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  9- 1، 2007، 1، عدد 3 األردنية في العلوم التربوية، مجلد المجلة

1  

أثر استخدام شبكة اإلنرتنت في التحصيل الدراسي لدى طلبة 
  املاجستري في مساق التخطيط الرتبوي في جامعة آل البيت

  
  *يحيى الشديفات

  
  

 15/1/2007 تاريخ قبوله     13/8/2006 تاريخ تسلم البحث

هــدفت هــذه الدراســة إلــى استقــصاء أثــر اســتخدام اإلنترنــت فــي تحــصيل     :ملخــص
وتكّونت عينة الدراسة من جميـع      . يط التربوي في جامعة آل البيت     طلبة مساق التخط  

ــت فــي الفــصل           ــي جامعــة آل البي ــي مــساق التخطــيط التربــوي ف ــة المــسجلين ف الطلب
 ،طالبــا وطالبــة ) 59( م، وعــددهم 2006 / 2005الدراســي الثــاني للعــام الدراســي    

دام الطريقـة   طالبة في المجموعـة الـضابطة درسـوا باسـتخ         ) 14(طالبا و   ) 15(منهم  
طالبـة فـي المجموعـة التجريبيـة درسـوا باسـتخدام            ) 12(طالبا و   ) 18(التقليدية، و   

وتــم إعطــاء أفــراد مجمــوعتي الدراســة اختبــارًا تحــصيليًا مــن نــوع     . شــبكة اإلنترنــت
 ،االختيار من متعدد، وتم التأكد من صدق االختبار بعرضه على عدد من المحكمـين     

). KR-20(ار وفـــق معادلـــة كيـــودر ريتـــشاردوسون   وتـــم التأكـــد مـــن ثبـــات االختبـــ    
وجد فرق دال إحـصائيا فـي تحـصيل الطلبـة            - :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية    

ال يوجـــد فـــرق دال - .يعـــزى إلـــى طريقـــة التـــدريس، ولـــصالح المجموعـــة التجريبيـــة 
ــة   -. إحــصائيا فــي تحــصيل الطلبــة يعــزى إلــى جــنس المــتعلم     ال يوجــد أثــر ذو دالل

 .وجنس المـتعلم  بين طريقة التدريس ة يعزى إلى التفاعلية في تحصيل الطلب   إحصائ
الكلمـــات .(هـــاوقـــد خلـــصت الدراســـة الـــى العديـــد مـــن التوصـــيات فـــي ضـــوء نتائج  

  ). شبكة اإلنترنت، والتحصيل، وطلبة الماجستير، والتخطيط التربوي:المفتاحية

  

  

  
  

  
والثورة يمتاز العصر الحاضر بأنه عصر المعلومات : المقدمة

التكنولوجية الهائلة، بما وفرتها من تقنيات ووسائل تعليمية متنوعة 
مثل الحاسوب وشبكة اإلنترنت، وتعد هذه الشبكة أداة مهمة في 
عصر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وهي وسيلة للتواصل 

سقوط :  منها ويتسم هذا العصر بسمات عديدة.وتبادل المعلومات
تدفق الهائل للمعلومات، ال والزمانية بين الدول، والحواجز المكانية

وإتاحة مصادر المعلومات المختلفة، والتواصل بين كل المستويات، 
وتوافر االتصال المستمر والدائم، وعدم احتكار وسائل وشبكات 

عبد (االتصال، وسهولة وبساطة استخدام اإلجهزة اإللكترونية 
   .)2003المنعم، 
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Abstract: This study aimed at investigating the effect of using the 
Internet on the achievement of the M.A. students in educational 
planning in Al- al Bayt University. The sample of the study consisted 
of all the students in the educational planning course in Al-al Bayt 
University in the academic year 2005 / 2006. consisted of (59) 
students. The control group consisted of (15) male and (14) female 
students who were taught by using traditional method while the 
experimental group consisted of (18) male and (12) female students 
who were taught by using the Internet. The researcher used amultiple 
choice achievement test. Its content validity was checked by experts in 
education. Its reliability was checked by using KR-20.The results 
showed that there were statistically significant differences attributed 
to the effect of the teaching method in favor of the experimental 
group.The results also showed that there were no statistically 
significant differences attributed to gender. And there were no 
statistically significant differences attributed to the interaction 
between gender and teaching method. A number of recommendations 
were presented on the basis of the findings of the study. (keywords: 
Internet , Achievement , Master Student , Educational Planning). 

  
  

ولقـــد تـــسارع االهتمـــام لرفـــع مـــستوى توظيـــف الحاســـوب فـــي  
 بعـد أن تنبـه العـاملون     ،المجال التعليمي لدى مختلف الـنظم التربويـة       

ــرة مــن حيــث         ــا الكبي ــة هــذه األداة وإمكاناته ــى أهمي ــنظم ال فــي تلــك ال
 وبمـــستوى ربمــا يفـــوق  ،الكفــاءة والقـــدرة علــى أداء مهمـــات عديــدة   

تـــــــي يعرفهـــــــا القطـــــــاع التربـــــــوي  الوســـــــائل واألدوات التعليميـــــــة ال
)Trowbridge and Bybee,1991( .   ومــــن إفــــرازات التقــــدم

التكنولوجي ما هـو ظـاهر فـي حياتنـا اليوميـة مـن التقـدم فـي مجـاالت                    
 ولعل هذه االفـرازات قـد تـدخلت       ،التطبيقات الحاسوبية مثل اإلنترنت   
ــه   ــة  ،فـــي تغييـــر نظـــم التعلـــيم ونماذجـ  فظهـــرت نظـــم ونمـــاذج تعليميـ

