبًا ما ينطلق أعضاء هيئـة التدريس مــن 

هي االعتقاد )  False assumption(مسلمة خاطئة 
 already know)بأنهم يعرفون تلقائيًا آيف ُيدّرسون 

how to teach)  ويضيف أن التدريس يتشابه مع البحث
 Teaching like research, is an)(بأهميته وتعقيداته، 

extremely important and complex activity (،  ولكن
االختالف هو أن أعضاء هيئة التدريس ينشرون 

 Publish research but)بحوثهم ويخبئون تدريسهم  
mute teaching) وقد أشار هيرست وآامب ،)Hurst and 

Camp,1999  ( إلى أن قدرة عضو هيئة التدريس على
  . البحثاإلعداد للتدريس تعكس قدرته على إعداد 

من جهة أخرى،تؤآد المؤشرات والمعطيات أن 
الجامعات األردنية الحكومية ومنها جامعة اليرموك، 
تنمو نموًا جوهريًا في برامجها وأعداد الطلبة فيها 
في آافة البرامج والمستويات، فهناك تنوع واضح 
وآبير في البرامج بمستوى البكالوريوس 

تزايد واضح في والماجستير والدآتوراة، وبالتالي 
آمية المساقات وتنّوعها، ويشكل تحقيق النوعية 
في هذه البرامج  والخطط الدراسية والمساقات، 
وبالتالي نوعية الخريج تحديًا آبيرًا يواجه الجامعات 

وبالمقابل تنوعت أسس القبول، ورافق . بشكل عـام
ذلك تغيرًا في المدخالت من الطلبة آمًا ونوعًا، 

االقتصادية واالجتماعية، وعوامل  فهناك العوامل
العرض والطلب، مما يدفع الجامعات إلى النظر 
للمدخالت المقابلة من أعضاء هيئة التدريس، 
باإلضافة إلى المدخالت التعليمية المرافقة األخرى 
الفنية منها واإلدارية التي تضمن استمرارية الجامعة 
ظ ومكانتها وسمعتها ومستوى خريجها، ولذلك ُيالح

تزايدًا في الضغوط على أعضاء هيئة التدريس، 



  هعود

 

متفقًا ذلك مع زيادة التعقيد في معادلة العزو 
السببي لشبكة المتغيرات الداخلة في المنظومة  
التعليمية الجامعيــة، مما قد يؤدي، في غياب 
التقويم الرسمي، إلى تدخل عوامل سياسية 
واجتماعية واقتصادية وإدارية تعمل على خلط 

وراق التي قد تؤدي في النهاية إلى التقاء األ
الجامعات بمنتصف الطريق بصرف النظر عن التمايز 
أو االختالف في معايير الجودة، وقد يؤدي ذلك إلى 
تعظيم عناصر الضعف وإبخاس عناصر القوة من خالل 
التحيز في األوزان النسبية والترآيز على المقارنات 

مل، مما قد يزيد من الجزئية المبتورة من نظام متكا
الضغوط الشكلية بشكل غير مباشر على أعضاء 
هيئة التدريس، وبالتالي وصولهم إلى درجة غير 
سوية من االحتراق النفسي، مما يشير إلى أن 
عملية التقويم ألعضاء هيئة التدريس تقع ضمن 
منظومة معقدة ضمن أطار أخالقيات العمل 

ن مهيئة إلى الجامعي، مما يعني أن الظروف قد تكو
إجراء التقويم في مناخ جامعي ملوث إداريًا 

 Side(وأآاديميًا، ويصبح تأثيره السلبي أو الجانبي 
effect  ( مؤذيًا جدًا لعضو هيئة التدريس وللجامعة

  .                     بشكل عام
أما الجانب المشرق في التقويم، فيكمن 

ي يجري بمدلوله العلمي بصرف النظر عن المناخ الذ
فيه، فالتحسين والتطوير هو شعار التقويم، وبالتالي 

مطلوب ومرغوب فيه من حيث ) أي التقويم (فهو 
المبدأ، وتشير الوقائع آما تعكسه الدراسات 
والتشريعات ذات الصلة بتقييم اعضاء هيئة التدريس 
في الجامعات أن القضية المطروحة ليست أن نقّيم 

يقّيم؟، وآيف نقّيم ؟ أو ال نقيم، ولكن من الذي 
وألي غرض ؟ ولذلك قد تتطلب اإلجابة عن هذه 
التساؤالت العامة تحليًال دقيقًا للدراسات ذات الصلة 
بتقويم األداء التدريسي، التي قد تساعد في 
التوصل إلى الكثير من األسئلة أو التساؤالت 
الفرعية المحددة إلى درجة يمكن أن تشكل اإلجابة 

عظيم إيجابيات التقويم وتصغير عنها مدخًال لت
سلبياته، وتعمل على تصويب الوضع غير الصحي، 
والمناخ غير المناسب، واإلجراءات غير المنهجية 
المحتملة التي قد تشكل بمجملها بيئة غير 

  .مناسبة إلنبات التقويم ورعايته
أما مشارآة الطلبة في تقييم األداء التدريسي 

الجامعات التي فال زالت قضية جدلية حتى في 
وصلت فيها عملية التقويم ومشارآة الطلبة مرحلة 
متقدمة ليس بسبب مبدأ المشارآة، بل لكيفية 

، وهناك الكثير )adams,1997(استخدام نتائج التقييم 
من الجامعات التي لم تدخل هذه التجربة بعد، أو 
ربما دخلت في تجربة متواضعة، وتبلورت في بعض 

 –اع من نوع اإلقدام الجامعات على شكل صر
واإلحجام، فالطلبة مصدر من مصادر المعلومات ذات 
الصلة الوثيقة بالتدريس، ومن الصعب تجاهل هذا 
المصدر، ولكن المعلومة تبقى ضعيفة ومضللة ما لم 
يتوفر فيها الحد األدنى من الدقة والصدق 

والموضوعية، خاصة وأن األسلوب الشائع في 
ن الطلبة هو االستبانة الحصول على المعلومات م

بمزاياها وعيوبها، مما يشكل مشكلة إضافية في 
قضية تقييم الطلبة لألداء التدريسي، في ضوء هذا 
التصور وهذه الخلفية جاءت هذه الدراسة لتلقي 
الضوء على تجربة جامعة اليرموك في هذا المجال 

  :من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية 
تغّير أو تقدم في مجال هل هناك ما يشير إلى  - 

مشارآة الطلبة بعملية التقييم لألداء 
  لتدريسي في الجامعة منذ إنشائها؟ا

 شرعية ما هي التشريعات الخاصة التي تعكس - 
  مشارآة الطلبة في عملية التقويم ؟

من ) إن وجدت(ماذا عالجت الدراسات المحلية  - 
قضايا ذات صلة بمشارآة الطلبة في التقييم ؟ 

قعها في الدراسات العالمية واألدب وما مو
النظري الخاص بمشارآة الطلبة في تقييم 

  األداء التدريسي؟ 
ما الواقع الحالي لمشارآة الطلبة في تقييم األداء  - 

  التدريسي بجامعة اليرموك ؟
ما مكونات استبانة التقييم المستخدمة حاليًا، وما  - 

  طبيعة هذه األداة ؟
في تقييم األداء ما حجم مشارآة الطلبة  - 

  التدريسي ؟ 
  آيف يتم تحليل تقديرات الطلبة ؟ - 
ما مجاالت استخدام نتائج مشارآة الطلبة في  - 

  التقويم ؟
  ماذا توفر االستبانة من معلومات آمية ونوعية ؟ - 
فرة أو التي يمكن ما مؤشرات الصدق والثبات المتو - 

  ؟توفيرها لألداة
اجراءات عملية  ما مؤشرات اهتمام الجامعة بضبط - 

ءات مشارآة الطلبة في التقييم ضمن إطار اجرا
  تقييم أداء عضو هيئة التدريس؟

كن أن تعّظم ما االقتراحات والتوصيات التي يم - 
   فعالية هذه المشارآة؟

  
  

  :الطريقة واإلجراءات
يتلخص الهدف األساسي من هذه الدراسة 
بإعطاء صورة متكاملة عن تجربة جامعة اليرموك في 
مجال مشارآة الطلبة في تقييم األداء التدريسي، 
مما يتطلب دراسة الممارسات الفعلية لهذه 
المشارآة على مدار السنوات الماضية من عمر 
الجامعة، والتشريعات الواردة في القوانين واألنظمة 
والتعليمات، التي قد تنص بشكل مباشر أو غير 

  . مباشر على هذه المشارآة
ات واألدبيات ذات الصلة وقد تعكس الدراس

بتقييم األداء التدريسي بشكل عام ومشارآة 
الطلبة بشكل خاص صورة عن مدى التفاعل مع 
هذه القضية، ولذلك، فإن الموضوعات التي تناولتها 
هذه الدراسات على المستويين المحلي والعالمي، 
ونتائجها وما تقدمه من استنتاجات وتوصيات يشكل 
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وير المبني على البحث أهمية خاصة في التط
العلمي، ويكشف عن مدى االهتمام بالدخول في 

  .وخطوات مدروسة ،هذه التجربة وفق رؤية واضحة
وألن قضية مشارآة الطلبة في تقييم األداء 
التدريسي ال زالت قضية جدلية بالرغم من تطبيقها 
في آثير من الجامعات في الدول المتقدمة، فإن 

ن المؤشرات اإليجابية، الرغبة تكمن في البحث ع
التي تزيد من فرصة تقّبل هذه المشارآة، ولذلك، 
فإن إجراءات إعداد استبانة التقييم، وإجراءات 
التطبيق والتحليل وتوظيف النتائج، وما يمكن تقديمه 
من مؤشرات صدق قد يعكس مدى الجدية في 
تعظيم دور مشارآة الطلبة في تطوير األداء 

ه تشكل إجراءات تطوير وبناء علي. التدريسـي
استبانة التقييم المستخدمة حاليًا في الجامعة، وما 
يمكن توفيره من إرشادات وتعليمات في عملية 
التطبيق والتحليل ومؤشرات الصدق والثبات، وما 
يمكن أن توفره المعلومات الناتجة من التطبيق 
المستمر لالستبانة في ضوء األغراض الفعلية لهذه 

ورًا من محاور االهتمام في الدراسة المعلومات مح
  .الحالية
  
ولذلك تتلخص اإلجراءات في هذه الدراسة بما  
  :يلي 

عرض ومناقشة المؤشرات الدالة على دخول  -
جامعة اليرموك تجربة مشارآة الطلبة في 
تقييم أعضاء هيئة التدريس، من خالل 
التعليمات والدراسات المحلية والخطوات 

  . اإلجرائية ذات الصلة
عرض ومناقشة األدبيات والدراسات العالمية  -

ذات الصلة بتقييم الطلبة ألعضاء هيئة 
التدريس، وتحديد محاور تلك الدراسات والقضايا 
التي تطرحها بغرض االستفادة منها في توجيه 

وتفعيل دورها في تطوير  ،عملية التقييم
التدريس الجامعي واتخاذ القرارات اإلدارية 

  . الجامعية

اء دراسة حالةإجر -
١

آنموذج لتحليل نتائج  
التقييم تحليًال تفصيليًا وتحليًال إجماليًا آميًا، 
باإلضافة إلى ما يمكن تقديمه من مؤشرات 
على صدق التقييم ومساهمته في التحسين 
والتطوير واتخاذ القرارات من خالل التحليل 
للبيانات النوعية إلى جانب البيانات الكمية التي 

تبانة التقييم، من خالل اإلجابة عن توفرها اس
 : األسئلة اآلتية

هل يوجد فروق في تقديرات الطلبة لمدرس  -
  المساق ُتعزى لجنس الطالب ؟

                                                           
ــدريس فــي الجامعــة علــى    :  ١ ــة الت ــل عضــو هيئ أشــكر الزمي

موافقتــه واهتمامــه وتقبُِّلــه لفكــرة التقــويم ومشــارآته فــي   
 إجراءات التطبيق  نموذجًا يحتذى  في هذا االطار

 

هل يوجد فروق في تقديرات الطلبة لمدرس  -
عدد ضوء المساق ُتعزى لمستوى الطالب في 

  الساعات التي درسها ؟ 
هل يوجد فروق في تقديرات الطلبة لمدرس  -

  ُتعزى لشعبة المساق ؟المساق 
هل يوجد فروق في تقديرات الطلبة لمدرس  -

 - صباحي(المساق ُتعزى لتوقيت المساق
 ). مسائي 

العالقة بين تقديرات الطلبة لمدرس طبيعة ما  -
 المساق والمعّدل التراآمي للطالب ؟

العالقة بين تقديرات الطلبة لمدرس طبيعة ما  -
 المساق والعالمة المتوقعة في المساق؟

يسجلون المساق في  نما نسبة الطلبة الذي -
ضوء سمعة المدرس العلمية والتدريسية مقابل 

 النسب في األسباب المحتملة األخرى ؟
ما مدى استقرار معامل ثبات االتساق  -

  ؟التقييمالستبانة  الداخلي
التعامل مع مجاالت في  بررِّهل هناك ما ُي -

استبانة التقييم في ضوء نتائج التحليل 
لي؟ وما مدى التوافق بين نتائج التحليل العام

 statistical)العاملي المبني على أسس إحصائية
factoring)؟   

آيف يمكن الحكم على األداء التدريسي على  -
مستوى الفقرة الواحدة في ضوء موقع متوسط 
التقديرات للفقرة من محك مشتق من تدريج 

   ؟) معيار مطلق خاص بالفقرة(الفقرة نفسها 
مكن الحكم على األداء التدريسي على آيف ي -

مستوى الفقرة الواحدة في ضوء متوسط 
معيار نسبي (التقديرات على مستوى الجامعة 

  ؟ )عام 
ما الفقرات التي تدخل في التحليل ؟ وما  -

 عالقتها بسوء استخدام استبانة التقييم؟
آيف يمكن الحكم على مستوى األداء  -

خاص (مطلقة التدريسي اإلجمالي وفقًا لمعايير
على مستوى (ومعايير نسبية ) بالتدريج 
   ؟)الجامعة 

ما مدى التوافق بين التقديرات على الفقرات  -
العامة والمتوسط العام للتقديرات على الفقرات 

 ؟ التشخصية أو التفصيلية
ما مزايا اإلجابة المفتوحة الخاصة بااليجابيات  -

والسلبيات واالقتراحات في استبانة التقييم، 
فه ضيدالالتها بالنسبة لمدرس المساق، وما تو

  ؟ من مؤشرات على صدق اإلجابات
  :أهداف الدراسة 

يتوقع أن تحقق هذه الدراسة األهداف العريضة 
  : التالية 

إعطاء صورة غير مباشرة عن جدلية تقييم  .١
الطلبة ألعضاء هيئة التدريس وتعكس ايجابياته 

  . وسلبياته أو ماله وما عليه
شرات على صدق التقييم من خالل تقديم مؤ .٢

المعلومات الرقمية واللفظية، التي يقدمها 



  هعود

 

الطالب والفروق في التقديرات في ضوء بعض 
  .المتغيرات ذات الصلة

تقديم مؤشرات على ثبات استبانة التقييم  .٣
وصدقها البنائي من خالل البيانات التراآمية، 
التي توفرها عملية التقييم المستمرة في 

  . والكلياتاألقسام 
تقديم معايير أو محكات تساعد في تفسير  .٤

تقديرات الطلبة التفصيلية واإلجمالية، على 
  . مستوى القسم والكلية والجامعة

تقديم توصيات يمكن أن يساعد األخذ بها في  .٥
  . تعظيم إيجابيات التقييم وتصغير سلبياته

تعزيز ثقة الطلبة بقدرتهم على تقديم معلومات  .٦
حد األدنى من الدقة والموضوعية، يتوفر فيها ال

وزيادة تقبل أعضاء هيئة التدريس لهذه 
  . المشارآة

 situational)تقديم نموذج يعكس موقفية التقييم  .٧
specific)  من خالل النظر إلى أن التقييم لكل

وإعطاء  ،عضو هيئة تدريس يشكل دراسة حالة
صورة غير مباشرة عن أهمية محاآمة األرقام 

عندما يترتب عليها اتخاذ قرارات والمعلومات 
بحق األفراد بشكل عام وعضو هيئة التدريس 

عملية حساسة تعكس  ،ألنهابشكل خاص
 . أخالقيات العمل الجامعي

  
التعليمات والدراسات المحلية والخطوات 

  : اإلجرائية 

هناك مؤشرات على أن جامعة اليرموك
٢

بدأت   
ية دخول تجربة مشارآة الطلبة في تقييم فعال

التدريس، من خالل مرآز البحث والتطوير التربوي
٣

 ،
إذ قام المرآز بإعداد استبانة خاصة بالتقييم في 
المساقات العلمية واألدبية والمهنية، إال أن 
التعليمات لم تنص على ادخال تقييم الطلبة في 
اتخاذ القرارات اإلدارية، فقد نصت هذه التعليمـــات 

فاءة التدريسية لطالب يتولى تقويم الك" على أن 
التعيين أو الترقية العميد ومدير الدائرة األآاديمية، 
إذا آان أعلى منه رتبة، وذلك وفق الطريقة 

"المناسبة
٤

وبالتالي فإن استخدام هذه االستبانة  
لم يكن ملزمًا، بالرغم من قيام المرآز بتطبيقها  
على عينة من المساقات التي تطرحها الجامعة 

، وآان يتم تحليلها داخل المرآز بشكل دوري
واالحتفاظ بها آنشاط من نشاطات المرآز، ويتم 
تزويد عضو هيئة التدريس المعني بنتائج التحليل 
بناء على رغبته ، وقد فتح ذلك مجاًال للبدء بإجراء  
دراسات علمية في هذا الموضوع، فقد آانت دراسة 

                                                           
   .١٩٧٦تم أنشاء الجامعة سنة :  ٢
 ١٩٩١وتم تجميده سنة  ١٩٨٣تم أنشاء المرآز سنة :  ٣

   .٢٠٠٢وإلغاؤه رسميًا سنة 
: القوانين واألنظمة والتعليمات ) ١٩٨٧(جامعة اليرموك :  ٤

تعليمات وأسس تقويم اإلنتاج العلمي ألغراض التقيين 
 .والترقية

)أ١٩٨٨(عودة 
٥

معة أول دراسة يتم إجراؤها في الجا 
بهذا الخصوص، قارن فيها بين تقديرات الطلبة 
والتقديرات الذاتية ألعضاء هيئة التدريس، وذلك 

من )  Cross-validation(لتأمين مؤشرات متبادلة 
طرفين أساسيين في عملية التقييم، ألن ذلك قد 
يعطي مؤشرًا على مدى تقبل عملية التقييم أوًال 

ذلك في دراسة  ومشارآة الطلبة ثانيًا، إذ تم بحث
مستقلة أخرى بغرض التعّرف على اتجاهات أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة اليرموك نحو تقييم الطلبة 

)ب١٩٨٨عودة، (للممارسات التدريسية الجامعية 
٦

 ،
وآانت النتائج في الدراستين تعكس نوعًا من الحذر 
والتردد وصراع بين التقّبل والرفض، فقد آانت الفروق 

رات جوهرية في الدراسة األولى، بين التقدي
  .وآشفت الثانية عن الحياد واالنقسام في آن واحد

وبموزاة ذلك، وانطالقًا من التوجه المتزايد 
عالميًا لمشارآة الطلبة في عملية التقييم وأهمية 
األساليب التي تتم فيها هذه المشارآة بما في 
ذلك استبانات التقييم، فقد تم إجراء دراسة ثالثة 

صصت للنظر في مكونات االستبانة واألوزان ُخ
النسبية للمجاالت والعبارات الواردة فيها، وتقديم 
معايير نسبية إلى جانب المعايير المطلقة لتسهيل 
تفسير النتائج والقرارات المترتبة على هذه النتائج 

  ). ١٩٩٠عودة والصباريني، (
وفي الوقت الذي يعمل فيه البحث العلمي 

لقرارات اإلدارية، فإن للبحث العلمي بمعزل عن ا
عادة رؤية مستقبلية قد تدفع بإتجاه يعمل على 
إعادة صياغة بعض القوانين واألنظمة والتعليمات 

تم ذات الصلة أو لتفعيلها في الوقت المناسب، قد 
إلى أن الطريقة المناسبة للتقييم متروآة  اإلشارة

لعمداء للعميد أو رئيس القسم، إال أن قرار مجلس ا
المتعلق بشروط  ١٥/١٢/١٩٩١بتاريخ ) ٥٠/٩١(رقم 

أشترط ) أ(إلى الفئة ) ب(نقل المدرس من الفئة
حصوله على تقدير ال يقل عن جيد في أدائه 
التدريسي بموجب استبانة توزع على الطلبة، ولم 
يشترط القرار ذلك على نقل عضو هيئة التدريس 

دة تلك إلى رتبة أعلى، وآانت االستبانة المقصو
 في حينه، التي أعدها مرآز البحث والتطوير التربوي

فقرات ) ٣(فقرة خاصة وثالث ) ٢٢(وهي مكونة من 
عامة، واستمر استخدامها إلى أن طلبت رئاسة 

في  الجامعة من مرآز تطوير أداء الهيئة التدريسية
السنة األولى من إنشائه اعادة النظر في تلك 

ل من خالل مجموعة االستبانة، وقد تم ذلك بالفع
طلق عليها المرحلة األولى من خطوات إجرائية ُأ

أعداد استبانة تقييم نوعية التدريس في جامعة 
الصيغة (تقييم الطلبة للمدرس) أ(نموذج –اليرموك 

                                                           
   .الدراسات السابقةب البند الخاص التفاصيل في: ٦، ٥
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وتتلخص هذه )  Diagnostic form) (التشخيصية 
  : الخطوات بما يلي 

دراسة االستبانة السابقة دراسة تحليلية  -
) ٣٩(ذلك في ورشة خاصة شارك فيها نقدية و

عضو هيئة تدريس من معظم آليات الجامعة 
ومختلف الرتب األآاديمية، وذلك في 

ساعات لكل  ٣مجموعتين مستقلتين بواقع 
ورشة، مما  وفر فرصة للصدق المتبادل في 
عملية التحكم، وقد تم قراءة آل عبارة أو فقرة 
 ومحاآمتها في نقاش مستفيض يراعي مدلول

العبارة وآيف يفهمها الطالب، وقدرته على 
 . االجابة في ضوء المعلومات المتوفرة لديه

اإلطالع على األدبيات المتعلقة بتقييم  -
الطلبة ألعضاء هيئة التدريس في جامعات 
عربية وعالمية ومراآز خاصة بتطوير أداء الهيئة 
التدريسية وأدوات التقييم التي تعتمدها، 

في مجالت محلية وعربية والبحوث المنشورة 
وعالمية ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك للتعرف 
على مضمون هذه األدوات من حيث طول 
االستبانة، ودرجة التحديد في صياغة العبارات 
والمجاالت التي تتناولها، وأية مضامين أخرى 
ذات صلة بالمتغيرات المؤثرة في تقديرات 
 الطلبة، وما يمكن أن يقدم من مؤشرات

للكشف عن صدق التقديرات في ضوء أغراض 
التقييم، فقد أشارت دراسة ماسون وآخرون 

(Mason,et.al, 2001)  إلى ملخص لألبعاد
التي يمكن  والمجاالت الواردة في عدة دراسات

المعرفة  :أن تتضمنها استبانات التقييم وهي
التخصصية للمدرس، التحضير واإلعداد 

مامات الطلبة للمساق، ومراعاة المدرس الهت
ومشاعرهم، وعدالة الدرجات، وفن ألقاء 
المحاضرة، وإدارة الصف، وفعالية الوسائل 
المعينة، ووضوح أهداف المساق، آما أشارت 

إلى أن عدد  (Seldin,1993)دراسة سلدن 
الفقرات في استبانة التقييم ومضمونها يعتمد 
على الغرض منهـا، إذ يمكن أن تكون الفقرات 

فقرة، بينما يمكن أن  ٣٠ -٢٠بين التشخيصية 
-٤(تكون ألغراض اتخاذ القرارات الوظيفية بين 

 . فقرات عامة) ٦
في ضوء ما سبق تم أعداد الصيغة األولية  -

 لالستبانة وتقديمها إلى العمداء بموجب آتاب
ُطلب فيه دراسة االستبانة على  رسمي

مستوى األقسام من حيث صياغة عنوان 
جاالت الواردة فيها، االستبانة، وعدد الم

ومسمياتها، وصياغة الفقرات وشموليتها، 
وعالقتها بالمجال وسلم التقدير، وامكانية 
إضافة أية فقرات، أو إعادة توزيع الفقرات في 
المجاالت، آما تم عرضها على رئيس الجامعة 
البداء أية مالحظات وتوجيهات متعلقة بالشكل 
ن والمضمون، وقد تم دراسة آل الردود م

العمادات وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء 
 .التوافق بين الردود ودقتها

وبناء عليه تم إعداد االستبانة بصورتها  -
النهائية في المرحلة األولى، ثم قررت رئاسة 

أي (الجامعة إعتمادها بصفة رسمية، وهي 

بالصيغة الحالية) االستبانة
٧

مكونة من مقدمة  
  :تيةوأربعة أقسام بالمواصفات اآل

o موجهة للطالب تشرح له أهمية دوره :  مقدمة
في تقديم معلومات صادقة ودقيقة ضمن إطار 
أخالقيات التقييم، وتعكس البعد النفسي في 
تقدير الجامعة لمكانة الطالب، وحرصها على 

وجرعة قوية في ممارسة  ،سماع رأيه
وفيما يلي نص . الديمقراطية بمكانها الصحيح

تحرص الجامعة : نا الطالبعزيز" هذه المقدمة 
على أن ترى صورة نجاحها في تمّيز طلبتها 
وأنشطتها وبرامجها وآوادرها؛ وضمن خطة 
تقييم شاملة تهدف إلى التحسين والتطوير 
ورفع مستوى التميُّز، تحرص الجامعة على أن 
تعتمد المعلومات الدقيقة والصادقة والمتحررة 

قد من تأثير أي عوامل شخصية أو خارجية 
تنعكس على نزاهة التقييم وموضوعيته، 

شارآة تقييم الطلبة لمدرس وتنطلق م
من ثقة الجامعة بطلبتها في تقديم  المساق

معلومات بهذه المواصفات، ونؤآد بأنه لن تتمكن 
أي جهة آانت من التعرف على أي طالب 
يشترك في التقييم من خالل إجاباته، ألنه ال 

الطالب، وبناًء عليه  عالقة ألهداف التقييم بهوية
ر تقديراتك من أي عوامل حرِّنتوقع أن ُت

قد ُتضعف من ) آعالمتك في المساق(
الشخصية الموضوعية التي تتحلى بها في مثل 

  ." هذا الموقف النبيل
o وتشمل بعض المتغيرات التي : معلومات عامة

يمكن أن تساهم في إنشاء قاعدة معلومات 
صدق منطقية ألغراض بحثية، وتقديم مؤشرات 

والبحث  ، (Triangulation validity)ومتعددة األبعاد 
في مدى تأثير بعض المتغيرات على تقديرات 

جنس الطالب، وعدد الساعات : الطلبة، مثل
المعتمدة التي قطعها الطالب بنجاح، والمعدل 
التراآمي للطالب، والعالمة التي يتوقعها في 

  . المساق
o  فقرة تّم ) ٤٥(ا وعدده: الفقرات التشخيصية

االتفاق عليها بإجماع أو شبه إجماع أعضاء 
هيئة التدريس المشارآين في الورش المشار 

، )Delphi(وفق اسلوب دلفي  إليها لهذا الغرض
وأآدت ردود الكليات على أنها تقع ضمن أدوار 
عضو هيئة التدريس في المجاالت الرئيسة 

قويم، الُمشار إليها؛ وهي التخطيط والتنفيذ والت
والممارسات  ،واألدوار الفرعية المنبثقة عنها

                                                           
يقوم المرآز بتأمين نسخ أصلية من االستبانة باألعداد :   ٧

لوبة من األقسام والكليات والمراآز المعنية في آل فصل المط
  .دراسي



  هعود

 

التدريسية التي تتضمنها، بدءًا بإعداد خطة 
المساق وانتهاًء برصد العالمات والتفاعل بين 
الطالب والُمدرِّس داخل الصف وخارجه ضمن 
إطار العملية التدريسية، مما شّكل مؤشرًا قويًا 
على صدق محتوى االستبانة، باإلضافة إلى 
 ،مؤشرات الصدق التي وفرتها دراسة الحالة

مسبوقة بشرح لدالالت فئات التقدير التي 
تساعد الطلبة أثناء اإلجابة، بما في ذلك 
الحاالت التي ال تنطبق، أو في حالة نقص 
المعرفة الالزمة لإلجابة، بشكل يساعد أيضًا 

-Missing values)  على تحديد حجم اإلهدار
mortality) ات التفصيلية واإلجمالية في المعلوم

  . عند تفريغ البيانات
o  فقرات، ) ٥(وعددها خمس : الفقرات العامة

وتحتمل آل منها إجابة وفق سلم تقدير خاص 
حسب مضمونها، وهي تعطي انطباعًا سريعًا 
ن لألداء العام في الفقرات التشخيصية، آما تؤمِّ

مؤشرات على الصدق المتبادل في ضوء نتائج 
لمعلومات التراآمية في قاعدة البحث من ا

البيانات، آما يمكن أن توفر معلومات سريعة 
وهي تشكل صيغة أو  ،لقرارات إدارية مدروسة

  Quick Form)(نموذجًا من االستبانات السريعة 
وفيما يلي نّص . مرافقة للصيغة التشخيصية

 : تلك الفقرات وسلم التقدير المقابل لكل منها
ة مساقات أخرى مع مدى رغبتك في دراس. ١

  .الُمدّرس نفسه
. عالية          ج. عالية جدًا        ب. أ

  قليلة جدًا. قليلة          ه. متوسطة       د
دراسة هذا  تقديرك العام لمدى استفادتك من.  ٢

  .المساق بصرف النظر عن العالمة
جيد           . جيد جدًا        ج. ممتاز           ب. أ
  ضعيف. ه         مقبول. د

عند مقارنة آفاية مدرس المساق بغيره من .  ٣
  .الُمدّرسين فإنه

. فوق الوسط     ج. من أآثرهم آفاية   ب. أ
من . دون الوسط     ه. متوسط الكفاية   د

  أقلهم آفاية
تقديرك العام لفاعلية المدرس في تدريسك هذا .  ٤

  . المساق
جيد         . ج      جيد جدًا   . ممتاز           ب. أ
  ضعيف. مقبول       ه. د

عالمتك التي تتوقعها أو التي حصلت عليها في .  ٥
هذا المساق مقارنة بالمساقات األخرى التي 

  .درستها
. عالية         ج. عالية جدًا        ب. أ

منخفضة . منخفضة       ه. متوسطة       د
  جدًا    

o م الطالب أبرز إذ يقد: المالحظات واالقتراحات
الجوانب االيجابية والسلبية واالقتراحات، التي 
يمكن أن تنعكس على تحسين تدريس 
المساق، وهي صيغة لفظية يمكن أن توفر أيضًا 

فرصة للكشف عن مؤشرات صدق التقديرات 
 .الكمية السابقة

o  دة بست فئات رقمية حدَّوهي ُم: فئات التدريج
  :ولفظية على النحو اآلتي

أو أن مضمون الفقرة ينطبق ) ممتاز ( بل وتقا: ٥
  .على المدرس بدرجة آبيرة جدًا

أو أن مضمون الفقرة ينطبق ) جيد جدًا ( وتقابل : ٤
  .على المدرس بدرجة آبيرة

أو أن مضمون الفقرة ينطبق على ) جيد ( وتقابل : ٣
  .المدرس بدرجة متوسطة

أو أن مضمون الفقرة ينطبق ) مقبول( وتقابل : ٢
  .لمدرس بدرجة أقل من المتوسطعلى ا

أو أن مضمون الفقرة ينطبق ) ضعيف ( وتقابل : ١
  .على المدرس بدرجة ضعيفة

وتدل على أنك ) ال أعرف أو ال تنطبق ( وتقابل : ٠
غير قادر على وضع أي تقدير لنقص المعلومات 
المتوفرة لديك، أو أن مضمون    الفقرة ال ينطبق 

ساق في ذلك على حالة ذلك المدرس في الم
  .الوقت

وقد تزامن تطوير استبانة تقييم الطلبة مع 
برنامج الورش التدريبية ألعضاء هيئة التدريس، وقد 
تم عقد عدة ورش ضمن هذا اإلطار والتعميم على 
الكليات من خالل نشرات تعريفية توضح إجراءات 
التطبيق والتحليل اإلجمالي والتفصيلي نلخصها بما 

  : يلي
ش للراغبين من أعضاء هيئة عقد أربع ور -

وممثلين لألقسام في الكليات  ،التدريس
حول استخدام  في هذه الورشة المختلفة

استبانة التقييم، بمحتوياتها وأبعادها، وإجراءات 
للبيانات التي توفرها هذه  التحليل اإلحصائي

ليكونوا مستشارين ألعضاء هيئة  االستبانة،
ر، وقد بلغ التدريس في أقسامهم في هذا اإلطا

  .  مشارآًا ٨٧عددهم 
تدريب فني مختبر الحاسوب في المرآز على  -

إجراءات عملية التحليل لتقديم هذه الخدمة 
 . وبشكل مستمر لألقسام والكليات

اجتماع رئيس الجامعة بعمداء الكليات بحضور  -
أعضاء مجلس مرآز تطوير أداء الهيئة التدريسية 

الل لمناقشة موقع مشارآة الطلبة من خ
االستبانة المعتمدة في الجامعة ضمن إطار 

 . تقييم أداء عضو هيئة التدريس

إعداد نشرات -
٨

تتضمن ارشادات وتوجيهات ذات  
صلة بتقييم الطلبة لعضو هيئة التدريس بشكل 
عام واستخدام االستبانة بشكل خاص، وتحديد 
منطلقات التحليل، وعالقة التحليل بغرض 

 .    التقييم
ستاذ الجامعي وتطوير آفاياته تفعيل دور األ -

التدريسية وتقديم الخدمات التي تعزز مبادراته 

                                                           
طلب النشرات من مرآز تطوير أداء الهيئة التدريسية ُت :٨

 جامعة اليرموك/



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

لتطوير هذه الكفايات بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة، وتوضح بعض عناوين الورش والندوات 

اآلتية
٩

مجاالت من خطة التطوير الشاملة ضمن  
 - :اهداف المرآز 

 .إعداد خطة المساق -
 .أخالقيات التعليم الجامعي -
 .طوير أسلوب المحاضرةت -
 .إعداد االمتحانات الجامعية -
 .إدارة الصف الجامعي -
 .استخدام التقنيات التعليمية -
 .تحليل البيانات في البحث العلمي -
  

  الدراسات السابقة 
يجد المتتبع لحرآة التقويم التربوي آّمًا آبيرًا 

ذات الصلة بتقييم الطلبة  نسبيًا من الدراسات
أو األداء التدريسي بشكل  ألعضاء هيئة التدريس

الدراسات الكثير من القضايا  هذه عالجتعام، وقد 
اتجاهات  :مثلذات الصلة المباشرة او غير المباشرة 

أعضاء هيئة التدريس نحو عملية التقويم بشكل عام 
ومشارآة الطلبة فيها بشكل خاص، وتطوير أدوات 
 التقويم ومكوناتها وخصائصها السيكومترية، والعوامل

حتمل تأثيرها في نتائج عملية التقويم التي ُي
المتعلقة منها بخصائص الطلبة والبيئة الصفية 
وخصائص المدرسين، وانعكاسات عملية التقييم 

ولذلك  والسلبية على العملية التعليمية؛ اإليجابية
أثارت الدراسات الكثير من األسئلة التي حاولت 

راسات الكثير راجع لهذه الداإلجابة عنها، ويجد الُم
من القضايا التفصيلية التي تكشف عن  تعقيدات 
عملية التقييم ألعضاء هيئة التدريس بمشارآة 
الطلبة، آما تكشف عن استمرارية الجدل القائم 
حول دعم أو معارضة هذه المشارآة بالرغم من 
القناعة النسبية بمؤشرات الصدق لهذا المصدر من 

مقارنًا بمصادر ية المعلومات أو البيانات التقويم
بالرغم من تجربة الجامعات المعلومات األخرى 

الطويلة نسبيًا في هذا المجال، فقد نشر أول 
 Spencer and) ١٩١٥مقياس تقدير للمدرسين سنة 

flyr, 1992 ) وآانت أول تجربة بمشارآة الطلبة في ،

(جامعة بوردو 
١٠

 (Purdue   ١٩٢٠سنة  (Mason, 
Edward and Roach, 2002) ويشير آاشن ،)Cashin , 

في ورقة منشورة على موقع مرآز التطوير ) 1988
بحث أو آتاب  ١٣٠٠في جامعة آنساس أن أآثر من 

تعالج مسألة تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس 
، وفي مراجعة أخرى الحقة )١٩٨٨-١٩٧١(للفترة 

للدراسات السابقة أشـار آاشن 
                                                           

وهـي موثقـة علـى أقـراص آمبيـوتر أو      (تطلب عناوين الورش: ٩
يوصـي الباحـث   : مالحظـة  .(من المرآـز ايضـا  ) أفالم فيديو 

ة للتقييم في تشـخيص جوانـب   باستخدام النتائج التراآمي
ــد الــورش         ــي عق ــز ف ــه ادارة المرآ ــوة لتوجي ــعف والق الض

 ).في الجامعة التدريبية الالزمة لرفع معايير الجودة
مدرسين، وتسع ) ٦(بدأت بستة ١٨٦٩تأسست سنة :  ١٠

 .طالبًا) ٣٩(وثالثين 

لدراسات والمراجع إلى أن عدد ا )Cashin,1995(نفسه
دراسة  ١٥٠٠التي عالجت هذا الموضوع زادت عن 

دراسة عن المراجعة  ٢٠٠ومرجع، أي بزيادة 
إلى ارتفاع  (Seldin, 1993)السابقة، آما أشار سلدن 

نسبة الجامعات التي تستخدم تقديرات الطلبة من 
.  ١٩٩٣إلى  ١٩٧٣في الفترة من % ٩٥الى % ٢٩

لى أن النسبة إ) Wilson ,1998( بينما أشار ولسون
في مؤسسات التعليم العالي %٩٨وصلت الى 

  .األمريكية
إلى أن  (Centra, 1993,P.49)وقد أشار سنترا 

تقييم عضو هيئة التدريس بمشارآة الطلبة آانت 
، وآانت فترة ١٩٦٠محدودة جدًا قبل سنة 

السبعينات تشكل الذروة من حيث آمية البحوث 
إال أن الترآيز بعد  المنشورة في هذا المجال،

السبعينات على نوعية البحوث من حيث المنهجية 
في معالجة القضايا ذات الصلة بصدق المعلومات 
التي يقدمها الطلبة، فقد شهدت تلك الفترة زخمًا 
بحثيًا يتناسب مع الجدل الدائر حول استخدام تقييم 
الطلبة بأبعاده المختلفة، وعلى رأسها مؤشرات 

ومترية لتقديرات الطلبة، والعوامل الخصائص السيك
لتصاميم بل تحييدها أو ضبطها في االمؤثرة فيها وُس

التي تسعى للكشف عن العالقات بين  البحثية
المتغيرات ذات الصلة بالطالب والمدرس وبيئة 

  . التقييم
وبالرغم من أن صدق المعلومات هو محور 
البحث في هذا المجال، أال أن الصدق ال ينفصل عن 

غراض هذا التقييم وآليات التطبيق، فقد آانت أ
البدايات تشير إلى أن عضو هيئة التدريس هو الذي 
يقرر إجراء التقييم أو عدم إجرائه، وأنه الوحيد الذي 
يّطلع على النتائج، وبمقاييس لم يتم تطويرها وفق 
منهجية علمية تفضي إلى خصائص سيكومترية 

ينات شهدت تحوًال مناسبة، إال أن فترة ما بعد السبع
جذريًا يتلخص في صياغة تشريعات تنص على 
مشارآة الطلبة في التقييم وتطوير أدوات تقويم 

 Formal( مناسبة ليأخذ بذلك الصفة الرسمية
evaluation( في آثير من الجامعات (Lersch and Greek, 

آما أشارت دراسة رادماشر ومارتن  ،(2001
)Radmacher and Martin , 2001 ( إلى شيوع استخدام

تقديرات الطلبة في القرارات الفردية بحق المدرس 
من رواتب، وترقية، ونقل، وتثبيــت، وأصبح من وجهة 

ويتم وفق  ،عمال مؤسسيا) Stack,2003( نظر ستاك
 .اجراءات رسمية

وبالرغم من تزايد مشارآة الطلبة في عملية 
ال التقييم إال أن وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس 

زالت متباينة، والتحفظ على توظيف نتائجها في 
اتخاذ القرارات بحق عضو هيئة التدريس ملموسًا، 
ففي الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى أن 
مؤشرات الصدق والثبات إيجابية وتدعم هذا التوجه، 
تشير دراسات أخرى إلى أن التحفظ له ما يبرره، 

ي تؤثر في وذلك للكثير من العوامل الدخيلة الت



  هعود

 

تقديرات الطلبة، وأن فعالية التدريس ليست إال 
  . واحدة منها

وبما أن التقييم ليس هدفا بحد ذاته، فان 
هل لتقييم الطلبة أثر إيجابي : السؤال المطروح هو

على الممارسات التدريسية أم أن السلبيات تفوق 
اإليجابيات؟ واإلجابة على هذا السؤال ليست 

ذلك اجراء دراسات  لبََّطما َتورب سهلة أو واضحة،
تتبعية لتقديرات الطلبة في فصول متالحقة، إذ 

 ,Gray & Brandenburg)أشارت بعض الدراسات مثل 
1985; Erickson & Erickson, 1979; Hoyt & Howard, 

1978; Centra, 1973; Aleamoni, 1978)  إلى تحسن
بالمئة من أعضاء هيئة  ٨٥تقديرات الطلبة لحوالي 

لتدريس الذين تلقوا تغذية راجعة من تقديراتهم في ا
فصول سابقة، آما اشارت إلى وجود عالقة تميل 
إلى الخطية بين متوسط التقديرات في الفصول 

ولكن إلى أي حد يمكن الرآون إلى هذا . المتعاقبة
المؤشر على أنه يعكس تحسنا فعليا أم تحسنا 
ن صوريا في بعض الممارسات؟،وهل يعتمد التحس

الحقيقي على مدى تقبل أعضاء هيئة التدريس 
لعملية التقييم مـن حيث المبدأ، ولمشارآة الطلبة 

أن ) Mckone,1999(إذ يؤآد مكون  في هذه العملية ؟
تقييم الطلبة يسهم في تطوير فعالية التدريس 
الجامعي، إال أن أعضاء هيئة التدريس ال يوظفون 

  .نتائج التقييم بالمستوى المطلوب
 Safi)في هذا الصدد تشير دراسة صافي وميلر و

and Miller, 1986)  إلى ضرورة مراعاة العناصر الفكرية
المكونة لثقافة الطالب، وعضو هيئة التدريس، فقد 
ال يتقبل عضو هيئة التدريس عملية التقييم من 
حيث المبدأ باعتباره السلطة التي ال يجوز التفكير 

فإن ) ١٩٨٥(الدين بتهديدها، أو آما يقول صالح 
الجانب المهم في عملية التقويم هو اقتناع عضو 
هيئة التدريس بإمكانية الدخول أو التدخل في قاعة 
المحاضرة التي يعتبرها مملكته الخاصة حتى لو آان 
الهدف مساعدته في زيادة فرصة نجاحه بعملية 
التدريس، وبالطبع فإن هذا ال ينفصل عن أنظمة 

لمتعلقة باعضاء هيئة التدريس، وقوانين الجامعة ا
آما ال ينفصل عن فلسفة عضو هيئة التدريس 

آما شككت الدراسات بجدية . للتعليم الجامعي
آما  (Brandenburg etal, 1979) الطلبة في التقييم

 ,Abbott, Wulff, Nyquist(أشارت دراسة ابوت وأخرون 
Ropp and Hess, 1990 ( إلى شكوى الطلبة وتذمرهم

ة الطلب منهم لتعبئة استبانات التقييم خالل من آثر
إلى أن ) Marlin, 1987(الفصل الواحد، ويقول مارلن 

الطلبة ينظرون إلى التقييم آفرصة لتفريغ توترهم، 
، آما  )Let off steum(والتنفيس عن مشاعرهم 

من % ٤٠إلى أن ) Jacobs , 1987(يشير جاآوبس 
 get back(لمدرس الطلبة يتآمرون للتأثير سلبيًا على ا

at ( ،وتجميع أآبر ما يمكن من التقديرات المنخفضة
أن عددًا قليًال من ) Trout , 2000(وقد أآد تروت 

الطلبة يمكن أن يؤدي تطرفهم السلبي في تقييم 

المدرس إلى التأثير الملموس على القرارات التي 
  .قد تتخذ بحقه

من جانب آخر، وضمن إطار جدلية مشارآة 
) ب  ١٩٨٨( ي عملية التقييم، أشار عودة الطلبة ف

إلى أن االقتناع بأهمية التقييم وشيوع إستخدام 
تقديرات الطلبة في آثير من الجامعات من جهة، 
وقلة أو ضعف مؤشرات صدق هذه التقــديرات، 
وإمكانية تأثرها بالكثير من العوامل سواء آانت 
 متعلقة بالطالب أم بعضو هيئة التدريس أم بطبيعة

المساقات، أم بالمناخ الجامعي بشكل عام من 
جهة أخرى، قد يؤدي إلى التوازن أو الحيادية في 

ل اشتراك الطلبة في تقييم بداء اتجاه معين نحو تقبُّإ
فقد اشار واتل المساقات والممارسات التدريسية،

)wachtel, 1998 ( إلى أن الكثير من المتغيرات في
ه وفي البيئة خصائص المساق، وفي الطالب نفس

التعليمية ال زالت بحاجة إلى دراسات تحدد مدى 
مساهمة مشارآة الطلبة في التقويم بالتحسين 

فادي وباربرا  آما اشار .والتطوير على أرض الواقع
(Fadi and Barbara , 2002)  إلى أنه بالرغم من شيوع

مشارآة الطلبة في التقييم إال أنها ال زالت قضية 
ن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس مثيرة للجدل، وأ

في مؤسسات التعليم العالي االسرائيلية ما زالت 
  .متباينة

ولذلك فان هذه القضية ال زالت مطروحة 
وتنتظر المزيد من اإلضافات في معظم  ،للبحث

الجوانب المشار إليها في الدراسات السابقة، 
وخاصة بالنسبة للجامعات التي لم تدخل بعد هذا 

. و ال زالت في بدايتها من الناحية النسبيةالتجربة  أ
 Mcmartin and(فقد أشارت دراسة مارتن ورش 

Rich,1979  (ر عن شعبية عبَّإلى أن تقديرات الطلبة ُت
عن الكفايات ر عبَُّتعضو هيئة التدريس اآثر مما 

التعليمية، آما أنها انطباعات عامة ينقصها التحديد 
بقدرة الطلبة  بمعنى أن هناك شكًا ،والموضوعية

على التفكير الناقد التي تتطلبها عملية التقييم فقد 
 William, Dasaratha, and(وليام ورفيقاه  اشار

Raghunandan,2001 ( إلى أن هناك مشكلة أساسية
ستبانات تقييم الطلبة لألساتذه هي إفي استخدام 

احتوائها على فقرات خارجة عن حدود قدرات الطلبة 
ونها، آما أن هذه االستبانات قد ال على تقييم مضم

تتضمن المتغيرات الديمغرافية الكافية التي يتوقع أن 
تكون مصدر تحيز في التقييم، او قد اليتم ادخالها 
في التحليل، مما اليمّكن أصحاب القرار من فحص 

  .أثر هذه المتغيرات على نتائج التقييم
 بهذا الصدد إن تقييم)  Jones,1989(ويقول جونز 

ة لعضو هيئة الطلبة يتأثر آثيرا بالشخصية العام
ره بالخصائص ذات الصلة الوثيقة التدريس أآثر من تأث

بالعملية التدريسية، ولكن نسبة من عارضوا 
بالمئة  ١٤اشتراك الطلبة في التقييم بشكل قاطع 

بالمئة منهم أهمية البحث عن أدوات  ٧٠فقط، وأآد 
موضوعية، وقد تقييم تتمتع بدرجة مقبولة من ال

هذه المشارآة إعتقادا منهم  علىأبدوا تحفظهم 
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 ،بانعكاس أثره سلبيا على الممارسات التدريسية
آأن يؤدي إلى رفع الدرجات، أو تخفيف أعباء 

بمعنى أن عضو هيئة التدريس قد يبحث  .المساق
عن عوامل شكلية ترفع من تقديرات الطلبة في 

بالمئة  ٦٩ر فصول الحقة، هذا باالضافة إلى شعو
بإمكانية استغالل نتائج التقييم بصورة غير موضوعية 
عند اتخاذ القرارات بحق عضو هيئة التدريس، وأآد 

بالمئة منهم ضرورة تطوير معايير واضحة وغير  ٨٤
متحيزة على مستوى الجامعة أو لفئات جزئية يتم 

وبهذا الصدد أشار نافتولن وآخرون  .تحديدها منطقيًا
)Naftulin,etal.,1973 ( إلى أن القدرة التعبيرية

للمدرس قد تطغى على المحتوى أو المضمون، وأن 
تقييم الطلبة للمدرس يتأثر بهذه القدرة آمعيار 

 Dr.Fox(شكلي، وقد أطلق عليه تأثير الدآتور فوآس
effect.(   

الطلبة لعضوهيئة ) تقدير(من الواضح أن تقييم 
بوي القياس التر" التدريس يقع ضمن إطار 

Educational measurement  الذي تشكل فيه صدق ،
األداة جوهر عملية القياس، والمشكلة الرئيسية 
هي أنه ال يوجد معنى واحد للصدق، ويتحدد معنى 
الصدق بالتعريف اإلجرائي واالصطالحي للخاصية 
التي يتم قياسها، فماذا تقيس تقديرات الطلبة ؟ 

نهم يقدرون إلى أ)  cashin , 1995(يشير آاشن 
التي ال )  teaching effectiveness(فعالية التدريس 

يوجد أتفاق على تعريفها أصًال،أو على األقل ال يوجد 
أتفاق على األوزان النسبية لألبعاد المحتملة ضمن 

آما ُتشكل بحوث التقويم نوعًا . إطار فعالية التدريس
من البحوث النوعية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا 

المعلومات، وتصبح مسألة الصدق أآثر إلحاحا بصدق 
في تقويم أعضاء هيئة التدريس بمشارآة الطلبة، 

إلى أن أنواع من ضمنية وقد ورد في إشارة 
مؤشرات الصدق في البحوث النوعية بشكل عام 
مبنية على التوافق في النتائج عبر متغيرات معينة 

) Jones, 1989(مثل الزمن والمّقدرين، إذ يقول جون 
إن المشكلة آانت وما زالت مشكلة صدق تقديرات 
الطلبة في عملية تقييم المساقات والممارسات 

القضية المطروحة التي يمكن  أنالتدريسية، و
استنتاجها من الدراسات السابقة أن الصدق 
اليخضع لمبدأ الكل أو العدم، وأن المسألة ليست 
صادقًا أو غير صادق، ألن الصدق مفهوم نسبي 

وقفي؛ وقياسًا عليها يمكن اإلشارة إلى الصدق وم
 Triangulation over sections)عبر الشعب أو المساقات 

or courses) والصدق عبر الجنس ،)Triangulation over 
gender( والصدق عبر الفاحص أو المطبق ،

)Triangulation over examiner ( وغيرها من المتغيرات
دراسي للطلبة، مثل حجم الصف، والمستوى ال

ومستوى المساق الذي يّدرسه عضو هيئة 
  . التدريس موضع التقييم

وبالمقابل هناك مؤشرات صدق من نوع آخر 
التوافق في التقديرات وفقًا لتعدد  مدىتقوم على 

أبعاد التقويم أو مجاالته، وتعدد أساليب الحصول 

على المعلومات الالزمة للتقويم ومصادرها مثل 
تي، والمعلومات من السجالت والملفات التقويم الذا

ملف و ،) (portfolioآملف التدريس الخاص بالمدرس
وتقويم الزمالء من أعضاء هيئة التدريس  ،المساق

في القسم أو التخصص، وتقويم رئيس القسم 
والعميد، وغير ذلك من المصادر التي يمكن أن تقدم 
معلومات إضافية بأوزان نسبية يتم تحديدها في 

  . آم المعلومات ونوعها وخصائصها السيكومترية ضوء
وفي هذا الصدد يعتبر آوستن وآخرون 

)(Constinet.al., 1971  أن االرتباط بين تقديرات الطلبة
وتقديرات أعضاء هيئة التدريس من أقوى المؤشرات 
التي يمكن أن تستخدم آمحكات للصدق المتبادل 

، فقد أشارت ما ذاتياقيَّباعتبار عضو هيئة التدريس ُم
إلى أن العالقة بين هذه ) أ ١٩٨٨(دراسة عودة 

التقديرات ذات داللة إحصائية، إذ تراوحت قيم 
، ولكن النتائج )٦٨.٠ -٤٠.٠(معامالت االرتباط بين 

أشارت ايضا إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين 
نقطة  ١٧متوسط تقديرات الطرفين، إذ آان الفرق 

بالمئة  ٦٢يئة التدريس مقابل بالمئة ألعضاء ه ٧٩(
إلى أي حد : وآان السؤال المطروح هو). للطلبة 

 يمكن أن يعزى هذا الفرق إلى المبالغة
)Overestimation(  و إلى /في التقديرات الذاتية أو

في تقديرات الطلبــة   )Underestimation( التبخيس
التي قد تؤدي إلى ظهور خطأ منتظم باتجاهين 

الطرفين؟ وقد أشارت تلك الدراسة  متعاآسين لدى
أيضا إلى إمكانية الثقة بالمعايير النسبية أآثر من 
المعايير المطلقة عندما يكون الغرض من التقييم هو 
اتخاذ قرار ما بحق عضو هيئة التدريس، آما أشارت 
إلى أن مثل هذا الفرق الواضح في التقديرات ربما 

الطلبة  أدى إلى شك أعضاء هيئة التدريس بقدرة
م، ألن مستوى النضج على القيام بدور المقيِّ

والموضوعية والقدرة على المحاآمة الفكرية 
لمضمون الفقرات في استبانه التقييم هي لصالح 
عضو هيئة التدريس، وبالتالي لصالح التقييم الذاتي 
بصورة عامة، إال أن غرض التقويم هو الذي يحدد نوع 

  .الصدق ودالالته
شيوع آلمة تقويم الطلبة بمعنى وبالرغم من 

student evaluation   واستخدامها آكلمة مفتاحيه
أآبر وأشهر قاعدة معلومات  مناسبة للدخول إلى

، أال أن ERICفي البحوث التربوية وهي قاعدة 
االنعكاسات السلبية لمصطلح تقييم الطلبة ُيرجح 

، )Student ratings(تفضيل استخدام تقديرات الطلبة 
  - )Cashin , 1995(آما يشير آاشن - في ذلك ألن 

تلميحًا ألهمية الفصل بين الطلبة آمصدر من مصادر 
) People who provide the information(المعلومات 

وأولئك الذين يقدمون شرحًا وتفسيرًا لهذه 
 ,Cashin(آاشن وفي هذا الصدد أشار . التقديرات

ر صدقا إلى أن تقييم الطلبة بشكل عام أآث) 1988
وثباتا من أساليب التقويم األخرى المستخدمة في 
اتخاذ القرارات االدارية، إال أن تقديرات الطلبة تبقى 

ويجب عدم الخلط  ،بيانات تتطلب أو تنتظر التفسير



  هعود

 

بين تقديرات الطلبة آبيانات والمقوم الذي يستخدم 
هذه البيانات الصدار األحكام  والقرارات االدارية، آما 

 William, Diann, and 2000 ,(ليام وديان وهوارد أشار و
Howard ( إلى أنه بالرغم من شيوع تقييم الطلبة

ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات االمريكية، إال 
أن الدراسات لم تحاول دراسة آيفية استخدام نتائج 
التقييم، ألن تحليل تقديرات الطلبة وتوظيف نتائج 

  .دًاالتحليل أآثر الخطوات تعقي
وهذه إشارة ضمنية إلى الفرق الجوهري بين 

، فالطلبة ) information(والمعلومات )  data(البيانات 
يقدمون بيانات أآثر من آونها معلومات، ويتوقع من 
أصحاب القرار أن ينقلوا أو يترجموا هذه البيانات إلى 

ويشير آاشن نفسه إلى أن مظاهر .  معلومــات
في التعليم الجامعي تقع )  important aspects(مهمة 

خارج نطاق قدرة الطلبة على تقديرها لسبب أو 
آخر، ومن الصعب إدراجها في استبانة التقييم، 

وتعدد )  Multidimensions(باإلضافة إلى تعدد األبعاد 
ضمن هذه األبعاد، وتفاوت قدرة )  aspects(المظاهر 

الطلبة على ادراك مضامينها، وإمكانية توافر 
شرات أخرى لتأآيد صدقها، وأهميتها النسبية مؤ

وثباتها، ومدى تأثر صدق هذه التقديرات بتوقيت 
آل هذا قد . عملية التقييم خالل الفصل الدراسي

يجعل من المتوسط العام للتقديرات التي تستخدم 
عادة في اتخاذ قرارات ادارية بحق عضو هيئة 
 التدريس معلومة ملوثة ومضللة، ولذلك قد توفر

ملية محاآمة المعلومات التفصيلية بعدًا هامًا في ع
التي يمكن أن يتم التوصل  المعلومات والقرارات

إليها، مما يعكس بالتالي أفضلية الصيغة 
الستبانات التقييم )  Diagnostic form(التشخيصية 

 general or quick form(على الصيغة العامة السريعة 
.(  

المعلومات، يعتبر  وآأي أداة أو مصدر من مصادر
. الثبات ومؤشرًاته متالزمة مع الصدق  ومؤشراته

فقد حاولت بعض الدراسات المبكرة في هذا المجال 
التعرف على مستوى الدقة في تقديرات الطلبة من 
خالل مؤشرات الثبات المختلفة مثل الطريقة 
النصفية وطريقة اإلعادة، ففي دراسة آوستين 

)Costin, 1968  ( معامالت ثبات اإلعادة تراوحت
للتقديرات بين نصف الفصل ونهايته لمساقات 

، وقد استخدم هارفي، ٨٧.٠إلى  ٧٠.٠مختلفة من 
االرتباط بين ) Harvey and Barker, 1970(وبارآر 

متوسط التقديرات على عبارات تفصيلية وعددها 
عبارة، والتقديرات اإلجمالية على عبارة عامة ) ٢١(

، آما استخدم سبنسر ٠.٩٣لغ آمؤشر ثبات حيث ب
أسلوب )  Spencer and Aleamoni, 1970(واليمونــي 

التجانس الداخلي بمعادلة آرونباخ والطريقة 
عبارة حيث آان  ٤٤النصفية لمقياس يتكون من 

والمعامل النصفي المصحح  ٩٣.٠ألفا معامل آرونباخ 
  . ٨٥.٠ألثر عدد العبارات 

ي الدقة، وأن وبما أن  الثبات في القياس يعن
المعنى االحصائي له يتلخص في نسبة التباين 

الحقيقي الى التباين الكلي في تقديرات الطلبة، 
وأن الثبات يتأثر بحجم العينة وخصائصها ومصادر 
الخطأ المتعددة، حاولت الدراسات تقديم او اقتراح 

لهذه المعالم   (cut points)عتبات أو معامالت قطع
، فقد  أشار سلدن والثبات االحصائية في الصدق

(Seldin,2005)  ضمن استعراضه لمؤشرات سوء
استخدام تقييم الطلبة من موقع على اإلنترنت إلى 
أن مصداقية التقييم يمكن أن ُيطعن بها إذا قلت 

من % ٧٥نسبة الطلبة المستجيبين عن 
وأنه ال ينصح باستخدام   ،المسجلين في المساق

) طلبة(مقدرين ةعشرنتائج التقييم ألقل من 
  . ٧٠.٠وبمعامل ثبات أقل من  

وبالنسبة للتوافق في التقديرات عبر الزمن 
)Stability of rating over time ( آأن ُيقيم المدرس في

نهاية المساق، ثم ُيعاد تقييمه من الطلبة أنفسهم 
 بعد مرور سنة من التخرج، فقد أشارت دراسة

إلى )  Overall & Marsh, 1980( اوفرأول ومارش
، أما ثبات التقييم من خالل  ٨٣.٠= متوسـط ثبــات 
فقد اشارت دراسة )  Genralizability(معامل التعميم 

مساق  1364المطبقة على )  Marsh, 1984(مارش 
وآان يختلف باختالف الشعب للمساق )  (0.71أنه

باختالف  0.52نفسه والمدرس نفسه، وبلغ 
ا آانت متدنية جدا المساقات للمدرس نفسه،اال أنه

  0.14للمساق نفسه باختالف المدرسين، إذ بلغت 
وتوصي الدراسة في ضوء هذه  .في المتوسط

االرتباطات أن تؤخذ تقديرات الطلبة في مساقين 
لكل فصل دراسي على مدار سنتين  األقل على

وبمجموع ال يقل عن خمسة مساقات،  األقلعلى 
 ١٥ها عن على أن ال يقل حجم الشعبة في أي من

طالبًا، وفي حالة نقصان هذا العدد ينصح بزيادة عدد 
وفي الوقت الذي ينصح فيه التعامل . المساقات

بحذر مع نتائج التقدير عندما يكون عدد الطلبة أقل 
درج ضمن ما طالبًا، ألن ذلك ين) ١٥(أو ) ١٠( من

يسمى بتأثير حجم العينة أو الخطأ العيني، 
بير من الطلبة في الشعبة فبالمقابل فإن العدد الك

قد ينعكس سلبيًا على فعالية التدريس، بمعنى أن 
تأثير العامل األول يختلف عن تأثير العامل الثاني 
آمصادر خطأ محتملة، فالخطأ من النوع األول 
عشوائي آبير يؤثر على الثبات، بينما في الثاني 

  . خطأ منتظم يؤثر على الصدق بمعنى التحيز
مؤشرات الصدق في تقديرات أما بالنسبة ل

في ورقته رقم )  Cashin,1995(الطلبة فيقترح آاشن 
التي أصدرها مرآز آنساس لتطوير أداء الهيئة ) ٣٢(

التدريسية، أن ال يؤخذ بتقديرات الطلبة بمعامالت 
حتى لو آانت دالة إحصائيًا،  ٣٠.٠صدق تقل عن 

تعتبر موثوقة  ٧٠.٠ – ٠ .٥٠وأن المعامالت من 
ألن الوصول إلى معامالت صدق أعلى  عالية، بدرجة
ليس عاديًا في الظواهر االجتماعية  ٧٠.٠من 

المعقدة نسبيًا، آما أعتبر المعامالت ضمن المدى 
إال أن األهم من قيمة . مقبولة عمليًا ٤٩.٠- ٣٠.٠

الذي يتم  )Criterion(المعامل هو خصائص المحك 
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راسات وتشير الد. اعتماده في إيجاد معامل الصدق
(Marsh and Dunkin, 1991;  Marsh, overall and kesler, 

إلى أهمية اعتماد تقديرات المدرسين  (1979
آمحك، وأن وسيطات ) Self – ratings(أنفسهم 

وهي  ٤٥.٠- ٢٩.٠معامالت الصدق هذه تراوحت بين 
فالمدرسون يعتبرون  .تدعم صدق تقديرات الطلبة

ى عقول قدرة المدرس على خلق أوضاع تتحد
الطلبة، وتثير دافعيتهم، وتحفز الطالب على 
المبادرة،واالرتقاء بمستوى التعليم، أآثر أهمية من 
مظهر المدرس، ولباقته اللغوية، وغير ذلك مما يرد 

ولذلك تشير الدراسات . التقييم تعادة في استبيانا
)Feldman, 1989; Braskamp and ory, 1994  ( إلى أن

النظر بين الطلبة بعد تخرجهم التقاطع في وجهات 
واالرتباط بين تقديرات الطرفين تكون  ،والمدرسين

أعلى مما هي عليه قبل التخرج، ألنه يتوقع أن 
يكون الخريجون أآثر وعيًا بالمعايير الجوهرية في 

، بعد أن ينخرطوا في مجال العمل الحقيقي التقييم
الذي قد يتطلب منهم توظيف التعلم والتخصص، 

  . بالتالي مستوى نجاحهم في عملهم ويحدد
في آثير من االستبينات التي تستخدمها 
الجامعات في هذا المجال، هناك بعض العبارات أو 
الفقرات العامة التي تبنى على انطباع عام، وتعطى 
تقديرات إجمالية يتوقع أن تنسجم مع مجموع 
التقديرات التفصيلية، آما يتوقع أن يكون هناك 

حة يسقط الطالب فيها ما لديه من عبارات مفتو
انطباعات ومعلومات موقفية أو متكررة وثابتة نسبيًا 
عن حالة المساق ومدرسه، ويتوقع أن تعكس هذه 
االنطباعات والمعلومات االيجابيات والسلبيات 
والمقترحات التي ُتمكِّن صاحب القرار أو الذي يقوم 
ي بتفسير هذه المعلومات من الربط الكمي والنوع

بين أبعاد االستبانة وإضافة مؤشرات تدعم صدق 
التقديرات، أو تدحض ما يمكن أن يتوافر من مؤشرات 

في ورقته ) cashin,1990(فقد أشار آاشن .الصدق
  :إلى عدة توصيات ضمن هذا االطار ابرزها ٢٢رقم 

أن تكون االستبانة تشخيصية ألغراض التحسين  - 
  في المساق 

نة عبارات مفتوحة ليقدم أهمية تضمين االستبا - 
  .الطالب مقترحاته ومالحظاته بمفراداته الخاصة

  درجات  ٧- ٥أن يكون التدريج بين  - 
المتوسطات على الفقرة ( أن يتم تسجل النتائج  - 

  .ألقرب رقم عشري واحد فقط) الواحدة
التوزيع التكراري لكل فقرة يعطي معلومات أآبر  أن - 

  اريوأسهل فهما من االنحراف المعي
 , Ory( آما أشارت دراسة أوري وأخرون

Braskamp & Pieper, 1980 ( ودراسة براسكامب
إلى  ) Braskamp , Ory , and pieper , 1981(وآخرون 

أهمية الربط بين التقديرات والتعليقات  على 
الفقرات المفتوحة في اتخاذ القرارات الفردية، إذ 

 ٠ .٩٤أشارت الدراسة األولى إلى ارتباط يساوي 
شعبة أو مساق وأشارت الثانية إلى ارتباط  ١٤في 

  . مساق ٦٠في  ٧٥.٠= 

فمن العوامل المحتملة للتحيز المشار اليه 
دافعية الطلبة لدراسة المساق التي يتوقع أن 

تشكل بفعل عوامل مختلفة مثل الغرض مــن ت
دراسة المساق، وخلفية الطلبة السابقة عن مادة 

ع طبيعة المساق  آونه المساق التي تتقاطع م
اختياريًا أو إجباريًا، ومستوى ذلك المساق، ومضمون 

فكلها يمكن أن تشكل .. أو محتوى ذلك المساق،
عوامل خارجة عن نطاق فعالية التدريس ومسؤولية 
المدرس، وهي  بالتالي تشكل عوامل تحيز في 
التأثير على تقديرات الطلبة، وخاصة على العبارات 

العبارات العامة ضمن (التقدير العام  التي تقوم على
أو    ( Diagnostic form)استبانة التقييم التشخيصية 

، فقد )Quick or short form(على االستبانة السريعة 
إلى أن العبارات ) Stack, 2003(أشارت دراسة ستاك  

من التباين ألنها % ٥٠العامة تفسر ما يزيد عن 
ات التفصيلية تجمع حصيلة التباين في التقدير

للطلبة، ولذلك يشيع استخدام العبارات العامة في 
 Summative(التقويم اإلجمالي أو الختامي 

evaluation( وهذا ما نالحظه في اإلستبانات ،
 , Short form(           ) Cashin and Downey(القصيــرة 

1992 ( .  
وقد أشارت الدراسات الى التنوع في  العوامل 

ثر في صدق التقديرات ذات العالقة التي قد تؤ
بالمساق، وذات عالقة بعضو هيئة التدريس، فقد 

إلى وجود أثر ) Pohlman; 1975(أشارت دراسة بولمان 
على ) آونه إجباريًا أو اختياريـًا (لطبيعة المساق 

تقديرات الطلبة المسجلين فيه ولصالح الطلبة الذي 
ول أثر يعتبر بالنسبة لهم مساقا إختياريًا، وح

مستوى الطالب األآاديمي أشارت دراسة اليموني 
إلى عدم )  Aleamoni and Hexner, 1980(وهكسنر 

وجود أثر لهذا العامل على تقديراتهم في عملية 
وهناك عوامل أخرى متعلقة بعضو .  تقييم المساقات

هيئة التدريس مثل الخبرة في التدريس، والرتبة 
) (Rayder, 1968 يدرر االآاديمية، إذ أشارت دراسة

إلى وجود عالقة سلبية ضعيفة بين الخبرة في 
التدريس الجامعي وتقديرات الطلبـة، آما اشارت 

)  Marsh and Hocevar, 1991( مارش وهوفر دراسة
إلى عدم وجود تغيّر جوهري في تقديرات الطلبة 

  . للمدرسين بزيادة خبرتهم التدريسية
جود عالقات بينما أشارت دراسات آثيرة إلى و

ضعيفة أو عالقات صفرية بالنسبة للرتبة األآاديمية 
Gray and Brandenburg, 1985; Elmore and pohlman, 
1974, 1978; Marsh, 1980; Aleamoni and Graham , 
1974; Aleamoni and Yimer, 1973; Aiken, 1975; 

Delaney, 1976; Brown, 1976).  آما أشارت دراسات
غيرات قد ترتبط بتقديرات الطلبة بالرغم أخرى الى مت

مثل الجنس .من ضعف صلتها بفعالية التدريس
والجنسية، فقد أشارت دراستان لفلدمان 

)Feldman,1992 , 1993   ( ،إلى تذبذب الفروق الرقمية
وعدم وجود داللة إحصائية بين تقديرات الطلبة 
للمدرسين الذآور والمدرسين اإلناث، إال أن تاثير 

فاعل بين جنس الطالب وجنس المدرس آان داًال الت



  هعود

 

إحصائيًا، إذ آانت التقديرات لصالح التماثل في 
) Centra , 1993(بينما أشارت دراسة سنترا . الجنس

إلى أنه من الناحية النظرية يتوقع أن يكون التقييم أو 
التقدير األعلى في حالة التماثل في الجنسية أو 

  . ه نتائج الدراساتأن ذلك لم تدعم االالعرق، 
وآما أن هناك متغيرات في المدرسين، فهناك 
متغيرات مماثلة في الطلبة مثل عمر الطالب 
وجنسه ومستواه الدراسي ومعّدله التراآمي 
والمساقات نفسها مثل، حجم شعبة المساق 

)Class size ( وموعد المساق،  باالضافة الى متغيرات
بعض الدراسات إدارية مثل موعد التقييم،اذ تشير 

إلى أنه بالرغم من أن الفروق الرقمية في 
متوسطات التقديرات لصالح  الصفوف أوالشعب 
الصغيرة، إال أن االرتباط بين متوسط التقديرات وحجم 

في دراسة  .٠٩٠ - (   الصف آانت ضعيفة جدًا
في دراسة  ١٤.٠ -) ( Feldman , 1984فيلدمان 

، آما ),Sixbury and Cashin  1995سكسبرى وآاشن 
إلى عدم ) Feldman,1979(أشارت دراسة فيلدمان 

تأثر التقديرات في موعد إجراء عملية التقييم خالل 
. من الفصل الذي يدرس فيه المساق النصف الثاني

حول عالقة مكان ) Bowers,1980(وفي دراسة بورز 
جلوس الطالب على تقديره للمدرس، أشارت إلى 

في المقاعد األمامية أن الطلبة الذين يجلسون 
يعطون تقديرات أعلى للمدرس، ولذلك فإن القاعة 
المرتبة مقاعدها بالعرض أآثر من العمق تكون في 
صالح المدرس،  ويفسر ذلك بزيادة الفجوة 
السيكولوجية بين الُمدّرس والطالب وبالتالي الفجوة 
. االتصالية بين المدرس والطالب في القاعة العميقة

أشارت دراسة بوسكامب ورفيقاه  وبهذا الصدد،
)Boaskamp, Brandenberg and ory , 1984  ( إلى أن

المساقات العامة تتميز بحجم أآبر من الطلبة 
وتقديرات أقل من المساقات المتقدمة، ألن حجم 
الصف يفرض متغيرات أخرى مثل التواصل بين 
الطالب والمدرس، ويفرض أعباء أخرى مثل ضبط 

وعًا آبيرًا نسبيًا في مستويات االمتحانات، وتن
الطلبة، آما يتضمن نضج الطلبة وثقتهم بأنفسهم 
من حيث مشارآتهم في التقييم، ومدى وعيهم بما 
يترتب عليها من قرارات ودورها في تحسين 

إال أن نتائج دراسة ليسر وفيراند التدريس الجامعي، 
),2000 Lesser and Ferrand ( أشارت إلى أن العالقة

بية بين حجم الصف وتقديرات الطلبة غير دالة السل
إحصائيا، آما أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين 

  .عالمة الطالب وتقديره لفعالية التدريس
وبهذا الصدد أيضا أشارت دراسة لنسكى 

إلى أن )  Linsky and Straus , 1975(وستراوس 
تقديرات الطلبة تعتمد على طبيعة المساق سواء 

أو بين )  intradicipline(التخصص   في داخل
، وقد يعمل نوع المساق ) interdiscipline(التخصصات 

على اتخاذ قرارات بحق المدرس في أوقات حرجه، 
ولذلك فإن التساؤل المطروح هنا هل يمكن تفصيل 

لتقديرات الطلبة في )  cutscore(عالمات قطع 

المساقات المختلفة، أو ما يمكن أن يشار إليه 
 Course cut scores(خريطة عالمات القطع للمساقات ب

profile of student ratings  ( آإجراء لموازنة التحيز
فقد أشارت دراسة . ولتحسين دقة القرار اإلداري

إلى أن تقديرات الطلبة )  Feldman , 1979(فيلدمان 
تميل إلى االرتفاع عندما يعرفون أن هناك قرارات 

ضوء هذه التقديرات، آما ستتخذ بحق المدرس في 
إلى أن تقديرات ) Marsh, 1984(أشارت دراسة مارش 

الطلبة تميل إلى أن تكون أعلى عندما يكون التقدير 
آأن يشرف على تطبيق (بحضور مدرس المساق 

ويشير باردك وفيتس باترك ) استبانة التقييم
)Pardeck and Fitzpatrick, 1994 ( إلى أن مجرد وجود

تدريس أثناء إجابات الطلبة على عضو هيئة ال
استبانة التقييم مبني على افتراض أن عضو هيئة 
التدريس ال يتدخل في إجابات الطلبة وال يؤثر عليهم 
بأية ضغوطات أو إيحاءات أو تدخالت، اال أن هناك 

بين اعضاء هيئة التدريس في  شخصية جوهريةفروقًا
  .بعض الجامعات تحول دون تحقق هذا اآلفتراض

بالنظر الى صدق تقديرات الطلبة من زاوية و
 Nerger and viney , 1997(اخرى فقد أآد نيرجر وفيني

 Salient(أهمية صدق التنبؤ بإعتماد خاصية واقعية ) 
feature of environment ( مثل مقدار التعليم، ففي

المسحية ) Kulik , Kulik , 1974(دراسة آولك وآولك 
مجال أشارت إلى لثمانية دراسات في هذا ال

ارتباطات سلبية وأخرى إيجابية في التقديرات على 
عبارات يقيِّم فيها الطالب مقدار ما تعلمه من 

أن منهجية اختيار  يدل علىالمساق، مما قد 
المحك قضية جوهرية، ولذلك أوصى نيرجر وفيني 

تعدد الشعب  المبني على منهجية باعتماد الصدق
)multisection validity(يقوم تصميم هذا النوع من ، و

 Common final)الصدق على تطبيق امتحان مشترك 
examination)  على جميع شعب المساق، وإجراء

مقارنات وارتباطات بين تقديرات الطلبة وعالماتهم 
. لضبط متغيرات متعلقة بالمدرس والصف والمساق

أهمية مؤشرات الصدق ) Stack, 2003(ويؤآد ستاك 
صدق التبيؤ (واقعية أو حقيقية  المرتبط بمحكات
ecological validity ( فالعالقة بين اإلنتاج البحثي مثال

وفعالية التدريس يتوقع أن تكون إيجابية وجوهرية، 
المنطق يقول أن البحث العلمي يثري معرفة عضو و

هيئة التدريس، وبالتالي ينعكس على تدريس 
فة، المساق، وبغياب البحث يتوقع عدم تجديد المعر

ألن غياب البحث قد يعني غياب متابعة المدرس 
للمادة العلمية أو جمود المعرفـة، ولكن هل هذا 
يمكن تعميمه طالما أنه مبني على عدة افتراضات 

  : أهمها أن
البحث يتم في مجال مادة المساق الذي   -

  يدرسه
جميع المساقات تتطلب التحديث المستمر  -

  بصرف النظر عن مستواها 
عرون بحداثة المادة وأنهم قادرون الطلبة يش -

  على لمس هذا التحديث 
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البحث يعكس صفة المدرس وهي رغبته في  -
  . المتابعة بشكل عام

لقد اهتمت عدة دراسات في استخدام 
االنتاجية البحثية آمؤشر من المؤشرات المتيسرة 

) Root, 1987(للتنبؤ بفعالية التدريس، فقد أشار روت 
بين االنتاجية  نسبيًا ة ضعيفةإلى وجود عالقة إيجابي

البحثية والكفاية التعليمية حيث آانت معامالت 
وفق تقديرات أعضاء هيئة ) .٢٨، .٢٠، .١٩(االرتباط 

  1975( التدريس أنفسهم، بينما أشارت دراسة
(Linsky and Staus  إلى أن العالقة االيجابية بين

ت اإلنتاجية العلمية والكفاية التعليمية حسب تقديرا
وأآدت ذلك . الطلبة ليست ذات داللة احصائيـة
) Centra، 1993(دراسات الحقة مثل دراسة سنتر 

إذ أشارتا إلى ) Feldman , 1987(ودراسة فيلدمان 
ضعف العالقة بين تقديرات الطلبة واإلنتاج البحثي 
للمدرس، بمعنى أن اإلنتاجية البحثية ليست 

ستاك  أما دراسة. مؤشرًا على فعالية التدريس
)Stack, 2003 ( فقد أآدت أهمية الفصل بين البحث

والتدريس، ومراعاة األوزان النسبية في اتخاذ 
القرارات تبعًا لدرجة الترآيز على التدريس أو البحث 
على مستوى الجامعة أو على مستوى المدرس، 

 Full – time(فقد ُيفرَّغ بعض المدرسين آليًا للبحث 
researchers (آما أشارت الدراسة . حوالعكس صحي

أيضًا إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين 
اإلنتاجية البحثية النوعية وتقديرات الطلبة بعد 

في توزيع اإلنتاجية ) Skeweness(التصحيح ألثر اإللتواء 
من % ٥٠البحثية، فقد بينت الدراسة أن أآثر من 

من أعضاء هيئة % ١٦البحث العلمي ينتجه حوالي 
تدريس في عينة الدراسة، ولذلك ارتفع معامل ال

 ١٩٢.٠إلى ) غير دال احصائيًا( .٠ ٩٢االرتباط من 
  . بعد التصحيح ألثر األلتواء )دال إحصائيًا(

ومن منظور منهجي إشارت دراسة فلدمان 
)Feldman , 1993 ( إلى أن الفروق في تقديرات الطلبة

، آما )المدرسات(لصالح المدرسين من اإلناث 
 Xie and(أشارت دراسة آساي وشـــــومان 

Shauman, 1998)  إلى أن اإلنتاج العلمي للمدرسات
من انتاجية المدرسين، وبناء عليه % ٦٠يشكل 

إلى ضرورة ضبط الجنس ) Stack , 2003(يشير ستاك 
عند فحص العالقة بين اإلنتاجية وفعالية التدريس، إذ 

). Suppressor(يعمل الجنس على أنه متغير آابح 
 Nerger and)ومن منظور آخر أيضا أشارت دراسة 

viney, 1997)  إلى أن الطلبة الذين لديهم خلفية في
مهارات البحث العلمي قد يدرآون مصادر األخطاء 
في المعلومات التي يتم جمعها بأدوات البحث 
بشكل عام واالستبانات بشكل خاص، آما قد 

ائـج البحث، يدرآون انعكاسات هذه االخطاء على نت
ولذلك قد يعملون على ضبط تأثير هذه األخطاء في 
تقديراتهم، بقدر معرفتهم بمهارات البحث العلمي 
وبقدر اتجاهاتهم نحو البحث العلمي، ولذلك فإن 
السؤال المطروح هنا، آيف يمكن توعية الطلبة 
بأهمية الموضوعية في تقييم المدرسين 

ثابتة تساعد والمساقات، وتقديم تقديرات صادقة و
في عملية التحسين والتطوير، وتساهم في دقة 
القرارات التي يتم اتخاذها،وبالتالي زيادة مدى تقبل 
المدرسين لتقييم الطلبة  وتعزيز ثقة الطلبة 

من و. بقدرتهم على المساهمة في عملية التقييم
أهمية مساق مناهج البحث العلمي هنا تظهر 

  .آمتطلب جامعي
الجامعية من أبرز الموضوعات تعتبر العالمات 

التي تعكس جدلية مشارآة الطلبة في تقييم عضو 
هيئة التدريس، ومن القضايا المطروحة على 
مستوى التعليم العالي، وقد تناولت الكثير من 
الدراسات هذا الموضوع وأبرزت خطورة االنعكاسات 
السلبية لهذه المشارآة من خالل العالمات، وما 

ف الطلبة للتقديرات أوًال، وتزييف يرافقها من تزيي
. معالجة المدرس المحتمل للعالمات وخصائصها ثانيًا

 Germain(جيرمين وسكاندارا وبهذا الصدد  فقد أشار 
and Scandara, 2005 ( إلى أن التنافس بين الجامعات

بدأ يأخذ شكًال ينطلق من التأآيد على رضا الطالب 
اقتصادي أآثر  دفع الرسوم من منظوربواستمراريتة 

من التأآيد على العملية التعليمية، آما أشار ادوارد 
)Edward, 2000 ( إلى أن تضخم العالمات يؤثر سلبا

تراجعا في  حدُثُيعلى عالقة الطالب باألستاذ، و
متطلبات المساقات وتخفيض مستوى استعداد 
الطالب لمواجهة متطلبات المساق، وأن لجوء بعض 

الكفاءة ماهو اال إجراء للحد  الجامعات إلى امتحان
من تراجع مستوى الطلبة والشهادات التي 

 ,Jane(يحملونها،وبالمقابل فقد أشار جين ورفيقاه 
Ashok, and Dawn, 2002 ( إلى أن الطلبة ال يعتقدون

أن تقييمهم يؤدي إلى زيادة ليونة األساتذه في رصد 
  .العالمات

خم إلى أن تض (Astin,1998)آما  أشار استن 
العالمات أصبح قضية من القضايا المزعجة في 

 )monotonic( التعليم العالي، وأن هناك زيادة وتيرية
إذ تشير إحصائيات  ١٩٦٠في العالمات منذ سنة 

من % ٤٨إلى أن  ٢٠٠١جامعة هارفارد مثًال سنة 
، وقد أشار جيرمن Aالخريجين حصلوا على 

أن آثيرًا  إلى (Germain & Scandura, 2005)وسكاندورا 
من الدراسات ربطت هذا التضخم بتقييم الطلبة 

نوعًا  (Clyton, 1998)ون يتلألساتذة، فقد اعتبرها آال
 "Give me an "A)من المقايضة بين التقديرات 

professor , l'll give you one too) .آما أشار والزر 
)Walzer, 2003 ( من جامعة فرجينيا في مناظرة على