 ).2002 ،الجمالن(جديدة 
وفي منتصف التسعينات من القرن الماضي تم اسـتخدام طريقـة           
التعلم عن بعد باستخدام اإلنترنت التي تعد شكال شامال لكـل أشـكال       

 واتخـذت   ،األخيـرة   والتي انتشرت في العقود األربعـة      ،التعليم عن بعد  
ــام طرفـــي العمليـــة         ــات المتاحـــة أمـ ــع تطـــور التقنيـ ــكاال متنوعـــة مـ أشـ

 واســـتخدم اإلنترنـــت كوســـيط تعليمـــي  ، الجامعـــة والطالـــب:ليميـــةالتع
 وقد سـاعدت هـذه التقنيـات الجديـدة بمـا            ).2002 ،العمري(وإتصال

 وســهولة الحــصول والتحــديث واالســتخدام   ،تــوفره مــن مميــزات فنيــة  
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ــافة ــا    ،والتعـــديل واإلضـ ــة جديـــدة يـــصبح بهـ ــة تعليميـ  إلـــى نـــشوء بيئـ
ــي ع     ــتحكم فــــــ ــى الــــــ ــدرة علــــــ ــر قــــــ ــتعلم أكثــــــ ــتعلم المــــــ ــة الــــــ   مليــــــ

)Kaplan , 1997.(   
ولقــد لعــب اإلنترنــت دورا رئيــسيا فــي تغييــر مــسار المؤســسات  

ــع عناصــرها   ــة بجمي ــي عــدة       ،التربوي ــة ف ــق هــذه الخدم  وقــد تــم تطبي
الهــابس  ( منهــا طــرق التــدريس،عناصــر مــن عناصــر العمليــة التعليميــة

األسباب  1995عام  ) Williams( وبين ويليامز    ).2000 ،والكندري
ــا  ا ــة :لرئيــــسه الســــتخدام اإلنترنــــت فــــي التعلــــيم ومنهــ  وســــيلة عمليــ

 وعلـــى ، وتـــساعد علـــى الـــتعلم التعـــاوني ،للحـــصول علـــى المعلومـــات
 دراســة وفــي .التــدريس فــي مــن طريقــه تــوفير أكثــر وعلــى، االتــصال
 تــسعين دراســة راجعــت والتــي ،)Charp, 2000 (لليونــسكو مــسحية

التعلـــيم، تبـــين أن هـــذه مـــن بلـــدان مختلفـــة حـــول دور اإلنترنـــت فـــي  
 تؤثر بشكل إيجابي على دافعية الطلبة نحو التعلم وتزيد          التكنولوجيا
  . وتحسن من مهارات االتصال ومهارات الكتابةالذاتي،من تعلمهم 

وأصبح التعليم عن بعد باسـتخدام اإلنترنـت يأخـذ عـدة أشـكال              
 وكوســــيط للحــــوار، وكوســــيط ، اســــتخدام البريــــد اإللكترونــــي:منهــــا
صول علــــى المعلومات،وكوســــيط فــــي التعلــــيم، وكوســــيلة لعقــــد للحــــ

 , wulf( وكوسيط في البحث والحصول على المعلومات ،االجتماعات
 ويـــستفاد مـــن الخـــدمات التـــي يقـــدمها اإلنترنـــت فـــي معظـــم  ).1996

 إذ بـدأ هـذا االسـتخدام بـين          ،المجاالت بما في ذلك المجـال التربـوي       
 ثـــم ،غـــراض البحـــث العلمـــيأعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــات أل

ــاط اإلنترنــت        ــك الرتب ــة الجامعــات والمــدارس، وذل ــشمل طلب توســع لي
بالمؤســـسات التعليميـــة التـــي أصـــبحت تقـــدم خـــدماتها بتكلفـــة قليلـــة   

   ).Merrill,2002 (لجميع العاملين فيها
 الخــدمات التــي يقــدمها اإلنترنــت   ) م2003الحيلــة عــام  (وبــين 

 ،نظام البريـد االلكترونـي    : لتعليم مثل والتي يمكن توظيفها في مجال ا     
 وخدمـــــة ، وخدمـــــة المجموعـــــات اإلخباريـــــة،ونظـــــام نقـــــل الملفـــــات

 وخدمـة الـشبكة     ، وخدمـة البحـث فـي قـوائم        ، وخدمة البحـث   ،المحادثة
إســماعيل عــام  ( وكــذلك أشــار  .البريديــة  وخدمــة القــوائم ،العنكبوتيــة

 إيجـاد  :ي تتمثـل  إلى أهمية البريد اإللكتروني التعليمية والت  ) م 2001
عالقات إيجابية ودائمة بين المعلم والمتعلم، وإعـادة تـشكيل أسـاليب          

 وتـوفير حـوار مفتـوح بعيـدا     ، ووسـيلة اتـصال بـين البـاحثين     ،االتصال
 كما أنه يساعد علـى زيـادة الوقـت          ،عن جو قاعات الدراسة التقليدي    

المخـــــصص للمناقـــــشات، ومبـــــادرة المتعلمـــــين باالتـــــصال لمناقـــــشة 
ولقد أصبح البريد اإللكتروني أكثر وسـائل       . يا التعليمية الهادفة  القضا

ــة أهميــــة، فأصــــبح مــــن الممكــــن إدارة    االتــــصال الداخليــــة والخارجيــ
ــا باســــتخدام نظــــام البريــــد االلكترونــــي    المعلومــــات فــــي مؤســــسة مــ

  ).2004 ،عيادات(
ومن إيجابيات استخدام اإلنترنت كأداة أساسية في التعلـيم عـن         

 والوصول إلى أكبر عـدد ممكـن مـن    ، في الوقت والمكان المرونة: بعد
 وعدم النظـر الـى ضـرورة تطـابق أجهـزة الحاسـوب وأنظمـة                ،الجمهور

التـــشغيل مـــا بـــين المرســـل والمـــستقبل، وســـرعة تطـــوير البـــرامج،        
 , Bates( وقلــة التكلفــة الماديــة ،وســهولة تطــوير محتــوى المنــاهج

ــاليب التـــي ومـــن. )1995 ــا طليـــستخدم األسـ ــالي   فيهـ ــيم العـ ــة التعلـ بـ

 البريــداســتخدام و ، علــى اإلنترنــتةوافرمتــ اســتخدام كتــب :اإلنترنــت
إعداد صفحة إلكترونية للصف، واستخدامها للبحث عـن        واإللكتروني،  

  .)Dugan et al, 1999 ( بمواضيع المساق المختلفةتتعلقمصادر 
 أهـم مبـررات اسـتخدام      ) م 2003سعادة والسرطاوي عام    (وبين
 والتكلفـة   ،سـرعة وصـول الرسـالة     : لكتروني في التعلـيم وهـي     البريد اإل 

 ، وإلغــاء الحــواجز اإلداريــة والنفــسية،المنخفــضة لإلرســال واالســتقبال
 وإمكانيــة حــصول  ،وإمكانيــة تعمــيم الرســالة الواحــدة ألكثــر مــن جهــة   

 واإلرســـــال ،المـــــستفيد علـــــى الرســـــالة فـــــي الوقـــــت الـــــذي يناســـــبه  
ــة قــصيرة    ــة ربــط الملفــات بالبريــد   ،واالســتقبال فــي مــدة زمني  وإمكاني

  .  وتحديد الوقت المناسب الستقبال الرسائل وقراءتها،االلكتروني
ــٌر وفعــاال فــي جعــل طرائــق التــدريس      ــا دوٌر كبي وإن للتكنولوجي

 سـواء كانـت فـي الـدول     ،فعالة وناجحة ومتنوعة في مؤسسات التعليم   
لبة باالسـتفادة   وستجد نفسها آجال أم عاجال مطا  ،المتقدمة أم النامية  

ــيم       ــة والتعل ــا المــستحدثة فــي مجــال التربي  ،الجمــالن(مــن التكنولوجي
 ومن هنا يأتي دور األنظمـة التعليميـة مـن خـالل مؤسـساتها               .)2000

ــة      ــات التعليميـ ــذليل التقانـ ــبة لتـ ــروف المناسـ ــة الظـ ــي تهيئـ ــة فـ المختلفـ
 وتكثيـــف كميـــات   ،وتطويعهـــا لمـــساعدة المتعلمـــين فـــي إســـتخالص    

المتدفقة وتقـديمها للمـتعلم بأوضـح مـايمكن، وبأسـرع مـا        المعلومات  
 ،الجــابري وآخــرون( وبأقــل تكلفــة ممكنــة ، وبأقــل جهــد ممكــن،يمكــن
شـبكة اإلنترنـت فـي     وتتناول الدراسة الحالية أهمية تطبيق. ) م1996

  .التحصيل الدراسي لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة آل البيت
   مشكلة الدراسة وأسئلتها

أثـر اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت         دد مشكلة الدراسة في معرفة    تتح
علـى تحـصيل طلبـة الماجـستير         في تدريس مساق التخطـيط التربـوي      

  وذلـــك مـــن خـــالل.فـــي جامعـــة آل البيـــت مقارنـــة بالطريقـــة التقليديـــة 
   :اإلجابة عن االسئلة التالية

مــا أثــر اســتخدام شــبكة اإلنترنــت فــي التحــصيل الدراســي لــدى    -
ستير فــي مــساق التخطــيط التربــوي فــي جامعــة آل    طلبــة الماجــ 

 ؟البيت
مـــا أثـــر متغيـــر الجـــنس فـــي التحـــصيل الدراســـي لـــدى طلبـــة          -

الماجــستير فــي مــساق التخطــيط التربــوي فــي جامعــة آل البيــت   
 ؟باستخدام شبكة اإلنترنت

ما أثر التفاعل بين طريقة التدريس والجنس فـي تحـصيل طلبـة              -
 ؟وي في جامعة آل البيتالماجستير في مساق التخطيط الترب

  وأهميتهاهدف الدراسة 
هدفت هذه الدراسة للتعرف علـى أثـر اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت        
فــي تــدريس مــساق التخطــيط التربــوي علــى التحــصيل الدراســي لــدى 

ــة آل البيـــت   ــة الماجـــستير فـــي جامعـ ــر  ،طلبـ ــر متغيـ ــة أثـ  وكـــذلك معرفـ
 والطريقــة ،شــبكة اإلنترنــت(الجــنس والتفاعــل مــا بــين طــرق التــدريس 

وتكمـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة   . والجـــنس علـــى التحـــصيل )التقليديـــة
   :باألمور اآلتية

قــد تبــين أثــر اســتخدام اإلنترنــت فــي التعلــيم مقارنــة بالطريقــة       -
التقليديـــــة فـــــي تحـــــصيل طـــــالب وطالبـــــات مـــــساق التخطـــــيط 

  . التربوي
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ــة        - ــة اســتخدام اإلنترنــت فــي تطــوير العملي قــد تؤكــد علــى أهمي
   .ي مؤسسات التعليم العاليالتعليمية ف

ــدة        - ــدريس جدي ــد فــي تطــوير أســاليب واســتراتيجيات ت قــد تفي
تزيـــد مـــن فاعليـــة تحـــصيل الطلبـــة ممـــا يـــنعكس ايجابيـــا علـــى   