لى آراء أعضاء هيئة التدريس آان موقع إنترنت إ
  :أبرزها ما يلي

 تقييم الطلبة يعاقب المتشددين في العالمات -
)tough graders(دون قائمة حدِّ، وأولئك الذين ُي

  . طويلة من القراءات في المساق
سعدون بعالماتهم العالية أآثر من أن الطلبة َي -

  . سعادتهم بفعالية التدريس
ى تضخيم العالمات أن التقييم عامل مشجع عل -

)grade inflation  .(  
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) Schwarz, 1997( زفي ورقة أخرى أعدها شوار
منشورة على موقع إنترنت يشير فيها إلى أن  عضو 
هيئة التدريس الذي يتساهل في العالمات يحصل 
على تقديرات عالية من الطلبة وأبرز ما جاء فيها ما 

  :يلي 
ت أآثر أن مدرسي المساقات العلمية والرياضيا -

معاناة من غيرهم جراء عمليــة تقييم الطلبة 
لهم، وأنهم يحصلون على أقل التقديرات، وتبين 
أن الطلبة بشكل عام يحصلون فيها على 

أآبر  اتعالمات أقل وأن متطلبات هذه المساق
)tough courses, Lower grades, demand a lot of hard 

work .(  
عضو هيئة مع ثبات الظروف األخرى، يتمكن  -

التدريس من الحصول على تقديرات أعلـــى 
  . بإعطاء درجات أعلى

الطالب الذي يطلب منه تقدير فعالية التدريس،  -
آالمريض الذي يطلب رأيه في المعاملة التي 
تلّقاها في المشفى، إذ ُيقيــِّم الخدمة أآثر 

  . مما يقيـِّــم الطبيب
غالبًا ما يساء استخدام نتائج تقديرات الطلبة،  -

ألن أصحاب القرار يتعاملون مع األرقام، وهم 
غير معنيين بمحاآمة هذه األرقام في ضوء 

  . العوامل المؤثرة فيها
هناك اعتراف ضمني وقناعة أن تقديرات الطلبة  -

ال تخلو من  الصدق والفائدة، ولكن التحدي 
الصدق والثبات، يكمن في آيفية تعظيم داللة 

وبالتالي تعظيم دور التقديرات في تحسين 
فعالية التدريس، مع تحجيم فرص  سوء 
استخدام هذه التقديرات  في القرارات االدارية 

على  Side effect واآلثار السلبية الجانبية 
  العمليــة التدريسيــة  

هناك مخاوف حقيقية من تراجع أعباء المساق  -
الخاسر بالتالي هو وتخفيف المتطلبات، و

المجتمع، ولذلك يفضَّل تضمين استبانة التقييم 
بعض العوامل التي قد تكشف عن مؤشرات 

  : هامة في تفسير النتائج مثل 
آم عدد الساعات التي تستغرقها إسبوعيًا * 

  لدراسة مادة المساق وتجهيز متطلباته 
١٦     ١٤     ١٢     ١٠     ٨     ٦     ٤     ٢     
  .الخ......  ٢٠     ١٨

ما عالمتك التي حصلت عليها في المساق أو * 
بالعالمات ة مقارن. التي تتوقع أن تحصل عليها

  . في المساقات األخرى
  .، قليلة جدًاقليلة، مماثلة ،عالية عالية جدًا،

في مساهمة له على موقع االنترنت 
)www.washingtonpost.com ( يشير روجستازر
)Rojstaczer, 2003  ( إلى تراجع تقبُّل المدرسين

ال تزيد (أصبحت نادرة الظهــور  التي  Cللعالمة 
ويقتصر التدريج على عدد محدود %) ١٠عن 

هي  Aوأن )  B–حتى   Aمن(من الدرجات 
ال تزيد ( Fأو  Dومن النادر جدًا ظهور . السائدة

وتشير اإلحصائيات الى زيادة في %). ٢عن 
على التدريج  ١٥.٠المعّدل التراآمي تساوي 

آل عشر سنوات، وهذا يعني ) ٠٠.٤ – ٠٠.١(
من الناحية اإلحصائية أننا سنصل إلى مرحلة 
ُتلغى فيها الفروق بين الطلبة، ويتوقع تراجع 
أعداد الطلبة في مساقات وشعب المدرسين 
الذي يخرجون عن هذا الخط ، وربما تصبح 
الدرجات المتدنية مؤشرًا يعكس حالة المدرس 

ثر مما يعكس حالة الطالب، وهو مايمكن أآ
مالحظته  على مستوى  المدرسة وفي 

شراف على الرسائل الجامعية وجلسات اإل
المناقشه في بعض الجامعات، وعندها يصبح 
المدرس في موقع الدفاع عن نفسه، وأنه ال 
يرغب في التأآيد على الظهور أو في أن يوسم 
لم بأنه مدرس غير ناجح، ولن يقتنع المع

والطالب بأن النواتج التعليمية مرضية إذا لم 
وبالمقابل تظهر أصوات من . ترتبط بعالمات عالية

البعض تقول إن التعليم أصبح أآثر فعالية، 
ويتقبل الطلبة   Smarter)( والطلبة أآثر حذاقة

وأولياء األمور هذه التفسيرات، ويخلص الى  
ت نتيجة مفادها أن غياب العدالة في العالمـا

)absence of fair grading (  سيعكس فشًال ذريعًا
للنظام التربوي واالنعكاسات السلبية على 

و ). Tremendous(المجتمع يتوقع أن تكون مرّوعة 
ضمن هذا السياق، ومن موقع تضخم العالمات 

تشير )  (www.grade inflation.comعلى اإلنترنت 
البيانات إلى تصاعد مستمر في المّعدل 

اآمي سواء في الجامعات الحكومية أم التر
الجامعات الخاصة األمريكية، وقد تم ربط هذا 
التصاعد بتحسن قدرات الطلبة من خالل الزيادة 
في عالماتهم على امتحان القدرات 

، إال أن قيمة معامل اإلرتباط  ) SAT(المدرسي
بين المتغيرين ال يدعم هذا ) ١٤.٠(البالغة 

سن في الدرجات على التفسير بالرغم من التح
  . المتغيرين

ومن زاوية اخرى ، فقد أشارت دراسة اليموني 
المسحية  (Aleamoni and Hexner,1980)وهكسنر 

لخمسين دراسة بحثت في تقديرات الطلبة 
وعالقتها بخصائص توزيع العالمات الفعلية او 

بالمئة منها آشفت عن ) ٤٤(المتوقعة إلى أن 
لة إحصائية بين عالمات وجود عالقة موجبة وذات دال

الطلبة في المساقات وتقديراتهم في عملية 
التقييم للمساقات، إال أن معامالت االرتباط في هذه 
الدراسات آانت ضعيفة من الناحية العملية وأآدتها 

 Howard and(دراسة هوارد وماآسويل
Maxwell,1982( ٥٨، بينما آانت معامالت االرتباط في 

الة إحصائيا أو أنها عالقات صفرية، بالمئة منها غير د
ولكن لم تشر هذه الدراسة إلى مشكلة أساسية 
يمكن أن تؤثر في قيمة االرتباط وهي تجانس 
العالمات، أو ما يشار إليه إحصائيا بضيق المدى، آما 
أنه من المعروف أن هناك الكثير من العوامل التي 
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يمكن أن تؤثر في خصائص التوزيع لعالمات الطلبة 
في المساقات مثل طبيعة االمتحان، وفلسفة عضو 
هيئة التدريس الخاصة بالعالمات في الجامعة التي 
يعمل بها، وطبيعة المساق نفسه، مما يؤدي إلى 
التساؤل حول مدى صدق العالمات قبل التساؤل 
حول صدق التقديرات، وفيما إذا آان باإلمكان إعتبار 

دقا على العالمات في المساق الواحد مؤشرا صا
 Kulik and)حدوث التعلم وتحقيق أهداف المساق 

Mckeachie, 1975, Kulik and Kulik, 1974)   
يتضح مما سبق أن هناك الكثير من المتغيرات 
المتعلقة بخصائص عضو هيئة التدريس وخصائص 
الطالب وطبيعة المساق، وخصائص الغرفة الصفية، 

يم نفسها وفلسفة الجامعة وأهدافها، وإجراءات التقي
وظروف التطبيق يمكن أن تكون مصادر أخطاء مؤثرة 
في نتائج عملية التقييم، فهذه المصادر من األخطاء 

 Situationalذات طبيعة تراآمية ، وقد تكون موقفية
specific)  ( يكشف عنها االختالف في نتائج بعض

الدراسات؛ مثل جنس الطالب وجنس المدرس ونوع 
تصميم الغرفة الصفية المساق وموعد الشعبة و

وعدد الطلبة ومستوياتهم الدراسية ونوع التخصص ، 
ولذلك يتوقع أن تشكل دراسة الحالة نقلة نوعية 
في تجربة جامعة اليرموك بشكل خاص، ومنهجية 

  .البحث في هذا المجال بشكل عام
  

  : نتائج دراسة الحالة ومناقشتها
في ضوء أدبيات التقويم ونتائج الدراسات 

قة ذات الصلة بمشارآة الطلبة في عملية الساب
تقييم عضو هيئة التدريس في الجامعة، يتضح أن 
لهذه المشارآة ايجابيات وسلبيات، ولها مثل ما 
عليها، وأنها عمليه حساسة تتأثر بالكثير من 
المتغيرات، ويشكل صدق التقديرات والتبّصر بمصادر 
بة األخطاء تحديًا ألصحاب القرار، وأنه من الصعو

بمكان تعميم النتائج المبنية على العينات وفحص 
الفرضيات ذات الصلة بالمتغيرات المتعلقة بهذه 
المشارآة، وتتدرج خصوصية الموقف التقويمي من 
مستوى الجامعة مرورًا بالكلية والقسم ووصوًال إلى 
عضو هيئة التدريس، الذي قد يشكل حالة فريدة 

  .وموقفًا تقويميًا خاصـًا
جاء الشق الثاني من هذه الدراسة ولذلك 

ليعرض نموذجًا في دراسة الحالة، من خالل تطبيق 
إستبانة التقييم المشار إليها على جميع الطلبة 
الذين يدرّسهم عضو هيئة تدريس في فصل دراسي 

، باإلضافة إلى في أربع شعب )طالبًا ٢٨٩(وعددهم 
ما يتوفر من بيانات مساندة على مستوى الجامعة، 

لتي تم إدخالها في قاعدة البيانات بالمرآز على وا
حالة، وقد ) ٢١٢٦(مدار عام دراسي آامل وعددها 

تم استخدام متوسطات التقديرات لهذه الحاالت 
عتمادها آنموذج الشتقاق معايير محلية بغرض وإ

المقارنة عند تقييم التقديرات الخاصة بعضو هيئة 
   .التدريس الذي يشكل دراسة الحالة

استخدام نتائج تقديرات الطلبة ألغراض إن 
تشخيصية بنائية يتطلب التعامل مع المتوسطات 
على مستوى الفقرات، أو على مستوى العوامل 

(Factors)  وبأوزان نسبية يتم تحديدها منطقيًا أو
إحصائيًا، وللتعّرف على التكوين العاملي لإلستبانة 

دة، تم إجراء التحليل العاملي للبيانات في القاع
 (eigenvalue)قيمة فارزة بوأفرزت النتائج عامًال عامًا 

بينما آانت القيم الفارزة األخرى  ٥٩.١٩تساوي 
على التوالي، وبما أن  ٣٠.١، ٩٤.١، ٠٧.٢، ٧٠.٢

 ٠٠.٢النسبة بين أعلى قيمتين فارزتين أآبر من 
 Hambleton and)حسب معيار هامبلتون وسوامينتان 

Swaminathan,1985)ه يمكن النظر إلى مكونات ، فإن
االستبانة المتعلقة بإعداد خطة المساق، 
واالستعداد للمحاضرة، وأساليب التدريس 
المستخدمة، واستخدام الوسائل التعليمية 
وتكنولوجيا التعليم أو التعامل مع الطلبة والتفاعل 
الصفي، والخصائص الشخصية للمدرس، واالختبارات 

أو  (aspects)مظاهر وأساليب التقويم ما هي إال 
، (Factors)مكونات ال ترقى إلى مستوى العوامل 

وبالتالي فإن الصيغة التشخيصية التي تحقق غرضًا 
تفصيليًا يمكن أن تحقق غرضًا إجماليًا، من خالل 
التحليل للدرجات على مستوى الممارسة او الفقرة 

وقد  تشبعت . الواحدة،والتحليل للدرجات الكلية
في العامل العام، وتراوحت بين  جميع الفقرات

، وبلغ معامل الثبات بطريقـــة هويـت ٧٨.٠ - ٤٨.٠
)Hoyt Reliability ( وأشارت ٩٢.٠على العينة الكلية ،

معامالت الثبات المحسوبة على البيانات المتوفرة 
من الشعب األربع إلى استقرار معامل الثبات حيث 

آما . على التوالي ٩٠.٠، ٨٨.٠، ٩٥.٠، ٩٣.٠بلغت 
أشارت نتائج تحليل التباين المتعدد على أنه ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
الطلبة على الفقرات في الشعب األربع، إذ بلغت 

= بداللة  .٠٣٧ (Wilks Lambda)قيمة ولكس لمبدا 
، ودلت معامالت االرتباط الرقمية بين القديرات ١٢٧.٠

على توافق عالي  ةعب األربععلى الفقرات في الش
) ٩٤.٠ – ٨٨.٠(حيث تراوحت هذه االرتباطات بين 

مما يعطي مؤشرا على الصدق المتبادل للتقديرات 
  .(Triangulation validity over sections)باختالف الشعب

تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات على 
بينما تراوحت  (3.48-4.48)مستوى الجامعة بين 

 – 2.68ت المقابلة للحالة قيد الدراسة بين المتوسطا
، وقد تم فحص متوسطات التقديرات للفقرات 4.92

إحصائيًا باعتماد متوسط التقديرات للفقرة الواحدة 
على مستوى الجامعة معيارًا للمقارنة، إذ يمكن 
تحديد جوانب التمّيز وجوانب القصور من الناحية 

انة، وآان النسبية للممارسات الواردة في االستب
مما يعني  (747.)معامل االرتباط بين رتب المتوسطات

أن أداء عضو هيئة التدريس منسجم بدرجة 
 (et al. 1976حسب تصنيف هنكل وآخرون (عالية

Hinkle,   (  مع األداء التدريسي على مستوى
-=t)الجامعة، ويتعزز ذلك بالفرق غير الدال إحصائيًا 



  هعود

 

1.067,p=.292) يء التدريسبين متوسط األدا 
وهو األداء (مقارنًا بالمعيار المشار إليه   (4.09)للحالة

، وفيما يلي بعض (4.13)على مستوى الجامعة 
األمثلة التي توضح آيفية استخدام هذه المؤشرات 

 :اإلحصائية في التبّصر بالنتائج، وتعظيم الفائدة منها 
التي احتلت الرتبة األخيرة :  (6)الفقرة رقم 

للجامعة ونصها  3.48للحالة مقابل  2.68بمتوسط 
تتضمن خطة المساق معلومات تعّرف بمدرس "

المساق وتسهل الوصول إليه أو التواصل معه مثل 
أسم المدرس، رقم الهاتف، الساعات المكتبية، (

  ) ".رقم المكتب، البريد اإللكتروني
التي احتلت الرتبة قبل :  (29)الفقرة رقم 
للجامعة  3.71حالة مقابل لل 2.95األخيرة بمتوسط 

يتقّبل مراجعات الطلبة بعد إعادة أوراق : " ونصها
  ". اإلجابة في االمتحانات 

الرتبة األخيرة  (12)بينما احتلت الفقرة رقم 
 3.38على مستوى الجامعة بمتوسط يساوي 

يتعّرف في اللقاءات األولى من بداية الفصل :" ونصها
ى المساق على خلفية الطلبة المتعلقة بمحتو

بشكل عام والمتطلب السابق إن وجدت بشكل 
المشار إليها  (6)خاص، آما احتلت الفقرة رقم 

  ."سابقًا الرتبة قبل األخيرة 
فإذا آانت الممارسات المتضمنة في مثل هذه 
الفقرات تمثل جوانب ضعف على مستوى عضو 
هيئة التدريس أو على مستوى الجامعة من الناحية 

اصر القوة موجودة أيضًا بعد التحقق النسبية، فإن عن
من آفاية مؤشرات الصدق المتبادل للتقديرات، 

 (4.92)حصلت على أعلى متوسط   (42)فالفقرة رقم 
يتابع حضور الطلبة وغيابهم " بالنسبة للحالة، ونصها 

بينما حصلت الفقرة نفسها على الرتبة الثانية " 
على مستوى الجامعة  (4.38)بمتوسط يساوي 

حيث آانت األولى  (16)نعكست الرتبة للفقرة رقم وا
بينما )  4.48= بمتوسط (على مستوى الجامعة 

" ونصها )  4.87= بمتوسط (آانت الثانية للحالة 
يحرص على عدم تفويت أي محاضرة على الطلبة 

  ".خالل الفصل الدراسي 
وبناء عليه فإن المؤشرات اإلحصائية الكمية مثل 

قيمة المتوسط الحسابي للفقرة االرتباط الرتبي، و
بالنسبة لعضو هيئة التدريس مقابل المتوسط على 

وداللة الفرق بين ) آمعيار(مستوى الجامعة 
المتوسطين، وموقع ذلك الفرق على التدريج 
المستخدم في االستبانة واألهمية النسبية 
للممارسة، يمكن أن تستخدم آمؤشرات للمقارنة 

ق من صدق التقديرات بمؤشرات أخرى نوعية للتحق
أوًال، والتخاذ قرارات ألغراض التحسين والتطوير على 
مستوى الحالة ومستوى الجامعة ثانيا، وبهذا الصدد 
فإن معيار المقارنة قد يكون متحيزًا إذا آانت عينة 
البيانات المتوفرة في قاعدة المعلومات متحيزة 
لكلية معينة عندما يكون إدخال مثل هذه البيانات 

ختياريًا، أو عندما تكون عملية التقويم بمشارآة ا
الطلبة ألغراض ادراية محدودة أو معتمدة على 

سياسة عميد الكلية، أو معتمدة على المبادرة 
الذاتية ألعضاء هيئة التدريس في آلية معينة، وبناء 
عليه، فإن توفير معايير صادقة خطوة أساسية في 

فقد أشارت  .سمنهجية تقييم أداء عضو هيئة التدري
الدراسات السابقة إلى أن تقديرات الطلبة تتأثر بكم 
آبير من المتغيرات التي يمكن أن تساهم بأخطاء 
تراآمية، ويختلف تأثير هذه المتغيرات آمًا ونوعًا إلى 
درجة قد تعكس الصبغة الموقفية لتقييم عضو هيئة 
التدريس، واالنتقائية في اختيار المتغيرات، وبالتالي 

ورة اعتماد أسلوب أو منهجية دراسة الحالة التي ضر
قد تسمح بالتعمق في قراءة البيانات المتوفرة، 

، فإن ما ولذلكوتعزيز مؤشرات الصدق المتبادل، 
تقدمه الدراسة الحالية يمكن أن يشكل إضافة 
لرصيد الدراسات السابقة في البعدين الكمي 

  .والنوعي ضمن هذا اإلطار
د الطلبة في دراسة لقد أشرت إلى أن عد

، وقد وفرت عملية تطبيق )طالبًا ٢٨٩(الحالة 
االستبانة على الطلبة دراسة تأثير عدة متغيرات 

، )طالب، طالبات( جنس الطالب : أساسية هي 
، ومطبق )صباحي، مسائي(وتوقيت الشعبة 

 - خارجي، المدرس نفسه –الباحث (االستبانة 
، )مى مستجد، قدا(، والمستوى الدراسي)داخلي

في عشر فئات ( والعالمة المتوقعة في المساق
، والمعّدل )على متصل العالمات بالجامعة

في تسع فئات على متصل المعّدالت (التراآمي
، والسبب الرئيسي الذي )التراآمية في الجامعة

وبالرغم  .الطالب لتسجيل المساق مع المدرس دفع
 من أهمية فحص تأثير مثل هذه المتغيرات، إال أن

هناك متغيرات طرحتها الدراسات السابقة وتنتظر 
المزيد من الدراسات في مواقف على نمط دراسة 
الحالة، إذ يتوقع أن يقدم التوافق في التقديرات بين 
الفئات المختلة من الطلبة مؤشرات على الصدق 
المتبادل المشار إليه، وأن وجود مثل هذه الفروق 

ية قد يقلل من الرقمية وبدالالت عملية أو إحصائ
مستوى الثقة بمشارآة الطلبة في عملية التقييم 
ألعضاء هيئة التدريس، وفيما يلي عرض لطبيعة 

لبة حسب المتغيرات المشار الفروق وتوزيع الط
  .إليها

  
النتائج وفق متغير موعد الشعبة والجهة : أوًال

  .) ٢، ١(المطبقة لالستبانة في الجدولين 
  

حسب الشعبة ) ن(الطلبة  توزيع أعداد): ١(جدول 
س (  ستبانة والمتوسطـاتوالجهة المطبقة لإل

 .لتقديرات الطلبة) ع(واالنحرافات المعيارية ) 
الجهة   الشعبة

المطبقة 
  لالستبانة

  ع  س  ن



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

  صباحية

  

  

  

  مسائية

  

  الباحث

  المدرس

  الكلي

  

  الباحث

  المدرس

  الكلي

٧٧  

٦٩  

١٤٦  
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٠٨.٤  
٠٦.٤  
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١٠.٤  
٠٦.٤  
١١.٤  

٥٨.  

٦٣.  

٦١.  

  

٥٢.  

٥٤.  

٥٣.  

  
نتائج تحليل التباين لفحص الفروق  :)٢(جدول 

  ) ١(الرقمية بين المتوسطات في الجدول رقم 
مصدر 
  التباين

مجموع 
المربعا

  ت

درجا
ت 
الحر
  ية

متوسط
المربعا

  ت

الدالل  ف
  ة

 موعد الشعبة
الجهة 
  المطبقة
  التفاعل
  الخطأ

١٣٥.  
٠٠١. 
٠٣٥. 
٥٣.٩٢  

١  
١ 
١ 

٢٨٥  

١٣٥.  
٠٠١.  
٠٣٥.  
٣٢٥.  

٤١٧.  
٠٠١.  
١٠٧.  

٥١٩.  
٩٩٨.  
٧٤٤.  

تشير النتائج إلى أن الفروق الرقمية بين  •
متوسطات تقديرات الطلبة حسب توقيت 
الشعبة أو الجهة المطبقة، ال قيمة لها، وال 
يتوقع تأثر القرار الذي يتم اتخاذه بحق المدرس 
بوجود هذين المتغيرين، علمًا أن الباحث حدد 

ره في عملية التطبيق التي تمت للمدرس دو
قبل إنتهاء الفصل بأسبوعين، وعدم التحدث مع 
الطلبة أثناء اإلجابة، وما على المدرس أن ال 

أن يضعها بعد تجميعها ويقوم بجمعها بنفسه، 
 .في مغلف وتسليمها للباحث مباشرة

لم يكن الفرق بين تقديرات الطلبة موزعين : ثانيًا
سنة  -بة جددطل(حسب المستوى الدراسي

دال إحصائيًا، ) سنة ثانية فأآثر -أولى، وقدامى
إال أن الفرق بين تقديراتهم عند التوزيع حسب 

) ٣(الجنس دال إحصائيًا، ويبين الجدول رقم 
  .نتائج التحليل

نتائج فحص الفروق بين متوسطات  :)٣(جدول 
تقديرات الطلبة موزعين حسب المستوى 

  . الدراسي والجنس
 الداللة  ت  ع  س  ن  فئةال  المتغير

المستوى 

  الدراسي

  

  الجنس

  جدد

  قدامى

  

  طالب

  طالبات

١١٨ 
٣٧ 
  

١١٢  

١٧٤  

١٢.٤  
٠٠.٤ 
  

٩٧.٣  
١٦.٤  

٥٤.  

٦٥. 
  

٩٥.  

٤٩.  

٠٤٩.١  
 
  

٦٩.٢  

٢٩٦.  

 
  

٠٠٨.  

إلى تجانس  (Levene)أشارت نتائج اختبار ليفين  •
التباين بالنسبة للمستوى الدراسي، وعدم 

، إذ آانت تقديرات تجانس التباين لمتغير الجنس
الطالبات أآثر تجانسًا، مما يعكس اتفاقًا في 
الرأي ويضيف مؤشرًا على مصداقية تقديرات 

 . الطالبات
عكست األدبيات والدراسات السابقة قضية : ثالثًا

متعلقة بتضخم العالمات، وعالقتها بمصداقية 

الطالب في تقييمه لألداء التدريسي، وقد 
سألة نسبية، وتأثيره أشرنا إلى أن التضخم م

قد يكون موقفيًا، وقد تعكس المعّدالت 
التراآمية، والعالمات التي يتوقعونها في 
المساق مستوى طموحهم، إذ يشير الجدول 

إلى أن توقعات الطلبة لتحصيلهم في ) ٤(رقم 
المساق ممثًال بالعالمات المتوقعة أعلى من 

 بمعدالتهم التراآمية، قدراتهم العامة الممثلة
من الطلبة أن عالماتهم المتوقعة % ٧٢فقد قّدر 

) بالمئة ٨٠(في المساق ستكون أعلى من 
بالنسبة لمعدالتهم التراآمية % ٣٥مقابل 

حسب إفادتهم، مما يعكس أآثر من داللة لها 
عالقة بالنسبة لسبب تسجيلهم في المساق 

، حيث )٥(آما هو مبين في الجدول رقم 
على معظم  ًاتعكس النسب توزيعًا متوازن

األسباب المقترحة، مع أن هناك إمكانية لطرح 
بعض الدالالت ذات الصلة برغبة الطالب في 
تنظيم برنامجه الدراسي خالل الفصل، جنبًا 
إلى جنب مع الرغبة في الحصول على عالمة 

بنسبة ( النجاح أو العالمة التي ترفع المعّدل
بنسبة (مقابل سمعة المدرس وقدرته %) ٣٤
ولذلك فإن السؤال المطروح هو مدى  ؛%)١٩

استقرار التقديرات بعد االمتحان النهائي 
والتوزيع النهائي للعالمات في ضوء فلسفة 
التقويم الخاصة بالمدرس، وتفسيره للعالمات 

  .وفق أسس معيارية أو محكية
  
متوسطات تقديرات الطلبة ونسب  :)٤(جدول  

مة الطلبة حسب فئات المعّدل التراآمي والعال
  .التي يتوقعها في المساق

 
س     الفئة
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  المعّدل

النس
  %بة 

س  
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  هعود

 

متوسطات تقديرات الطلبة ونسب  :)٥(جدول 
توزيعهم حسب أهم سبب دفع الطالب 

   .لتسجيل المساق مع المدرس
  النسبة  س  السبب

  ٢٥  ٠٧.٤  ألن وقته يناسبني

سمعة المدرس العلمية 
  والتدريسية

١٩  ٣٧.٤  

  ٩  ٨٧.٣  ال مجال لتدريسيه مع مدرس آخر

  ١٢  ٩١.٣  ال مجال الختيار مساق بديل

  ١  ٥٨.٣  رغبة في البقاء قريبًا من الزمالءال

  ١٢  ١٩.٤  ألتمكن من النجاح في المساق
لرفع معّدلي التراآمي المتدني 

  نسبيًا
١٢  ٩٦.٣  

للحصول على عالمة عالية بالرغم 
  من ارتفاع المعّدل

١٠  ٢٥.٤  

  
تضمنت االستبانة خمس عبارات عامة يمكن : رابعًا

آمية يمكن  د أصحاب القرار ببياناتزوِّأن ُت
االستفادة منها في تعزيز مؤشرات الصدق، 
خاصة وأن استبانات التقويم المعتمدة في آثير 

عدد ل ةحددممن الجامعات تخضع لعدة عوامل 
الفقرات الداخلة فيها، ومن مزايا االستبانة 
الحالية أنها تجمع بين النموذج التشخيصي 

(Diagnostic)  والنموذج السريع(Quick Form) ،
مضمون الفقرات العامة ) ٥(يبين الجدول رقم و

وتوزيع الطلبة حسب التقديرات في سلم 
  . التدريج الخاص بكل فقرة

توزيع الطلبة حسب نسبة اختيار آل  :)٥(جدول 
فئة من فئات التدريج المقابل لكل فقرة من 

  .الفقرات ذات الصلة باالنطباعات العامة
فئات التدريج ونسبة   مضمون الفقرة

  ختيار لكل فئةاال
مدى رغبتك في دراسة 1.

مساقات أخرى مع 
   .المدرس نفسه

 )٢٥(عالية  )١٤(عالية جدًا
     )٢٩(متوسطة

   )٢١(قليلة جدًا  )١١(قليلة
تقديرك العام لمدى 2.

استفادتك من دراسة 
المساق بصرف النظر عن 

  . العالمة

 )٤٧(جيد جدًا   )٢٨(ممتاز
 )٣(مقبول )١٩(جيد

                  )٣(ضعيف

عند مقارنة آفاية 3.
مدرس المساق بغيره من 

  .المدرسين فإنه

  )٤٨(من أآثرهم آفاية 
  )٣٠(فوق الوسط      

  )١٩(متوسط الكفاية   
  )١(دون الوسط      

  )٢(من أقلهم آفاية   
تقديرك العام لفاعلية 4.

المدرس في تدريس هذا 
  .المساق

ــاز ــدًا     )٤٣(    ممت ــد ج جي
ــد          ) ٤٠(  )١٢(جيــــــ

ضــــعيف        )٢( مقبــــول 
)٣(                                

عالمتك التي تتوقعها أو 5.
التي حصلت عليها في 
هذا المساق مقارنة 
بالمساقات األخرى التي 

   .درستها

 )٤٦(عالية   )١٢(عالية جدًا
   )٣٨(متوسطة

منخفضة       )٤(نخفضةم
                        )١(جدًا 

إذ تشير هذه النسب إلى أن التقدير العام 
ينسجم مع ) ٥من الجدول رقم  ٤رة رقم قعلى الف(

 ٠٩.٤(متوسط التقديرات التفصيلية على االستبانة
للتقدير الكمي ) ١٨.٤(مقابل ) المشار إليه سابقًا

العام المقابل للتقدير اللفظي، مما يعطي مؤشرًا 
الصدق المتبادل داخل االستبانة نفسها، آما  على

ون بأنهم قدتشير الفقرات األخرى إلى أن الطلبة يعت
جيد  بمستوى% ٧٥استفادوا من المساق وبنسبة 

منهم يقّدرون فعالية تدريس % ٨٣جدًا، آما أن 
من الطلبة % ٤٨جيد جدًا، وأن  ≥المساق بدرجة 

التدريس يعتبرون المدرس بأنه من أآثر أعضاء هيئة 
آفاية، وأن توزيع النسب على الفئات الخمسة في 
آل من الفقرات الثالث توزيعًا ملتويًا التواء سالبًا، أال 
أنهم في الوقت نفسه يتوقعون عالمات عالية 

من الطلبة حصولهم على % ٥٨نسبيًا، إذ يتوقع 
عالمات أعلى مما حصلوا في المساقات األخرى، 

و هيئة التدريس بعد ولذلك فإن أعادة تقييم عض
ظهور العالمات قد يعطي مؤشرًا على صدق 
التقديرات، ويصبح توقيت عملية التقييم متغيرًا من 
المتغيرات التي ال بد من دراسة تأثيرها عندما 

اتخاذ قرارات حاسمة في تستخدم نتائج التقييم 
وبالرغم من االتجاه  .عضو هيئة التدريس بحق

حو المدرس آما عكسها االيجابي العالي نسبيًا ن
توزيع النسب على الفقرات السابقة، إال أن توزيع 
النسب على الفقرة التي تشير إلى مدى رغبتهم 
بدراسة مساقات أخرى مع المدرس نفسه يميل 

مقابل التوزيعات الملتوية  (Rectangular)إلى االنتظام 
السابقة، مما يعكس اتجاهًا سلبيًا ناجمًا عن بعض 

التي قد يفصح عنها الطلبة في الممارسات 
المالحظات اللفظية على القسم األخير من 
االستبانة وتحديدًا ما يقدمه الطلبة من مالحظات 

في البند التالي (سلبية، واقتراحات للتطوير
  ). مباشرة

بعد تفريغ المالحظات اللفظية التي : خامسًا
حددها الطلبة والمصنفة إلى ايجابيات وسلبيات 

بواسطة أحد مساعدي البحث، تم إعادة  واقتراحات
التفريغ بواسطة مساعد بحث آخر، وقام الباحث 
بتدقيق قوائم التفريغ، والتدقيق بين القوائم 

 .المتقابلة وتلخيصها في القوائم الثالث اآلتية
 

  االيجابيات آما يراها الطلبة
 (42)المامه بمادة المساق  -
 (7) أسئلة االمتحان موزعة جيدًا على المادة -
   (15)يربط المادة بالواقع  -
   (2)ال يوجد عنده محسوبية أو واسطة  -
   (17)ال يميز بين الطالب والطالبات  -
   (120)مخلص في التدريس وحازم  -
   (14)يلتزم بأخذ الحضور والغياب  -
 (44)الدقة في المواعيد  -
   (5)يهتم بالهدوء في الصف  -
  يحرص على النظام والحيوية بنفس الوقت  -
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    الب العالمة التي يستحقها يعطي الط -
    يوصل المعلومات بدقة  -
يعرف جيدًا آيف يتعامل مع الحاسوب في  -

    المادة
تحفيز الطالب على التحضير والمشارآة  -

  والتفكير
  يراجع المادة السابقة  -
    يستثمر وقت المحاضرة  -
  قوي الشخصية ويهابه الطلبة  -
  جاد في المحاضرة  -
ة أثناء الترآيز على الحضور الذهني للطلب -

  المحاضرة
  ربط أجزاء المادة مع بعضها -
    قدرته على جعل المادة سهلة وسلسة  -
    خلق جو من المرح لوقت قصير -
    يتقيد بالخطة التي يضعها لكل محاضرة  -
    شعور الطالب بقربهم من المدرس -
تشجيع الطلبة على االستفسار وطرح األسئلة  -

    دون تردد
  ال يقبل أي مقاطعة أثناء المحاضرة  -
  عطاء المحاضرة بصوت واضح وجيدأ -
  أعطاء تعليمات االمتحان بدقة  -
  توفير الهدوء أثناء االمتحان -
  إنهاء المحاضرة في الوقت المحدد  -
 عدم التغيب عن أي محاضرة -
 اهتمامه باللغة العربية  -
 احترام الطالب المجتهد  -
 قدرته على تنظيم األفكار -
  التحضير المسبق للمحاضرة -
  من مواعيد االمتحاناتوجود خطة مفّصلة تتض -
حبه للفكاهة والضحك وجعل جو المحاضرة  -

  ممتعًا
 مواعيد االمتحانات مناسبة  -
 أسئلته في االمتحانات واضحة  -
 يحرص على أعطاء المادة آاملة  -
  أسئلته موضوعية  -
  يوضح النقاط الصعبة ويعطي أمثلة  -
 يهتم بترتيب الطالب لدفتر مالحظات المادة  -
من عصبيته في بعض يحترم الجميع بالرغم  -

  األحيان
  إعطاء خطة لكل وحدة من وحدات المساق  -
  ال يسمح ألي طالب بالتشويش وعمل الفوضى -
  ضبط المحاضرة وتدريس المادة بجدية  -

 
  السلبيات آما يراها الطلبة

في بعض األحيان ال يتفهم ظروف الطالب قبل  -
 (35)اتخاذ أي أجراء آسبب للغياب والتأخير 

  (49)حيان بإحراج الطالب يقوم في بعض األ -
 (12)يعلق آثيرًا على األخطاء  -
 (2)يأخذ وقتًا زيادة عن وقت المحاضرة  -
 (3)جميع أسئلته ضع دائرة  -

 (2)يلقِّن المادة  -
 .(5)ال يتحمل أية مراجعة لالمتحان  -
 .(6)أسلوبه غير مشوق في أعطاء المحاضرة  -
 . (11)ال يعطي وقتًا آافيًا لالمتحان -
 .(6)الصوت المرتفع  -
  .(3)ال يسمح بالراحة النفسية داخل المحاضرة  -
ال يخرج الطلبة من المحاضرة في الوقت  -

  . (12)المناسب
 ،يظهر للطلبة أنه فوق العادة في المعرفة -

 . (8)ويظهر تفوقه علينا بشكل واضح وآبير 
  .(2)عدم قبول الطالب أثناء مراجعته في مكتبه  -
    . (1)استخدام ألفاظ سوقية  -
 ام الصمت وقت االمتحان بشكل آاٍفزعدم الت -

)1(.    
   . (2)يحاول إثارة الطلبة وقت االمتحان  -
عدم إتاحة الفرصة للطالب على اإلطالع على  -

    .(3)أوراق االمتحانات ومراجعتها 
أنه يعطي خطة لكل فصل من المادة على حدة  -

.(2)وال يعرف الطالب آل المطلوب منه مسبقًا  
    

  .(3)بة قلة اهتمامه بآراء الطل -
آثرة النقد والمالحظات التي يلقيها في  -

  .(8)المحاضرة 
  .(23)خروجه عن موضوع المحاضرة  -
  .(14)ُيعصب على الطلبة ويسخر منهم وينفعل  -
    .تعليمات االمتحانات سيئة جدًا -
 ،وخلق جو ممل ،آثرة الكالم الذي ال طعم له -

    .ويرآز على األمور التافهة
تحان بوقت قصير تصوير أوراق المادة قبل االم -

  .يضر الطالب
المحاضرة في الوقت  منال يخرج الطلبة  -

  .المناسب
  .يكرر المعلومة أآثر من مرة -
  .د مكانًا واحدًا لتصوير األوراقحدُِّي -
تزمته لعدم تغيير اإلجابة في االمتحان العتباره  -

  .المغّيرة غشًااألجابة 
  .أعطاء المادة أآثر من وزنها الفعلي -
 .ض الطلبة دون غيرهم يتقبل مراجعة بع -
 .اإلطالة في الحديث عن جوانب غير مهمة -
وضع أوراق المادة بشكل منفصل وليس آحزمة  -

  .واحدة
 .تثبيط معنوية الطالب -
  .آثرة الكتابة خالل المحاضرة -
ال يعطي الفرصة للتفكير ويريد إجابة سريعة  -

  .. تشجع البصم
  

اقتراحات الطلبة لتحسين تدريس المساق   
  ظرهم من وجهة ن

 (13)إعداد دوسية للمادة المقررة  -
 (18)التفاهم والود مع الطلبة أثناء تعامله معهم  -



  هعود

 

أن يتفهم ظروف الطلبة عندما يتأخرون عن  -
 (60)المحاضرة 

 (4)عدم الخروج عن المحاضرة  -
 (15)أن يخفف من حدة انفعالية وعصبيته  -
 (11)أن يخفف من الشرح أثناء المحاضرة  -
وراق المصورة من الطلبة تقليل الطلب على األ -

(3) 
عدم اإلطالة في شرح الموضوع الواحد للتقليل  -

  من الملل والضجر
إخراج الطلبة من المحاضرة في الوقت  -

 (7)المناسب وعدم تأخيرهم 
أن يتقبل أعذار الطلبة الذين يستحقون ذلك  -

(10) 
 ولو مجرد تظاهرأن يحد من آبريائه، وأن يبين  -

   (5)والمعرفة أنه ما زال يلتمس العلم 
  الترّفع عن األلفاظ السوقية  -
  التعامل مع الطلبة بتواضع -
  زيادة وقت االمتحان ولو لدقائق معدودة  -
  احتساب الجوانب الذي قام الطالب بتعديله  -
  أن يعطي خطة المساق آاملة قبل التدريس -
  أن يبطيء في الكالم ويخفض صوته  -
  أن ال يعطي المساق لمدرس غيره  -
  رح وعدم الكبت إضفاء جو الم -
عدم احتكار المادة، وأن يكون هناك مدرس آخر  -

 (3)لنفس المادة 
  ل النقد البناء أن يتقبَّ -
عدم ارغام الطالب بالجلوس حسب الرقم طوال  -

  الفصل
  تخفيف النقد في المحاضرات  -
ال يضغط على الطالب آثيرًا ألنه يؤدي إلى  -

  آراهيته 
جابة عطاء فرصة آافية للطالب للتفكير في اإلإ -

  عن أسئلته 
االطالع على أساليب التدريس والتعامل مع  -

 الطلبة 
 

وعند التبّصر بمضمون العبارات الواردة في 
القوائم الثالث السابقة يمكن استخالص بعض 
المالحظات العامة، والمالحظات الخاصة بالحالة قيد 

  :الدراسة آنموذج لقراءة ما توفره استبانة التقييم
ما يقولونه، وأن التغطية  أن الطلبة لديهم .١

الشاملة للقضايا ذات الصلة بالعملية التدريسية 
يمكن أن يقدمها الطلبة بمجموعهم، وأن آل طالب 
يمكن أن يقدم مالحظة أو أآثر قد تعني شيئًا 

قد  بالنسبة للمدرس، فقد تعكس حقيقة قائمة، أو
تكون ناتجة عن سوء فهم، أو ضعف القدرة على 

   .التعبير
المالحظات اهتمامات الطلبة، تعكس  .٢

وقدرتهم على التمييز بين الممارسات التدريسية 
الجوهرية والشكلية، وبالتالي إمكانية أعطاء أوزان 
نسبية مختلفة عندما تتجه النية إلعادة النظر في 

  .استبانة التقييم وتطويرها

إن التوافق في المالحظات، والتعارض  .٣
تمالية أن المحتمل في مالحظات أخرى يعكس اح

، (Extremes or outliers)تكون بعض التقديرات شاذة 
وقد تكون نسبة المساهمات الشاذة عالية إلى 
درجة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشك بقدرة الطلبة 
على المساهمة بتقييم عضو هيئة التدريس، وقد 
تعطي فرصة ألصحاب القرار لتقدير حجم الخطأ 

دما ال تتوافق المحتمل في تقديرات الطلبة عن
التقديرات الكمية مع المالحظات اللفظية، وبالتالي 

  (adjusted mean)إمكانية تعديل متوسط التقديرات 
  .قبل اتخاذ قرار بحق المدرس

إن إطالع المدرس على المالحظات  .٤
االيجابية والسلبية واالقتراحات، يشكل فرصة جيدة 

صيلية للربط بين التقديرات الكمية على الفقرات التف
وهذه المالحظات، وبالتالي إعادة النظر في 
ممارساته، فقد ينظر مدرس إلى ممارسة معينة 
على انها إيجابية في الوقت الذي ينظر إليها الطلبة 
على أنها سلبية، وهذا قد يفرض على المدرس 
التفكير بآلية للوصول إلى نوع من التوافق، وإزالة 

  .سوء الفهم
اصيل الدقيقة يجعلهم أن معرفة الطلبة بالتف .٥

وأن  ،قادرين على حصر بعض الممارسات السلبية
مجموع مساهمات الطلبة في عملية الحصر لهذه 
الممارسات يعمل على إعطاء فكرة أو صورة أآثر 

 أي شمولية قد ال يراها أصحاب القرار بأي وسيلة أو
  .لتقييم عضو هيئة التدريس أسلوب آخر

ل الفصل يختلف الطلبة في تجربتهم خال .٦
من حيث المواقف التي يتعرضون لها، مما قد يفسر 
التباين في التقديرات تباينًا جوهريًا على بعض 
الفقرات في االستبانة، فقد يتعرض بعضهم للتأخير 
عن موعد المحاضرة، أو التعرض لإلحراجات، أو غير 
ذلك من الممارسات التي يعكسها مضمون 

الذين أفصحوا الممارسات السلبية، وعدد الطلبة 
عن هذه الممارسات، وقد تم رصد التكرارات لبعض 

  .الفقرات آنماذج توضيحية
أنه ال يوجد مشكلة لدى المدرس في  .٧

المكوِّن التخصصي، فهو متمكن من مادته وهو جاد 
ومخلص ومحب لمادته بالرغم من وجود بعض 

التي قد تفسد تقدير الطلبة وإعجابهم  الممارسات
الشعور بالفوقية آما يدرآونها،  بقدرة المدرس مثل

فهناك خصائص في شخصية المدرس التنفصل عن 
    .الخصائص األآاديمية التخصصية

وضوح بعض جوانب الضعف في المكون  .٨
المسلكي، وهي متفاوتة من حيث شعور الطلبة 
بها، آما تعكس حاجة المدرس إلى ضرورة تقييمه 

تبار لنفسه، وأن يأخذ ما يقوله الطلبة بعين االع
التي (حتى ال تطغى بعض الممارسات المسلكية 

قد يراها شكلية، أو قد يراها إيجابية مع أنها ليست 
على الممارسات اإليجابية فعًال وينتقل  )آذلك

  . تأثيرها  بصورة سلبية على تلك الممارسات
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 (4.09)إن تقديرات الطلبة الكمية بمتوسط  .٩
طباعًا ومالحظاتهم واقتراحاتهم اللفظية تعطي ان

بأنهم طرف يمكن الوثوق به، وقد يقدم المدرس 
بعض التفسيرات والمبررات للتقديرات المنخفضة أو 
الممارسات التي اعتبروها سلبية، مثل عدم وعي 
الطلبة، وقدرتهم على إصدار اإلحكام، ونضجهم، 
ومعرفتهم بمتطلبات التدريس الجيد، ومتطلبات 

تقييم الموقف الصفي، ومن هنا تأتي أهمية 
المدرس لممارساته تقييمًا ذاتيًا، والنظر بموضوعية 
إلى تقديرات الطلبة ومالحظاتهم، واالحتكام إلى 

  .معايير تحددها أخالقيات التعليم الجامعي
يعبِّر الطلبة بمفرداتهم وثقافتهم عن  .١٠

السلبية واإليجابية، وبعبارات تحمل  اتالممارس
التعامل مع شحنات انفعالية تعكس فروقًا فردية في 

سلوآيات المدرس، واختالفًا في ردود األفعال تجاه 
المدرس، وبالتالي اختالف درجة تأثر تقديرات الطلبة 
على الفقرات المرتبطة بهذه السلوآيات، ومن هنا 
تأتي أهمية تهيئة أرضية مناسبة لتأمين الفهم 
المشترك لسلوآيات المدرس، من خالل شرح 

، وتطوير الممارسات المدرس لفلسفته التعليمية
التي تحد من تأثير الفروق الفردية على تقديرات 
الطلبة، وإجراء دراسات تبحث في العوامل التي 
تدفع عضو هيئة التدريس للتصرف بطريقة ما تؤدي 
إلى ظهور ممارسات تبدو سلبية أو أنها سلبية 
فعًال، وتبحث أيضًا في السلوآيات المقابلة للطلبة 

ية سواء أآانت متعلقة بالغرف والظروف التعليم
أم بالتجهيزات أم باألنماط اإلدارية في  الصفية

الجامعة وتفاعالتها مع الخصائص الشخصية 
للمدرس، وأي ضغوطات أو معيقات تنعكس على 

وفيما يلي بعض ما أشارت  .نوعية األداء التدريسي
إليه التقديرات الكمية وما قد يعززها أو يناقضها 

مالحظات اللفظية آنموذج للربط بين ويفسرها من ال
النوعين من البيانات الكمية والنوعية التي يقدمها 

  .الطلبة في االستبانة نفسها
مجموعة فقرات آانت تقديراتها أعلى من 

محددة بالرقم المتسلسل في ( المتوسط
االستبانة أو مضمون الفقرة والمتوسط الحسابي 

)للتقديرات
١١

.   
بة وغيابهم عن يتابع حضور الطل: (42)

 (4.92)المحاضرات
يحرص على عدم تفويت أي محاضرة خالل : (16)

 (4.87)الفصل الدراسي
يظهر تمكنه من مادة المساق والمامه : (14)

 (4.74)بعناصرها وموضوعاتها
يستعد لمحاضرته ويجهِّز مستلزماتها : (13)

 (4.72)مسبقًا
يحرص على تحديد تعليمات االمتحان والتأآد : (23)

 (4.77)ن وصولها إلى الطلبةم

                                                           
١١

يمكن للمهتم مخاطبة مرآز تطوير اداء الهيئة التدريسية  
 سخة أوأآثر من االستبانة األصليةللحصول على ن

 (4.57)يلتزم بمواعيده مع الطلبة: (33)
مجموعة فقرات آانت تقديراتها أقل من 

  المتوسط
تتضمن خطة المساق معلومات تعرِّف بمدرس : (6)

 (2.68)المساق وتسهل الوصول إليه 
يتقَّبل مراجعات الطلبة بعد أعادة أوراق : (29)

 (2.95) االمتحان
تراحات الطلبة ويحترم آرائهم ووجهات يتقبل اق: (40)

 (3.24) نظرهم ويشجعهم على النقد البناء
تتضمن الخطة المراجع األساسية والقراءات : (4)

 (3.34) المساندة
 يوفر للطلبة فرصًا آافيه لاللتقاء به ومراجعته: (35)

(3.42)  
 (3.60) يحاول جعل المحاضرة مشوقة: (39)

بعض الفقرات يكاد يجمع الطلبة على مضمون 
، ولكن (42 )،16)( آما هو مالحظ في الفقرتين

التعبير عن االهتمام بالحضور من خالل مواقف طارئة 
مع بعض الطلبة المتأخرين عن بداية المحاضرة، 
وعدم تفهمه لظروفهم واالستماع إلى أعذارهم  قد 
يخفِّض من مستوى النظرة االيجابية، فهم يدرآون 

كمه، وأنه يختار األسهل أن المدرس ال يتصرف بح
من خالل التقيد الحرفي ببعض اإلجراءات ذات الصلة 
بالموقف الصفي، آما بين الطلبة في مالحظاتهم أن 
المدرس بحاجة إلى إعادة النظر في تصميم خطة 
المساق، وتقديمها دفعة واحدة، وقدم الطلبة بعض 
االقتراحات التي تحسن من مواصفات الخطة، آما 

ة مدرسهم بما يتعلق في تمكُّنه من أنصف الطلب
المادة وقدرته التخصيصة، واهتمامه بإيصال تعليمات 
االمتحان، إال أنهم أيضًا يدرآون الممارسات السلبية 
المتضمنة في عملية التنفيذ، فهم يدرآون الخلل 
الناجم عن إهدار وقت االمتحان بالمبالغة في شرح 

يدرآون أن التعليمات ومقاطعة الطلبة، آما أنهم 
التمكن من المادة ال يعني تبرير وقوع المدرس حتى 
عن غير قصد بالشعور بالفوقية آما  تعكسه 
مفرداتهم في هذا األطار، وهنا تأتي أهمية تقييم 

الذي تحدث فيه  (context)المدرس للسياق 
الممارسة داخل الصف وخارجه، واعتماد ما يقدمه 

محكات  الطلبة من مالحظات آمؤشرات لبلورة
 . ومعايير في نموذج التقييم الذاتي أو الخارجي

إن ما يعكسه هذا النموذج من دراسة الحالة 
يشير إلى أن عملية التقييم بمشارآة الطلبة عملية 

وأنه يمكن توظيف هذه العملية  ،نوعية بكافة أبعادها
بمكوناتها (التدريسية  (Profile)في رسم الخريطة 

على مستوى المدرس  )األآاديمية، والمسلكية
الواحد، ثم على مستوى القسم أو الكلية بتقديم 

المعايير  مننماذج مماثلة لتأمين قائمة صادقة 
والمحكات، آما يعزز النموذج ما أشارت إليه 
الدراسات السابقة في ضوء المتغيرات التي تناولتها 
من أن المشكلة ليست أن نقيم أو ال نقيم، ولكن 

 ،وقراءة النتائج ،آلية التقييمالمشكلة تتلخص في 
وتوفير مؤشرات آافية على صدق التقديرات، وآيفية 



  هعود

 

توظيف هذه النتائج في اتخاذ القرارات اإلدارية، 
وآيفية استثمارها في تحسين وتطوير العملية 

وبالمقابل، فإنه من حق المدرس على  .التدريسية
الجامعة العمل على الحد من مخاوفه أو تفهُّم 

ظه تجاه مشارآة الطلبة في تقييم أدائه فَُّحَت
التدريسي، وذلك بأن يتم هذا التقييم وفق خطة 
مدروسه، وأن يعمل على تطوير تجربة الجامعة 
باالستفادة من االستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن 
هذه الدراسة، وما قدمته الدراسات السابقة التي 

يمكن  أفصحت عن الكثير مما لها وما عليها، وعندها
أن تكون المساهمة في الحد من الجدلّية القائمة 
حول هذا الموضوع مساهمة جوهرية، وعندها أيضًا 
يمكن أن ينتقل التقييم من ممارسة شكلية تترعرع 
في ظلها اآلثار الجانبية إلى ممارسة ُتعظِّم 
اإليجابيات وتسهم في تحقيق المعايير النوعية 

 . للتميز في األداء الجامعي
  
  ستنتاجات والتوصياتاال
إن تجربة جامعة اليرموك في مجال مشارآة  ∗

الطلبة في تقييم المساقات وأعضاء هيئة 
التدريس قديمة نسبيًا إذا قورنت بعمر الجامعة، 
ولكنها تخطو خطوات بطيئة وحذرة، ولعل أبرز 
هذه الخطوات متمثلة في إجراءات تطوير 
 استبانة التقييم ، وأن دراسة الحالة تشكل

  .نقلة نوعية في هذه التجربة
بحاجة إلى تقويم األدوار  التدريسأن عضو هيئة  ∗

والمهام والمهارات والكفايات الالزمة للقيام 
بهذه األدوار، فالتقويم يعني التحسين والتطوير، 
آما قد يعني التهديد للذات، وبالتالي قد يعني 
االلتزام والمساءلة والحرية المسؤولة، فهو 

ب الدواء المر، وال يتوقع تناول الدواء باختصار آح
الذي تصبح فيه اآلثار الجانبية أآبر من العالجية 

  . إال في حاالت نادرة ومدروسة
ال شك أن مشارآة الطلبة في التقييم مرغوبة  ∗

) أي الطالب(ومقبولة من حيث المبدأ، فهو 
طرف أساسي في العملية التدريسية والحياة 

فرصة لمشارآته الجامعية بشكل عام، وهي 
في صورة من صور الحياة الديمقراطية، وتعزيز 
مكانته واحترام تفكيره وأرائه، وبالتالي، فإن 
المزيد من الجرعات الديمقراطية قد تؤدي إلى 
تقدير الذات، وأدراك لدوره في التحسين 
والتطوير، وتفهمه ألهمية المعلومة الصادقة 

  . يمالتي يقدمها من خالل مشارآته في التقي
تتطلب عملية تقييم عضو هيئة التدريس دعمًا  ∗

معنويًا وغطاًء قانونيًا من الجهات العليا أو اإلدارة 
العليا في المؤسسـة، ومن هنا تأتي خصوصية 
التشريعات ذات الصلة بتطوير أداء الهيئة 

مما يعني ضرورة . التدريسية وتقييم هذا األداء
 goals or(وضوح أهداف المؤسسة ورسالتها 

mission( ؛ ألن التقييم يحتاج إلى محكات
Criteria  وهذه المحكات تتضح ضمن إطار

)Context ( تحدده أهداف الجامعة  ورسالتها، مع
اإلشارة إلى إمكانية تباين أو تمايز هذه 
األهداف من آلية إلى أخرى، ومن قسم إلى 

أو قسم من (فقد تتجه آلية معينة .آخر
الدراسات العليا،  في برامجها نحو) اقسامها

مما يشير إلى اهمية تمايز األوزان النسبية 
ألدوار عضو هيئة التدريس في التدريس والبحث 

 .واألشراف واإلرشاد عند تقييم هذه األدوار
) Criteria(وبالرغم من صعوبة تحديد المحكات  ∗

آمرحلة أولى في عملية التقييم في ضوء 
، أال أن )آلية او قسم(رسالة الجامعة أو الوحدة 

الخطوة التالية األآثر صعوبة هي المعايير أو 
ضمن آل محك، ) Standards(المستويات 

وللتوضيح هل يطلب أن يكون تقييم الطلبة 
التخاذ قرار ) آأحد المعايير( لألداء التدريسي

معين بحق المدرس في المتوسط ألربع شعب 
مثًال بصرف النظر عن نتائج التقييم لكل ) ٢(

إلى أن ) Cashin,1989(يشير آاشن و شعبة، 
معيار الحكم على مستوى األداء التدريسي 
يمكن أن يحدد على مستوى القسم الواحد 

آأن يكون (سواء على مستوى الفقرة الواحدة 
أو على ) في تدريج خماسي ٣الحد األدنى 

، )مثًال ٣.٥آأن يكون (إلجمالي ا المستوى
حة وباختصار فإن غياب محكات ومعايير واض

تقييم  بالنسبة لعضو هيئة التدريس سيعني
أنه ذاتي أو غير موضوعي  على وصفهبفي تاليك

)Subjective ( فقط، بل على األغلب تقييم
على ) Capricious(أو َنْزوي ) arbitrary(استبدادي 

 ) Cashin, 1996(حد قول آاشن 
 ضرورة تحديد غرض أو اغراض التقييم مسبقًا ∗

، ألن تحديد )لبياناتأي قبل أن يتم جمع ا(
الغرض  يحدد الكثير من إجراءات عملية التقويم، 
ومصادر  األخطاء المحتملة، ومدى خطورة تلك 
األخطاء، واألوزان النسبية للمعلومات من مصادر 

التي  مختلفة، وآلية ترآيبها، وتحديد الجهة
تقوم بعملية التقييم، وتحليل المعلومات، وآليات 

. وطبيعة التحليل المطلوبتخزينها، وسريتها، 
وآيف يتم توظيف النتائج ؟ ومن يطّلع على 
النتائج ؟ وهل يطّلع المدَّرس ؟ وعلى ماذا يطّلع 
؟ وآيف يتم التأآد من صدق المعلومات مما 
توفره االستبانة نفسها ؟ إنها بإختصار فلسفة 
متكاملة في التقويم تحتاج إلى استراتيجية 

حة، في غيابها قد وبالتالي رؤية واض ،واضحة
. تصبح عملية التقييم شكلية وربما مؤذية

وتنعكس سلبيًا على المؤسسة، وبهذا الصدد 
إلى أنه من غير ) Cashin, 1996(يشير آاشن 

أن يتم جمع المعلومات دون ) Unfair(العدل 
معرفة الجهات التي ستستخدم هذه 

فألغراض التحسين  .المعلومات وألي غرض
يقوم عضو هيئة التدريس  والتطوير يمكن أن

بإجراء التقويم الذاتي، أوأن يبادر لألخذ بأراء 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

ويشخِّص نقاط  ،وأن يحللها بنفسه ،الطلبة
الضعف والقوة في ضوء مؤشرات الصدق 
. المتبادل، ويحدد في ضوئها حاجاته التدريبية

وألغراض اتخاذ القرارات بحق المدرس يتوقع أن 
طلبة أآثر تصبح عملية التقييم بمشارآة ال

تعقيدا، ألن الضرر الذي يمكن أن يقع على عضو 
هيئة التدريس، أو الضرر الذي يلحق 
بالمؤسسة نتيجة الستراتيجية تفاعل عضو 
هيئة التدريس مع آلية التقييم والمتغيرات 
المؤثرة فيها قد يصعب إصالحه آما هو متوقع 

تعتبر العالمات  إذ. في عالقة العالمات بالتقييم
عكس مستوى تحصيل الطالب وهي مرآة ت

عودة (تلخيص لكل الجهود في الجامعــة 
، وهي أيضًا خط أحمر في )١٩٩٦والحوامدة، 

)٢٠٠٥عودة،(أخالقيات التعليم الجامعي 
١٢
 
وبالتالي، فإن االنعكاس السلبي لمشارآة 
الطلبة في التقييم من هذا المنظور قد ال يوازيه 

 .أي انعكاس ايجابي
يم الطلبة يمكن أن ُيساء وألن نتائج تقي ∗

استخدامها سواء من خالل المبالغة في الوزن 
النسبي الذي يمكن أن ُيعطى للتقدير 

في اتخاذ قرار ) متوسط التقديرات(االجمالي 
بحق المدرس، أم من خالل التأثير التراآمي 
لعدة مصادر أو متغيرات على صدق التفسير 

أن يتم  لنتائج التقييم، فإن من الحكمة اإلدارية
فحص تأثير المتغيرات المتوفرة في استبانة 
التقييم على الصدق، ولذلك ينصح بإدخال 
المتغيرات ذات الصلة في هذه االستبانة، ألن 
محاآمة النتائج والتبصر بها على نمط الحالة 
المأخوذة آنموذج في هذه الدراسة يضيف 
مؤشرات داعمة لصدق تقديرات الطلبة، 

ة في الدفاع عن القـرار ويعكس مدى الجدِّي
  . اإلداري بحق عضو هيئة التدريس

أشرنا سابقًا إلى أن الغرض من تقييم الطلبة  ∗
ينعكس على استبانة التقييم من حيث طبيعة 
المتغيرات ذات الصلة بالطالب والمدرس والبيئة 
التدريسية والجامعية،  ومكونات االستبانة من 
ة حيث درجة التفصيل أوالتحديد في صياغ
 الفقرات وعددها، فاالستبانة التشخيصية

)Diagnostic form ( يمكن أن تحقق الغرض الذي
، إال أن )quick form( تحققه االستبانة السريعـــة

المشكلة الرئيسة متمثلة في زمن اإلجابة، 
فالسؤال المطروح هو آيف يمكن إجراء عملية 
التقييم دون إضاعة الوقت على الطالب، خاصة 

ر إجراء التقييم خالل الفصل الدراسي، إذا تكر
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محاضرة عامة في اخالقيات التعليم الجامعي، مقدمة في : 
الورش التدريبية ألعضاء هيئة التدريس التي يعقدها مرآز   

محاضرة مسجلة على (تطوير اداء الهيئة التدريسية 
  .)شريط في المرآز

  

المعتمدة في جامعة ( فالصيغة التشخيصية
التي تستغرق حوالي ثلث ) اليرموك مثال

ًال المحاضرة آحد أدنى يمكن أن تكون أقل تقبُّ
من الصيغة ) من بعض االدارات الجامعية(

السريعة بالرغم من فقدان المزايا التي تتمتع 
هي توفر فرصة بها الصيغة التشخيصية، ف

-Cross)( البحث عن مؤشرات صدق متبادل 
validation  لتقديرات الطلبة، ولذلك فإن

المحافظة على مزايا الصيغة التشخيصية التي 
تحقق هدفًا تطويريًا وهدفًا أداريًا في زمن 
قياسي يحافظ على وقت الحصص الدراسية أو 
المحاضرات قد يتطلب استراتيجية خاصة في 

 Matrix(ستراتيجية مصفوفة العيناتالتطبيق آا
sampling(  التوازن في الحد قد تضمن التي

األدنى من العدد المقبول من الطلبة في آل 
عينة جزئية من المصفوفة، والحد األعلى من 
زمن اإلجابة الذي ال ينعكس اقتطاعه سلبًا 

  . على المحاضرة
طلب من عضو هيئة التدريس أن يقدِّر ُيآما و ∗

ليصبح  الدقةالب بأعلى درجات تحصيل الط
الفرق بين العالمة الحقيقية  والعالمة الظاهرية  
أقل ما يمكن،  وأن يتم التنويع في أساليب 
التقويم وأدواته لتتناسب مع تعقيدات  خريطة 

من إدارة  التحصيل األآاديمي، فإن المطلوب
أيضا تقديم نموذج مماثل في تقييم  الجامعة

شارآة الطلبة في هذه عضو هيئة التدريس وم
 .العملية

إن الخطأ التراآمي في تقديرات الطلبة يمكن  ∗
أن يبرر التحفُّظ  على عملية التقويم بمشارآة 

بحق عضو هيئة  القراراتالطلبة ألغراض اتخاذ 
وأن التعامل معها آأرقام جافة يقع  التدريس،

ضمن إطار سوء االستخدام للبيانات، إذ يشير 
 ,Worthen and Sanders, 1987(ورثن وساندرز 

P.331 ( إلى أن من يتعامل مع األرقام على أنها
 تشرح نفسها إما أن يكون ساذجًا أو مشبوهًا 

(Anyone who claims that numbers speak for 
themselves is either naïve or  shyster ( ، مما يعني

أهمية تحليل الموقف التقويمي على نمط 
ير آلية التقويم نفسها من دراسة الحالة وتطو

  : خالل 
في النصف الثاني (تحديد موعد عملية التقييم  - 

أو قبل بدء االمتحانات ) من الفصل مثال
  النهائية 

تحديد نوعية الطلبة المشارآين في التقييم  - 
  وعددهم 

تحديد عدد مرات التقييم وعدد المساقات وعدد  - 
  الفصول 

  :تحديد خصائص التوزيع مثل  - 
  صفر التدريج أو المقياس  -      

  عدد فئات التقدير ومسمياتها -      
  درجات القطع ودالالتها  -      



  هعود

 

فحص االفتراضات التي تقوم عليها عملية   - 
التقييم بمشارآة الطلبة، أو تقديم األدلة 

  على صحة االفتراضات 
تصفية استبانات التقييم وتحديد حجم األهدار  - 

إلهدار مثل غياب في اإلجابة ومصادر ا
الطالب، وغموض الفقرة، وعدم انطباق 
مضمون الفقرة، واإلجابات النمطية، 

       .        والتزييف، واإلجابات الفارغة
فحص مصداقية التقييم في ضوء المتغيرات  - 

ذات الصلة باالستبانة مثل العالمة المتوقعة، 
وموقع الجلوس في القاعة، ونوع المساق 

، وربط التقدير الكمي )ياريإجباري، اخت(
التفصيلي بالتقديرات على العبارات العامة 

 بلغة الطالب  والمالحظات المصاغة
 .ومفرداته

متابعة االنعكاسات السلبية المحتملة الناجمة  - 
عن  تكرار عملية التقييم أو اإلفراط في 
التطبيق الذي قد يؤدي إلى ملل الطلبة 

المعايير وإهدار وقت المحاضرة أواعتماد 
الشكلية في التقدير لسهولة التعامل معها، 
فقد يساء استخدام الحاسوب ووسائط 
العرض المتعدد والبرمجيات ويصبح 

وقد يلجأعضو . استخدامها هدفا بحد ذاته
هيئة التدريس إلى تلبية رغبات الطلبة مثل 
ارتياح  الطالب للكتابة معظم وقت 

فهم وقد يخلط الطلبة بين من يت. المحاضرة
ظروفهم ويحاول مساعدتهم ويحثهم أو 
يشجعهم في التغلب عليها مقابل من 

  .يقسو عليهم أو يهملهم
لكل جامعة خصوصيات، وأن تعميم نتائج  ∗

الدراسات من  جامعة إلى أخرى قد يدل على 
سوء االستخدام لنتائج البحث العلمي، بالرغم 
من إمكانية وجود قواسم مشترآة، فهناك 

ة بالطلبة واالساتذة وإدارة خصوصيات متعلق
الجامعة وتجهيزات الجامعة وموقعها وبيئتها 
الجغرافية والسكانية واالجتماعية واالقتصادية، 

أهمية توفير معايير ومحكات على مما يسوِّغ 
مستوى الكلية والقسم، باإلضافة إلى المعايير 
على مستوى الجامعة ليصبح القرار أآثر نضجًا 

اجراء دراسات متعمقة غ وواقعيًا، آما يسو
بمنهجية متميزة تمكن أصحاب القرار من تعظيم 
إيجابيات التقييم والتغلب على سلبياته 

  :المحتملة وتجيب عن آثير من األسئلة مثل
آيف يكون تقدير الطلبة عادال وصادقا في  - 

الوقت الذي ال يتنازل فيه المدرس عن 
متطلبات المساق ؟ أو يعمل على تضخيم 

  ات ؟ العالم
هل يمكن أن يكون هناك تبخيس للعالمات  - 

مقابل التضخيم ؟ وما االنعكاسات السلبية 
للتبخيس أو التضخيم؟ وما هي الخصائص أو 

العوامل التي أدت إلى التبخيس او التضخيم 
  ؟ 

ما مدى ثقة الطلبة بقدراتهم ومفهومهم   - 
لذاتهم وطموحاتهم ؟ وما هي اتجاهاتهم 

ة واتجاهاتهم نحو الجامعة نحو العلم والمعرف
؟ وما مدى معرفتهم بالممارسات 
التدريسية الجيدة ومدى نضجهم العقلي 

  والعاطفي وامتالآهم لثقافة التقويم ؟
وقياسًا على صفر الجامعة الخاص بعالمة  ∗

المساق وإجراءات التحويل الممكنة التي يقوم 
بها عضو هيئة التدريس في تقويم التحصيل 

بة وفقا لنظم العالمات األآاديمي للطل
الجامعية، فما هي األسس والمعايير المقابلة 
في تقييم الطلبة لعضو هيئة التدريس، فهل 
يعتمد الطلبة معيارًا نسبيًا أم معيارًا مطلقًا في 
تقديراتهم ؟ ووفق أي معيار يتم تفسيرها ؟ 
وهل تتمتع التقديرات بصدق تمييزي باعتماد 

محكات صادقة  مجموعات متمايزة فعال وفق
وموثوق بها ؟ وما متوسطات تقديرات الطلبة 
لهذه المجموعات المتمايزة ؟ وآيف يمكن 
توظيفها في تحديد صفر التوزيع ودرجات القطع 
؟ آل هذا يمكن أن يكون من الموضوعات 
المطروحة في دراسات الحقة آخذين باالعتبار 
أن التعامل مع عينات ومعالم إحصائية ومتغيرات 

رة ومتيسرة أحيانًا من موقف معقد فريد مبتو
يعني تبسيطًا مفرطًا وقصورًا في منهجيات 
البحث المتبعة في هذه الدراسات، ولذلك فإن 
الدراسة الحالية بشقيها النظري والتطبيقي 
تشكل موقفا تحليليا ونموذجا يجمع بين 

 .في آن واحد متطلبات البحث الكمي و النوعي
  

  المصادر والمراجع
دليل التقويم الذاتي  .)٢٠٠٣(د الجامعات العربيةاتحا

والخارجي واالعتماد العام للجامعات العربية 
االتحاد، مكتب تنسيق التقويم واالعتماد،  أعضاء

  . األمانة العامة، عمان
التقييم الذاتي في  .)١٩٨٥(جوهر، صالح الدين

 ،حولية آلية التربيةمجال العمل األآاديمي، 
  ).٤(جامعة قطر 

التقويم الذاتي لدور عضو  .)أ  ١٩٨٨(ودة، أحمد ع
هيئة التدريس آمدرس مقارنا بتقويم الطالب 

جامعة الكويت، ، المجلة التربويةللدور نفسه، 
٢٣٤-  ٢١١، )١٦( ٥ .  

اتجاهات أعضاء هيئة  .)ب ١٩٨٨(عودة، أحمد 
التدريس نحو تقييم الطلبة للممارسات 

للبحوث  المجلة العربيةالتدريسية الجامعية، 
  . ١٣٢ -١١١، )١( ٨، تونس، التربوية

تطوير  .)١٩٩٠(عودة، أحمد و الصباريني، محمد 
ومعايرة فقرات أداة لتقييم الممارسات 

مجلة اتحاد التدريسية بالمستوى الجامعي، 
   ٥٠- ٢٨، )٢٥(، الجامعات العربية
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خصائص توزيع  .)١٩٩٦(عودة، أحمد و حوامدة، مفيد 
 الجامعية في ضوء نظام الدرجات في المقررات

الدرجات والتقدير المعتمد بجامعة اليرموك، 
 – ٤٣٣) ١٣(جامعة قطر  حولية آلية التربية،

٤٥٦ .  
حولية اإلبداع واإلمتاع،  .)١٩٩٦(قمبر، محمود 
  .١٤-١٣، )١٣(، جامعة قطر، آلية التربية

 .)٢٠٠٥(وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي 
، نشرة صادرة فيةامتحان الكفاءة المعر

 ٩٢٦بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم 
، المملكة األردنية الهاشمية، ٦/١/٢٠٠٥تاريخ 
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 ٢٧٠-٢٥٧، ٢٠٠٦، ٤، عدد ٢المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

٢٥٧  

 العربية المنشورة في بعض المجالت التربویة العربيةبحوث اإلدارة التربویة تحليل مقارن ل
  "بنية الثورات العلمية"المحكمة في ضوء علم اجتماع المعرفة ونظریة  واألمریكية

  
  **عارف عطاريو  *علي جبران

  
  

 ٢٦/١١/٢٠٠٦ تاريخ قبوله     ١٠/٧/٢٠٠٦ تاريخ تسلم البحث

اإلدارة التربويـة  الدراسة إلى تحليـل بحـوث   هدفت هذه  :ملخص

عشرة مجلة تربوية عربية محكمـة ومقارنـة   تسع المنشورة في 

" اإلدارة التربويـة ربـع السـنوية   "ذلك بتلك المنشورة فـي مجلـة   

م فـي ضـوء علـم اجتمـاع المعرفـة       ٢٠٠٤-م١٩٨٤من  األمريكية

م وآشفت الدراسة عن وجـود آـ   ".بنية الثورات العلمية"ونظرية 

) ١٩(فـي   ةمشـتت ) دراسـة  ٧٠(متواضع من الدراسـات العربيـة   

ــة  ــل مجل ــة فــي  ) ٤٩٢(، مقاب ــة الدراســة أجنبي ــة األمريكي مجل

ــاج فــي   . المشــار إليهــا وأشــارت الدراســة إلــى أن غالبيــة اإلنت

هو مـن إسـهام األآـاديميين     األجنبيةمجلة الالمجالت العربية و 

و الســائد فــي المــنهج الوصــفي هــوأن . أآثــر مــن الممارســين

إلـى تنويـع    األجنبيـة مجلـة  الاألدبيات العربية بينمـا يميـل آتـاب    

أن الدراســات العربيــة آانــت فــي معظمهــا     و، منــاهج البحــث 

بينمـا اهتمـت   ، قضايا تتعلـق بـاإلدارة التربويـة   استطالع آراء عن 

والبحـث  اإلداريـة  بتطوير النمـاذج   األجنبيةمجلة الالدراسات في 

وفيمــا يختفــي الحــس النقــدي مــن  . هــاعــن منظــورات فكريــة ل

مجلــة الالدراســات العربيــة نجــد اهتمامــا ملحوظــا بالنقــد فــي   

ــة ــة . األجنبيـ ــن  إلـــى وانتهـــت الدراسـ ــدد مـ التوصـــل إلـــى عـ

ــتنتاجات  ــى االس ــيات   و إل ــن التوص ــدد م ــديم ع ــات ال( .تق كلم

  )بحوث اإلدارة التربوية: مفتاحيةال

  
  
  

معرفـي  منـذ ظهـور اإلدارة التربويـة آحقـل      :مقدمة
تربوي قبل أآثر من قرن ظـل موضـوع توليـد المعرفـة     
الالزمــة ونشــرها واســتخدامها محــل نقــاش بــين      

ــرين  ــاحثين والمفك ــراآم   .والممارســين الب ــم الت ورغ
المعرفــي النــاجم عــن الجهــود البحثيــة ظــل القلــق   
يســاور الكثيــرين حــول مــدى جــدوى وجــودة بحــوث   

لقد قـرع  . اإلدارة التربوية ومدى تأثيرها على الميدان
Griffiths (1959)    ــذار حــول جــدوى بحــوث جــرس اإلن
وعـــاد بعـــد أربعـــة عقـــود ليجـــد أن . اإلدارة التربويـــة

االنتقــادات ال تــزال توجــه لتلــك البحــوث، ومــن ذلــك   
ــات      ــى نظري ــتنادها إل ــدان، واس ــلتها بالمي ــعف ص ض
تســطح الواقــع التنظيمــي المعقــد، وعــدم اهتمامهــا 

هتمـام بايصـال نتـائج    باحتياجات اإلداريـين، وعـدم اال  
ــين ــوث للممارسـ وحســـب .  (Griffiths, 1997)البحـ

Pounder (2000)   حقلنـا ال يقـدم آـل مـا     "فإنه يبـدو أن
وال يقوم بكل ما يجب عمله على صـعيد إنتـاج    ،عنده

  ". المعرفة ونشرها وتوظيفها
________________________  

  .، اربد، االردنآلية الشريعة، جامعة اليرموك *

  .اربد، االردنآلية التربية، جامعة اليرموك، ** 
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: This study aimed at analyzing research studies on 
Educational Administration in 19 Arab refereed educational journals 
and the American Journal of “Educational Administration 
Quarterly”. The researchers approached the topic from the 
perspective of the “Sociology of Science”, and Kuhn’s “Structure of 
Scientific Revolutions”. The study revealed a humble number of 
studies (70) scattered in 19 Arabic journals compared with 492 
studies published by the EAQ. In both settings, the majority of studies 
were conducted by academicians. In terms of methodology and 
instruments, Arab authors were more inclined towards the descriptive 
studies, while there was a diversity of methods employed by the 
authors of EAQ. The majority of Arab studies were survey-like. By 
contrast, the contributions to EAQ were more interested in 
articulating administrative models, perspectives, alternatives and 
critiques to administration. The study ended with conclusions and 
recommendations.(Keywords: Educational Administration Research) 

  
  

الباحثين للقيام  Willower (1988)ولذلك دعا 
وبذلك "يم دقيق ومفصل لبحوث اإلدارة التربوية بتقي

تتراآم مجموعة من األفكار النّيرة التي تفيد في بناء 
 ،قاعدة معرفية للحقل، وإرساء مرتكزاته النظرية

  ". وتطوير برامج إعداد العاملين وإثراء محتواها
بحوث اإلدارة التربوية إلى أخضعت في ضوء ذلك 

قد ظهرت منذ و. عمليات نقد من فترة ألخرى
خمسينيات القرن الماضي دراسات نقدية عديدة 

 ,Griffiths, 1959; Campell and Newell)لتلك البحوث 
1973; Griffiths, 1988; McCarthy, et al, 1988) . وفي

آلف المجلس الجامعي لإلدارة التربوية  ١٩٨٨عام 
في الواليات المتحدة أربع فرق بحثية لمراجعة 

وقامت . ة في ميدان اإلدارة التربويةالمعرفة السائد
 ٢٠٠٠تلك الفرق بدراسات نشرت في مجلد عام 

 Anderson)" اإلدارة التربوية ربع السنوية"من مجلة 
and Jones, 2000; Moran et al, 2000; Ogawa et al, 2000; 

Riehl et al, 2000) .  
ل حول جودة ثفي العالم العربي هناك قلق مما

 Ali andلقد أورد . تربوية وجدواهابحوث اإلدارة ال
Camp (1995)  مجموعة مالحظات على تدريس اإلدارة



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

في العالم العربي، من بينها اعتماد المعرفة اإلدارية 
على النظريات والنماذج اإلدارية الغربية دون تمحيص 
آاف لمدى قابليتها للتطبيق في الواقع العربي، 

ور الثقافة في وإهمال المؤلفين والباحثين العرب لد
اإلدارة، وعدم االهتمام الكافي بالبحث والنشاط 

روابط علمية إدارية  )أو عدم وجود(العلمي، وضعف 
وأشارت الناعبي . وشبكات بحث قومية أو محلية

إلى ضعف اطالع اإلداريين في مدارس ) م٢٠٠٥(
سلطنة عمان على البحث التربوي، وإلى أن 

بحث التربوي، اإلداريين، رغم تثمينهم لدور ال
يسترشدون بالوثائق الرسمية والخبرة الشخصية 
لدى اتخاذ القرارات أآثر من اعتمادهم على نتائج 

  . البحث التربوي
ولكن يالحظ أن تلك االنتقادات لم تستند إلى 
تحليل منهجي للبحوث التربوية بل اعتمدت إما على 

أو  ،استبانات ومقابالت مع الباحثين والممارسين
من هنا تبدو الحاجة إلى و. رات شخصيةخبعلى 

تحليل لنتاج البحث العربي المنشور في أوعية 
النشر المختلفة لرسم مالمحه واتجاهاته ليكون 

في هذا السياق يقوم . ذلك منطلقا للنهوض به
تحليل بحوث اإلدارة ب هذه الدراسةفي الباحثان 

التربوية العربية المنشورة في عدد من المجالت 
في ضوء  م١٩٨٤التربوية المحكمة منذ  العربية

بنية الثورات "مفاهيم علم اجتماع المعرفة و
، ومقارنتها بالبحوث التربوية المنشورة في "العلمية
  . Educational Administration Quarterlyمجلة 

  مشكلة الدراسة
ظهرت اإلدارة التربوية آحقل فرعي ضمن عائلة 

وقد أسفرت جهود  .العلوم التربوية منذ قرن تقريبا
عن توليد آم منذ ذلك الوقت الباحثين والمنظرين 

معرفي نظري وميداني يجده الباحثون في الكتب 
. والمجالت والرسائل الجامعية وأوراق المؤتمرات

ويحتاج هذا الكم المعرفي بين حين وآخر إلى 
التمحيص والتحليل من قبل المختصين لتحيد 

وقد أشارت . باحثيناتجاهات البحث وترشيد جهود ال
دراسات سابقة في هذا االتجاه إلى أن البحث 
التربوي في مجال اإلدارة التربوية ليس في مستوى 

 Pounder, 2000; Ali and) ٢٠٠٥الناعبي ،(التوقعات 
Camp, 1995;  . لذلك قرر الباحثان القيام بهذه

الدراسة لتحليل بحوث اإلدارة التربوية المنشورة في 
ت التربوية العربية المحكمة ومقارنتها بعض المجال

اإلدارة التربوية ربع "بتلك المنشورة في مجلة 
  . األمريكية" السنوية

    أهمية الدراسة
أن تسهم هذه الدراسة في إلقاء ان يأمل الباحث

الضوء على واقع النتاج البحثي العربي في اإلدارة 
التربوية آخطوة على طريق النهوض بهذا النتاج 

آما يأمالن أن تساعد . ذا جودة وجدوى وتأثيرليكون 
الدراسة على توجيه الباحثين إلى ارتياد مجاالت 
بحثية جديدة مما يؤدي إلى التراآم المعرفي، من 
جهة، ويساعد على تجنب الهدر العلمي من جهة 

أن النتائج التي ان هذا ويعتقد الباحث. أخرى
ستتوصل إليها هذه الدراسة قد تنطبق بدرجات 

وعالوة على . متفاوتة على الحقول التربوية األخرى
فهي الدراسة األولى من نوعها في هذا ذلك 

 .المجال حسب معلومات الباحثين
  الدراسةهدف 

الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحديد واقع 
النتاج البحثي العربي في حقل اإلدارة التربوية 
المنشور في عدد من المجالت التربوية العربية 

لمحكمة ومقارنته بنظيره المنشور في مجلة ا
- ١٩٨٤األمريكية من " اإلدارة التربوية ربع السنوية"

، بغرض تقرير ما إذا آان ذلك النتاج يلبي ٢٠٠٤
المعايير المطلوب توفرها في أي نتاج بحثي ليكون 

  . له تأثير نظري وعملي
  راسةأسئلة الد

  :السؤال الرئيس في هذه الدراسة هو التالي
ا مدى تلبية النتاج البحثي العربي في حقل م"

اإلدارة التربوية للمعايير الواجب توفرها لتطور أي 
حقل معرفي بحيث يكون له تأثير نظري وعملي، 

بنية الثورات "وذلك في ضوء علم اجتماع المعرفة و 
  .؟"العلمية

وتتم اإلجابة عن هذا السؤال باستعراض واقع 
اإلدارة  التربوية  النتاج البحثي العربي في حقل

في عدد من المجالت التربوية العربية المنشور 
اإلدارة "المحكمة مقارنا بنظيره المنشور في مجلة 

"  ٢٠٠٤-١٩٨٤من " األمريكية" التربوية ربع السنوية
االنتماء ومن حيث آم البحوث المنشورة، 

مناهج وجنس الباحثين، والمؤسسي للباحثين، 
وأساليب جمع البيانات أدوات والبحث المتبعة، 

المجال المعرفي لألبحاث ومدى التغير ووتحليلها، 
الكتاب والمشارآة في البحوث، والذي طرأ عليها، 

 . التوزيع الجغرافي للباحثينواألآثر غزارة، 
    حدود الدراسة ومحدداتها

اإلدارة هذه الدراسة على بحوث  تقتصرا -
ية مجلة تربوية عرب) ١٩(في التربوية المنشورة 