  . العملية التعليمية
قــد تــسهم فــي تــشجيع اســتخدام اإلنترنــت فــي تــدريس المــواد      -

 .المختلفة في مؤسسات التعليم العالي
هيئــة التــدريس فــي مؤســسات   قــد تفيــد مراكــز تطــوير أعــضاء    -

التعلـيم العــالي فـي تــدريب أعـضاء الهيئــة التدريـسية علــى طــرق     
 وذلــك باســتخدام شــبكة اإلنترنــت ممــا    ،واســتراتيجيات جديــدة 

 .يسهم في زيادة فاعلية طرائق التدريس الجامعي
  التعريفات اإلجرائية 

بــين أجهــزة  مــا تــربط   التــيشبكةالــ  هــي تلــك :شــبكة اإلنترنــت    -
 ومن أهـم مميزاتهـا أنهـا تـسمح         ،الدول المختلفة في   يبواسالح

اســتخدامات   ومــن،الــشبكة المعلومــات بــين مــستخدمي  بتبــادل
  .البريدية القوائمو اإللكتروني البريد اإلنترنت شبكة

 الرســائل تبــادل هــو) Electronic Mail (اإللكترونــي البريــد   -
 نترنـت اإل خدمات أكثر من ويعد   ،الحاسوب باستخدام والوثائق

 إذ يستخدم كوسيط بين المدرس والطلبـة مـن جهـة            ،استخدامًا
 ويــتم مــن خاللــه تبــادل الرســائل ،وبــين الطلبــة مــن جهــة أخــرى

ــية     ــادة الدراسـ ــة بالمـ ــات الخاصـ ــائق والملفـ ــى  ،والوثـ ــرد علـ  والـ
  . وكوسيط للتغذية الراجعة،استفسارات الطلبة

ــة القــوائم   - ــاوينع مــن تتكــون وهــي) Mailing List (البريدي  ن
 جميـع  بتحويـل  قـوم ي واحـد  بريـدي  عنـوان  علـى  يتحتو بريدية

 حايتــ القائمــة حيــث فــي عنــوان كــل إلــى إليــه المرســلة الرســائل
 الواجبات المطلوبـة للمـادة الدراسـية مـع المـدرس            تبادل للطلبة
 القـوائم  خدمـة  وتعتبـر  ، فيما بينهم  والمعلومات الرسائل وكذلك

  .اإلنترنت في المهمة االتصال خدمات إحدىمن  البريدية
 مجموعـــة المعــارف والمفـــاهيم والمــصطلحات التـــي   :التحــصيل    -

 ،يكتسبها المتعلم نتيجة مروره بالخبرة من خالل عملية التعلـيم         
ويقاس بالعالمة الكلية التي يحـصل عليهـا المـتعلم فـي االختبـار              

والـــذي ،التحـــصيلي الموضـــوعي مـــن نـــوع االختيـــار مـــن متعدد 
  . ض هذه الدراسةأعده الباحث ألغرا

هــم الطلبــة المنتظمــون فــي بــرامج ماجــستير    :طلبــة الماجــستير    -
ــادة    ــدريس والمــــــسجلين مــــ ــاهج والتــــ ــة والمنــــ اإلدارة التربويــــ

  . التخطيط التربوي في كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت
 أحــد المــساقات التــي يقــدمها قــسم اإلدارة  :التخطــيط التربــوي   -

لعلــوم التربويــة فــي جامعــة آل البيــت للطلبــة  التربويــة فــي كليــة ا
   . ويخصص له ثالث ساعات معتمدة،على مستوى الماجستير

  حدود الدراسة 
   -:تتحدد نتائج هذه الدراسة بما يلي

اقتــــصرت هــــذه الدراســــة علــــى طلبــــة الماجــــستير المــــسجلين    -
لمساق التخطيط التربوي في جامعة آل البيت للفـصل الدراسـي           

   . م2006  /2005 الجامعيالثاني من العام 

اقتصرت هـذه دراسـة علـى أثـر اسـتخدام االنترنـت فـي تحـصيل                  -
   .الطلبة

مفهــوم (اقتــصرت هــذه الدراســة علــى مــادة التخطــيط التربــوي      -
 وأسس التخطيط التربـوي     ،التخطيط التربوي وأهميته ومبرراته   

 ، وأهـــداف التخطـــيط التربـــوي وأســـاليبه،والـــشروط الالزمـــة لـــه
 وأهــــم العوامــــل المــــؤثرة فــــي ،يط التربــــويوصــــعوبات التخطــــ
ــوي  ــيط التربــ ــيط   ،التخطــ ــصعوبات التخطــ ــة لــ ــول الممكنــ  والحلــ

 ومــــشكالته وكيفيــــة – والتخطــــيط التربــــوي أنواعــــه ،التربــــوي
 ، وأنواع الخطط التعليمية ومراحـل إعـداد الخطـة      ،التغلب عليها 

 وأهميـة   ،وأدوار المخطـط التربـوي ومهامـه      ،  وتحديد األولويات 
 .)مستقبل للمخطط التربوي وأساليبهادراسة ال

 الدراسات السابقة
ــالبيور   ــا جامـــــــــــــ ــي أجراهـــــــــــــ ــة التـــــــــــــ ــدفت الدراســـــــــــــ   هـــــــــــــ

)Jamalipour , 2006(    الى الكشف عن أثر اسـتخدام اإلنترنـت علـى 
ــتعلم والتعلــيم فــي التعلــيم العــالي     إذ بّينــت الدراســة أهميــة  ،عمليــة ال

ن كونهـا الطريقـة     استخدام اإلنترنـت فـي العمليـة التعليميـة التعلميـة مـ            
،  وإمكانيــة أن تحــل محــل التعلــيم التقليــدي،الداعمــة للــتعلم عــن بعــد

وخاصة في المواد التـي تتطلـب تفكيـرا أكثـر بـسبب تـوافر تكنولوجيـا                 
ــات ــتخدام    ،المعلومـــ ــة باســـ ــة الفائقـــ ــة العنايـــ ــة أهميـــ  وبينـــــت الدراســـ

ــة   ــة التعلميــ ــة التعليميــ ــا فــــي العمليــ ــر فــــي  ،التكنولوجيــ ــادة النظــ  وإعــ
ــتع ــات    اسـ ــي الجامعـ ــت فـ ــة اإلنترنـ ــات وخاصـ ــا المعلومـ  ،مال تكنولوجيـ

ــت ومنهــا البريــد         ــة الســتعمال اإلنترن ــت الكثيــر مــن الطــرق الفعال وبّين
ــي ــة   ،االلكترونــ ــور التاليــ ــى األمــ ــته إلــ ــتخدام : وخلــــصت دراســ  أن اســ

 وفــي مراعــاة ،اإلنترنــت لــه فعاليــة فــي تحــسين نوعيــة التعلــيم والــتعلم 
ــين المتع   ــة بــ ــروق الفرديــ ــينالفــ ــيلة   ،لمــ ــت وســ ــن اعتباراإلنترنــ  ويمكــ

 واســتعمال االنترنــت ،للمناقــشة وتــشجيع الطلبــة علــى التقيــيم الــذاتي  
 وبـين  ، واكتساب المعرفة بـصورة سـريعة وسـهلة      ،في الواجبات البيتية  

  .أهمية التدريب للوصول لزيادة فعالية عملية التعليم والتعلم
شف عـن   إلـى الكـ  )Abuloum , 2005(وهـدفت دراسـة أبولـوم    

أثر تدريس مادة ثقافة الحاسوب التربوية عبر اإلنترنـت علـى الفاعليـة        
  وشملت الدراسـة   ،الذاتية نحو الحاسوب لدى معلمي ما قبل الخدمة       

 وبّينـــت وجـــود فاعليـــة لتـــدريس مـــادة ثقافـــة الحاســـوب ، طالبـــا)97(
 α(التربوية باستخدام اإلنترنـت وبداللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة              

ذ اظهرت تحسن وتطـور الفاعليـة الذاتيـة وتطورهـا نحـو             أ،)0.05= 
  . الحاسوب وبخاصة متغيرات دراسته

ــالمة   ــام ســ ــر    )2005(وقــ ــصاء أثــ ــى استقــ ــدفت إلــ ــة هــ  بدراســ
اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت علـى التحــصيل الدراسـي لـدى طلبـة جامعــة        

 وتكّونـــت عينـــة ،القـــدس المفتوحـــة فـــي مقـــرر الحاســـوب فـــي التعلـــيم 
 21( اذ ضـمت المجموعـة الـضابطة         ،البا وطالبـة   ط )72(الدراسة من   

 بينمـــــا ضـــــمت ، درســـــت بالطريقـــــة التقليديـــــة ) طالبـــــة15طالبـــــا و 
 23  طالبـــا13(المجموعـــة التجريبيـــة التـــي اســـتخدم معهـــا اإلنترنـــت  

 وأظهرت نتـائج الدراسـة وجـود فـرق ذو داللـة إحـصائية عنـد                 ،)طالبة
 والتجريبيـة    بـين المجمـوعتين الـضابطة      )α = 0.05(مستوى داللـة    

 وأظهــرت كــذلك وجــود فــرق ذو داللــة ،ولــصالج المجموعــة التجريبيــة
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 بالنــسبة لجــنس المــتعلم )α = 0.05(إحــصائية عنــد مــستوى داللــة 
ــة إحــصائية عنــد        ــاث، وبّينــت كــذلك وجــود فــرق ذو دالل ولــصالح اإلن

 يعــزى للتفاعــل بــين طريقــة التــدريس     )α = 0.05(مــستوى داللــة  
   .والجنس

 أهميــة اســتخدام اإلنترنــت فــي )2003( الموســى وبينــت دراســة
التعليم العالي، اذ كشفت الدراسة ضرورة أستخدام اإلنترنـت كوسـيلة           

 وأســتخدام اإلنترنــت كوســيلة مــساعدة ،مــساعدة فــي الــتعلم عــن بعــد
 واالسـتفادة مـن اإلنترنـت كوسـيلة فـي البحـث             ،في الجوانب األكاديمية  

أيـضا فـي اسـتخدام اإلنترنـت      و،عن المعلومـات واألبحـاث والدراسـات    
وأظهـرت الجوانـب االيجابيـة      ، كوسيلة مساعدة في الجوانـب اإلداريـة        

فــي اســتخدام اإلنترنــت فــي المجــال األكــاديمي إذ إن اإلنترنــت يعمــل     
 وإعطـاء التعلـيم الـصبغة       ،على تغيير نظم التدريس التقليدية وطرقهـا      

ــة ء والمفكــرين  والحــصول علــى آراء العلمــا  ، وســرعة التعلــيم ،العالمي
 ووظيفـة األسـتاذ تكـون       ، وسرعة الحصول على المعلومات    ،والباحثين

 وإيجـاد  ، ومساعدة الطلبة على تكوين عالقات عالميـة ،بمثابة الموجه 
ــدران  ــدون جــ ــتخدام   ،فــــصل بــ ــى اســ ــارات الطــــالب علــ ــوير مهــ  وتطــ