الوصول الباحثان مكن تمحكمة، هي التي 
اإلدارة التربوية ولم تتطرق إلى أدبيات . إليها

ويستحق . التي تضمها أوعية النشر األخرى
  .ذلك النشاط إجراء دراسة وربما دراسات الحقة

الدراسة على الحصول على بيانات من  تقتصرا -
بعض المؤشرات، وال تحكم بأي شكل على 

  .ارتهاقيمة األبحاث وجد
الدراسة بين البيانات المستقاة من قارنت  -

الدوريات العربية بتلك المستمدة من مجلة 
وهي  ،األمريكية" اإلدارة التربوية ربع السنوية"

باإلدارة التربوية التي تهتم  تالمجالواحدة من 
ولم يتعرض الباحثان للدراسات . بشكل خاص

  .األجنبية المنشورة في مجالت أخرى
  صطلحاتالم تعريف

آل مطبوع فعلي أو : المجلة المحكمة
افتراضي يغطي فرعا من فروع المعرفة، ويصدر 



  جبران و عطاري

 

 ،بانتظام في أعداد متتالية ذات أرقام متسلسلة
ويحتوي على موضوعات لعدة  ،ويحمل عنوانا مميزا

وعادة تحرر المجلة . مؤلفين في مجال التخصص
أو حاملي  ،المحكمة من قبل أساتذة الجامعات

دات الجامعية العليا ممن يعدون مراجع في الشها
تخصصهم، وتستخدم معايير معينة في تحكيم 

، ؛عودة، م١٩٩٥الهندي، (صالحية المقاالت للنشر 
وتتميز المجالت ). م١٩٩٠؛ فان دالين،م١٩٩٦

المحكمة بأنها تنشر الجديد قبل أن تتضمنه الكتب، 
وقد تضم معلومات ال تجد طريقها إلى الكتب، وهي 

هل حمال وتداوال من رسائل الدآتوراه أس
آل تلك المزايا جعلت المجالت .  والماجستير
تحشد إمكانيات " آليات غير منظورة"المحكمة 

 م١٩٩٥جرجيس، (الباحثين سعيا وراء تقدم المعرفة 
Campanario, 1996;(  .لها  ينوهذا سبب اختيار الباحث
 . في هذه الدراسة
  المدخل النظري
الدراسة أوال بعلم اجتماع هذه استرشدت 

الذي يدرس آيفية  Sociology of Knowledgeالمعرفة 
ظهور التخصصات وتطورها، وثانيا بنظرية ثوماس 

التي  ،حول تطور العلم Thomas Kuhn (1970) آوهن 
  ". بنية الثورات العلمية"نشرها في آتابه 

 تولد التخصصات من منظور علم اجتماع المعرفة
جموعة مهمة من العلماء من ذوي عندما تلتقي م

ويشكل هؤالء ما . االهتمامات المتماثلة أو المتقاربة
المجتمع العلمي أو المجتمع المثقف أو يعرف ب

وتعرف . Scholarly Communityالجماعة العلمية 
الجماعة العلمية على أنها جماعة افتراضية غير 

قد ال يعرف أعضاؤها بعضهم بعضا معرفة ومرئية، 
وإنما من خالل االطالع على بحوثهم  ،ةشخصي

ويتولد عن النشاط البحثي . واإلشارة إليها ونقدها
ألعضاء الجماعة في حقل معين آّم معرفي آاف 

ويوجد الكم . لتشكيل تخصص أو تخصص فرعي
الكتب : المعرفي عادة في أوعية مختلفة مثل

والمجالت ومحاضر المؤتمرات والندوات واألقراص 
ورسائل ) األلكترونية(ألوعية االفتراضية الممغنطة وا

وسرعان ما تتطور لهذا . الماجستير والدآتوراه
التخصص مالمح مميزة له ومناهج خاصة به، وطرق 

 Rossides, 1998; Kaplan and)اتصال بين الباحثين فيه
Storer in Sills, 1968)  . ويصبح من األهمية بمكان بعد

فحص والتحليل ذلك إخضاع نتاج تلك الجماعة لل
باستخدام  وذلكلترشيد ذلك النشاط وتوجيهه، 

مناهج وأدوات خاصة لهذا الغرض، مثل منهج 
 Meta-analysis and researchالتحليل البعدي للبحوث 

synthesis  والمنهج البيبليومتري ،(Borgman and 
Furner, 2002) Biblio-metric Methodology .  وقد

منهج التحليلي الذي يستخدم بعض الباحثين ال
يعتمد على تحليل النتاج البحثي استنادا إلى معايير 
يشتقها الباحثون في ضوء خبرتهم وتوجهاتهم 

ولدى القيام بعملية  .وأهدافهم من المراجعة
المراجعة والتحليل والفحص قد يتم فحص النتاج 

أو يتم االقتصار  ،البحثي المتوفر في آافة األوعية
وذلك  ،المتوفر في أحدها فقط على تحليل النتاج

وفقا للظروف واإلمكانيات واالعتبارات التي يقدرها 
  .   (Keeves, 1988) الباحث

لفيلسوف  "بنية الثورات العلمية"وحسب 
فإنه يمكن تصنيف العلم الشهير ثوماس آوهن 

إلى علم ثوري )  الذي هو نتاج البحث(العلم 
Revolutionary or extra-ordinary science  وعلم عادي

Normal science . وآل منهما يستند إلى نموذج فكري
Paradigm والنموذج الفكري عبارة  .مختلف عن اآلخر

منظومة من المعتقدات الَقْبِلّية المترابطة عن 
ينظر أعضاء التي  ،واالفتراضات النظرية والمنهجية

الجماعة العلمية، من خاللها، إلى الكون والحياة 
وجه مسارات البحث النموذج الفكري يو. بشكل عام

  .حتى وإن لم يكن الباحثون على وعي مباشر به
العلم الثوري عندما يعجز العلم العادي  يظهر

والعلم . عن تقديم إجابات عن آل ما يجد من أمور
بل بشكل فتوح ، الثوري ال يأتي نتيجة التراآم

  . تغيير النموذجاتجة عن ن Breakthroughعلمية 
ن أن معظم العلماء يمارسون العلم يرى آوه

العادي بسبب التدريب الذي تلقوه وااللتزام الذي 
ويظل . تفرضه عليهم عضويتهم في الجماعة العلمية

األمر آذلك إلى أن تحدث أزمة ناجمة عن مفارقات 
ال يستطيع  Anomaliesأو تناقضات أو تشوهات 

عندئذ يتمرد بعض العلماء . النموذج السائد حلها
ذين يصل وعيهم بالتناقضات درجة أنهم ال يعودون ال

ويكون على هؤالء . يطيقونها، فيطرحون بديال جديدا
أن يصارعوا إلى أن تقبل الجماعة العلمية إضفاء 
الشرعية على البديل الجديد فيحدث ما يعرف  

وسيكون على . Paradigm Shiftبـالتحول الجذري 
ين باالنضمام هؤالء المتمردين أن يقنعوا علماء آخر

إليهم وأن يدربوا مزيدا من العلماء على العلم 
ويحتاج البديل الجديد أن يثبت أنه يقدم . الجديد

أو ، أي يصبح أآثر جدوى، نتائج أفضل من القديم
حسب تعبير آوهن أن يثبت أنه ذو طاقة تفسيرية 

في المقابل تبقى مجموعة من جماعة العلم . أقوى
رة التناقضات والمفارقات العادي على موقفها معتب

وهذا ناجم عن تدريبهم وعن . أمرا طبيعيا وعاديا
التزامهم بالنموذج السائد وعدم إخضاع مقوالته 
للنقد، وعن آونهم ال يدرسون الظواهر مباشرة بل 

أي آما تبدو لهم من خالل ، من خالل النموذج
أدواتهم وطرقهم ومعتقداتهم المرتكزة على 

لديهم إحساسا زائفا بعدم  وهذا يحدث. النموذج
التناقض، ووهما بأنهم يتعاملون مع ظاهرة 

وهم عموما يتعلمون أن تقدم العلم يتم ، موضوعية
  . بالتراآم واالستنتاج المنطقي وتكويم الحقائق

من ناحية أخرى يرى آوهن أن انتصار النموذج 
الجديد هو ظاهرة اجتماعية وليس فكرية وحسب، 

التمويل "ذج على ما يسميه إذ يعتمد نجاح النمو
أي على شبكة العالقات التي يقيمها ، "االجتماعي

  .العلماء داخل الجماعة العلمية وخارجها
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  إجراءات الدراسة
  منهج البحث 

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو مزيج 
المرتكز إلى معايير اشتقها  التحليلي المنهجمن 

ة الثورات بني"الباحثان من علم اجتماع المعرفة و
الذي يعالج آميا  البيبليومتري والمنهج، "العلمية

خواص المادة المكتوبة والسلوك المرتبط بها، 
لهذا الغرض  انإذ قام الباحث والمنهج المقارن

) ١٩(في اإلدارة التربوية المنشورة بمسح لبحوث 
 مجلة من الدوريات العربية التربوية المحكمة، وعمال

في اإلدارة التربوية مسح لبحوث قائمة بها، ثم قاما ب
 األمريكية وعمال" اإلدارة التربوية ربع السنوية"مجلة 

بعد ذلك بتفريغ البيانات تبعا لعناصر  اقائمة بها، وقام
جداول تتضمن النسب المئوية  اوأعد. الدراسة

بالتعليق عليها وأخيرا مناقشتها  اوالتكرارات ثم قام
الباحثان بطبيعة  ويدرك .في ضوء المعايير المشتقة

الحال أن الظروف التي يعمل ضمنها الباحثون العرب 
تختلف عن تلك التي يعمل ضمنها الباحثون األجانب 
. مما يجعل المقارنة بين الفريقين قياسا مع الفارق

وهذا أمر طبيعي في الدراسات المقارنة التي من 
بين أهدافها اإلفادة الواعية مما لدى اآلخرين 

لخالق للمعرفة خاصة مع الذين بدأوا قبلنا والتبادل ا
  .(Altbach and Kelly, 1986)في هذا المجال 

  عينة الدراسة/مجتمع 
دراسة  ٧٠عينة الدراسة من /تكون مجتمع

مجلة عربية تربوية محكمة ) ١٩(منشورة في 
اإلدارة التربوية "دراسة منشورة في مجلة ) ٤٩٢(و

.  م٢٠٠٤ى م إل١٩٨٤المنشورة منذ " ربع السنوية
والمجالت العربية موضع التحليل هي تلك المتوفرة 

وبذلك تكون العينة . في مكتبة جامعة اليرموك
 .وهذا يعد من محددات الدراسة. قصدية

  أداة الدراسة
األداة المستخدمة في هذه الدراسة من إعداد 

وقد تم تطويرها استرشادا بالمدخل . الباحثين
حثان باشتقاق ووفقا لذلك قام البا. النظري
التالية التي درسا في ضوئها بحوث اإلدارة  المعايير

التربوية العربية مقارنة بتلك البحوث المنشورة في 
   :األمريكية" اإلدارة التربوية ربع السنوية"مجلة 

وهذا هو المعيار الرئيسي : وجود الجماعة العلمية  - 
  الذي يحتاج توفره إلى تلبية بقية المعايير 

 Theأعضاء الجماعة على البحث والتنظير مثابرة  -
Criterion of Rigor  

إقامة سبل اتصال علمي مباشرة وغير مباشرة  -
 بين أعضاء الجماعة العلمية

إقامة روابط مهنية ينتظم بها أعضاء الجماعة  -
 العلمية

توليد تقاليد وتراث علمي وثقافة علمية تشكل  -
 Collectiveفي مجموعها الذاآرة الجمعية 

Memory ألعضاء الجماعة العلمية 
إحداث تراآم معرفي ناجم عن تلك المثابرة  -

 واالتصاالت والتقاليد
 إخضاع ذلك الكم المعرفي للنقد والتمحيص  -
يشترط لجودة البحوث أن : اإلضافة واإلسهام -

. تسهم في المعرفة الموجودة وتضيف إليها
وذروة ذلك ممارسة العلم الثوري الذي ال 

 . ما هو سائد بل يطرح بدائل لهيكتفي بمواآبة 
الروح النقدية المصحوبة بالوعي يالتناقضات في  -

ويتضمن ذلك  .النموذج السائد وطرح بديل له
إعادة بناء الحقل المعرفي على أسس جديدة 
تؤدي إلى تغيير في التعميمات النظرية للحقل 

 . وفي المناهج والتطبيقات
علما  بصفتها -تراعي بحوث اإلدارة التربوية  -

أي  ،Criterion of relevanceمعيار الصلة  -تطبيقيا 
أن تكون ذات أهمية للممارسين، وآذلك معيار 

 Criterion ofالوصول إلى الجمهور المعني 
Accessibility   

وللحكم على مدى تلبية البحوث موضع 
 المؤشرات الدراسة لهذه المعايير حدد الباحثان

ة البحوث التي يستدل منها على مدى تلبي
للمعايير، آما حددا الجوانب التي يجب تقصيها في 
. البحوث موضع الدراسة لتدل على تلك المؤشرات

  : يوضح ذلك) ١(والجدول 
  

  
  المعايير والمؤشرات الدالة عليها :)١(جدول 

 الجدولالمؤشرالمعيار
 جميع المؤشرات)الجماعة العلمية(
      

 ٢آم اإلنتاج البحثي المثابرة
 ٩غزارة إنتاج الباحثين 
 ٩و ٧تطور االهتمامات البحثية 
 ٩ )وجود مشروع فكري(ترابط األبحاث  
      

 ٨المشارآة في التأليف االتصال
 ١٠التوزيع الجغرافي للباحثين 
 ٧ )المجال المعرفي(التداخل المعرفي في البحوث  
      

 ٢الجهة التي تصدر المجالتالروابط المهنية
 ٢ )في اإلدارة التربوية(ود مجالت متخصصة وج 

 ٢آم اإلنتاجالتقاليد والتراآم



  جبران و عطاري

 

 الجدولالمؤشرالمعيار
 ٢التشتت 
 ٢  جهة اإلصدار 
      

 ٧المجال المعرفي للبحوثنقد البحوث وتمحيصها
      

 ٧المجال المعرفي للبحوثاإلضافة واإلسهام
 ٦و٥مناهج البحث وأدواته 
     

  ٧  لبحوثالمجال المعرفي لالروح النقدية
  ٦و٥  مناهج البحوث وأدواتها 
     

  ٣    )االنتماء المؤسسي للباحثين(دور الممارسين الصلة والوصول
  

وقد أفاد الباحثان في تطوير هذه األداة من 
أدوات مشابهة استخدمها باحثون آخرون في 
الدراسات البيبليومترية، وفي حقل التربية بالذات 

خميسي وزهران، ؛ ال١٩٩٦جرجيس وعبد النبي، (
١٩٩١ (Short, 1995; Salmons, 2000;  . وأثناء التحليل

-Interاستخدم الباحثان تقنية االتفاق بين الباحثين 
Rater Agreement لضمان الضبط اإلحصائي لألداة.  
  عرض النتائج

اإلجابة عن السؤال الرئيس في هذه تمت 
ما مدى تلبية النتاج البحثي "الدراسة والذي نصه 

ربوي العربي للمعايير الواجب توفرها في أي حقل الت
بنية "معرفي في ضوء علم اجتماع المعرفة و نظرية 

؟ وذلك من خالل تحليل النتاج "الثورات العلمية
المنشور في اإلدارة التربوية البحثي في ميدان 

مجلة تربوية عربية محكمة ومقارنة ذلك بالنتاج ) ١٩(
" ربوية ربع السنويةاإلدارة الت"المنشور في مجلة 

: من حيث العناصر التالية م١٩٨٤منذ  األمريكية
جنس الباحثين، واالنتماء المؤسسي للباحثين، 

أساليب جمع البيانات ومنهج البحث المتبع، و
المجال المعرفي لألبحاث ومدى التغير ووتحليلها، 

المشارآة في البحوث، وفي اهتمامات الباحثين، 
اإلنتاج، والتوزيع الجغرافي  وأآثر الكتاب غزارة في

  .للباحثين
  آم البحوث المنشورة -١

) ٧٠(أن الباحثين العرب أنتجوا  )٢(يبين الجدول 
دورية ) ١٩(منشورة في اإلدارة التربوية عن  دراسة

ويصدر معظم هذه . محكمة تصدر في عدة دول
المجالت عن جامعات بينما يصدر عدد قليل منها عن 

بط مهنية ومنظمات إقليمية روا(عدة جهات عربية 
ومع أن هناك انتظاما في النشر على مدار ). وقومية

إال أن آم الدراسات  ،السنوات موضع الدراسة
العربية قليل بالمقارنة مع عدد الدراسات التي 

 ٤٩٢(" اإلدارة التربوية ربع السنوية"نشرتها مجلة 
إلى  )٢(من ناحية ثانية يشير الجدول ). دراسة

  . حوث العربية على عدة مجالتتشتت الب

  وفقا للمجالت العلمية التي نشرت فيها ةعدد الدراسات الخاصة باإلدارة التربوي: )٢(جدول 
النسبة  التكرار المجلة م

  المئوية
  ١.٨ ١٠  مجلة أبحاث اليرموك ١
  ١.٦ ٩  مؤتة للبحوث والدراسات  ٢
  ١.٤ ٨  مجلة جامعة دمشق  ٣
  ١.١ ٦  *جامعة قطر  - يةالتربو مجلة مرآز البحوث  ٤
  ١.١ ٦  مجلة اتحاد الجامعات العربية  ٥
  ٠.٩ ٥  األردنيةجامعة ال -ربويةالعلوم الت دراسات  ٦
  ٠.٧ ٤  جامعة البحرين -مجلة العلوم التربوية والنفسية  ٧
  ٠.٧ ٤  المجلة العربية لالدارة  ٨
  ٠.٥ ٣  جامعة الكويت  - المجلة التربوية  ٩
  ٠.٥  ٣  عمان -اإلداري  ١٠
  ٠.٣ ٢  **جامعة قطر - حولية آلية التربية  ١١
  ٠.٣ ٢  مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ١٢
العلوم التربوية والدراسات ، مجلة جامعة الملك سعود ١٣

  اإلسالمية
٠.٣  ٢  

  ٠.٢ ١  مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية  ١٤
  ٠.٢ ١  جامعة اإلمارات - مجلة آلية التربية  ١٥
  ٠.٢ ١  العلوم اإلنسانية - المجلة األردنية للعلوم التطبيقية  ١٦
  ٠.٢  ١  مجلة البلقاء للبحوث والدراسات  ١٧
  ٠.٢  ١  جامعة آل البيت - المنارة  ١٨
  ٠.٢ ١  العلوم التربوية -مجلة جامعة الملك عبد العزيز  ١٩

  ١٢.٥  ٧٠    المجموع
  مجلة اإلدارة التربوية ربع السنوية  ٢٠
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النسبة  التكرار المجلة م
  المئوية

  ١٠٠  ٥٦٢    المجموع الكلي 
  أصبحت اآلن مجلة العلوم التربوية**                                 ٢٠٠٤توقفت عن الصدور عام * 

  
  االنتماء المؤسسي للباحثين  -٢

إلى أن الغالبية العظمى من  )٣(جدول اليشير 
يعملون في ) %٩٠( العربيةالباحثين في المجالت 

من أعضاء %)  ٧.١(جامعات، يليهم نسبة قليلة 
هيئات التدريس في آليات التربية، وقلة محدودة 

ومديري مدارس  إداريين(من الممارسين %)  ٢.٩(
آانت في المقابل هناك نسبة وإن ). ومدرسين

قليلة من الممارسين شارآوا في الدراسات 
  .التربوية ربع السنويةالمنشورة في مجلة اإلدارة 

  المؤلفون حسب انتمائهم المؤسسي: )٣(جدول 
اإلدارة التربوية ربع في مجلة   في المجالت العربية  االنتماء  م

  السنوية
النسبة  التكرار  

  المئوية
  النسبة المئوية  التكرار

  ٦٤.٤ ٧٦ ٦٣٩٠ جامعات١
  ١٨.٦ ٢٢  ٥٧.١  ) تربية أو معلمين(آليات   ٢
وزارة التعليم ، وزارة التربية( ىجهات أخر  ٣

  )العالي
٢.٩ ٢ -   

  ٩.٣  ١١  -  -  مدير مدرسة \إداري   ٤
  ٣.٥  ٤  -  -  مدرس مدرسة  ٥
  ٢.٥  ٣  -  -  طلبة  ٦
  ١.٧  ٢  -  -  باحث مستقل  ٧
  ١٠٠  *١١٨  ٧٠١٠٠  المجموع  
  لم توح باالنتماء المؤسسي للباحثين ١٩٨٦يالحظ بأن المقاالت المنشورة بعد عام * 

  جنس الباحثين  -٣
إلى أن غالبية الباحثين  )٤(جدول اليشير 

وعلى في المقابل . %)٨٣.٢(العرب آانت من الذآور
اإلدارة "أن الكتاب الذآور في مجلة من رغم ال

 ،األمريكية هم أآثر من النساء" التربوية ربع السنوية
) أقل من النصف بقليل(إال أن هناك نسبة مرتفعة 

  .من اإلناث
  

  * المؤلفون تبعا للجنس:  )٤(جدول 
المتغ  م

  ير
اإلدارة التربوية ربع في مجلة   في المجالت العربية

  السنوية
  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئويةالتكرارالجنس 
  ٥٢.٢  ٤٥٢  ٧٩٨٣.٢ذآور ١
  ٤٧.٨  ٤١٤  ١٦١٦.٨  إناث  ٢
المجمو  

  ع
١٠٠  ٨٦٦  ١٠٠  ٩٥  

" اإلدارة التربوية ربع السنوية"ر واإلناث بدقة في مجلة لم يكن باإلمكان تحديد عدد الذآو* 
لم توح بجنس الباحثين أسماء أآثر من عشرين من هناك . األمريكية اعتمادا على االسم

  صاحبها
  

  مناهج البحث المتبعة -٤
إلى أن المنهج الوصفي  )٥(جدول اليشير 

الكمي هو المنهج األآثر استخداما في الدراسات 
 ٦٠( المجالت التربوية العربية المنشورة في

اتبعت المنهج  اتدراسست بينما هناك  ،)دراسة
اتبعت المنهج وثالث دراسات ، التحليلي المكتبي

  . المقارن، ودراسة حالة واحدة فقط
  

  الدراسات حسب منهج البحث:  )٥(جدول     
ربع  اإلدارة التربويةفي مجلة   في المجالت العربية  منهج البحث  م

  يةالسنو
النسبة  التكرار  

  المئوية
  النسبة المئوية التكرار

  ٣٠.٥ ١٥٠  ٦٠٨٥.٧ الوصفي  ١
المكتبي /التحليلي  ٢

  )النظري(
٥٩.٨ ٢٩٤  ٨.٦ ٦  

  ١ ٥  --  التجريبي  ٣
  ٠.٤ ٣٤.٣٢  المقارن  ٤
 ٠.٨ ٤--  التاريخي  ٥
  ٧.٥ ١١.٤٣٧  دراسة حالة  ٦
  ١٠٠  ٧٠١٠٠٤٩٢  المجموع  
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٢٦٣  

" اإلدارة التربوية ربع السنوية"أما في مجلة 
اذ هو األآثر استخداما  ،األمريكية فالمنهج التحليلي

دراسة ) ٢٩٤(عدد الدراسات التي استخدمته بلغ 
دراسة ) ١٥٠(مقابل ، %)٥٩.٨(أي ما نسبته 

يلي ذلك . اتبعت المنهج الوصفي%) ٣٠.٥(
) ٣٧(استخدام منهج دراسة الحالة والذي بلغ 

دراسات خمس ا إضافة إلى هذ، %)٧.٥(دراسة 
وأربع دراسات اتبعت اتبعت المنهج التجريبي، 

  .ودراستين اتبعتا المنهج المقارنالمنهج التاريخي 
  أدوات جمع البيانات وأساليبها -٥

أن معظم الدراسات العربية  )٦(جدول اليوضح 
 آأداة لجمع البيانات ةقد اعتمدت على االستبان

من الدراسات %) ١١.٤(وأن ما نسبته ، %)٨٨.٦(
فقد وفي المقابل  .فقط اعتمدت على أداة تحليلية

اإلدارة التربوية "في مجلة  نيالباحثمعظم استخدم 
أداة تحليلية في  %)٦٣(األمريكية " ربع السنوية

. أبحاثهم سواء التحليل المكتبي أم تحليل الوثائق
لجمع أخرى عدة أدوات هذا باإلضافة الى استخدام 

 ةاالستبانالتحليل آان هناك ضافة إلى باإلالبيانات، ف
أي أن هناك تحوال . والمالحظة ولعب الدورالمقابلة و

  .ملموسا ومتزايدا ألساليب التحليل الكيفي
  حسب أدوات جمع البيانات الدراسات :)٦(جدول        

اإلدارة التربوية ربع في مجلة   في المجالت العربية ناتياأداة جمع الب م
  السنوية

النسبة  التكرار  
  المئوية

  النسبة المئوية التكرار

  ١١.٨  ٥٨  ٨٨.٦  ٦٢  االستبيان  ١
  ٥.٥  ٢٧  -  -  المقابلة  ٢
  ٢.٢  ١١  -  -  المالحظة  ٣
  ٦٣  ٣١٠  ٧.١  ٥  المكتبي/ التحليلي  ٤
  ١٧.٣  ٨٥  ٤.٣  ٣  تحليل وثائق ومعالجتها آميا  ٥
  ٠.٢  ١  -  -  لعب الدور  ٦

  ١٠٠  ٤٩٢  ١٠٠  ٧٠  المجموع  
            
  المجال المعرفي للبحوث -٦

أن معظم الدراسات العربية  )٧(جدول اليبين 
وأداء  اإلدارة التربويةآانت عبارة عن تقويم لعملية 

وأنماطهم أو تحليل ألدوارهم ومهاراتهم ، المديرين
والكفاءات الالزمة لهم وخصائصهم القيادية 

 المديرينالشخصية من وجهة نظر المدرسين أو 
الطرفين، أو تحديد المعوقات التي  أنفسهم أو آال

ويالحظ قلة الدراسات التي . اإلدارةتقف في طريق 
 أو تبلور نماذج نظرية وتطبيقاتها لإلدارة التربويةُتَنظِّر 

دراسة ) ١٥٤(في المقابل فإن و. %)١١.٤(

" اإلدارة التربوية ربع السنوية"في مجلة %) ٣١.٣(
دارة لإلاألمريكية عنيت بتأسيس منظور فكري 

وهناك  .اإلداريةبشكل عام أو أحد النماذج التربوية 
ترآز على بلورة النماذج أو %) ٧.٥(دراسة ) ٣٧(

المساهمة في تطويرها من خالل إجراء دراسات 
دراسة ) ٣١(باإلضافة إلى . تجريبية تتعلق بتطبيقها

تبحث في تطوير المدرسة وزيادة فاعليتها %) ٦.٥(
طوير أبحاث اإلدارة في ت%) ١.٨(دراسات ) ٩(و

  .التربوية
  

  ةالتربوي الدراسات حسب مجالها المعرفي في نطاق اإلدارة: )٧(جدول 
ربع  اإلدارة التربويةفي مجلة   في المجالت العربية  المجال المعرفي  م

  السنوية
النسبة  التكرار  

  المئوية
  النسبة المئوية  التكرار

  ٢  ١٠  ٧١٠.المدرسيةأدوار ومهام اإلدارة ١
  ٢.٤  ١٢  ١٤.٣  ١٠  .تقويم اإلدارةأساليب   ٢
  ٠.٤  ٢  ٤٥.٧  .عالقة اإلدارة والقيادة التربوية باإلشراف  ٣
  ٤.٥  ٢٢  ٥٧.١  . المديرين والقياديينخصائص /مهارات/آفايات  ٤
   ٣.٤  ١٧  ١١١٥.٧  .األنماط القيادية  ٥
  ١.٦  ٨  ٢٢.٩  .آليات صنع القرار  ٦
   ٣.٢  ١٦  ٤٥.٧  .المناخ التنظيمي  ٧
  ١.٦  ٨  ٢٢.٩  .االحتياجات التدريبية لمديري المدرسة  ٨
  ٢.٦  ١٣  ٥.٧  ٤  .مهارات إدارية  ٩
  ٢.٤  ١٢  ١.٤  ١  .واإلدارة الرضا الوظيفي  ١٠
  ١.٦  ٨  ٢٢.٩  .معوقات اإلدارة  ١١
تطوير منظور فكري أو أسس نظرية لنماذج   ١٢

  .داريةإ
٣١.٣  ١٥٤  ١١.٤  ٨  

  ١.٤  ٧  ٢.٩  ٢  . ار المديريندارة الختيتقنين مقياس لإل  ١٣
  ١.٦  ٨  ١.٤  ١  .اإلدارة والتمكين  ١٤
  ١  ٥  ١.٤  ١  .الرقابة اإلدارية  ١٥
  ٠.٤  ٢  ١.٤  ١  .اإلدارة الصفية  ١٦
  ١.٢  ٦  ١.٤  ١  .اإلدارة والمجتمع المحلي  ١٧
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ربع  اإلدارة التربويةفي مجلة   في المجالت العربية  المجال المعرفي  م
  السنوية

النسبة  التكرار  
  المئوية

  النسبة المئوية  التكرار

  -  -  ١.٤  ١  .اإلدارة والحاسوب  ١٨
  ٧.٥  ٣٧  ١.٤  ١  .)واقع(دراسة حالة   ١٩
  ٢.٢  ١١  ١.٤  ١  .مواقف نقدية  ٢٠
  -  -  ١.٤  ١  .مراجعة تاريخ اإلدارة  ٢١
  ٥.٥  ٢٧  -  -  .عالقة اإلدارة بالمدرسين  ٢٢
  ١.٨  ٩  -    .تطوير أبحاث اإلدارة التربوية  ٢٣
  ٤.٣  ٢١  -  -  .اإلدارة والمرأة  ٢٤
  ٦.٣  ٣١  -  -  .زيادة فاعلية المدرسة \تطوير المدرسة  ٢٥
  ٢  ١٠  -  -  .اقتصاديات التعليم \المدرسة والمالية  ٢٦
  ٠.٦  ٣  -  -  . الدين واإلدارة  ٢٧
  ١.٦  ٨  -  -  .اإلدارة واألخالق  ٢٨
  ٢.٤  ١٢  -  -  .المشكالت المدرسية  ٢٩
  ١.٢  ٦  -  -  .اإلدارة والمنهاج  ٣٠
  ٠.٦  ٣  -  -  .العالقة بين اإلدارة والطلبة  ٣١
  ٠.٨  ٤  -  -  .اإلدارة ومواآبة تكنولوجيا العصر  ٣٢
  ١٠٠  ٤٩٢  ١٠٠  ٧٠  المجموع  
  

حية أخرى يختفي الحس النقدي في من نا
فغالبا ما يميل الباحثون إلى  ،الدراسات العربية

على أنها أمر  اإلدارة التربويةالتعامل مع أدبيات 
دراسة في  )١١(في المقابل هناك  .مسلم به

األمريكية تتخذ " اإلدارة التربوية ربع السنوية"مجلة 
 وتطرح تساؤالت وتدعو إلى البحث ،مواقف نقدية

عن بدائل، بل واعتماد نماذج تفكير وبحث غير غربية 
دراسات في مجلة من ال عدداآما أن هنالك . له
األمريكية عنيت " اإلدارة التربوية ربع السنوية"

ومتغيرات أخرى اإلدارة التربوية بتقصي العالقة بين 
، واإلدارة المناخ التنظيميالرضا الوظيفي، ومثل 

ة والطلبة، واإلدارة والمجتمع المحلي، واإلدار
في و. والمرأة، باإلضافة إلى اإلدارة والمدرسين

عالقة المقابل هناك دراسة عربية واحدة تناولت 
  . بالمجتمع المحلي واإلدارة بالتمكين اإلدارة

ويالحظ آذلك خلو الدراسات العربية من 
دراسة ) ٢١(دراسات المرأة في اإلدارة بينما نجد 

اإلدارة التربوية ربع " مجلة منشورة في%) ٤.٣(
باإلضافة . حول هذا الموضوع األمريكية" السنوية

تبحث تحليل عالقة %) ٥.٥(دراسة ) ٢٧(إلى 
هذا باالضافة الى اختفاء التطرق . اإلدارة بالمدرسين

إلى عالقة اإلدارة بالدين واألخالق في المجالت 

) ١١(بينما نجد ذلك مطروحا في ، العربية المحكمة
اإلدارة التربوية ربع "مجلة في %) ٢.٢(دراسة 
وفوق ذلك ال يوحي النتاج . األمريكية" السنوية

الفكري العربي بنمط معين من حيث تطور 
االهتمامات البحثية على مر الزمن، فال يمكن القول 

تجه تأن هناك موضوعات آخذة في التناقص وأخرى 
في المقابل فإن تفحص بحوث مجلة ف. نحو التزايد

األمريكية يوحي بأن " رة التربوية ربع السنويةاإلدا"
هناك تطورا في اهتمامات الباحثين، فمثال آان 

بتطوير مفهوم اإلدارة التربوية هناك اهتمام متزايد 
ولكنه أخذ  ،في الثمانينيات وحتى مطلع التسعينيات

يتراجع شيئا فشيئا حتى زاد االهتمام بمفهوم 
صاديات التعليم، القيادة التربوية واألخالق، واقت

  .والمرأة، والتمكين
  المشارآة في التأليف -٧

من  نثلثيقرابة الإلى أن ) ٨(يشير الجدول 
المحكمة عربية المجالت الالدراسات المنشورة في 

مقابل  هي من إنتاج مؤلف منفرد%) ٦٧.١(
بينما آانت نسبة  .للتأليف المشترك%) ٣٢.٩(

تربوية ربع اإلدارة ال"مجلة التأليف المشترك في 
%) ٥٠.٦(تفوق النصف بقليل  األمريكية" السنوية

  %).٤٩.٦(مقابل التأليف المنفرد 
  الموضوعات حسب المشارآة في التأليف:   )٨(جدول 

  في مجلة اإلدارة التربوية ربع السنوية  المجالت العربيةفي   نوع التأليف  م
  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئويةالتكرار  
  ٥٠.٦  ٢٤٩  ٢٣٣٢.٩ .تأليف مشترك١
  ٤٩.٤  ٢٤٣  ٤٧٦٧.١  .تأليف منفرد  ٢
  ١٠٠  ٤٩٢  ١٠٠  ٧٠  .المجموع  

من ناحية أخرى يكشف تفحص االنتماء   
من خالل التعريف بهم في مطلع (المؤسسي للباحثين 

أن التأليف المشترك بين الباحثين العرب يتم ) آل دراسة
 ،جامعة واحدة في الغالب بين أعضاء هيئة تدريس من

بينما النمط السائد في التأليف المشترك في مجلة 
العابر للجامعات "هو النوع " اإلدارة التربوية ربع السنوية"

Inter-University“أي بين باحثين من جامعات متباعدة ،.  

  
  أآثر الكتاب غزارة في اإلنتاج -٨

إلى أن أآثر الكتاب العرب ) ٩(جدول اليشير 
 اخليف الطراونةهو  اإلدارة التربويةن غزارة في ميدا

، آل من أحمد بطاحدراسات، يليه خمس الذي نشر 
له ثالث ( ومحمد علي عاشور، وصالح ناصر عليمات

آل من راتب السعود، ورداح الخطيب، ، ثم )دراسات



  جبران و عطاري

 

وخليفة مصطفى عاشور، وأفنان نظير دروزة، وبسام 
 ، مع)له دراستان( العمري، ومحمد بيومي ضحاوي

الطراونة جمعت بين التأليف مالحظة أن دراسات 
أحمد بطاح وراتب السعود أما . المنفرد والمشترك

محمد  اإلى النشر مع آخرين، بينما نح نفيميال
  . منحى التأليف المنفردعلي عاشور وصالح عليمات 

  

  المؤلفون حسب غزارة اإلنتاج: )٩(جدول 
  تربوية ربع السنويةاإلدارة الفي مجلة   في المجالت العربية  م
عدد  الباحثون 

األبحاث
عدد   الباحثون

  األبحاث
 Wayne k. Hoy ٥ اخليف الطراونة ١
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صالح ناصر ، محمد علي عاشور، أحمد بطاح  ٢
  عليمات 

لكل  ٣
منهم

William a. firestone, Diana G. Pounder  لكل  ٨
 منهم

خليفة ، رداح الخطيب، راتب السعود  ٣
بسام ، أفنان نظير دروزة ،مصطفى عاشور

  محمد بيومي ضحاوي، العمري

لكل  ٢
 منهم

Joseph J. Blasé 
 

لكل  ٧
  منهم

لكل  ١  الباحثينبقية   ٤
 منهم

Cecil G. Miskle, William Lowe Boyd, Joseph 
Murphy 

 

لكل  ٦
  منهم

      James Joseph Scheurich, Sharon C. Conley, Paula 
M. Short, Anit Somech 

 

كل ل ٥
  منهم

      Donald J. Willower, Philip Hallinger, Carolyn 
Kelley, Scott R. Sweetland, Michael Imber 

 

لكل  ٤
  منهم

      Daniel l.Duke, Susan Moore Johnson,  
Carolyn M. Shields, Jay Paredes Scribner, Jo Blasé, 
Doris Jantzi, Catherine Marshall 

 

لكل  ٣
  منهم

      Daniel e. Griffiths, James f. Mc Namara, James R. 
Bliss, David H. Monk, Edwin M .Bridges, Brain 
Rowan, Joseph w. Licata, Marjorie Hanson, 
Colleen L. Larson, Colleen A. Capper, Scott Bauer, 
Lee-Yen Wang, C. John Tarter, Frances C. Flower, 
Gladys Styles Johnston, George A. Marcoulides, 
George J. Petersen, Zehava Rosenblatt, Philip A. 
Cusick, Jennifer King Rice, Michael Kirst, Edward 
F. Iwanicki, Edward A. Holdaway, Jean Hills 

 

لكل  ٢
  منهم

لكل  ١ الباحثينبقية      
 منهم

" اإلدارة التربوية ربع السنوية"أما في مجلة 
قائمة الكتاب  Wayne K. Hoyاألمريكية فقد تصدر 

، وجاء وذلك بنشره أربعة عشر بحثا األآثر غزارة
 William A. Firestone, Diana G. Pounder بعده

 Josephتالهم ثم ، بنشرهما ثمانية أبحاث لكل منهما
J. Blasé مجموعة من ثم . بنشره سبعة أبحاث
 (Cecil g. Miskle, William Lowe Boyd, Joseph الكتاب

Murphy ( ممن نشروا ستة أبحاث، بينما قامت
 .James Joseph Scheurich, Sharon C(مجموعة أخرى 

Conley, Paula M. Short, Anit Somech ( بنشر خمسة
تال ذلك مجموعة من خمسة آتاب نشروا . أبحاث

أربعة أبحاث لكل منهم، ثم سبعة آتاب نشر آل 
را آان هناك أربعة وعشرون وأخي. منهم ثالثة أبحاث

أن وهذا يشير إلى . آاتبا نشر آل واحد منهم بحثين
في مجلة باإلدارة التربوية عدد الكتاب المهتمين 

األمريكية هو أآثر " اإلدارة التربوية ربع السنوية"
 من عدد الكتاب العرب المهتمين بهذا الحقلبكثير 

تاب الكمعظم من ناحية ثانية فإن و. من ناحية أولى
هم من الجدد الذين برزت العرب األآثر غزارة 

محمد علي عاشور (م مثل ٢٠٠١أبحاثهم بعد عام 
) مثل أحمد بطاح(باستثناء البعض ) وصالح عليمات

م واستمر حتى عام ١٩٩١الذي بدأ النشر منذ 
م، وآذلك اخليف الطراونة الذي برز انتاجه ١٩٩٦

 بينمام،  ٢٠٠٤م وحتى عام ١٩٩٦البحثي عام 
اإلدارة "استمر الكتاب األآثر غزارة في مجلة 

 ,Wayne k. Hoyاألمريكية مثل" التربوية ربع السنوية
William A. Firestone, Diana G. Pounder,   في الكتابة

في هذه المجلة بانتظام منذ  اإلدارة التربويةفي 
 . صدورها وحتى اآلن

  التوزيع الجغرافي للباحثين -٩
أن هناك تفاوتا آبيرا في ) ١٠(جدول اليبين 

من بلد  اإلدارة التربويةالنشاط البحثي في ميدان 
 ٤٥(في األردن أسهمت وقد . عربي إلى آخر

 ثم الكويت) دراسة ١٢(في ثم السعودية ) دراسة
في مقدمة تلك البلدان التي ) دراسات ٥(في 

آما يالحظ غياب تام لمؤلفين . أجريت فيها الدراسات
العربي من صفحات المجالت من بلدان المغرب 

  . الصادرة في المشرق العربي



 ٢٧٠-٢٥٧، ٢٠٠٦، ٤، عدد ٢المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

٢٦٦  

  
  *التوزيع الجغرافي للباحثين: )١٠(جدول 

اإلدارة التربوية ربع في مجلة   في المجالت العربية  م
  السنوية

النسبة  التكرار البلد 
  المئوية

النسبة  التكرار  البلد
  المئوية

الواليات   ٦٤.٣ ٤٥ األردن ١
  المتحدة

١٠٧    

المملكة   ١٧.١ ١٢  وديةالسع  ٢
  المتحدة

٢    

    ٤  أستراليا  ٣٤.٣  فلسطين  ٣
    ١  البرازيل  ٢٣  قطر  ٤
    ٣  آندا  ٥٧.١  الكويت  ٥
    ١  "اسرائيل"  ١١.٤  االمارات  ٦
        ١١.٤  البحرين  ٧
        ١١.٤  مصر   ٨
      **١١٨  ١٠٠  ٧٠  المجموع  
يعملون بها بغض النظر عن  التيمعات أو المؤسسات تم التوزيع الجغرافي للباحثين تبعا للموقع الجغرافي للجا*

    جنسيتهم الحقيقية
  إلى الموقع الجغرافي للجامعات والمؤسسات التي ينتمي اليها الباحثون ١٩٨٦لم تشر الدراسات بعد عام ** 