 وعــدم التقيــد بالــساعات الدراســية إذ يمكــن وضــع المــادة   ،الحاســوب
  .ترنتالعلمية عبر اإلن

ــي   ــام الزهران ــر     )2002(وق ــى الكــشف عــن أث  بدراســة هــدفت ال
استخدام شـبكة اإلنترنـت فـي التحـصيل الدراسـي لطلبـة مقـرر تقنيـات                

، مجمــوعتين  وقــسم الطلبــة الــى،التعلــيم فــي كليــة المعلمــين بالريــاض
 بينمــا درســت ، التــي درســت بالطريقــة التقليديــة ،المجموعــة الــضابطة

ــ  وأظهــــرت الدراســــةعدم ،تخدام اإلنترنــــتالمجموعــــة التجريبيــــة باســ
 )α= 0.05 (وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة  

 كــــم بّينــــت وجــــود ،بــــين مجمــــوعتي الدراســــة الــــضابطة والتجريبيــــة
ــتخدام      ــته باسـ ــيم ودراسـ ــات التعلـ ــرر تقنيـ ــو مقـ ــة نحـ ــات إيجابيـ اتجاهـ

  .اإلنترنت
 , Sumalee and Luechai(وهـدفت دراسـة سـاملي وليـوجي     

 إلى معرفـة تـأثير الـتعلم عـن بعـد بواسـطة اإلنترنـت فـي مـادة                    )2000
 ،ضبط المحرك الكهربـائي فـي المركـز التكنولـوجي فـي جامعـة مونكيـت             

 وكانت مادة   ، طالبا )52( وتكّونت عينة الدراسة من      ،)تايلند(بانكوك  
 وتكّونــت أداة الدراســة ،الدراســة تطــوير وحــدات القيــاس فــي التعلــيم  

ــار تحـــ  ــة فـــي   مـــن اختبـ ــين تحـــصيل الطلبـ ــة بـ ــتبانة للمقارنـ صيلي واسـ
االختبــار القبلــي والبعــدي، وكــذلك تــضمنت الدراســة حــسنات التعلــيم  

 وجــود فــروق ذات  : واظهــرت دراســتهما ،وســيئاته بواســطة االنترنــت 
فــــي تحــــصيل  )α = 0.01(داللــــة احــــصائية عنــــد مــــستوى داللــــة  

الطــالب فــي الطــالب بــين االختبــار القبلــي والبعــدي ولــصالح تحــصيل  
 وكـــذلك توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود فعاليـــة فـــي ،االختبـــار البعـــدي

 ووجـــود رضـــا لـــدى ،اســـتخدام االنترنـــت فـــي تعلـــم وحـــدات القيـــاس
الطلبة نحو تطوير وحدات القياس عبـر اإلنترنـت إذ اسـتخدام البريـد        

 وتوصــــلت الدراســــة الــــى مجموعــــة مــــن  ،االلكترونــــي فــــي التــــدريس
 ،الطلبـة مـن مثـل اسـتخدام البرنـامج المعـد           المشاكل التي يعاني منهـا      

  .والتحميل والربط بمواقع أخرى

 )Sherson , 1999(وهـدفت الدراسـة التـي أجراهـا شيرسـون      
إلى الكشف عن أثر استخدام اإلنترنـت فـي التعلـيم المهنـي فـي جامعـة            

 موضــحا أن التعلــيم عمليــة اتــصال أساســية يهــدف للكــشف  ،فيكتوريــا
 والمعرفـة والمـشكلة اللتـين يحـاول       ،م والمعلـم  عن التفاعل بين المتعل   

 وحاولــت الدراســة الكــشف عــن المــشكالت التــي    ،المــتعلم أن يحلهمــا 
تحيط بكل هـذه العوامـل عنـد تطبيقهـا فـي التعلـيم المهنـي باسـتخدام            

 وأوضحت الدراسة أن هناك مسؤولية لتصميم التعلم لجعلـه     ،االنترنت
مــن أن يحــصل المــتعلم علــى   وكــذلك التأكــد ،للمتعلمــين أكثــر فعاليــة

 وقــد توصــلت الدراســة إلــى ان تحــسين عمليــة ،فرصــة أفــضل للنجــاح
 التــي ،التعلــيم تحتــاج للتعامــل مــع التكنولوجيــا كغيرهــا مــن المــصادر    

 وبمـــا أن المعلومــات فـــي الوقـــت  ،تحتــاج إلـــى تفكيــر وخيـــال وإبــداع   
ــة     ــزت الدراسـ ــد ركـ ــشارا فقـ ــر انتـ ــبحت أكثـ ــر أصـ ــتعلم   الحاضـ ــى الـ علـ

 فـالتعليم عــن  ، العمـل والتطبيــق أكثـر مــن القـراءه واالســتماع   بواسـطة 
ــتح األفــق         ــه يف ــن يكــون الطريــق األســهل واألرخــص ولكن بعــد ربمــا ل

  .العالمية إلمكانيات التعلم
دراســة  (Wang and Cohen,1998(وأجــرى وانــج وكــوهن 

حــول واقـــع اســـتخدام أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي إحـــدى الجامعـــات  
 وكانــت أداة ،لتطبيقــات المتــوافرة عبــر اإلنترنــت االميريكــة الحكوميــة ل

 (%85)  وبّينت دراسـتهما أن ، فقرة)30(مكونة من  الدراسة استبانة
من أعضاء هئية التدريس فـي الجامعـة اسـتخدموا تطبيقـا واحـدا مـن                

 وأظهــرت دراســتهما أيــضا ان البريــد   ،تطبيقــات اإلنترنــت علــى األقــل  
 بينمــا كــان أقلهــا ،ة مــن قــبلهماإللكترونــي أكثــر التطبيقــات المــستخدم