  مناقشة النتائج
أظهرت نتائج الدراسة أن النتاج البحثي  - 

، متواضعاال يزال  اإلدارة التربويةالعربي في مجال 
مما  ،النتاج مشتت في عدد من المجالتوأن هذا 

يضاعف العبء على الباحث العربي الذي يريد 
االطالع على أدب البحث بالعربية واإلفادة منه 

وهذا الواقع ال يشجع على حدوث . والمساهمة فيه
تراآم معرفي عربي مبني على إفادة الباحث من 

تصال علمي جهود غيره والبناء عليها، وال على ا
قوي بين الباحثين العرب، ومواآبة التطورات 
والمستجدات في الميدان، وبذلك تنتفي شروط 
ظهور الجماعة العلمية التي يتشاطر أعضاؤها 

ولعل ذلك عائد إلى صدور تلك . اهتمامات متشابهة
أو مراآز بحث تربوية  ،المجالت عن آليات تربية

لك المجالت ولذلك فت. وليس عن روابط مهنية ،عامة
في . تتناول جميع الموضوعات المتعلقة بالتربية

اإلدارة التربوية ربع "مجلة تتخصص المقابل 
في مجال اإلدارة التربوية وما األمريكية " السنوية
، مما يسهل مهمة الباحثين في الرجوع يتعلق بها

لألدب النظري والدراسات ذات العالقة باهتماماتهم 
  . البحثية
شتت ال يشجع على المثابرة في إن هذا التو

وفي المقابل يوفر . خط فكري معين بعمق وترآيز
وجود مجالت متخصصة فرصة للمثابرة ألنه يبقي 
الباحثين على اطالع على األدبيات والقضايا البحثية 

  . التي تشغل بال المعنيين
أشارت النتائج إلى أن هناك فجوة اتصال بين  - 

عظم الدراسات فم ،األآاديميين والممارسين
المنشورة في المجالت العربية وتلك المنشورة في 

آانت  ،األمريكية" اإلدارة التربوية ربع السنوية"مجلة 
تليهم نسبة قليلة من أعضاء  .من إنتاج األآاديميين

 ،هيئات التدريس في آليات التربية أو المعلمين
وفي حالة . بينما آان إنتاج الممارسين محدودا جدا

بين األآاديميين والممارسين تبقى المبادرة  التعاون

وتتفق هذه النتيجة مع ما . والقيادة بيد األآاديميين
). م٢٠٠١(وشيبان ) م١٩٩٥(توصل إليه الهندي 

وهناك دعوات قوية اآلن إليالء أهمية لبحوث 
 الممارسين أو التجسير بينهم وبين األآاديميين

(Riehl et al, 2000)،  بأن فجوة وذلك نتيجة الوعي
االتصال بين األآاديميين والممارسين مسؤولة عن 
ضعف تأثير البحث التربوي، فهو بحث يقوم به 
أآاديميون بعيدون نسبيا عن الواقع التربوي، وال 
يشارك به الممارسون ولم يطلبوه وقد ال يطلعون 

عندما يشارك الممارسون في توليد "أما . عليه
يف البحث في المعرفة فإنهم سيميلون إلى توظ

  .)  Anderson and Jones, 2000( " الممارسة
أظهرت النتائج فروقا واسعة بين الجنسين  - 

اإلدارة التربوية فيما يتعلق بالنتاج التربوي في مجال 
في . المنشور في المجالت العربية، لصالح الذآور

المقابل توشك أن تضيق الفجوة بين الجنسين من 
اإلدارة "ة في مجلة حيث آم الدراسات المنشور

وهذه الفجوة بين . األمريكية" التربوية ربع السنوية
الجنسين ال تقتصر على حقل اإلدارة التربوية أو 
المجال التربوي بل على ميادين الحياة األخرى 
فالمرأة لم تأخذ مكانتها التي تستحقها في 
المجتمع العربي بصورة عامة وفي البحث العلمي 

ي حال تتفق هذه النتيجة مع على أ. بصورة خاصة
نتائج الدراسات التي تناولت دور المرأة العربية في 

ومن ). ١٩٩١الخثيلة، (البحث العلمي والتربوي 
شأن ضعف مشارآة المرأة حرمان الحقل من منظور 
مهم لإلدارة التربوية وهو المنظور األنثوي الذي يعد 

  .  (Nicolides and Gaynor, 1992)امتدادا للمنظور النقدي 
ــت     - ــل بين ــنهج وأســاليب التحلي وبخصــوص الم

نتائج الدراسة أن المنهج الوصـفي الكمـي هـو أآثـر     
وأن االسـتبيان هـو أآثـر األدوات     ،المناهج استخداما

وهذه النتيجة تكشـف  . شيوعا في الدراسات العربية
ــث      ــي البح ــعي ف ــر الوض ــوذج الفك ــن ســيطرة نم ع

لدى الكتاب العرب  The Positivistic Paradigmوالتفكير  
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، وهو النمـوذج القـائم علـى    ةالتربوياإلدارة في حقل 
ــة،     ــواهر اإلنســانية واالجتماعي ــاس الكمــي للظ القي

وقد يعزى ذلـك أيضـا   . آوسيلة لتوليد معرفة يعتد بها
إلـــى ضـــعف تـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي 
الجامعات العربية على استخدام المناهج األخـرى أو  

ــرتهم وتخــ  ــة خب ــدم  قل ــن اســتخدامها، أو لع وفهم م
اهتمـــــام المحكمـــــين بـــــالتنويع فـــــي المنـــــاهج 

ويبدو أن هذا النوع من الدراسات الذي . المستخدمة
يقوم علـى مجـرد اسـتطالع وتصـنيف آراء المعلمـين      
والمشرفين واإلداريين لم يعد يحظى برضا آثيـر مـن   

ومــن شــأن المبالغــة فيــه أن يحــرم البحــث   .العلمــاء
لتــــدبر نــــاهج القائمــــة علــــى االعلمــــي مــــن الم

طاقــة أآبـر مـن التفكيــر    والتـي تتطلـب  ، واالستبصـار 
لـذلك دعـا مفكـرون     .أآبر من المهارات البحثية اوقدر

إلــى ضــرورة (Griffiths, 1997; Hoy, 1994) مرموقــون 
تنويع مناهج البحث في اإلدارة التربوية وإلى تعدديـة  

  .األدوات البحثية
حـول واضـح فـي    هنـاك ت وعلى النقيض من هذا 

ــة  ــع الســنوية "مجل ــة رب مــن المــنهج  "اإلدارة التربوي
وهـذا يعكـس   . الوصفي الكمي إلى المنهج النـوعي 

تحوال في نموذج الفكر والبحث من النموذج الوضـعي  
ــى النمـــوذج  التفســـيري     Interpretive Paradigmإلـ

  . Critical Paradigmوالنقدي 
آانت معظم الدراسات العربية عبارة عن  - 

أو ، المديرينوأداء  ةالتربوياإلدارة تقويم لعملية 
والكفاءات الالزمة لهم  ،تحليل ألدوارهم ومهاراتهم

أو  ،وخصائصهم الشخصية، من وجهة نظر المدرسين
أو من آال الطرفين، أو تحديد  ،أنفسهمالمديرين 

وقد تعزى . اإلدارةالمعوقات التي تقف في طريق 
ور الوظيفي في هذه النتيجة إلى هيمنة المنظ

ويفترض المنظور الوظيفي أن . البحث التربوي
الذين المنظمات حقيقة موضوعية منفصلة عن 

لها وظائف ال بد من إن وبالتالي ف. داخلهاون يعمل
ومن شأن هذا المنظور أن يرآز اهتمام . القيام بها

الباحثين على المهارات والكفايات وفعالية األداء دون 
إنه يهتم بما . الصواب وما إلى ذلكاالهتمام بالقيم و

يجب " لماذا"دون أن يهتم بـ  ،"آيف"عمله و "يجب"
يالحظ  ،وللسبب ذاته. (Hoy, 1994)القيام بهذا العمل 

ُ ًتنظِّر  أو تبلور لالدارة التربوية قلة الدراسات التي
وقد يعزى ذلك أيضا إلى . النظرية وتطبيقاتها انماذجه

منهج الكمي المعتمد ميل الباحثين الستخدام ال
على االستبيان، لسهولته مقارنة بالتنظير وبناء 
النماذج، تلك العملية التي تتطلب قدرا من الوقت 

وتمكنا من اللغة والقدرة الفائقة  ،والجهد والخيال
آما قد يعزى . على التحليل والربط بالعلوم األخرى

ذلك إلى أن أغلب األآاديميين في الجامعات العربية 
ولما آان نظام . رون بحوثهم من أجل الترقيةينش

الترقية يعتمد في الغالب على عدد الدراسات 
المنشورة فإن من الطبيعي أن يميل الباحثون 
للدراسات التي تتناول مشكالت وقضايا محدودة 

ومع غياب التمويل . النطاق وتؤتي أآلها بسرعة

الحد األدنى من البحوث للترقية تدفع "الالزم فإن 
لباحثين إلى تبني سياسة البحوث القصيرة النفس ا

من زاوية ).  م١٩٨٩الدهان، " (المحدودة الجدوى
أخرى قد تعكس هذه النتيجة حقيقة التفكير 
الدوجماتي الذي ال يميل إلى التجريب واستطالع 

  . البدائل
في المقابل فإن عددا ال بأس به من دراسات 

األمريكية ترآز  "اإلدارة التربوية ربع السنوية"مجلة 
من  ،أو المساهمة في تطويرها ،على بلورة النماذج

خالل إجراء دراسات تجريبية تتعلق بتطبيقها، أو 
أو  ،بشكل عام ةالتربويلالدارة تأسيس منظور فكري 

وهذا العمل يتطلب جهدا . االداريةأحد النماذج 
 اوغيره ةالتربوياإلدارة ومثابرة ألنه يتضمن الربط بين 

تخصصات مثل علم النفس والفلسفة واإلدارة من ال
بشكل يكشف عن طبيعة التداخل  ،وما إلى ذلك

ومن . التخصصي بين العلوم التربوية واالجتماعية
النمط السائد في إن خالل التقصي يمكن القول 

أن بعض  ،النشاط البحثي األمريكي بشكل خاص
م ، ويقومون هإدارياالعلماء التربويين يبلورون نموذجا 

أو مع زمالئهم وتالميذهم فيما بعد بالسعي 
ثم بإجراء دراسات لتوفير بيانات  ،لترسيخه فكريا

  .ميدانية تكشف عن عمل النموذج في الواقع
يختفي الحس النقدي في الدراسات العربية  - 

على اإلدارة التربوية فيتعامل الباحثون مع أدبيات 
ين المديرولذلك يقّوم أداء . أنها أمر مسلم به

التربويين ويتم تحليل الكفاءات الالزمة لهم 
ومهاراتهم وخصائصهم في ضوء تلك األدبيات، 

وبهذا يمكن تصنيف . واألمريكية منها بشكل خاص
البحث اإلداري التربوي العربي ضمن العلم العادي 

في المقابل هناك مجموعة . حسب تصنيف آوهن
" ةاإلدارة التربوية ربع السنوي"دراسات في مجلة 

وتدعو  ،األمريكية تتخذ مواقف نقدية وتطرح تساؤالت
إلى البحث عن بدائل، بل واعتماد نماذج تفكير 

وفوق ذلك ال توحي البحوث . وبحث غير غربية له
العربية بنمط معين من حيث تطور االهتمامات 

هناك  إنالبحثية على مر الزمن، فال يمكن القول 
هة نحو موضوعات آخذة في التناقص وأخرى متج

في . التزايد، بل هي موضوعات ساآنة مستقرة
المقابل فإن تفحص األدب المنشور في مجلة 

يوحي أن هناك تطورا  "اإلدارة التربوية ربع السنوية"
آما أن هناك موضوعات . في اهتمامات الباحثين

آخذة في التزايد من حيث االهتمام مثل ارتباط 
زى هذا االهتمام ويع. بمتغيرات أخرىاإلدارة التربوية 

بروح العصر وبالتطورات في الميادين اإلدارة إلى تأثر 
ذلك هناك عدم اهتمام في وعالوة على . األخرى

البحوث العربية بكثير من القضايا التي يطرقها 
وبهذا يمكن القول . الباحثون في المجلة األمريكية

البحث اإلداري التربوي العربي ال يواآب  إن
  . التطورات

يلبي البحث العربي في اإلدارة التربوية  ال - 
معيار المثابرة فال يبدو أن لدى الباحثين مشروعا 
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فكريا يوجه بحوثهم، وال تبدو تلك البحوث منتظمة 
في خط فكري يثابر عليه الباحث ويكرس له جّل 

. بل هي قضايا بحثية متناثرة ال يربطها رابط. وقته
بحثية وإلى ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى الضحالة ال

إضعاف شأن الحقل ومكانته بل ويحبط الممارس 
وصانع القرار الذي يبحث عن المعرفة المتعمقة 

هذا وربما يخشى . لدعم ممارسة أو سياسة معينة
بعض الباحثين من إساءة فهم المثابرة على خط 

فقد يفسر ذلك على أنه عجز عن  ،بحثي معين
ما أن آون آ. متابعة القضايا األخرى أو أنه تكرار

اإلدارة التربوية علما تطبيقيا قد يدفع الباحثين 
  .  (Ogawa et al, 2000)لمتابعة القضايا الساخنة

من ناحية أخرى يالحظ أن موضوعات األدبيات  - 
العربية ال تعكس ظاهرة التداخل المعرفي بين 

آتخصص تربوي فرعي والتخصصات األخرى، اإلدارة 
رعي يفترض أن تكون مع العلم أنه آتخصص تربوي ف

عالقته قوية مع العلوم األخرى التربوية واالجتماعية 
وهذا التداخل من شأنه أن يعمق من . بشكل خاص

ويبدو أن تناول . فهمنا لطبيعة هذا التخصص
موضوعات محدودة النطاق قصيرة النفس بهدف 
الترقية هو العامل وراء ذلك، وقد تكون العالقة بين 

ر واضحة في الجامعات العربية العلوم المختلفة غي
بسبب حداثتها، وقد ال يدرك بعض الباحثين أن علوم 

هي علوم اجتماعية وال يمكن  في األساس التربية
آما . النظر إليها بمعزل عن عالقتها بالعلوم األخرى

وقد اعتبر . أن ذلك مؤشر آخر على فجوة االتصال
Wilson (1988) ة ذات إلمام الباحثين بالحقول المعرفي

  .الصلة شرطا رئيسا من شروط تطوير المعرفة
دراسة نقدية للنتاج البحثي  ةال توجد أي - 

وبذلك . وللفكر اإلداري التربوي العربي المعاصر
ينتفي شرط آخر من الشروط الضرورية لقيام أي 

وهو خضوع الكم المعرفي أو النتاج البحثي  ،تخصص
في مجال التخصص، إلى عمليات فحص وتحليل 

  .ومراجعة بين حين وآخر
أظهرت النتائج ميل الباحثين في المجالت  - 

" اإلدارة التربوية ربع السنوية"العربية و مجلة 
ويكشف تفحص االنتماء . األمريكية للتأليف المنفرد

المؤسسي للباحثين أن التأليف المشترك بين 
الباحثين العرب يتم في الغالب بين أعضاء هيئة 

وتتفق هذه النتيجة مع ما  ،حدةتدريس من جامعة وا
في المقابل فإن النمط ). م١٩٩٥(توصل إليه الهندي 

السائد في التأليف المشترك بين آتاب مجلة 
األمريكية هو من النوع " اإلدارة التربوية ربع السنوية"
، أي بين باحثين “Inter-Universityالعابر للجامعات "

 من جامعات متباعدة، وهذا دليل على وجود
ووجود سبل  ،الجماعة العلمية في الواليات المتحدة

اتصال فيما بينها بغض النظر عن االنتماء المؤسسي 
وهذا أيضا مؤشر آخر على ضعف . أو الجغرافي

االتصال وعدم وجود الجماعة العلمية في العالم 
إلى هذه الفجوة ) م١٩٨٨(وقد أشار علي . العربي

احثين في بين الباحثين العرب بل حتى بين الب
 . القطر الواحد

آشفت النتائج عن ضعف معدل إنتاج الباحثين  - 
العرب فأآثر الباحثين غزارة في اإلنتاج البحثي نشر 
خمس دراسات، وتاله عدد محدود من الباحثين 

اإلدارة ممن نشروا بحدود ثالث دراسات عن 
 ،آما يالحظ عدم توفر المثابرة في النشر. التربوية

ب ينشرون في فترة ثم يختفون فالباحثون العر
وبذلك ينتفي شرط آخر ). أغلب الظن بعد الترقية(

وهو المثابرة وتكريس  من شروط تطور المعرفة
بالمقابل هناك . الجهد واعتبار البحث رسالة حياة

اإلدارة التربوية "مجلة عدد آبير من الباحثين في 
قد نشروا ما بين أربعة عشر  األمريكية" ربع السنوية

 Moran et al (2000)وقد وجدت . حثا وخمسة بحوثب
في دراستهم للباحثين المتميزين في اإلدارة 
التربوية أن هؤالء ينشرون بحدود ثالثة أبحاث في 

آما وجدت أن الباحثين العاديين ينشرون . العام
هذا إضافة إلى مواظبة المتميزين . دراسة واحدة

معدل على النشر في المجالت المتميزة وزيادة 
نشرهم باطراد وعدم التوقف طوال حياتهم 

أما العاديون فيتراجع معدل نشرهم وقد . األآاديمية
  . يتوقفون

آشف التوزيع الجغرافي للباحثين أن معظم  - 
وتتفق . المساهمات جاءت من األردن والسعودية
). م٢٠٠١(هذه النتيجة مع ما توصلت إليه شيبان 

ب العرب من آما آشفت النتائج عن غياب للكتا
المغرب العربي، وغياب الدراسات التي أجريت في 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه . تلك البلدان
وتعد هذه النتيجة مؤشرا آخر ). م١٩٩٥(الهندي 

ومن الالفت . على فجوة االتصال بين الباحثين العرب
للنظر آذلك غياب الباحثين المصريين رغم الطاقة 

وقد يعزى ذلك إلى حرص . ا مصرالبحثية التي تمثله
الباحثين المصريين على النشر في مجالت 
جامعاتهم أو لتوفر النشر لهم في تلك المجالت 
وعدم شعورهم بالحاجة إلى النشر في المجالت 

ويجد هذا التفسير دعما له فيما . العربية األخرى
في تحليلهما ) ١٩٩١(أورده الخميسي و زهران 

التي " دراسات تربوية"لة للتوزيع الجغرافي لمج
آانت تصدر عن رابطة التربية الحديثة بمصر، فقد 
ذآرا أن معظم الباحثين الذين نشرت لهم المجلة 
المذآورة هم من الجامعات المصرية وأن ما نشرته 

، بل وفوق %٧,١المجلة لباحثين عرب لم يتجاوز 
ذلك أن معظم المصريين الذين نشرت لهم المجلة 

وقد عزت هيئة تحرير . عين شمسهم من جامعة 
المجلة في تعليقها على تلك الدراسة، عدم تمثيل 
أساتذة الجامعات األخرى إلى أن باحثي آليات وجه 
قبلي في معظمهم يغلقون على أنفسهم في 
. مجالت آلياتهم ونادرا ما تتلقى المجلة منهم شيئا

لضعف "قد أعرب عن دهشته ) ت.د(وآان النقيب 
مي بين الباحثين داخل مصر دع عنك التواصل العل

وعزا ذلك إلى أن الباحثين ال يملكون ". خارجها



  جبران و عطاري

 

أدواتاالتصال المناسبة من مؤتمرات علمية دورية 
  . ومجالت متخصصة

إذا أخذت النتائج معا ونظر إليها في ضوء 
المعايير المشتقة من علم اجتماع المعرفة ونظرية 

عن عدم تلبية  فإنها تكشف ،"بنية الثورات العلمية"
هناك آم . البحث التربوي العربي لتلك المعايير

متواضع من النتاج العربي مشتت في عدد آبير من 
مما يجعل من الصعب على  ،المجالت التربوية العامة

. الباحث المهتم متابعته واإلفادة منه والبناء عليه
هناك غياب للجماعة العلمية، وغياب للتعاون العابر و

وفجوة اتصال بين الباحثين  ،والجامعاتللمؤسسات 
والممارسين وبين المختصين  ،وبين األآاديميين

. باإلدارة التربوية وزمالئهم في التخصصات األخرى
هناك غياب للتنظير والترآيب وللحس النقدي و

واستطالع البدائل والتجريب، وميل للتبسيط 
واالستسهال وعدم مثابرة وعدم مواآبة وبحث عن 

لطرق لنشر دراسات محدودة النطاق قصيرة أسهل ا
تراآم إحداث وآل ذلك ال يسهم في . النفس

وباإلضافة إلى . معرفي يؤدي إلى بناء ذاآرة جمعية
البحث التربوي العربي لم يخضع للنقد هذا فان 

. والتحليل وفق منهج من مناهج تحليل البحوث
وبمواصفات من هذا النوع يصعب أن يحقق البحث 

العربي اعتراف الجماعة العلمية بمعنى أن التربوي 
يكون مسهما في مسيرة الفكر التربوي العالمي 

     .في هذا التخصص
  التوصيات

في ضوء النتائج واالستنتاجات سالفة الذآر 
  :بالتوصيات التالية انيتقدم الباحث

دارة تأسيس جمعية أو رابطة مهنية عربية لإل -
  .التربوية

ة في اإلدارة إصدار مجلة عربية متخصص -
التربوية، إلى جانب المجالت التربوية العامة 

   .الموجودة حاليا
توثيق سبل االتصال العلمي المباشرة وغير  -

المباشرة بين الباحثين في اإلدارة التربوية، 
والقيام بأبحاث مشترآة وتشجيع التأليف 

 . المشترك
القيام بعملية ضبط بيبليوغرافي للبحوث العربية  -

عمل آشافات (ة التربوية، فتكشيف في اإلدار
index ( مقاالت الدوريات العلمية وأبحاث

المؤتمرات قد تكون البداية  إلتاحة فرص االتصال 
 .بين الباحثين العرب

تعميق العالقة بين األآاديميين والممارسين  -
وربما يسهم . وتجسير الفجوة فيما بينهم

االقتراح األول والثاني في ذلك بحيث تكون 
ية الجمعيات المهنية مفتوحة للممارسين عضو

آما تسهم . وليست قاصرة على األآاديميين
وآذلك القيام . المؤتمرات والندوات في ذلك

ببحوث يشارك فيها األآاديميون والممارسون 
 . في آافة مراحل البحث

ضرورة تعزيز الباحثين شبكة العالقات  -
الشخصية والمهنية التي تمثل رأس المال 

إذ تسهم تلك الشبكات في  ،للباحثالفكري 
تشكيل األطر الفكرية والمنهجية والمشكالت 

ومع أن قدرا من اإللهام البحثي يأتي . البحثية
إال أن قدرا مماثال يأتي من التفاعل  ،من القراءة

الفعال مع العاملين في الحقل من زمالء 
  .وخاصة طلبة الدآتوراة ،وممارسين وطلبة

تغيير توجههم من الحرص على الباحثين العرب  -
على البحث من أجل الترقية إلى نيل اعتراف 
الجماعة العلمية وذلك بالقيام ببحوث ثحدث 

. وتسهم في مسيرة البحث العالمي ،فرقا
وآذلك إجراء بحوث ذات معنى للسياسة 

  .والممارسة اإلدارية
على الباحثين المثابرة في البحث في قضايا  -

ساخنة وأفكار بحثية معينة وليس مطاردة قضايا 
وقد يتطلب األمر القيام بدراسات . متناثرة

  مسحية لتحديد خطوط البحث الواعدة 
تشجيع البحوث ذات الطابع التحليلي الترآيبي  -

التنظيري، وتشجيع الحس النقدي والتجريب 
  .واستطالع البدائل

ضرورة الوعي بالنموذج الفكري في الفكر  -
لى المستوى والبحث وبالتحوالت التي طرأت ع

العالمي من النموذج الوضعي إلى التفسيري 
وبالتالي التحول من المنهج الوصفي . والنقدي

ومن أدوات  ،الكمي إلى المنهج التحليلي
البحث والتحليل الكمي إلى أدوات البحث 

في الفكر والبحث  الفكريالنموذج إن . الكيفي
اإلطار و. يشكل اإلطار المرجعي للباحث

حث ومنظوره لألمور وسعة المرجعي للبا
والتيارات  التربويةاطالعه وإلمامه بالمجاالت 

الفكرية المختلفة هي التي تمكنه من تفسير 
إلى تعميمات  والتوصلنتائج بحثه وتوظيفها 

  .معقولة
 علىفكريًا ونظريًا وتدريبهم  نيالباحثإعداد  -

البحث التربوي  يحتاج"مختلف مناهج البحث 
التفكير وخيال واسع الجيد إلى صرامة في 

بالذات ومهارات اجتماعية وانضباط ذاتي  ووعي
 والتزامومعرفة واسعة ودراية آبيرة وذآاء خالق 

  " مهني
إثارة الوعي بالطابع المتداخل التخصصات  -

والربط بينها وبين التخصصات لالدارة التربوية 
التربوية الفرعية األخرى، والعلوم االجتماعية 

لوعي بروح العصر وتأثيراتها وآذلك ا. بشكل عام
فهي آأي تخصص آخر ال اإلدارة التربوية على 

ويترتب على ذلك القيام بأبحاث . توجد في فراغ
ومتغيرات أخرى االدارية تربط بين الممارسات 

 . قد تضرب بجذورها في تربة تخصصات أخرى
دراسات منتظمة لتقويم النتاج البحثي  إجراء -

  .نوعةوباستخدام مناهج بحثية مت



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 

القيام بدراسات الحقة تستخدم مناهج أخرى  -
مثل تحليل اإلشارات المرجعية وتحليل 
 .المحتوى وأنماط االتصال العلمي بين الباحثين

إجراء دراسة تتبعية ألصحاب البحوث هل -  -
يواصلون البحث أم ال، فالمعرفة الجديدة تتولد 
عندما يعمل الباحثون لفترات طويلة بعناد 

ويكون لديهم معرفة جيدة  ،مرارومثابرة واست
  .بميادين ذات صلة

  قائمة المراجع
 المراجع العربية: أوال

، دوريات الجامعات )١٩٩٥(جرجيس، جاسم 
المجلة العربية دراسة تحليلية، : العراقية

 ٩٥-٧٤، )٢(١٦، للمعلومات
) ١٩٩٦(جرجيس، جاسم، و عبد النبي، جعفر، 
سالة رالنتاج الفكري التربوي في األردن، 

 ١٤- ٤) ١(٣١، المكتبة
المرأة والبحث العلمي في ) ١٩٩١(الخثيلة، هند 

مجلة التعليم الجامعي بين الواقع والتحديات، 
التربوية  العلوم: جامعة الملك سعود
 ٥٠٦- ٤٧٧) ٢(٤، والدراسات اإلسالمية

) ١٩٩١(الخميسي، السيد، و زهران، شحاتة، 
 دراسات"اتجاهات األدب التربوي في مجلة 

 ١٢٩-٧٩، )٣٨(٧، دراسات تربوية" تربوية
، البحث اإلداري في )١٩٨٩(الدهان، أميمة 

أبحاث دراسة ميدانية، : الجامعات العربية
اليرموك، سلسلة العلوم اإلنسانية 

   .١٥٦-١١٧، )١(٥ ،واالجتماعية
، تجربة معهد اإلدارة )٢٠٠١(شيبان، أمة اللطيف 

" إلداريا"العامة في إصدار دوريته المتخصصة 
، ٨٦ ،اإلداري ودورها في نشر الفكر اإلداري،

٧٧-٤٥ 
، معوقات ) ١٩٩٤(عبد اهللا، أحالم، و هاشم، مها، 

البحث العلمي النفسية وغير النفسية من 
وجهة نظر عضوات هيئة التدريس بكلية التربية 

) ٧٣( ١٠، دراسات تربوية، بالمدينة المنورة 
١٧٥- ١٤٩. 

المجالت العربية،  ،)١٩٨٨(علي، سعيد اسماعيل 
 .٣٢-٣، ١٣، دراسات تربوية

: ، تقييم مجلة أبحاث اليرموك)١٩٩٦(عودة، أحمد 
دراسة (سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

سلسلة  -مجلة أبحاث اليرموك، )حالة
-٧٣، )١(١٢،  العلوم اإلنسانية واالجتماعية

١١٤. 
ترجمة محمد نبيل نوفل (فان دالين، ديو بولد 

مناهج البحث في التربية ، )١٩٩٠) (ونوآخر
مكتبة األنجلو : القاهرة ،وعلم النفس

 . المصرية
دور البحث التربوي في ) ٢٠٠٥(الناعبي، رحمة 

ترشيد الممارسة اإلدارية في المؤسسة 
، رسالة التربوية في سلطنة عمان

ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان 
 .قابوس

تربية اإلسالمية، ، ال)ت.د(النقيب، عبد الرحمن 
 . دار الفكر العربي: القاهرة

، واقع بحوث اإلدارة العامة )١٩٩٥(الهندي، وحيد 
العلوم "في مجلتي جامعة الملك سعود 

االقتصاد "وجامعة الملك عبد العزيز " اإلدارية
مجلة جامعة ، دراسة ميدانية": واإلدارة

-٩٩) ١(٧، الملك سعود العلوم اإلدارية
١٣٩.  
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Abstract: This study attempted to understand the dynamics of 
internship experience at the Hashemite University in Jordan. 
A qualitative research approach was used to answer the 
research questions. Data collected in this study were derived 
from participants’ interviews, classroom observations, and 
teaching artifacts. Among twelve preservice science teachers, 
three were chosen to collect the needed data. Results of the 
study provided evidence that the internship period is a 
stressful experience for intern students. Lack of help and 
support from school principals and cooperative teachers were 
among the major difficulties that faced participants. The study 
suggests that internship experience is a critical stage for new 
teachers and should be made easy to them with the help and 
support of all members involved in the internship program. 
This research also provides strategies to help intern science 
students employ inquiry-based teaching strategies in their 
teaching. (Keywords: Internship, Intern Students, Activity 
Theory, Inquiry Based Teaching, Hashemite University.) 
 
Introduction: 

Teacher preparation programs are considered 
important cornerstones in the efforts of reforming 
education (Brunkhorst, Brunkhorst, Yager, Andrews, 
and Apple, 1993). Researchers indicate that the student 
teaching experience can have positive and negative 
consequences (Koehler, 1988). Although this phase of 
the preservice teacher’s preparation is deemed “essential 
in training and helping future teachers develop 
pedagogical skills” (Slick, 1997, p. 714), the student 
teaching experience has been routinely criticized (Hoy 
& Woolfolk, 1989). One of the criticisms of that 
experience includes the lack of an explicit curriculum 
during the student teaching experience which is 
described by Stones (1984) as an apprenticeship, where 
good teaching is to be caught and not taught. Another 
criticism includes the lack of integration between the 
student teaching experience and the university 
coursework (Hoy & Woolfolk, 1989). Furthermore, 
there are some criticisms about the small amount of 
research on preservice education; as Anderson and 
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فهم ديناميكية التربية العملية لدى معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية في 

 الجامعة الهاشمية في االردن
 

، الجامعة الهاشميةآلية العلوم التربوية، ، أحمد قبالن
  ،الزرقاء، األردن

 
ســعت هــذه الدراســة الــى فهــم ديناميكيــة التربيــة    :ملخــص

عــة الهاشــمية، العمليــة لــدى طلبــة تــدريس العلــوم فــي الجام 
باســتخدام اســتراتيجية البحــث النــوعي، إذ شــكلت المقــابالت  
الشخصــية، والمالحظــات الصــفية، وتحليــل األدوات التدريســية،  

وقـد تـم   . المصادر األساسية في جمع المعلومات لهذه الدراسة
اختيار ثالثة من الطلبة الذين شارآوا في البرنامج خـالل الفصـل   

وتوصـلت  . ليمثلـوا عينـة الدراسـة    ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي الثاني 
نتائج الدراسة إلى أن تجربـة التربيـة العمليـة ليسـت بالسـهلة      
من وجهة نظـر المشـارآين، وأن نقـص الـدعم والمسـاعدة مـن       
. مديري المدارس المتعاونة ومعلميها شّكل محور هـذه الصـعوبة  

وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة تقــديم القــائمين علــى البرنــامج   
وباالضـافة  . لدعم بجميع أشكالها للطلبة المتدربينالمساعدة وا

الــى ذلــك، قــدمت الدراســة اســتراتيجيات مقترحــة مــن شــأنها  
مساعدة الطلبة المتدربين على توظيف اسـتراتيجيات التـدريس   

الكلمـــات  . (المســـتندة إلـــى االستقصـــاء فـــي تدريســـهم     
التربيـة العمليـة، تـدريس العلـوم، نظريـة النشـاط،       : المفتاحية

  )يم االستقصائي، الجامعة الهاشمية، االردنالتعل
 

 
 
 
Mitchener (1994, p.28) note “there is a small amount of 
research on preservice education [and what exists] is 
rather limited in scope and usefulness” (p.28). These 
and other criticisms signify that preservice teacher 
programs are stagnant, ineffective, and unresponsive to 
the changing needs of future educators (Schnur & 
Golby, 1995; Kennedy, 1990). 

However, to address these criticisms, few 
researchers (Lederman, Gess-Newsome, and Zeidler, 
1993) called for empirical research that could inform the 
practice of science teacher education. Moreover, other 
researchers (Adams & Krockover, 1997, p.302) note 
that much of the research on science teacher preparation 
curriculum will be of limited value “if we do not learn 
how thinking about teaching develops, which of the 
teaching practices provided in methods courses are 
actually employed by students, and determine the types 
of experiences that are important for the preservice 
teachers when they enter the profession.”    
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It is apparent, therefore, that there is a need for 
additional research projects in the area of preservice 
teacher education (Slick, 1997). The need is especially 
urgent for the Jordanian context as most universities in 
Jordan are restructuring their preservice teacher 
preparation programs. However, addressing the 
deficiency in the research can not be complete without 
considering the multiple facets and elements involved in 
preparing science teachers (i.e., teacher beliefs and 
knowledge of teaching practices, cultural expectations 
and norms, and the tools available for such work). Thus, 
this study is intended to answer the following questions 
(a) What are the personal and contextual elements that 
are involved in the internship activity of preservice 
primary science teachers?, and (b) How do these 
elements interact with each other? To address these 
questions, the cultural historical activity theory (CHAT) 
(See figure 1) was employed to explore the multiple 
personal and contextual elements involved in the 
internship activity of purposefully selected interns 
during their internship experience.  
Theoretical Background 

The Cultural Historical Activity Theory (CHAT) 
was chosen as the theoretical lens for this study. CHAT 
is recognized as having the capability to enable 
researchers to consider the multiple facets and elements 
that interact with the studied social phenomena. This 
frame requires a serious consideration of the structural, 
cultural, and historical features that shape the teaching 
activities. Another important aspect of CHAT is its 
focus on the analysis of contradictions in the system, 
that is the features of a system that clash (Roth, Tobin, 
Elmesky, Carambo, McKnight, and Beers, 2002).  
Given its emphasis on contradictions, CHAT promises 
to help illuminate the facets that allow for or inhibit the 
teaching activity of intern science students.  

CHAT stems in part from Vygotsky’s (1978) 
theory of mediated activity that describes all purposeful 
human activities as accomplished through the use of 
physical and/or psychological tools. The use of these 
tools can only be understood within their sociocultural 
and historical context. Engeström (1987) produced a 
diagram of the activity system (Figure 1) in which the 
triangle in the upper half of the figure depicts the 
relationship between subject and object as mediated by 
cultural tools. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: The Activity System 

This upper triangle describes individual learning 
with relations between the subject, object, and 
mediational artifacts. The lower half of the diagram 

shows that individual learning is mediated not only by 
cultural tools, but also by the community of practice, 
communal rules and divisions of labor.  

Engeström (1999) also distinguishes between the 
object of an activity and its outcome.  For example, the 
object is not momentary, but it is broader than what 
individual actions would accomplish. Individuals can 
have objects toward which they move with individual 
actions, but the outcome is something that all 
individuals accomplish in their collective activity.  

The concept of contradiction is an important one in 
CHAT (Engeström, 1987; Roth, et.al, 2002). A 
contradiction is a conflict or clash within components of 
the activity system that prevents attainment of the object 
or outcome of that system. By identifying contradictions 
in an activity, we can identify areas where 
improvements can be made. Although contradictions 
can be sources in which the activity is limited or altered, 
through addressing these contradictions the activity 
system can be enhanced. Thus, contradictions can be a 
driving force of change and development for that system 
(Kärkkäinen, 1999).  

Engeström (1999) identifies two continuously 
operating processes in the activity system: 
internalization and externalization, which together form 
an expansive cycle for that system. The expansive cycle 
can lead to the transformation of a system, in which 
contradictions are limited and the system more 
effectively results in the desired outcome. In the 
expansive cycle, the subject of the activity first 
internalizes the existing structure of the activity. 
Afterward, if critical self-reflection occurs the subject 
may make alternations to the system to reduce 
contradictions.  This process of modification is the 
externalization component of the expansive cycle. Any 
system that does not externalize its emerging 
contradictions will stay inside a non-expansive cycle 
and reproduce the existing culture that support the status 
quo.  

Figure 2 represents the system of the internship 
activity for this study; it includes the consideration of 
the subjects in a classroom context and in the larger 
social, political, and educational contexts.  However, it 
is important to note that while CHAT allows one to 
focus on personal and contextual influences. The 
research reports on the nature of personal and contextual 
contradictions that interns face in their teaching activity. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Qablan 

٢٧٣  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Figure 2: Internship Activity System of Preservice Primary Science Teachers. 

 
The subjects of the activity system at the center of 

this study will be three primary science interns who 
participated in the internship program in the department 
of curriculum and instruction at the Hashemite 
University. The communities of the activity system 
would involve their classroom communities, university 
community, district community, and local community. 
The mediating artifacts would represent their teaching 
facilities and materials. The objects would be the three 
science interns employing inquiry based teaching 
strategy and the outcomes would represent their 
successful employment of that strategy. 
Design and Methods 

Given the descriptive and complex nature of the 
research questions, qualitative research methodology 
(Taylor & Bogdan, 1998) appeared to be useful to 
answer the questions of this study. As a research tool, 
qualitative research methodologies enable researchers to 
understand in a more holistic way the meanings people 
have of their experiences (Glesne, 1999). In this study, a 
multiple case study methodology was used to collect 
data. The main source of data derived from a series of 
in-depth interviews with selected participants; in 
addition, several classroom observations and artifact 

analysis were used to better understand the dynamics of 
internship experience of the participants in this study.  

In attempting to understand the dynamics of 
internship experience of the participants in this study, 
more attention was paid to understanding the various 
personal and contextual (i.e., cultural, historical, 
communal) elements that surround the preservice 
primary science teachers in their classrooms. However, 
in analyzing the data, the researcher paid a particular 
attention to how particpants in this study viewed the 
tensions, inconsistencies that inhibited their 
implementation of inquiry based teaching methods in 
their teaching.  
Context 

The research site of this study was the science 
classrooms of twelve internship students who 
pariticpated in the internship course in the spring 
semester 2005/2006 and were supervised by the 
researcher himself. These participants were senior 
primary education students in the Department of 
Curriculum and Instruction at the Hashemite University, 
Zarqa, Jordan. Senior primary education students at this 
university are required to intern for one academic 
semester in selected public schools to practice their 
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teaching. During their internship period, interns work 
with both cooperative teachers and university 
supervisors to advance their teaching experience in 
dealing with various real classroom issues. While 
cooperative teachers are supposed to guide interns 
locally at schools, university supervisors make several 
visits to their interns to help them advance their 
teaching skills with the help of the cooperative teachers.   
Research Participants 

All twelve participants in this study were 
Jordanians who had graduated from Jodanian high 
schools. All of them were enrolled in a 6-hour 
practicum course in the spring semester 2005/2006, 
where each of them was required to teach science to 
primary stage students (grades1-4) through inquiry 
based teaching methods.  
Data Collection 

Multiple data collection methods were employed in 
this study. The primary method was participant 
interviews that revolved around the perceptions of the 
interns about their internship experience; the cultural, 
social, and historical influences that interfered with their 
teaching experience; the sort of problems they faced 
during their internship period, and the suitable solutions 
for their problems. All interviews were conducted with 
the students and recorded and transcribed for analysis.  

In addition to participants’ interviews, the 
researcher conducted several classroom observations of 
the interns to better describe the elements that 
surrounded them and the way these elements shaped 
their teaching. According to Bogdan and Biklen (1998), 
participant observation consists of an in-depth and 
intensive observation of the activities, people and 
physical aspects of the situation being studied. The third 
method of data collection was an artifact analysis of 
personal and institutional documents that belonged to 
the subjects of this research (e.g. course syllabi, 
university rules, school rules,and  student portfolio).  
Data Analysis 

Data collected in this study were categorized using 
the six elements of CHAT (see figures 1 and 2).  All 
data within a category were searched for emergent 
themes that provided provisional answers about the 
relationships among and within the data (Coffey and 
Atkinson, 1996). That process helped in building 
connections among the extracted themes to establish 
relevant relationships and connections (Miles & 
Huberman, 2002).  

The textual materials (i.e., student portfolio) were 
analyzed in the light of the emergent themes. As in any 
qualitative study, rigor is a major factor that shapes data 
analysis. To ensure the rigor of the findings of this 
study, the researcher followed Patton’s (1990) strategy 
of triangulation. Patton (1990) recommends considering 
multiple data sources to support proposed themes. In 
addition, CHAT itself ensures the triangulation of the 
research design by requiring the examination of many 
facets of the broader activity. 

Member checking was another strategy that the 
researcher used to ensure the rigor of his findings 
(Glesne, 1999). To do so, he shared the tentative results 
of his data analysis with three of his colleagues in the 
Department to ensure that the data were analyzed 
correctly. However, since the language of all collected 
data was Arabic, all excerpts used in the following case 
studies were translated into English (Sperber, Devellis, 
& Boehlecke, 1994) with three bilingual faculty 
members from the college of educational sciences at the 
Hashemite University. Furthermore, to confirm that the 
translation process was accurate and reflected the 
meaning that the interviewees meant, each participant 
was given her written case study and feedback was 
considered in correcting any comment from the 
particpants.  
Results 
The Case of Sara 

Sara, the second grade teacher, was a senior 
undergraduate student who was bilingual in both Arabic 
and English. As she mentioned in one of her interviews, 
she chose to enter the primary education program 
herself, where part of her interest to be a teacher 
originated from her belief that teaching is the profession 
of prophets. That belief was clearly stated in one of her 
interviews, she said:  

I entered the primary education program to be a 
successful teacher in the future because I believe that 
teaching is a great career, especially when I think that 
our prophet, was a great teacher for this nation. I feel 
so happy when I give my students new information. (J. 
Sara Interview) 

For that reason, Sara intended to maximize her 
benefit from her internship expeirence. She believed 
that her internship was essential because it gave her a 
chance to practice what she believed in. She indicated: 

My internship experience is very important to me 
since I think I will work as a primary teacher after my 
graduation. I believe that I need to have some 
experience in dealing with various real life issues 
before I enter the profession. (J. Sara Interview) 

Those beliefs played an important role in shaping 
Sara’s teaching. Throughout her internship course, Sara 
seemed very excited to make her students love science 
for the sake of helping them realize their future dreams. 
She argued: 

I want to make my students love their school and 
particularly science because if they loved their school 
they will be creative and realize their dreams in the 
future. (J. Sara Interview) 

To acheive such goal, Sara employed a learning 
cycle strategy that was explained to her by her academic 
supervisor at the beginning of the internship course. 
Furthermore, she used a role playing to make science 
more “tangible” to her students, which was obvious in 
her teaching practices.  

However, employing the learning cycle strategy 
inside the classroom was a challenge for Sara as her 
students were accustomed to learning through 
traditional teaching strategies. Sara’s challenges had 
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several roots; one of these roots was her cooperative 
teacher’s discomfort with using learning cycle as a 
teaching strategy in the classroom.  

My cooperative teacher was a big obstacle on 
my way to teach through learning cycle… she did not 
only disliked my use of the strategy, but also she 
discouraged me from bringing some teaching 
materials and doing some teaching activities inside 
the classroom. (J. Sara Interview) 

The rejection of Sara’s cooperative teacher did not 
only discourage Sara from conducting inquiry teaching 
activities, but also tried to impose her teaching beliefs 
and perspectives on Sara by saying “students need a 
tough teacher who enforces memorizing the information 
regardless of whether they understood the content or 
not”. Sara mentioned:  

My teacher tried to convince me that students 
need only to memorize the information and write them 
down on their exams… it does not matter whether they 
understood the information or not… I can give them 
the information at the beginning of the class and use 
the rest to correct their assignments. (J. Sara 
Interview) 

In addition to that discourgment, Sara experienced 
another serious discouragement from her cooperative 
school’s principal, who was supposed to give the 
school’s score for Sara at the end of the internship 
course. Sara mentioned: 

Unfortunately my school’s principal did not 
come to my class or watch my teaching although she 
will give me the final grade at the end of my 
internship. I question, basis on which my principal 
will give me the grade. (J. Sara Interview) 

In addition to these school related 
discouragements, another complaint, related to the 
availability of teaching artifacts in the school, was 
explained by Sara, she mentioned: 

I have difficulty finding some basic teaching 
materials in my school. The books in the library are 
very old, there is also no internet access to bring some 
new teaching ideas to the class. (J. Sara Interview) 

Despite these hurdles, Sara was motivated to teach 
innovatively by employing the strategy of the learning 
cycle inside her classroom. That motivation seemed to 
have multiple sources. One of these sources was the 
encourgement of her academic advisor, who helped her 
solve some of her teaching problems.  

The important source of my excitement to teach 
was my academic advisor, who frequently gave me 
help and support. (J. Sara Interview) 

Another source was the interest of her students’ 
parents, who used to regularly check with Sara about 
their kids. 

The second source of my motivation was the 
regular checking that I got from my students’ parents. 
They usually came to my class and asked me about 
their kids and that was making me so happy and 
excited. (J. Sara Interview) 

A different sort of obstacles that faced Sara during 
her internship period derived from the rules of her 
school and those imposed by university internship 
program itself.  One rule of the cooperative school 

concerned organizing the excused-leave of interns. As 
Sara mentioned, the school did not accept any excuses 
from her to leave in emergency cases. She mentioned: 

The rule of emergency leave at our school was 
really hard. I had serveral emergency conditions that 
required me to leave, but my school adminstator did 
not allow me to do so. (J. Sara Interview) 

Although Sara’s school might be excused for 
conducting such action but accepting interns legitimate 
excuses is essential especially that interns are still 
temporary teachers.  

The other serious problem for Sara was the rules of 
her internship program. Particularly, Sara complained 
about the grades’ distribution in the program. She said: 

I really dislike the distribution of our grades in 
the internship course. I really find it unfair and I 
believe that there is a chance for subjectivity in 
grading our files. (J. Sara Interview) 

Summary 
Lack of support from cooperative school’s 

principal, cooperative school’s rules, and the 
cooperative teacher were the most apparent 
contradictions that faced Sara during her internship 
experience. These contradictions interfered with Sara’s 
implementation of inquiry based teaching methods 
inside her classroom, yet she was, to some extent, 
sucessful in employing those methods with the 
encouragement of her university superviosr. Similar 
contradictions were observed in the case study of 
Angelica. 
The Case of Angelica 

After spending almost one month moving from one 
class to another, Angelica finally became a third grade 
teacher. Angelica is a young lady in her early twenties. 
At first sight, Angelica seems serious, thoughful, and 
highly dedicated. Unlike Sara, I was introduced to 
Angelica on site, when I visited her at school. 

  Similar to Sara’s case, Angelica chose to do her 
Bachelor in primary education because she viewed 
teaching as a good future career. She put forth a clear 
object from her teaching at the beginning of the 
semester. Her object revolved around getting her 
students to love and enjoy nature and be able to connect 
their theoretical knowledge to their life. In one of her 
interviews, she mentioned: 

I want my students to understand their 
surrounding environment. I want them to pay careful 
attention to natural events and phenomena (e.g. 
plants, the moon, and the sun). (S. Angelica Interview) 

To bring that object into reality, Angelica 
percieved her internship experience as a unique 
opportunity to apply what she learned throughout her 
university education. She stated: 

I think that our internship program offers me a 
good opportunity to practice what I learned and it 
really did!  (S. Angelica Interview) 

The analysis of Angelica’s teaching beliefs 
indicates that she believed in employing inquiry based 
teaching inside her classroom, when asked to describe 
her teaching, she mentioned that she mainly employs 
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the learning cycle strategy because it helped her 
students learn and keep their information longer. 
Angelica believed in asking her students certain 
questions to make them better understand their 
surrounding environment. She mentioned: 

 I mainly employ learning cycle in my teaching. 
That is in addition to using discussion and 
questionning approaches to help my students better 
understand science. (S. Angelica Interview) 

Angelica knew about the learning cycle from both 
her university courses and from her internship 
supervisor. She stated: 

I learned about learning cycle from my 
university courses as well as from my internship 
supervisor who explained it to us at the beginning of 
the program. (S. Angelica Interview) 

  
Angelica appeared very confident about her 

teaching. Her confidence grew after she realized her 
success in involving her students in doing science. An 
example of that invovlement was the happiness that her 
students showed during her science classes. When she 
replied to my question whether she found difficulties 
with her students while using the learning cycle, she 
said: 

No, on the contrary, my students loved it. Their 
participation in the classroom was very high. They 
expressed their happiness several times. (S. Angelica 
Interview) 

However, Angelica’s happiness was not unbroken; 
several challenges stood in her way while trying to 
employ the learning cycle strategy. One of these 
challenges was the shortage of the instructional artifacts 
in the school, which forced her to bring all her teaching 
artifacts from outside the school. She complained: 

The materials that I use in my teaching differ 
from class to class. I need various types of instuctional 
materials to pursue my teaching the way I like. The 
problem is I don’t find all these materials at school. I 
have to bring them with me from home which is far 
away from the school.  (S. Angelica Interview) 

Another serious challenge for Angelica was the 
conflict in dividing the teaching responsibilites with her 
cooperative teacher. While most perceive that internship 
teachers are supposed to take off most of the original 
cooperative teacher’s responsibilites, others emphasize 
that internship teachers are still practicing and can not 
handle the classroom issues by themeselves. In 
Angelica’s case, however, her cooperative teacher was 
overlapping Angelica’s teaching and in some cases 
postpones the assignments that Angelica assigns to her 
students for the sake of doing other assignments, 
possibly signifying unhappiness with Angelica’s work. 
Angelica mentioned: 

There is no collaboration or coordination 
between us. For example, if I assigned an assignment 
for my students, my teacher postpones it until I came 
back to school, which may result in confusing the 
students. (S. Angelica Interview) 

Despite these problems, Angelica continued to be 
a strong advocate of the learning cycle strategy. Her 

persistence in using that strategy was obvious 
throughout the semester. That motivation originated, in 
part, from the parents of her students. Angelica 
mentioned: 

The happiness and encourgment of my students’ 
parents is a big motivation for me. Many parents 
thanked me form making their kids love science. They 
really do care. (S. Angelica Interview) 
Summary 

The shortage of instructional materials and the 
conflict in dividing the teaching responsibilites with the 
cooperative teacher were the most noticeable 
contradictions that faced Angelica during implementing 
inquiry based teaching methods. Although Angleica 
experienced tough obstacles, she was successful in 
employing the learning cycle, the strategy that Angelica 
believed was right to use in order to teach science 
meaningfully in her teaching. The following case study 
of Jameleh addresses similar obstacles that require 
urgent solutions. 
The Case of Jameleh 

Jameleh is a good example of a person who loves 
to learn. Her personal characteristics attract others’ 
respect and appreciation. Those characteristics, 
however, have greatly helped Jameleh attract her 
students’ attention during her science classes.  

In addition, becoming a real educator was 
Jameleh’s ultimate goal. From Jameleh’s perspective, 
real educators are those who do not only teach or pass 
valid information to their students, but also offer advice 
on unacademic issues such as communicating with 
others, being honest, and other personal ethics.   

What I plan to be in the future is a real educator 
for my students. In addition to giving them 
information, I want them to be good people who have 
ethics. (F. Jameleh Interview) 

Form Jameleh’s perspective, one component of 
being a good educator was to concentrate on both theory 
and practice. Jameleh believed that teachers who 
emphasize only the theoretical facet of teaching are not 
sucessful teachers. 

The problem is to focus only on the theoritical 
aspect of teaching. I believe that good teachers should 
have both theory and practice at the same time. (F. 
Jameleh Interview) 

Perhaps, Jameleh developed her teaching beliefs 
from her past experience when herself was  a student. 
As she mentioned in one of her interviews, she did not 
like science or even learning science when she was 
young. However, that negative experience encouraged 
her to reverse her negative feelings into positive ones 
and make her students love science through the use of 
both theory and experiments. She mentioned: 

 The ultimate goal of my science teaching is to 
make my students enjoy learnig it; personally, I did 
not like it during my pre-university education but I 
began to appreciate it during my university life. That 
was not my fault, but it was my teachers’ fault. (F. 
Jameleh Interview) 



Qablan 

٢٧٧  

Jameleh found that using learning cycle helped her 
in accomplishing her goals. She stated: 

I think that using the learning cycle strategy 
helped me making my science teaching more 
interesting. I loved learning science through this 
strategy because it makes science very interesting. (F. 
Jameleh Interview) 

Indeed, accomplishing Jameleh’s goals was not an 
easy feat. As she mentioned, she encountered various 
obstacles while teaching through the learning cycle. One 
of these challenges was the rejection of her cooperative 
teacher to use such new teaching strategy. Jameleh said: 

The rejection of my cooperative teacher to use 
learning cycle inside her classroom was one of the 
obstacles I faced. My cooperative teacher rejects any 
new teaching strategy although my students loved my 
way of teaching. (F. Jameleh Interview)  

Another serious problem for Jameleh was the lack 
of sufficent teaching materials. She mentioned: 

Teaching materials are not available in my 
school. Even if some are available, they don’t allow us 
to use them. Therefore, I bring my own teaching 
materials from home. (F. Jameleh Interview) 

A third obstacle that Jameleh faced in her teaching 
originated from the rules of the internship program 
itself. According to Jameleh, the relatively short time 
that she spent at school was not sufficient to track her 
students’ progress. That challenge became tougher 
because her cooperative teacher was not interested in 
using that strategy, which resulted in confusing 
students. Jameleh mentioned: 

I spend less time than I need at school. I only 
come on Mondays and Wednesdays. My cooperative 
teacher does not teach by learning cycle, which may 
confuse the students. (F. Jameleh Interview) 

Summary 
In addition to the cooperative teacher’s refusal to 

implement inquiry based teaching strategy, the lack of 
sufficient teaching materials and the rules of the 
internship program itself constituted significant 
obstacles in Jameleh’s teaching. These obstacles 
prevented Jameleh from fully implementing inquiry 
based teaching methods in her teaching, a problem 
which faced the other participants in this study. 
Discussion 

The examination of the aformentioned case studies 
reveals that these interns do share a common set of 
obstacles in their internship course (see figure 3). As 
suggested in the results, neither intern in this study was 
successful in achieving her object of implementing 
inquiry based teaching in her classroom. Their 
instruction was altered due to the various contradictions 
that they faced during their internship period. The 
attainment of their original object of implementing 
inquiry based teaching would require transformation in 
their context. The analysis of the contradictions in their 
systems is an important step in allowing for such 
transformation. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 3: Interns’ Activity Triangle that Depicts the Various Contradictions in their System. 
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The three interns at the heart of this study 

encountered serious contradictions in their internship 
activity. As shown in Figure 3, all participants 
experienced similar sets of contradictions: 
contradictions between rules and (object and subject), 
between community and (object and subject), and 
between instrument and (object and subject), where the 
discouragement of the cooperative teachers of these 
interns was the toughest contradiction they experienced 
throughout the semester.  

Despite that discouragement, all interns continued 
to teach science through inquiry with the support of 
their university internship supervisor. This is not 
surprising as the continuous reformulation of the object 
is a normal response to the imbalances and 
contradictions that the subject sees in the system 
(Engeström & Miettinen, 1999; Kärkkäinen, 1999). If 
these contradictions are not addressed through some 
means of transformation, then the system may become 
non-expansive and lead to the reproduction of the status 
quo (teaching through traditional strategies). That 
expansive cycle that all particpants demonstrated was 
supported by their strong beliefs in using inquiry based 
teaching strategies.  

According to CHAT’s literature, in any activity 
system, subjects can respond to the contradictions in 
their systems by either changing the elements of their 
systems that produce the contradictions or 
accommodating the contradictions and changing or 
reformulating their object to make it more attainable. 
The subjects in this study challenged their 
contradictions and continued to employ inquiry based 
teaching strategies in their classrooms. Therefore, the 
reformulation of their object resulted in widening or 
expanding the object (Kärkkäinen, 1999), a 
reformulation that Engeström (1987) called expansive 
learning.   

It is important to note that the widening of the 
object of these interns occurred due to two major 
factors, the encouragement of their university internship 
superviosr and their strong belief in employing inquiry 
based teaching strategies that they learned during their 
university education. These two factors, however, could 
be unsustainable in the sense that these interns could 
reach a burnout stage (Haberman, 1991) and stop 
challenging their contradictions if these contradictions 
exceeded their tolerance limit.  

Thus, if we are to move toward helping these and 
other interns to sustainably implement inquiry based 
teaching strategies in their classrooms, resolving the 
contradictions identified in this study appears to be 
crucial (Brickhouse and Kittleson, in press).  

Implications:  Resolving The Contradictions 
The literature indicates that there are several 

constraints that face science interns implementation of 
inquiry based instruction (i.e. learning cycle). The lack 
of administrative and collegial support (Brickhouse & 

Bonder, 1992; Emmer, 1986; Loughra, 1994) was one 
of the most important contradictions that face preservice 
science teachers. This contradiction was indicated by 
the participants of this study as shown in the following 
excerpts.  

I imagined that our school’s principal will 
support us and cheer us up but unfortunately she did 
not support us or even come by our classes all 
semester long. (F. Jameleh Interview) 

Our school principal was not cooperative at all 
and did not even watch my teaching. (J. Sara 
Interview) 

   
Neither my cooperative teacher nor my school’s 

principal was cooperative or encouraging. (S. 
Angelica Interview) 

The value of working in a supportive environment 
was continually noted by these interns as Angelica 
mentioned: 

Considering that I am an intern student and I 
lack sufficent teaching experience, I need a 
cooperative teacher who has a good teaching 
experience and whose able to aid me in diagnosing my 
mistakes and correcting them. (S. Angelica Interview) 

 Interns and new teachers’ need for support is well 
documented in literature on teacher attrition (Gold, 
1996). Interns and new teachers need continued 
mentoring and support in the field as they begin to 
experience and reflect on what it means to teach in 
inquiry-based learning environments (Jacobsen & Lock, 
2004; Jacobsen, Clifford & Friesen, 2004).  

Interns need various types of support in managing 
the classroom, mastering content knowledge, and 
implemening inquiry-based teaching methods (Black, 
2004; Windschitl, 2002). In the case of this study, the 
participants received little support in all these areas, and 
particularly, they lacked any type of support to 
implement inquiry oriented teaching methods, their 
prospective teaching object.  

In addition, the lack of logestic support (e.g. 
teaching material, and lab equipment) was another 
serious obstacle that faced these interns. The current 
case studies support the ideas presented by Haberman 
(1991); and Teel, Debruin-Parecki, and Covington 
(1998) that intern teachers have tremendous constraints 
that challenge their ability to implement pedagogy of 
any kind, including inquiry pedagogy. The specific 
constraints identified in this study were: 
• Inadequate space, equipment, and outdated 

instructional materials. 
• Inadequate prep time to plan and reflect on a new 

program.  
• Limited instructional freedom and/or lack of 

administrative support. 
According to Haberman (1991), if these constraints 

are prevalent, they can result in predictably difficult 
student behaviors and resulting teacher burnout. He 
indicates: 
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The classroom atmosphere created by constant 
teacher direction and student compliance seethes with 
passive resentment that sometimes bubbles up into 
overt resistance. Teachers burn out because of the 
emotional and physical energy that they must expend 
to maintain their authority every hour of every day 
(p.291).  

In addition to these prevalent constraints, the 
teaching mission of participants of this study was 
further complicated when their cooperative teachers 
discouraged them from implementing inquiry teaching 
methods and adopt, instead, the traditional teaching 
methods or what Haberman (1991) called the pedagogy 
of poverty.  

This pedagogy of poverty, brought about 
cooperative teachers of these interns, is characterized by 
teacher-controlled activities such as giving information, 
tests, directions, and grades; monitoring seat work; 
settling disputes; and reviewing tests and homework. 
This pedagogy also includes a set of beliefs, such as 
“teachers are in charge and responsible'' that often run 
counter to those that support inquiry science and those 
that motivate these individuals to become teachers in the 
first place. Haberman (1991) argued that the pedagogy-
of-poverty teaching practices are so common in urban 
classrooms that “a teacher in an urban school of the 
1990s who did not engage in these basic acts as the 
primary means of instruction would be regarded as 
deviant''.(P291) 

Perhaps a possible explanation of why these 
cooperative teachers tried to perpetuate their pedagogy 
of poverty to their interns is their adherence to what 
they learned about teaching and learning. That 
explanation becomes more plausible when considering 
that these teachers graduated 20 years ago and have 
spent several years in teaching without having 
continuous professional development during their years 
of work. These factors might increase their resistance to 
change and maintain their pedagogy of poverty.    

Although there are certainly many obstacles, there 
are intern students like those in this study, who are 
fairly successful in bringing some inquiry practices into 
the classroom. A possible explanation of that success is 
their strong belief in the merit of using such progressive 
teaching strategy.  

In discussing the influence of teachers’ beliefs on 
their inquiry practices, Keys and Bryan (2001) call for 
research on inquiry-based science teaching that focuses 
on teacher beliefs about inquiry, teachers’ knowledge 
base for implementing inquiry, and teacher-designed 
inquiry based instruction. Participants in this study gave 
us the opportunity to examine how prospective teachers 
can successfully challenge their obstacles and bring 
inquiry practices into their science classrooms. 
However, collegial and adminstrative support are 
precursors of such success. 

Creating a list of recommendations is a much 
simpler task than finding ways to implement them. 
Also, recommendations for individual teachers seem 

much more likely to occur than those recommendations 
whose target is the structure of the academy. However, 
as the teacher education literature is careful to point out 
(Cuban 1990; Woodbury & Gess-Newsome, 2002), 
change in teachers without accompanying structural 
changes is doomed to long-term failure. Implementation 
of the above mentioned recommendation can help 
Jordanian universities better serve their community by 
calling attention to the need for supporting preservice 
teachers with the needed support to make their transition 
to the real work life easier and smoother. 
Summary 

This study has provided evidence that internship 
period is a stressful experience for preservice teachers. 
That critical stage for any new teacher should be made 
easy with the help and support of all members involved 
in the internship program (academic supervisors, school 
principals, and cooperative teachers). Systematic 
support for fostering inquiry including principal and 
collegiate support is crucial for those teachers to ease 
their mission in implementing inquiry-based teaching 
strategies.  

The literature of science education shows that 
beginning teachers should be provided with the required 
support to encourage them to use inquiry teaching 
methods in their teaching and turn them from adopting 
the pedagogy of poverty for the sake of transforming the 
way science is taught in our schools.  
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Abstract: The main goal of this qualitative study was to 
explore perceptions and opinions of a group of in-service 
teachers to derive barriers to effective information technology 
integration in Jordanian schools. Based on the grounded 
theory analysis of relevant data obtained from open-ended 
face-to-face interviews with sixty-one exemplary information 
technology using teachers in basic and secondary schools, six 
categories of barriers were identified: (1) serious shortage of 
computers and related information technology equipment in 
schools,(2) lack of efficiency of information technology 
teacher training programs, (3) Students' inadequate 
information technology basic skills, (4) insufficient time for 
teachers to prepare for information technology curricular 
integration,(5) lack of access to computers available in 
schools, and (6) scarcity of locally produced good quality 
instructional software. Discussions of such barriers were 
provided, and concluding reflections and recommendations 
were made. (Keywords: Information Technology, Teacher 
Training, Instructional Software). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction 

Computer applications are witnessed in practically 
all sectors of the modern society; computer related 
technologies are increasingly becoming part of almost 
everyone’s life, including house management, 
workplaces, businesses, schooling, communications and 
leisure activities. Almost all Man’s transactions involve 
some form of computerization. Simply stated, today’s 
people may find it difficult to lead or manage their life 
affairs without computers. The notion that individuals of 
the 21st century must be prepared for the “Computerized 
Society” is commonplace. The utilizations of computer 
technologies in today’s society are so widespread that 
individuals who are still uncomfortable with the 
computer are at a distinct disadvantage. As such, 
individuals as well as institutions scramble to catch up 
with computer generated realities. The world is 
becoming interconnected by an electronic network over 
which ever-increasing varied amounts of information 
flow  at  nearly  the speed  of   light.   Similar  to  other 
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معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في المدارس األردنية آما 

 یراها المعلمون في الميدان
جامعة ، التربية، آلية تيسير الخزاعله وطارق جوارنه

  .، األردنربدإ، اليرموك
 

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن معوقات  :ملخص
األردنية من التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في المدارس 
وقد جمعت  . خالل تحليل تصورات المعلمين في الميدان

المعلومات من خالل إجراء مقابالت مفتوحة مع عينة قصدية  
تكونت من واحد وستين معلما ومعلمة من أفضل مستخدمي 
تكنولوجيا المعلومات في مدارس المرحلتين األساسية 

ذرة المستخدمة وحللت المقابالت وفقا للنظرية المج. والثانوية
وقد  أظهرت نتائج الدراسة أن . في تحليل البيانات النوعية

معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في المدارس 
النقص الحاد ) ١: (األردنية تقع في ست مجموعات رئيسة هي

في أجهزة الحاسوب والتجهيزات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات 
لية برامج تدريب المعلمين في ضعف فعا) ٢(في المدارس، 

قلة امتالك طلبة المدارس ) ٣(مجال تكنولوجيا المعلومات، 
قلة ) ٤(لمهارات وآفايات تكنولوجيا المعلومات األساسية، 

آفاية الوقت الالزم للمعلمين للتخطيط واإلعداد لتوظيف 
صعوبة الوصول الى ) ٥(تكنولوجيا المعلومات في التدريس، 

ت الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في المدارس، األجهزة والمعدا
قلة توافر البرمجيات التعليمية ذات النوعية الجيدة المنتجة ) ٦(

وفي ضوء المعوقات التي أظهرتها نتائج الدراسة، تم . محليا
تكنولوجيا : الكلمات المفتاحية( .تقديم عدة توصيات لمعالجتها

 )تعليميةتدريب المعلمين، البرمجيات ال  المعلومات،
 

 
societal institutions, schools are undergoing profound 
changes as a result of the computer technology surge 
that prompted a call for change in the educational 
system (Jonassen, 1996; Wales, 1995). 

As such, educational systems worldwide are 
moving rapidly toward a future when computers will be 
the major delivery system in education for almost all 
subject matters in all grade levels (Cope & Ward, 2002). 
Indeed, no other technological devices have borne such 
implications for the instructional process more than the 
computer. The changes brought about and those about 
to occur in education as a result of computers will affect 
all of us in one way or another. It seems that a future 
with computers as the dominant delivery mode of 
instruction is inevitable. Heralding the major role of 
computers in education, the famous computer educator 
pioneer, Alfred Bork (1985), puts it succinctly as 
follows in his extravagant conclusions about the role of 
computers in education: 

 It appears likely that computer will soon be more 
important in our educational process than books, and, 
indeed may entirely replace the book medium for many 
purposes.(P.5) 
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Along the same lines, the famous scholar educator, 
Herbert Simon (1982), states that: 

Nobody really needs convincing these days that the 
computer is an innovation of more than ordinary 
magnitude, a one-in-several-centuries innovation and 
not a one-in-a century innovation or one of these instant 
revolutions that are announced every day in the papers 
or on television. (P. 37) 

Such a state of affairs spurred bodies responsible 
for educating the youngsters to reconsider the 
curriculum of elementary and secondary schooling for 
the purpose of preparing students for the “computerized 
society.” Similar to educational systems worldwide, the 
Ministry of Education (MoE) in Jordan has recently 
culminated its schools’ computerization projects with a 
curriculum reform movement steered by major 
initiatives of investment in information technology for 
the purposes of increasing learning opportunities, 
assisting students to learn efficiently and effectively, 
and coming to terms with the knowledge economy 
reality characterizing information production-based 
societies ( Ajlouni , 2005 ). 

Computers in sizeable numbers are introduced to 
Jordanian schools, even in a time of monumental 
financial problems. More and more schools are getting 
wired. Millions of US dollars are invested each year in 
order to equip schools with computer related 
technologies, and to provide for training sessions of all 
school personnel including teachers, principals, and 
student councilors to utilize computers in their daily 
instructional and administrative activities respectively 
(MoE, 2003). 

Intensified efforts to secure a safe ride in the 
computer technology bandwagon are made by the MoE 
after realizing that old standards of quality and 
competence described by Peters (1995) are no longer 
adequate. As today’s talk is mainly about global 
economy, the educated population of any nation is 
increasingly becoming the most important infrastructure 
of such economy. As such, in its transformation towards 
knowledge economy, the MoE places an unprecedented 
emphasis on maximizing the intellectual skills of young 
generations to create that infrastructure of knowledge 
workers. In the last five years or so, the government of 
Jordan had become preoccupied with major reforms in 
the educational system. Such reforms centered around 
structuring the educational system to maintain lifelong 
learning, accessing and using computer related 
technologies to achieve effective instruction, 
maintaining that the educational system provides 
instructional activities responsive to the economy, and 
creating quality instructional experiences and 
environments. 

Also, in this context, the Educational Reform for 
Knowledge Economy (ERfKE) project which started in 
2003 focused mainly on reorienting education policy 
objectives and strategies as well as transforming 
educational programs and practices to ensure relevance 

of educational experiences provided to the knowledge 
economy (MoE, 2004). 

Increasingly, the MoE in-service teachers are 
taking part in training programs for the purpose of 
arming themselves with computer skills deemed 
necessary to carry out their daily administrative and 
instructional activities. Examples of such training 
programs include the International Computer Driving 
License (ICDL), the Intel as an instructional program 
for the future, the “World links”, and the Eduwave 
project in Education. According to the MoE’s 2005 
yearbook, it was reported that 21000 teachers had 
obtained the ICDL; 15200 teachers had been trained on 
computer courses Intel 1 and 30 teachers had been 
trained on Intel 2; 1000 teachers were being trained on 
“Worldlinks”, and 120 teachers were given a 40-hour 
training on “Eduwave Module.” Empowering Jordan’s 
individual citizens to employ information technologies 
successfully in their daily life activities is the landmark 
of the “knowledge economy society.” Consequently, the 
government of Jordan is striving to reach such society 
through major investment in its educational system 
expected to play a significant multidimensional role in 
preparing youngsters for that society (MoE, 2005). 
 
Rationale and purpose of the study 

In Jordan as well as  elsewhere, information 
technologies are invading schools at a fairly 
phenomenal speed. Computer technologies are being 
provided to schools; plans are set to employ these 
technologies in teaching-learning activities and to train 
teachers to utilize computer technologies productively. 
This is done so with the hope that computer 
technologies will solve all long outstanding educational 
problems and, in turn, lead to a better educational 
system. 

Computerization in Jordanian schools had a fairly 
long history indeed. Since 1984 when the MoE 
launched its first experience with computers in schools 
(Hawkridge, Jaworski & McMahon, 1990), too much 
talk had been said about the state of information 
technology integration in Jordan’s educational system. 
The present researchers believe that a discrepancy exists 
between what is said about computers in Jordanian 
schools and what is actually done with them. Repeated 
remarks made by a number of school teachers 
throughout informal encounters indicated that 
computers were in some cases kept in locked storage 
rooms. In other instances, some teachers maintained that 
a number of computers available in schools are never 
enough to the increasingly large numbers of students, 
and that their exploitation for actual instructional 
activities in computer labs was still minimal. And in 
many cases of direct involvement with computers, 
students spent most of their time playing games.  

 School teachers worldwide have very often been 
viewed as the main backbone of the educational 
structure and are expected to lead the educational 
change. Educational systems are indeed undergoing a 
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transformation process due to the integration of 
information technologies in schools. Teachers’ 
viewpoints, perceptions, and experiences in this regard 
are usually underestimated or less recognized. This lack 
of recognition of teachers’ perceptions or 
understandings with regards to schools computerization 
process is usually based upon the assumption that 
teachers have no major say in this concern, and are 
expected to handle the instructional applications of 
information technologies successfully. However, when 
incorporating information technologies in schools, 
teachers’ appropriate perceptions of them should be 
considered. It is the belief of the current researchers that 
technology can be utilized successfully in the classroom 
if views, experiences and perceptions of school teachers 
are considered.  

The desirability of learning with computer related 
technologies should not be taken for granted. Successful 
utilization of information technology in schools 
demands that individual teachers identify relevant 
and/or proper information technology applications to 
match the curriculum from a pedagogical perspective 
rather than from a technological perspective. Teachers’ 
clear understandings of the functions computers may 
perform in classrooms can inform their practice and 
place computerization projects in the right direction. 

Indeed, it is clearly evident that large expenditures 
and great efforts are being made by the MoE in Jordan 
to transform investments in information technology into 
a successfully productive experience in education. A 
great deal of the MoE theoretical reports portrays such 
experience as a rewarding one. Theoretical reports as 
reviewed by the present researchers are by no means a 
conclusive proof of successfully fruitful investment of 
school computerization projects. As university 
professors of "educational technology" and "vocational 
education" teaching introductory computers in 
education courses for the last five years or so, the 
current researchers had frustrating experiences with 
large numbers of first year university students enrolled 
in such courses. Through repeated observations of those 
students in computer labs, the researchers noted that in 
many cases students lacked the basic computer literacy 
skills and competencies. Hence, information technology 
implementation in Jordanian schools may not be as 
portrayed.  

For certain, incomplete or unrewarding investment 
in school computerization projects does not come from 
in and out of itself. There may be some inhibiting 
factors accompanying the process of school 
computerization that hinder or limit the effective 
information technology integration in Jordanian schools. 
To put things in perspective, the researchers feel that 
Jordanian schools have not risen fully to the information 
technology in education challenge. Great efforts are still 
needed to manage issues influencing in one way or 
another the information technology integration in  
Jordanian schools. Believing that schools' reform should 
start from within, the present researchers herald that 

exploring the perceptions of in-service teachers about 
information technology applications in schools helps 
pinpoint such issues associated with barriers to effective 
information technology integration in  Jordanian 
schools. 
 
Significance of the Study     

This explorative study is carried out particularly 
because of the almost absence of available in-depth 
scholarly investigations that dig into the underneath 
facts of the actual reality of information technology 
applications in Jordanian schools. The sound value of 
this exploration stems from its attempt to find out 
whether the technoromantic tendency manifested by the 
MoE efforts towards investments in information 
technology for instructional purposes is justified. 
Furthermore, the value of this study relies on the fact 
that, based on analysis of the data obtained from the 
interviewed teachers, the researchers hope to derive the 
major inhibiting factors encountering the 
computerization process in Jordanian schools, and, 
consequently, to offer some recommendations that may 
be helpful in directing information technology school 
integration projects. This explorative inquiry is, 
therefore, needed to shed light on actual in contrast to 
presumed outcomes of information technology uses in  
Jordanian schools. 
 
Research Objective 

This study aims to explore barriers to effective 
information technology integration in Jordanian schools 
as perceived by in-service exemplary information 
technology skilled teachers. In so doing, this study 
intends to address the following research question: 

What are the most problematic issues or concerns 
viewed by teachers as inhibiting factors of fruitful 
information technology integration in  Jordanian 
schools? 
 
Review of the Related Literature 

In view of the paucity of locally-based in-depth 
explorations of what school teachers really believe 
and/or perceive of the actual reality of information 
technology applications in Jordanian school settings, the 
researchers have tried to describe some investigations of 
relatively similar issues. What follows is a summary of 
the related literature. 

Qualitative research findings stressed the need to 
motivate teachers in general and ones with negative 
attitudes towards school computerization to effectively 
use computer related technologies in their instructional 
practices (Fullan, 1993; Simsek, 2005). Findings of such 
studies also stressed that bodies responsible for 
educational staff development be aware of teachers’ 
continuous training needs, and provide for them any 
technical support needed (Ellsworth, 1994; Mulqueen, 
2001; Ruthven et al., 2005). Teachers’ viewpoints 
highlighted in those studies revealed that a major 
challenge facing teachers was not only access to 
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information technology resources, but also the provision 
of relevant and supportive training in schools. 

Computer related technologies have great potential 
to education. They can assist teachers to adapt to their 
new instructional roles as organizers and facilitators of 
instruction (Al-Far, 2002; Altawalbeh, 2003; Fulton, 
1997). As teachers are increasingly realizing the 
potential of electronic learning innovations (Jamison, 
2001), schools are continually required to be concerned 
with information technology professional development 
for teachers including up-to-date and continuous 
training sessions in schools. A positive change in the 
faculty members’ perceptions was noted due to taking 
part in the activities of the professional development 
project which aimed at preparing the teaching staff for a 
technologically oriented future (Hunbain, 2003). In 
order that teachers be prepared to meet the challenges of 
the new millennium, in-service teachers must be 
provided with effective professional development 
(Garet et al., 2001). 

It seems that the issue of eagerness and ability of 
school teachers to integrate information technologies 
into their teaching practices is heavily dependent on the 
professional development activities they participate in. 
As Schofield (1995) and Sherwood (1993) reported, it 
was clear that one of the everlasting barriers to the 
productive integration of information technologies in 
teaching was perceived to be the professional 
development in-service teachers receive. 

Reiterating the relevance of teachers’ professional 
development to the question of effective information 
technology integration into teaching and learning, it 
seems crystal clear that a well-defined program for 
teachers’ professional development is critical to 
information technology success in actual classroom 
practices (McDougall & Squires, 1997) and (Mumtaz, 
2000). 

Another important issue of direct relevance to 
information technology incorporation in classroom 
situations is that of time availability. Significance of 
such an issue was repeatedly emphasized in the body of 
literature concerned with school computerization 
processes. In his study of teachers’ complaints of little 
time to use the internet, Trotter (2001) asserted that 
most teachers were convinced that information 
technologies were major contributors to the betterment 
of overall instructional quality; however, teachers 
expressed shortage of time to make the most of it. 

Significance of information technology in 
education is dramatic. As far back as the early eighties, 
Meighan and Reid (1982) pointed that the ever changing 
developments in educational practices were such that 
education as they knew it could be destroyed. 
Information technologies have major implications for 
the underlying fundamental principles of education 
itself. School teachers need no convincing evidence that 
information technologies can make all kinds of 
information readily available. However, as reported by 
Baker (1995), teachers demanded that an ample time be 

made available to them in order to absorb the very 
frequent changes brought about to schools because of 
information technology integration. 

Schooling institutions are increasingly getting more 
serious about strategic planning for effective integration 
of information technology in teaching and learning 
activities. Initiatives for school computerization are 
proposed in times when technological advancements 
occur on an almost daily basis. It seems that the present 
and the future are sometimes difficult to distinguish. As 
computer technologies are certainly here to stay, in his 
analysis of teachers’ needs for new competencies to use 
educational multimedia, Witfelt (2000) maintained that 
acquisition of computer technology competencies 
demanded careful planning as well as providing enough 
time for teachers to absorb frequent changes in 
technological advancements. In this context, Alvin 
Toffler’s argument is worth noting. In his book entitled 
Future Shock, Toffler (1970) mentioned that human 
beings have been recognized as very adaptable to 
change creatures, but warned that their ability to absorb 
frequent changes was not indefinite. Changes in 
information technologies are very frequent. Teachers 
find it very difficult to keep pace with these changes. 
Such a state of affairs enforces primal consideration of 
the teachers’ need for enough time to absorb fast 
changes in information technologies. 

As computer related technologies play increasingly 
important roles in education, issues of teachers’ easy 
access to computers become more and more important. 
In his exploration of teachers’ understandings of the 
nature and purpose of information technology in 
primary schools, Loveless (2003) reported that teachers’ 
access to information technology resources greatly 
affected their teaching expectations and, in turn, 
enhanced the educational achievement of their students. 
Loveless also emphasized the direct relationship 
between primary teachers’ perceptions and their school 
pedagogical practices. 

Unequal access to computers is still a critical issue 
related to computer use in the schooling system. This 
unequal access to computers is often called the digital 
divide (Freedman, 2003). Freedman describes this 
digital divide as “the difference between those who have 
computers and high-tech gadgets in general and those 
who do not.” Educational ramifications growing out of 
the unequal access to computers may widen the division 
between the have and have-nots.  Being aware of 
problems associated with unequal access to computers, 
teachers can be more sensitive to individual needs of 
students in this regard, and probably help them get 
access to computers after school hours (Sharp, 2005). 

The provision of basic level of information 
technology hardware and software coupled with 
continued information technology teacher training 
makes an issue that is widely recognized (O’Mahony, 
2003). In order to get confident use of information 
technology in schools, O’Mahony asserts that teachers’ 
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ability must go hand-in-hand with easy access to 
information technology resources. 

Within the same context, Altawalbeh (1997) 
maintains that, in general, Jordanian teachers held 
positive attitudes towards the utilization of computers in 
instruction. However, Altawalbeh asserts that computers 
in schools are not fully utilized because of teachers’ 
lack of training to use them. Even when computer 
related training programs are available to teachers, 
Tarletonk (2001) points to the inefficiency of such 
programs as teacher training usually takes place after 
school hours when teachers are almost exhausted. 

In a comprehensive survey of teachers’ information 
technology skills and attitudes, conducted by the 
Australian Department of Education and Children’s 
Services, results showed that the main factors impacting 
teachers’ instructional utilization of information 
technology were: access to computers, professional 
development opportunities, teachers’ confidence levels 
and good examples of how best to apply information 
technology in classroom settings (Travers, 2004). 
 
Method 
Participants 

Participants of the study included sixty-one basic 
and secondary male and female school teachers who 
teach different school subjects. Their experiences in 
terms of teaching years ranged between five and 
seventeen. Technically speaking, researchers of this 
study believed that such participating school teachers 
could be described as having exemplary information 
technology skills and as being among the potentially 
best information technology users. All of these 
participating teachers were armed with either ICDL or 
ICDL and Intel accreditations. They were purposefully 
selected from students enrolled in three sections on the 
“production and utilization of instructional media” 
course, and two sections on “educational computing” 
graduate course offered during the first and second 
semesters of the academic year 2004/2005. The 
participants are described in Table 1. 

 
Table 1: The description of the participants  

Teachers Basic 
Grades 

Secondary 
Grades 

Total 

Numbers 39 22 61 
Experience 5-13 years 6-17  

Female 15 11 26 
Male 26 9 35 
  

Data Collection Instrument 
In this explorative study, the qualitative research 

method was employed to find out the most problematic 
issues or concerns viewed by teachers as barriers to 
productive information technology integration in 
Jordanian schools. To examine the research question, 
the researchers conducted in-depth open-ended face-to-
face interviews with the study participants. The 
researchers believed that employing the interviewing 

technique was more suitable for explorative studies as it 
gave the researchers freedom to probe more deeply and 
to extend the responses of the study participants (Cohen, 
Mannion and Morrison, 2000). 

The interviews were conducted to explore deeply 
the participating teachers’ views and perceptions about 
the information technology integration in Jordanian 
schools. The participants were assured of the 
confidentiality of their responses that would only be 
used for research purposes. As such, the teachers were 
asked to express freely and honestly their views, 
concerns and perceptions with regards to the 
information technology integration in Jordanian schools. 
With the participating teachers’ permission, the 
interviews were tape-recorded. The teachers were asked 
to respond to a set of questions that made the interview 
schedule (See Appendix 1). 
 
Data Analysis 

The tape-recorded interviews were transcribed for 
analysis. To ensure reliability of the transcripts, the 
researchers gave them back to the interviewees for 
feedback. All interviewees ascertained that transcripts 
were consistent with their views, concerns or 
understandings. None of the interviewees was 
dissatisfied with what she/he had said. 