 وبّينت الدراسة إدراك أعـضاء هيئـة التـدريس     ،بروتوكول نقل الملفات  
 وكـذلك الرغبـة فـي     ،ألهمية شبكة اإلنترنـت فـي تطـوير عملهـم المهنـي           

  .استخدامها في مجال البحث العلمي والتدريس
 Cronje, 1997(وهدفت الدراسة التي أجراها كالرك وكرونج 

Clarke and(   وعـن إمكانيـة   ،إلى الكشف عن التدريس عبـر اإلنترنـت 
استخدام اإلنترنت كأداة عملية داخل الغرفة الصفية باستخدام خدمـة          

 )462(إذ حللــت ،البريــد االلكترونــي ودوام االتــصال البريــدي بالطلبــة
ــة     ــم اســـتخدامها لمـــساق الحاســـوب كإحـــدى مـــساقات درجـ ــالة تـ رسـ

وب، في جامعـة بريتـوري التـي        الماجستير في التعليم المساعد للحاس    
 وكــــشفت ،تــــم إرســــالها عبــــر البريــــد اإللكترونــــي والقــــوائم البريديــــة

 ،الدراســـة أن اإلنترنـــت قـــد احتـــل مكانـــا كبيـــرا عبـــر مـــسافات بعيـــدة 
ــاء وخاصــة          ــيم البن ــي التعل ــر ف ــوفير وســائل فعالــة أكث ــى ت وســاعد عل

   وأظهـــرت الدراســـة أن،التعـــاون التعليمـــي فـــي بيئـــة الـــتعلم عـــن بعـــد 
تقـديم اقتراحـات   : من رسائل البريد اإللكتروني عملـت علـى  66%) ( 

 ، وتقــديم التعزيــز والتــشجيع، والتزويــد بالمعلومــات،لحــل المــشكالت
ــات     ــام بالمهمـ ــة القيـ ــيح لكيفيـ ــشرح والتوضـ ــات  ،والـ ــاء التوجيهـ  واعطـ

ــدرة        ــة الق والتعليمــات المناســبة، وبّينــت الدراســة كــذلك امــتالك الطلب
ــى زيـــادة المعرفـــة   ــن بعـــد وتطويرهـــا      علـ ــصميم بيئـــة التعلـــيم عـ ، وتـ

باإلضافة إلى اكتساب الخبرات التعليمية، وأظهرت الدراسـة أن الغرفـة           
باستخدام خدمـة البريـد االلكترونـي مـا هـي اال تقليـد الصـول           الصفية

ــا مـــشجعة للطـــالب مـــن خـــالل تحـــديهم وإعطـــائهم     التـــدريس مـــع أنهـ
  . الشعور باالستقاللية
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   -:لدراسات السابقةومن خالل استعراض ا
يالحظ أن أغلبها تناولت مميزات وتوظيف اإلنترنت في العمليـة            -

 ولـم تحـدد درجـة وتـأثير الخـدمات التـي            ،التعليمية بـصفة عامـة    
   .يقدمها اإلنترنت

أظهرت جميـع الدراسـات الـسابقة أن هنـاك دورا فعـاال لإلنترنـت          -
  باســـــــــتثناء دراســـــــــة،فـــــــــي العمليـــــــــة التعليميـــــــــة التعلميـــــــــة

 إذ بينــت أنــه لــيس هنــاك دورًا فعــاًال لإلنترنــت  )2002(الزهرانــي
ــة     ــا قورنـــــت بالطريقـــ ــة إذا مـــ ــة التعلميـــ ــة التعليميـــ فـــــي العمليـــ

   .التقليدية
 وجـود فـرق   )2005(ودلت نتائج الدراسة التي قـام بهـا سـالمة            -

 بالنسبة لجـنس   )α = 0.05 (داال إحصائيا عند مستوى داللة    
وبّينــت دراسـته كــذلك وجــود فــرق ذو   ،المـتعلم ولــصالح االنــاث 

ــة      ــد مــــستوى داللــ ــة إحــــصائية عنــ  يعــــزى )α = 0.05(داللــ
  .للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

ما يميزالدراسة الحاليـة أنهـا حاولـت الكـشف عـن أثـر اسـتخدام            -
شــبكة االنترنــت فــي زيــادة تحــصيل طلبــة الدراســات العليــا ممــا   

 علمــا ،تــدريس الجــامعيقــد يزيــد مــن اســتخدام اإلنترنــت فــي ال
بأن الطريقة التقليديـة فـي التعلـيم العـالي هـي الـسائدة مـن قبـل             

  . أعضاء هيئات التدريس الذين يدرسون طلبة الدراسات العليا
  :عينة الدراسة

تكونــت عينــة الدراســة مــن جميــع الطلبــة المــسجلين فــي مــساق   
 التخطــيط التربــوي فــي جامعــة آل البيــت فــي الفــصل الدراســي الثــاني    

ــام  ــام الباحــث    )59( وعــددهم ، م2006 / 2005لع ــة، ق ــا وطالب  طالب
ــشوائي      ــشكل عــ ــة بــ ــابطة وتجريبيــ ــوعتين ضــ ــى مجمــ ــسيمهم إلــ  ،بتقــ

ــضابطة تكونــت مــن    ــا و) 15(المجموعــة ال ــة، درســوا  ) 14(طالب طالب
ــة    ــة التقليديــ ــتخدام الطريقــ ــشة (باســ ــرة والمناقــ ــت )المحاضــ ، وتكّونــ