To ensure the content validity of the interview 
questions, the researchers did their best to prepare the 
questions carefully, state them as clearly as possible, 
remain neutral throughout the interviewing process, and 
conduct the interviews in the most convenient 
circumstances possible. The form and content of the 
interview questions were also validated by expert 
opinions. Such procedures were in line with the 
guidelines provided by Patton (2002) concerning the 
qualitative data analysis which worked well for Al-
Barakat and Al-Karasneh (2005) in their qualitative 
research. 

As applied in other qualitative studies, transcripts 
were coded in a systemic manner using open-coding 
procedures (Miles & Huberman, 1994). Responses of 
the interviewees were examined thoroughly and deeply. 
A deep analysis of such responses enabled the 
researchers to identify the general patterns or themes of 
the participating teachers’ views, concerns and 
perceptions concerning information technology 
integration in Jordanian schools. Such general patterns 
of thoughts expressed by interviewed teachers had 
direct relevance to the purpose of the study. Viewed as 
such, and after scrutinizing consideration of thematic 
issues emerged, it was possible to group them into six 
main categories that were used as bases for the 
interpretation of issues perceived by teachers as barriers 
to effective information technology integration in 
Jordanian schools. Frequencies and percentages of such 
issues were provided (See Appendix 2). 
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Findings and Discussion 
This explorative study reports on interviews with 

(61) information technology oriented teachers. The deep 
analysis of data obtained from such interviews revealed 
that the participating teachers’ views, concerns and 
perceptions, interpreted as barriers to information 
technology integration in  Jordanian schools, were 
categorized into six main barriers. Based on a thorough 
analysis of the perceptions voiced by the respondents, 
the researchers found out the following barriers : 
∗ Serious shortage of computers and related 

information technology equipment at schools. 
∗ Lack of efficiency of information technology 

teacher training programs. 
∗ Students' inadequate information technology basic 

skills. 
∗ Insufficient time for teachers to prepare for 

information technology curricular integration. 
∗ Lack of access to computers available in schools. 
∗ Paucity of locally produced good quality 

instructional software. 
Elaboration on each of the listed categories is 

presented below: 
1. Serious shortage of computers and related 

information technology equipment at schools 
The vast majority of the participants reported that 

computers available in schools were never enough to 
ever-increasing numbers of students. Comments made 
by many participants in this regard included the 
following: 

Computers available in schools are not sufficient at 
all; numbers of computers located in schools’ computer 
labs are not proportionate with numbers of students in 
classes; in many cases not all computers located in 
computer labs are functioning. 

Related to lack of computers in Jordanian schools, 
many participants reported that: 

Schools have poorly based information technology 
infrastructure including cabling systems, networking 
and well-furnished computer labs. 

The responses given above show that, generally 
speaking, Jordanian schools suffer serious shortage of 
computers and related information technology 
equipment. Fifty-seven out of 61 respondents (93%) 
ascertained such findings. The ever-increasing numbers 
of students in schools demand more computers and 
related information technology equipment. Of course, 
the present researchers as well as the study participating 
teachers realize that some private or public schools like 
the “Discovery Schools” have the latest versions of 
high-tech information and communications 
technologies. They are also fully aware of the limited 
financial resources of the MoE to provide for the 
building of rich information technology infrastructure 
and the purchasing of computers for all Jordanian 
schools to make them similar to the example of the “ 
Discovery Schools” ( Yousef , 2006 ) .  

Without going into further details in this regard, the 
researchers assert that what concerns them is the 
availability of enough and proper information 
technology equipment in all of the schools rather than in 
some of them. 

This finding about shortage of computers in the 
schooling system is echoed by Jawarneh and El-Hersh 
(2005) who maintained that lack of computers was 
perceived to be a major barrier to effective integration 
of information technologies in a teacher education 
program. 
2. Lack of efficiency of information technology 

teacher training programs 
The participants reported that information 

technology teacher training activities, usually provided 
in the form of after school workshops, were not 
productive. Examples of statements showing the 
respondents’ dissatisfaction with the information 
technology teacher training workshops include the 
following: 

Information technology teacher training workshops 
are held after a long school day when teachers are 
almost exhausted; information technology teacher 
training sessions organized by educational directorates 
are offered in very short time; most of the information 
technology teacher training activities are condensed; in 
many instances information technology teacher training 
courses are supervised by nonqualified trainers; in 
many cases the theoretical part of the information 
technology teacher training programs is more than the 
practical one; follow up training for continuous teacher 
professional development is rare. 

Undoubtedly, such statements voiced by 49 out of 
61 (80%) respondents clearly pointed to either the 
inefficiency of the information technology teacher 
training and professional development programs, or at 
least to the inadequacy of such programs for preparing 
teachers to effectively integrate information 
technologies in their instructional practices as 
emphasized by many researchers (Ellsworth, 1994; 
Fullan, 1993; Hunbain, 2003; Simsek 2005; Tarletonk, 
2001). In those studies, researchers maintained that the 
question of providing for information technology 
teachers’ continuous training or professional 
development was viewed to be critical to the successful 
integration of information technology in actual 
classroom practices. 

Indeed, preparing school teachers for the 
information age is not simply a process of information 
technology integration in schools. It is a process of 
innovation, adaptation and willingness for change 
(Fullan, 1993). Phenomenal growth in information 
technologies has placed significant pressure on 
Jordanian teachers to change their teaching practices 
and adopt the use of newly emerging technologies 
(Ajlouni, 2004). In Jordan’s educational system, the 
emergence of "knowledge economy" has multiplied the 
demands from schools to incorporate information 
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technology within a broader framework of educational 
reforms. 

The effectiveness of information technologies 
orchestrated by the computer is not guaranteed by their 
mere presence in schools. Higgins, Moseley and Tse 
(2001) maintained that teachers who viewed computer 
use as an integral constituent of an instructional plan 
tend to use computers more likely. As such, in order that 
Jordanian teachers integrate information technologies in 
their instructional practices effectively, they need to 
view computers less as “add-on” and more as an 
integral component of their teaching plans. Continuous 
experimentation and hard work are needed by school 
personnel, particularly teachers, to achieve the utmost 
effectiveness of computer applications in the classroom 
(Harlow, 1984; Galanouli, Murphy and Gardner, 2004). 
In their investigation of teachers’ perceptions of the 
effectiveness of information technology, Galanouli et 
al., (2004) asserted that assessment of both information 
technology pedagogical effectiveness and efficiency of 
its training programs from the perspective of the in-
service teachers proved to be a valuable approach to 
foster teachers’ positive attitudes towards school 
computerization. 
3. Students' inadequate information technology 

basic skills 
Although this barrier is treated separately, it is 

highly relevant to the preceding one about the  lack of 
efficiency of information technology teacher training 
programs. Not just teachers are the only ones in schools 
who are less technically trained to use information 
technologies in instruction, but students as well as those 
who most of the time get no information technology 
training at all. Overall, the maximum information 
technology training students can get is during two 
weekly computer classes in very crowded computer 
labs. Coupled with lack of home or out of school 
computer use, students' inadequate information 
technology basic skills in schools represents a really 
serious barrier to the effective information technology 
integration in Jordanian schools. 

A large number of the study respondents, 47 out of 
61 (77%), reported that, overall, the Jordanian school 
students were still not information technology oriented. 
Repeated messages expressed by many interviewees 
showed that:  

Thousands of Jordanian school students still lack 
the basic computer literacy skills; many school students 
still can not handle the keyboarding skills easily; using 
the keyboard to do word processing represents a 
frustrating experience for them; many school students 
spend most of their computer home time playing action 
games. 

More examples of responses perceived as 
inhibiting factors leading to students' inadequacy of 
information technology skills include the following: 

Due to computer maintenance problems, computer 
classes are taught in regular classrooms rather than 
computer labs; for different reasons- technical, 

administrative, or else, computer classes are sometimes 
taught theoretically rather than practically; the need for 
basic or introductory courses to train students on how 
to use computers continues to stand as a main priority. 

Such statements coincide with the findings 
presented by Jawarneh and El-Hersh (2005) who 
maintained that even university students needed training 
in basic computer technical skills including word 
processing. The level of support provided to teachers 
and, consequently, students to use information 
technology in education effectively will directly affect 
the quality of its educational impact. Educational 
institutions that only invest in hardware and software 
but not in training  teachers and students make a serious 
mistake. Jankowski (1996) maintained that similar to 
teachers, students like computer technologies and want 
to use them but need help to do so. Naturally, help in the 
form of one shot training session after school day is 
hardly the answer to students' inadequate information 
technology basic skills and competencies. Rather, the 
identified needs of the students regarding information 
technology use must be addressed, and training to help 
students obtain necessary information technology using 
skills must be personalized, school-based, and flexibly 
scheduled.         
4. Insufficient time for teachers to prepare for 

information technology curricular integration 
Developments in information technologies are 

characterized as frequent and ever-changing. Such a 
state of affairs demands careful planning by all those 
who are concerned with the information technology 
integration in education. Teachers have always been 
looked upon as the vanguard of the educational change. 
Viewed as such, many researchers have maintained that 
the process of information technology integration in 
education necessitates that teachers be provided with 
enough time to absorb frequent changes in technological 
advancements (Baker, 1995; Witfelt, 2000). 

The data analysis of the participants’ responses 
showed that 45 out of 61 (74%) were convinced that the 
Jordanian school teachers did not have sufficient time to 
prepare for information technology integration in 
instruction. A repeated comment made by many 
respondents was as follows: 

Teachers spend most of their scarce out of class 
time performing routine school tasks; grading papers, 
staff meetings, watching students during recess time, 
supervising students’ extra curricular activities … etc. 

Similarly, another comment made it clear that 
Jordanian school teachers had no time to prepare for full 
integration of information technology in actual 
instructional activities. Many of the respondents 
expressed this point succinctly: 

Overall, the Jordanian school teachers suffer from 
the existing heavy workload imposed on them; they 
simply do not have time to think of something else. 

Elaborating on the preceding notions,  one of the 
respondents stated that: 
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 I think that computerization has taken place in 
schools very quickly. Surely, what comes quickly can 
not be comprehended easily; teachers in schools want to 
learn and make use of technological innovations 
including computers, but they need time to prepare for 
productive implementation of such ever-changing 
technological innovations in instruction. 

These statements were in harmony with the 
findings of Trotter (2001) who asserted, in his study of 
teachers’ complaints of little time to use the Internet, 
that teachers reported shortage of time to be prepared 
for full utilization of information technology in 
instruction. 
5. Lack of access to computers available in schools 

The question of access to information technologies 
by individuals concerned with the educational process is 
greatly associated with their integration in schools. This 
is emphasized by Loveless (2003) and Travers (2004) 
who reported that teachers’ access to information 
technologies was viewed as one of the main factors 
impacting teachers’ educational expectations. Such 
researchers also pointed out that unequal access to 
computers due to home and out of school computer use 
by teachers and students greatly impacted schools’ 
information technology integration. 

In this explorative study, 39 out of 61 respondents 
(64%) viewed lack of access to computers by teachers 
and students alike as a significant barrier to their 
effective integration in Jordanian schools. 
Interpretations presented by the respondents during the 
interviews for this lack of access to computers focused 
on the unavailability of enough computers in computer 
labs and lack of home or out of school use of computers. 
A number of repeated comments that displayed those 
interpretations included the following: 

Not all teachers have home access to computers; 
not all students have personal computers; computers 
available in computer labs are not enough; crowded 
numbers of students in computer lessons; not all 
available computers in computer labs are always 
working. 

Strikingly, bizarre notions were hinted to by a 
number of interviewees. In simple terms, some 
respondents stated that: 

Computers in schools are sometimes not used; they 
are kept in locked rooms and access to them by students 
and teachers is not that easy; in some cases requests 
made by school staff other than the computer teacher 
are denied by the school principals. 

The respondents attributed those unhelpful 
procedures in the process of school computerization to 
the school principals’ worry that computers may get 
damaged. As school principals are the ones who usually 
sign the equipment delivery documents, they want to 
keep  computers and related equipment intact. 

This strange attitudinal barrier displayed by some 
school principals does not contribute at all to the 
effective information technology school integration. It is 
not in harmony with the calls made repeatedly to 

provide school staff with all forms of support including 
easy access to computers (Freedman, 2003; O’Mahony, 
2003). Of particular interest in this regard is the notion 
of O’Mahony who put forward the following equation 
to get the information technology formula right: 

access + ability = confident use 
Simply speaking, O’Mahony (2003) asserts that 

information technology ability of school staff must go 
hand-in-hand with their easy access to information 
technology resources, consequently, leading to 
confident use of such resources. 
6. Paucity of locally produced good quality 

computer-based instructional software 
The lack of sufficient teacher preparation for using 

computers goes hand-in-hand with the lack of good 
quality computer-based instructional software as two 
major problems in today’s schools (Mumtaz, 2000). 
Lack of sophistication in software manufacturing led to 
serious errors in programs. Alfred Bork, the famous 
computer educator, reported that in spite of assurances 
from computer vendors, very little good quality 
computer-based instructional software was available in 
US schools, and much of it was poor (Bork, 1985). 
Surprisingly, after twenty years, Sharp (2005) reported 
similar notions. She maintained that similar to hardware 
manufacturers, software developers sometimes rush out 
their new products while they are still unfinished, 
untested, and with flaws to keep up with marketplace 
commercial competition. She summarized the most 
commonly recognized reasons for poor quality 
computer-based software as greedy manufacturers, 
technical incompetence, lack of incorporating 
instructional design principles, and lack of teachers’ and 
educators' involvement in the process of software 
development. 

Interestingly, upon a thoughtful analysis of 
repeated comments voiced by interviewees concerning 
paucity of locally produced good quality computer-
based instructional software in Jordanian schools, the 
current researchers noted that arguments made by both 
Bork and Sharp were echoed by many respondents. 
Examples of such comments were as follows: 

Locally produced instructional software for all 
school subjects are not available; available 
instructional software is of poor quality, Overall, the 
Jordanian school teachers still lack competencies 
needed to produce good instructional software; only 
recently that school teachers are becoming members of 
instructional software design teams. 

Naturally, the notions presented above by Bork and 
Sharp about the lack of good quality computer-based 
instructional software in the US schools were not meant 
to be convincing evidence to the same problem existing 
in Jordanian schools. The US and Jordan have different 
educational systems. Each system has its own particular 
problems. Reasons for problems encountered by each 
system are different; however, similar problems may be 
encountered by different educational systems. 
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Although some respondents viewed the scarcity of 
locally produced good quality computer-based 
instructional software as number one barrier in 
Jordanian schools, overall frequent responses repeated 
in the interviews concerning this issue indicated that 38 
out of 61 respondents (62%) perceived it as a major 
barrier to the effective information technology 
integration in Jordanian schools. The fact that reporting 
it in this study as last among the most frequent 
perceived barriers to the effective information 
technology integration in Jordanian schools does not 
necessarily mean placing it as least important. 

The cardinal role of the computer should focus on 
organizing and representing knowledge to provide the 
learner with easy access and control, rather than trying 
to create a model of the learner and seeking to guide his 
course of action through it in a mechanically fixed set of 
procedures. The type of software needed to achieve 
such a cardinal role of the computer is hypertext where 
the learner, through this high-level software, interacts 
with knowledge in an explorative rather than 
prescriptive approach. This inherently multi-user 
software enables the learners to explore a variety of 
suggested tracks through the instructional material, or to 
create new pathways for themselves and others to 
follow by forging new hyperlinks (Sharp, 2005). 

This high-level software is still hard to locate in 
schools. As such, the current researchers strongly 
believe that until such a multi-media capability of 
hypertext is widely utilized, the software concern will 
stand for long time to come as an inhibiting factor of 
effective information technology integration in  
Jordanian schools. 

Software for actual pedagogical purposes was 
viewed by the respondents of the present study to be 
lagging behind software for word processing, typing, 
computer literacy, power point presentations, gaming 
and spreadsheets. It is the belief of the current 
researchers that the knowledge and advancements in 
information technology hardware are futile if teachers 
do not play the role of innovators of locally produced 
computer-based instructional software. Based on the 
finding of the study in this regard, good quality locally 
produced instructional software is not available. Such 
notion was echoed by Ajlouni (2004).  Software for 
instructional purposes seems to be controlled by 
commercial sources outside the educational sector. 
Therefore, most Jordanian teachers will rely on 
prepackaged ready-made software purchased from 
manufacturing firms whose main interest may be 
financial profit, and not necessarily educational merit. 
 
Conclusions and Recommendations 

It is obvious that a tremendous growth has been 
made in the field of computer related technologies in  
Jordanian schools. Computer technology is increasingly 
becoming an important constituent of today’s Jordanian 
educational institutions. The number of computers 
purchased by the MoE may be second to those in the 

business sector. The current researchers recognize that 
the MoE and all parties concerned with the nurture and 
education of our youngsters are doing their best to equip 
schools with information technologies to meet the needs 
of students in the information age. However, a close 
look at the current state of information technologies in  
Jordanian schools shows that the full potential of their 
uses is yet to be realized. Within the context of the 
present study’s findings which displayed a host of major 
barriers to effective information technology integration 
in Jordanian schools, the actual fulfillment of the 
“knowledge economy” project will not happen as long 
as these barriers are not managed. 

The too fast approach towards the integration of 
information technologies in education may yield too 
little gain. As computers are with us to stay, the current 
researchers believe that their effective integration in 
Jordanian schools entails a slowly but surely approach 
rather than the other way around. 

The appeal of the computer can be traced in part to 
its inherent pedagogical strengths. In general, 
participating teachers in this study expressed confidence 
handling information technologies, but exhibited lack of 
ability to use information technologies for actual 
pedagogical purposes. Moreover, many teachers 
displayed in their responses lack of insight into the 
possibilities for effective information technology 
integration in education. Overall, the available evidence 
obtained from the data analyzed provides support for 
our speculation that the use of information technologies 
for actual pedagogical applications in Jordan’s schools 
is limited. As such, the researchers believe that the talk 
about the influence of information technologies on 
Jordan’s educational system may be based on 
theoretical presumptions, and that a long way to go is 
still a head before reaping the actual benefits of 
effective information technology integration in  
Jordanian schools. 

Based on the findings of the study, the following 
key recommendations could be made: 
- As the future is more important than the present and as 

the computer is going to be a major delivery mode 
of instruction, careful planning for managing 
barriers to effective information technology 
integration in the Jordanian schools is critical for 
the sake of moving their applications forward into 
a more sophisticated stage. As such, the Jordanian 
MoE computerization efforts should focus on 
maximizing provision of schools with enough and 
appropriate information technology infrastructure, 
continued professional development and training of 
teachers and other school personnel to utilize 
computers related technologies in instruction, and 
cooperation with private sector technology 
corporations to produce instructional software that 
fits  computerized school subjects and helps to 
accomplish their instructional objectives. 

- The MoE should build regular evaluation points to 
assess the productivity of the information 
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technology projects in authentic educational 
applications.  

- The MoE should appoint full-time technical support 
staff in schools to help teachers and students in the 
employment of information technology in their 
teaching-learning practices. 

- The MoE should lessen the weekly teaching load of 
teachers to provide them with extra time needed for 
careful planning and preparation of information 
technology based instruction.  

- A wider research project should be carried out across 
the country to provide a more comprehensive 
picture of the information technology integration 
efforts in all of the Jordanian schools. Any 
coherent national plan for the future of information 
technology integration in  Jordanian schools should 
capitalize on such research. 
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Appendix 1 
Interview Schedule 
1. What do you think of the integration of the 

information and communications technology in  
Jordanian schools? 

2. What do you think are the most common 
information technology applications in  Jordanian 
schools? 

3. Who gets the greater benefits of the information 
technologies used in  Jordanian schools? 

4. To what extent are the information technologies 
used in actual teaching – learning situations in  
Jordanian schools? 

5. Do you think that today’s Jordanian schools can 
survive without information technologies? 

6. With the integration of the computer in teaching 
your subject specialty, did you have to make any 
changes to curriculum planning and 
implementation? If yes, was it easy to make such 
changes? 

7. In your opinion, what does the process of 
information technology integration in instruction 
demand? 

8. Do you think teachers and students can use 
computers available in  Jordanian schools 
whenever they want? 

9. Do you think school leaders collaborate with 
and/or encourage all teachers and students to use 
computers available in  Jordanian schools? If no, 
why? 

10. What do you think of the effectiveness of teachers’ 
professional development programs in  Jordanian 
schools? 

11. In your view, to what extent are Jordanian schools 
supplied with information technology hardware 
and information technology related software? 

12. What do you think of teachers’ ability to design, 
develop and locally produce computer-based 
instructional software? 
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13. Do you think that Jordanian teachers can teach 
with information technologies effectively?  If  no,  
why? 

14. Do you think that students in Jordanian schools can 
learn with or from information technologies 
effectively? If no, why? 

 

15. What else can you say about the information 
technology integration in  Jordanian schools? 

 
 
 
 
 

Appendix 2 
Barriers to effective information technology integration in  Jordanian schools as perceived by in-service teachers* 

Barriers Frequency Percentage 
1. Shortage of computers and related information technology 

equipment at schools 57 93% 

2. Lack of efficiency of information technology teacher training 
programs 49 80% 

3. Students' inadequate information technology basic skills 47 77% 
4. Insufficiency of time for teachers to prepare for information 

technology curricular integration 45 74% 

5. Lack of access to computers available in schools 39 64% 
6. Paucity of locally produced good quality instructional software 38 62% 

* Total number of in-service teachers interviewed is 61. 
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Abstract: This study investigated the effectiveness of a 
training program on changing School Counselors' Attitudes 
towards Students with Special Educational Needs in Al-Karak 
District and the factors effecting their attitudes. Thirty school 
counselor volunteers were selected and assigned randomly 
into two groups; experimental and control. An experimental 
design was used, where the experimental group was exposed 
to six sessions. The Jordanian adaptation of the Attitudes 
towards Disabled Persons Scale (ATDP) was administrated to 
both groups as pre- and post-test exposure conditions. Results 
of t-test revealed no significant difference between the two 
groups on the pre-exposure measure. The results indicated 
that there was a significant difference in the counselors' 
attitudes towards the students with special needs as a result of 
exposure to training sessions. Also, there were significant 
differences in the counselor's attitudes  due to their gender 
and previous experience. Female counselors expressed more 
positive attitudes towards students with special educational 
needs than male counselors.   School counselors with previous 
experience with students with special educational needs had 
more positive attitudes towards students with special 
educational needs than those who had no experience. The 
current study, recommends expanding research in this field 
and looking for other related variables. (Keywords: special 
education, counseling, attitudes, school psychology). 
 
Introduction 

During the last decades, great efforts have been 
made in Jordan to improve the attitudes towards 
students with special educational needs. These efforts 
were varied and involved qualifying specialists through 
enlarging the colleges of education programs, 
constructing new special education departments, 
activating the concerned centers and institutions 
services, enacting laws and regulations, and employing 
public awareness programs. 

One of the significant and greatest efforts adopted 
by the Ministry of Education was the inclusion of the 
students with special educational needs (e.g. students 
with hearing impairment, visual and learning difficult-
ies, and those with mild mental retardation) in regular 
schools. Recently the movement of inclusion has 
witnessed a lot of attention by some educators and 
social co-workers since it is increasingly widespread 
throughout the world and obtaining benefits and 
advantages ( Booth & Ainscow, 1998). 
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أثر برنامج تدريبي في تغيير اتجاهات المرشدين نحو الطلبة ذوي 

 الحاجات الخاصة في محافظة الكرك
 

  عماد الزغول و احمد عربيات و  محمد الزيودي
  .، جامعة موتة، الكرك، األردنآلية العلوم التربوية

 
برنامج الكشف عن أثر إلى هدفت هذه الدراسة  :ملخص

ذوي الحاجات  مرشدين نحو الطلبةتدريبي في تغيير اتجاهات ال
تألفت  وقد .في محافظة الكرك والعوامل ألمؤثرة فيها الخاصة

مرشدا ومرشدة تم توزيعهم عشوائيا ) ٣٠(عينة الدراسة من 
وتم تطبيق برنامج إرشادي . إلى مجموعتين تجريبية وضابطة

. جلسات على أفراد المجموعة التجريبية) ٦(مكون من 
تجاهات نحو ذوي الحاجات الخاصة واستخدم مقياس اال

والمعدل للبيئة األردنية على أفراد مجموعتي الدراسة آاختبار 
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة و. قبلي وبعدي

على ) التجريبية والضابطة(إحصائيا بين أداء أفراد المجوعتين 
المقياس حيث آانت اتجاهات المرشدين في المجموعة 

الذين تعرضوا للبرنامج أفضل من اتجاهات المرشدين و يبيةالتجر
 باإلضافة  إلي ذلك . الذين لم يتعرضوا لمثل هذا البرنامج

أشارت النتائج  إلى أن اتجاهات المرشدات اإلناث آانت أفضل 
منها لدى الذآور وآذلك آانت اتجاهات المرشدين ذوي الخبرة 

ع المرشدين مع ذوي الحاجات الخاصة أآثر ايجابية مقارنة م
تمت مناقشة النتائج وتقديم  وبعد ذلك .الذين ليس لديهم خبرة
التربية الخاصة، : الكلمات المفتاحية. (التوصيات المناسبة

  )المدرسياإلرشاد، االتجاهات، علم النفس 
 

Despite these efforts, the inclusion movement is 
facing many obstacles and difficulties. Many of 
educational professionals ( e.g. teachers, head teachers, 
counselors, and decision makers) still have negative 
attitudes towards students with special needs. They 
think that dealing with those students  burdens them 
because they need additional activities and a diversity of 
procedures unlike those of normal students ( Scruggs & 
Mastropiri, 1996). However, some theorists suggest that 
the inclusion in regular schools would be effective only 
if the educational professionals' attitudes towards 
students with special needs are changed ( Al-Qaruti, 
2003; Antonak and Larrivee, 1995; Al-Khateeb, 2002 
and Taylor, Richards, Goldstein and Schilit, 1997).    

Changing laws and providing new opportunities 
and services for students with special educational needs 
cannot be effective unless the attitudes of professionals 
in the educational system who implement the laws and 
provide the services are positive towards those students. 
Like other educational professionals, school counselors 
play an important role in the acceptance of those 
students. Therefore, positive attitudes of the school 
counselors are vital for the achievement of inclusion of 
students with special educational needs. The review of 
literature has revealed that the attitude of school 
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counselors is one of the most important indicators of 
successful inclusion of students with special educational 
needs in regular schools (Booth and Ainscow, 1998; 
Bender, Vail & Scott, 1995 and Al-Qaruti, 2003). 
Abdallah (1998) reported that attitudes formed by 
teachers and counselors and decision makers may affect 
the success or failure of inclusion, which allows and 
encourages the policies, which guarantee the rights of 
students with special needs to be educated in regular 
schools, whereas, negative attitudes will limit the 
opportunities of those students to be educated in regular 
schools. School counselors’ experience with students 
with special education needs has been reported to 
influence their attitudes to inclusion. Roberts and 
Lindsell (1997) indicated that positive contacts and 
interactions with people with special educational needs 
promote school counselors' and teachers' support for 
inclusion; this agrees with the results of other studies 
(Abdallah, 1998; and Forlin, Douglas and Hattie ,1996).  

Staff development has been reported to be a key 
factor to the success of inclusion as well as to positive 
attitudes toward inclusion. Marchesi (1998) and Bender 
et al (1995) reported that the professional training of 
teachers and school counselors was closely related to 
their attitudes towards students with special educational 
needs. Therefore, in order to achieve successful 
inclusion outcomes, teachers and school counselors 
must receive adequate preparation and training. 
Attitudes also are affected by the nature and severity of 
the disabilities. Forlin et al (1996) and Al-Khateeb 
(2002) found that acceptance of inclusion was lower for 
children with an intellectual disability than for children 
with a physical disability. On the other hand, evidence 
indicates that the counselors' attitudes towards students 
with special educational needs are increasingly changed 
as a result of continuously dealing with them, which 
implies that they gain more experience.  

It seemed necessary to carry out a study exploring 
the attitudes of school counselors towards students with 
special educational needs as well as exploring the 
effectiveness of certain techniques to modify these 
attitudes through providing them with information about 
students with special educational  needs.  
Study hypotheses 

The current study aims at investigating the follo-
wing hypotheses: 
1. There would not be significant changes in the 

counselors' attitudes towards students with special 
educational needs due to providing them with 
information about those students.  

2. The effectiveness of providing information would 
not be significantly varied due to the gender of the 
counselor. 

3. There would not be a significant difference in the 
counselors' attitudes towards students with special 
educational needs due to the previous experience.   

 
 
Methods   

Participants 
The sample of the study consisted of (30) 

volunteered counselors ( 18 males, and 12 females). The 
participants were randomly assigned into two groups: 
the experimental group ( 9 males, 6 females) who were 
subjected to the experimental treatment, and the control 
group ( 9 males, 6 females). Ten of the participants had 
previous experience dealing with students with special 
educational needs ranged from 4 to 10 years.  
Study design 

For the purpose of this study, a pre test- post test 
experimental design for an experimental and control 
group was employed. So the experimental group’s 
members subjected to the treatment, which forms the 
independent variable in this study whereas the attitudes 
towards the students of special educational needs is the 
dependent variable.  
Instrument 

To explore the attitudes of the participants towards 
students with special educational needs, the  Jordanian 
version of the Attitudes Towards Disabled Persons 
(ATDP) Scale, (Form O) was used in this study (Yucker 
and Block, 1986). The ATDP-O consists of twenty 
items, each item is measured on 6 Likart alternatives 
ranging from "(+3) ‘I strongly agree to (-3) ‘I strongly 
disagree". The scores range from 0 to120. So the cut 
point is (60), where the higher score reflects positive 
attitudes and the low score reflects negative attitudes 
towards students with special educational needs. The 
personal information was gathered from the participants 
(i.e. gender, age and experience). Before the administra-
tion, the ATDP-O was first translated into Arabic, then 
it was given to 3 specialists in English language to 
evaluate the validity of the translation. Although ( 
Alghazo, Dodeen, and Al garyouti, 2003) have indicated 
that this scale was modified to suit the Jordanian 
environment, the content validity of the instrument  was 
granted by giving it to 4 specialists in counseling and 
special education. According to their suggestions and 
recommendations, some of the items were modified to 
suit the Jordanian environment. After this procedure, 
some of its items were modified to express the attitudes 
towards the inclusion process (e.g. dealing with 
classroom includes some students with special 
educational needs is very enjoyable. It is hard to teach 
students with special educational needs, Students with 
special needs require special procedures and 
techniques….) 

To estimate the reliability of the adopted transla-
tion of the instrument, it was administered to a sample 
of (40) counselors , and a split-half  method was used to 
calculate the internal consistency coefficient, which was 
(0.78), which is acceptable to be adopted in such a 
study.  
Study procedures 

Different procedures and techniques were 
employed with the subjects of the experimental group 
for the purpose of changing their attitudes towards 
students with special educational needs.  
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• The first procedure was the group discussion which 
involves providing written materials for group 
members, showing a movie which contains 
information about people with special educational 
needs and a presentation produced by a person with 
special educational needs. In addition, the 
researcher used group counseling skills in order to 
help the group focus on the key issues.   

• The second procedure was providing the particip-
ants with information presented by a person with 
special educational needs. It has been argued that 
successful implementation of this technique results 
from several factors such as the structure of the 
presentation by a person with special educational 
needs, his/her personality and social characteristics, 
for example, not acting in a stereotypical manner, 
having at least the same education, social and 
occupational status. In this study, information was 
presented by a visually impaired person who had a 
high status within the Arabic Department  at Mutah 
University and was of the same age as the members 
of the group.  

• The third procedure implemented in this study was 
exposing the participants to related media such as 
using a movie about a girl with special educational 
needs. It is argued that viewing films about people 
with special educational needs is associated with 
positive attitudes and films such as Rain man, 
Doha and her motor disability which do much to 
provide accurate information about people with 
special educational needs. In this study, Doha and 
her motor disability was shown since it presents a 
holistic view of the person with special educational 
needs, with all her strengths and weaknesses.   

Training program 
A total of six weekly meeting sessions were held 

with the experimental group and the average length of 
each session was 90 minutes. Brief information about 
each session is presented below. 
First session: The purpose of this session was briefly 
explained to the participants, who were asked to 
introduce themselves to the group, and then what came 
into their minds immediately when they heard the word 
'students with special educational needs'. Here the target 
was to understand the emotional responses of the 
participants. It was not surprising that some of the group 
members tried to give a description of special educatio-
nal needs. However, there were some spontan-eous 
responses as well - e.g. one of the group expressed her 
feelings: "Well, I do not know, it is hard to explain my 
feelings when it comes to disabled people. I feel sad 
towards them".  

Before summarizing the whole session, an informa-
tion sheet which consisted of facts about people with 
special educational needs people was given to the group 
members and they were asked to read the material for 
the next meeting. This meeting, being the first of six, 
was formal. No one knew the others and everyone was 

nervous, thus the main purpose was to create a friendly 
group atmosphere in order to foster members 
confidence in their ability to discuss freely and 
spontaneously.     
Second session: The previous session was summarized, 
and group members were reminded of the information 
sheet that had been circulated to them. Then the group 
members were left to discuss issues concerning students 
with special education needs, and the majority shared 
their personal experiences with students or people with 
special educational needs. Outlining the main issues 
raised throughout the group discussion ended the 
session. 

  
Third session: This session was taken up by showing 
the movie ‘Doha and her motor disability’, the life-story 
of Doha, disabled from birth, who challenged her 
disability.     
Fourth session: The purpose of this session was to 
discuss the reactions and views of the group members 
about the movie. It was assumed that the discussion 
would increase the participants' awareness of different 
perspectives about people with special educational 
needs on account of the fact that movie showed 
reactions of school counselors towards the main 
character of the movie, Doha. 
Fifth session: A colleague of the researcher was invited 
as a speaker with (3) students from Mu’tah University 
to talk about their disability (1 male and 2 female). They 
shared their experience, including their childhood 
difficulties, and especially those experiences that had 
empowered his/her personal growth. The aim of this 
session was to emphasize the importance of acceptance 
and support from others. 
Sixth session: The main theme of this last session was 
to evaluate the previous sessions and to complete the 
previous weeks’ discussion on the participants’ interpre-
tations and feelings about the presentation by a person 
with special educational needs and also the movie. 
Almost all participants made comments about the fifth 
sessions and linked their arguments with their personal 
experiences in their own schools. A common issue rais-
ed by each member was that the resources provided for 
students with special educational needs, and to school 
counselors, were far from sufficient. The need for pre- 
and in-service training for educational professi-onals 
was another issue that was emphasized. 

At the end of the sixth session, the Jordanian 
adaptation of the ATDP-O (Yucker and Black, 1986) 
was administrated as a post-test to both groups.  

At the end of the post-test, participants were 
informed about the direct purpose of training, that is 
measurement of their attitudes towards students with 
special educational needs, and if training  sessions had 
an impact on attitudes of those who participated in the 
training sessions compared to the attitudes of those who 
did not. The procedures of this study conducted by the 
researchers during the first semester of the academic 
year 2005/2006 at  Mu’tah University.  
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Results  
To examine the first hypothesis of the study, the 

analysis of variance (2x2) was used and the results of 
this analysis were summarized in table 1. The results 
revealed that there was a significant difference (p<0.05) 
between the attitudes of both the control and 
experimental groups at  post- test, also there was a 
significant difference (p<.05) in the attitudes of the 
experimental group between their performance on both 
the pre- and post- tests. Table 1 presents the results of 
this analysis. 
Table (1) : Results of analysis of variance 
Source of 
variance 

Sum of Squares    d.f     Mean of Squares    F Ratio 

Between groups 240.66                2            120.33            9.55* 
Within groups 676.82              28            24.17      
Total 917.48              30 
* p <.05 

Table (2) demonstrates the means, standard 
deviations and the level of significance  for the means of 
the pre- and post-test scores of the groups. 
Table (2): Means, standard deviations and the level of 
significance of the pre- and post- test scores 

 Pre- test Post- test  sig 
Experimental group 
  M 
  SD 

 
69.13 
12.66 

 
88.47 
11.25 

 
P < .05 

Control group           
M 
SD 

 
70.67 
14.93 

 
71.72 
16.87 

 
P >.05 

Table (2) shows that the mean of the experimental 
group on the post test was  (88.47) with standard 
deviation (11.25); meanwhile it was (71.72) for the 
control group with standard deviation (16.87) . 

Regarding the second hypothesis, the results of t-
test indicated that there was a significant difference 
(p<.05) between the means of  the attitudes of the male 
participants of the experimental group on the post test 
and that for the female participants. The means for 
males was (66.92) with standard  deviation (15,01), 
whereas it was (71.39) with standard deviation ( 13.11 ) 
for females.  

Concerning the third hypothesis, which investigat-
ed the effect of previous experience, the results of t-test 
indicated a significant difference (p<.05) in the counsel-
ors' attitudes towards the students with special 
educational needs due to the previous experience. The 
mean of the attitudes of the experienced counselors was 
(75.8) with standard deviation (16.15), whereas, it was 
(64.18) with standard deviation (11.19 ) for counselors 
without previous experience. 
Discussion 

The results of the study emphasized the importance 
of providing information about students with special 
educational needs in changing the counselors' attitudes 
towards those students. The results indicated that there 
were significant differences between the counselors' 
attitudes towards students with special educational 
needs. The participants in the experimental group, 
showed more positive attitudes as a result of exposure to 
training sessions, which implies that providing 

information about those students helps in changing the 
counselors' attitudes toward them. The results of this 
study supports the findings of Roberts and Lindsell's 
(1997) study that suggested providing appropriate 
information about students with special educational 
needs as well as positive contact with them improve 
people's outlook to those students. They also agreed 
with the results of Bender et al (1995) who also reported 
that exposing counselors to training sessions would be 
effective in changing their attitudes toward students 
with special educational needs. The common thought 
among Jordanian people and professionals is that 
students with special educational needs are insane, 
helpless, and in need of extra and special care. 
Consequently, they do not prefer to deal with them. It 
seems that giving information about students with 
special educational needs helped in changing the school 
counselors' thoughts and beliefs about the students with 
special educational needs (Roberts and Lindsell, 1997). 

In this regard, many findings indicated that 
exposure to training sessions that involved information 
about students with special educational needs was 
effective in changing the counselors' attitudes (e.g. 
Norwhich, 1994). Using media exposure techniques 
alone or in combination with other techniques resulted 
in a positive attitude change ( Eichinger, Raizzo and 
Sirotnik, 1992). Regarding the effectiveness of the 
technique of using presentations by  a person with 
special educational needs on the counselors' attitudes, 
the results of studies were inconsistent. Some 
researchers argued that the effectiveness of this 
technique depends on the personal, demographic, and 
social characteristics of the presenter (Eichinger et al, 
1992), and they suggested that the effect of a 
presentation will be effective only if it is used along 
with other techniques. Generally, the results of this 
study emphasized the effectiveness of combining 
training techniques in changing the counselors' attitudes 
towards the students with special educational needs. 

The results of the study revealed that there was a 
significant difference between the participants' attitudes 
of the experimental group due to their gender. Female 
counselors expressed positive attitudes towards students 
with special educational needs more than males. The 
results are consistent with other studies findings 
(Yucker & Black, 1986; Smadi and Sartawi, 1998). This 
result might be attributed to the woman's traditional role 
of motherhood. Women in general are more sensitive 
than men; they are more likely to be affected by the 
presentations and other techniques in training sessions 
than men, which therefore affected positively their 
attitudes towards students with special educational 
needs. Evidence indicated that females are more socially 
mature than males. They are superior in social and 
communication skills ( Mcilveen and Gross, 2002).  

Regarding the effects of the previous experience, 
the results of this study showed that there were 
significant differences between counselors' attitudes 
towards students with special educational needs due to 
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previous experience, although all counselors in the 
experimental group expressed more positive attitudes at 
the post test. The attitudes of the counselors who had 
previous experiences were better than those counselors 
who had not had previous experience, so, this result 
supports by the findings of other studies (Smadi and 
Sartawi., 1998; Al-khateeb, 2002). It seems that 
working with students with special educational needs 
helps in obtaining knowledge about those people, which 
in turn corrects their ideas and thoughts. The results 
suggested that working with this type of students 
develop the counselors' skills and abilities to deal with 
them. Although the findings of this study assert the 
importance of previous experience in improving the 
counselors' attitudes towards students with special 
educational needs, reviewing the literature indicates that 
there are different perspectives on this issue. Some 
professionals argue that the attitudes of professionals 
may not be favorable towards people with special 
educational needs, due to their unrealistic optimism 
about people with special educational needs. Thus, it is 
argued that initial optimistic attitudes based on lack of 
knowledge and personal experience may become more 
negative, depending on the quality and intensity of such 
experience and the reality base of the initial beliefs and 
attitudes (Abdallah, 1998; Roberts and Lindsell, 1997; 
and Al-Khatteb, 2002).  

finally, it is argued that work experience with 
people with special educational needs leads to positive 
attitude formation (Schroth, Moorman and Fullwood, 
1997). School counselors’ expectations appear to be 
related to attitudes and, in this context, the significant 
positive effect of working experience with students with 
special educational needs on the school counselors’ 
attitudes towards such students may indicate that those 
who had significantly positive attitudes towards students 
with special educational needs also had more realistic 
expectations of them. That is to say, they were probably 
knowledgeable about the circumstances of each of the 
students with special educational needs with whom they 
worked and were conscious of what they are expected to 
do. Another reason may be attributed to the availability 
of adequate support services to those school counselors 
while working with special educational needs students; 
they may have had support from other related 
professionals while working with this population. As a 
conclusion, this study was performed in Al-Karak 
district for the easiness of reaching the sample there. So 
it is results would be valid for this sample and other 
related samples. As well as the results subjected to the 
procedures and it's instruments.   

The subjects of this study have been school 
counselors. However, attitudes towards students with 
special educational needs are created by society as a 
whole. Therefore further studies should be conducted 
with other specific groups and/or with community. 
Social mainstreaming being one of the main targets of 
the inclusion movement, this kind of research should be 
conducted for students without special educational 

needs in order to promote acceptance of their peers with 
special educational needs.      
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