ــن   ــة مـــ ــة التجريبيـــ ــا و )18(المجموعـــ ــة)12( طالبـــ ــوا ، طالبـــ  درســـ
  .باستخدام شبكة اإلنترنت

 :أداة الدراسة
ختيــار مــن اال  نــوع للدراســة مــنًا تحــصيليًا الباحــث اختبــارأعــد

وبعـد الرجـوع إلــى   ، فـي صـورته األوليـة    فقـرة  )33( مـن   تكـون متعـدد 
ــسابقة لموضــوع الدراســة    ــدائم (األدب النظــري والدراســات ال ــد ال  ،عب

 عــدادإساســا لبنــاء االختبــار، وتــم  أ لتكــون ،)1987 ، النــوري،2001
 المـــستويات الثالثـــة مـــن المجـــال المعرفـــي  شمليـــ مواصـــفات جـــدول

ــة( ــتيعاب،المعرفـ ــا ، واالسـ ــة العليـ ــد،) والمـــستويات العقليـ   صـــحح وقـ
جابــة لإل وصــفر ،جابــة صــحيحةإعطــاء درجــة واحــدة لكــل  إاالختبــار ب
رة  فقـــ)30(مـــا االختبـــار فـــي صــورته النهائيـــة فتكـــون مـــن  أ ،الخاطئــة 

 ولــضعف معامــل تمييزهــا  ،لــصعوبتها ثــالث فقــرات دت اســتبعإذ،فقــط
  .داة وثباتهاألكما سيتضح ذلك في صالحية صدق ا

داة قــام الباحــث بعرضــها علــى عــدد مــن   ألوللتأكــد مــن صــدق ا 
تدريــسية العــضاء الهيئــة أمـن   ين محكمـ )10(المحكمـين بلــغ عــددهم  

 للتأكـد  كفـاءه رة وال ذوي الخبـ  مـن في كلية التربية في جامعة آل البيت        
 من حيـث  ،من أجلههدف الذي وضعت   تقيس ال سئلة االختبار   أ  أن من
ــ  ووضــوح االســئلة ومراعــاة الــصعوبة والموضــوعية    ، اللغويــةصياغةال

ــه   لالختبـــار،  وتـــم االخـــذ ،ومالءمتهـــاوصـــحة المعلومـــات الـــواردة فيـ
راء آ فــي ضــوء  إذ عــدلت فقرتــان بمالحظــاتهم حــول فقــرات االختبــار،  

صـبح  أ و،)0.19( عـن ا قـل تمييزهـ   ثالث فقـرات وتم حذف  ،ينالمحكم
  فقرة33 من أصل فقرة من ثالثين ااالختبار في صورته النهائيه مكون

وللتأكد من ثبات االختبار تـم حـساب معامـل االتـساق الـداخلي            .)1(
لالختبــار، وذلــك بتطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن      

ســـات العليـــا فـــي جامعـــة آل البيـــت ممـــن  طالبـــا مـــن طلبـــة الدرا)50(
 ووفــــق معادلــــة كيــــودر   ،درســــوا مــــادة التخطــــيط التربــــوي ســــابقا    

 وهـــو معامـــل )0.88 (إذ بلغـــت قيمتـــه ، (KR-20(ريتـــشاردوسون 
ــراض هـــذه         ــات ألغـ ــن الثبـ ــة مقبولـــة مـ ــى درجـ ــار علـ ــد ان االختبـ يؤكـ

حـــساب معـــامالت التمييـــز لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات    تـــم كمـــا،الدراســـة
 مقبـــول وهـــو مؤشـــر )0.69 – 0.30( مـــا بـــين تتراوحـــو ،االختبـــار

   .ةيمكن استخدامه لغرض هذه الدراس
   :متغيرات الدراسة

   :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات التالية
   المتغير المستقل :اوال

  : ولها مستويان: طريقة التدريس-
  .طريقة التدريس التقليدية:  المستوى األول- 1
  . طريقة التدريس باستخدام اإلنترنت: المستوى الثاني- 2

    المتغير المعدل:ثانيا
    أنثى،ذكر  الجنس وله فئتان-

 درجـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى األداة المعــــدة      :المتغيـــر التـــابع  
   ).التحصيل(للدراسة 

  . يمكن الحصول على نسخة االختبار من الباحث عند الطلب)1(
ــذلك   والمخطــط ،ريبيــةتعتبــر هــذه الدراســة دراســة شــبة تج    ول

  :التالي يوضح تصميم الدراسة
   O1 X O2) استخدام اإلنترنت(المجموعة التجريبية 
   O2 O1) الطريقة التقليدية(المجموعة الضابطة 

 يــشير إلــى نتــائج االختبــار التحــصيلي القبلــي فــي O1 :حيـث إنّ 
 إلـى نتـائج االختبـار البعـدي فـي           O2 والرمـز    ،مادة التخطـيط التربـوي    

  . يشير إلى المعالجةX والرمز ،تخطيط التربويمادة ال
دخالها الى ذاكرة الحاسـوب واسـتخدم       إ تم   ،بعد جمع البيانات  و

ــة     ــوم االجتماعيـ ــة االحـــصائية للعلـ ــة التحليـــل الرزمـ الباحـــث فـــي عمليـ
)SPSS( ،االنحرافات و،المتوسطات الحسابية وقام باستخراج  

 Two-Way(اســتخدام تحليــل التبــاين الثنــائي    المعياريــة و 
ANOVA)  وذلــك للتحقــق مــن ،للكــشف عــن نتــائج االختبــار القبلــي 

ــافؤ مجمــوعتي الدراســة     ــضابطة (مــدى تك ــة وال  واســتخدم ،)التجريبي
 ،تحليــل التبــاين الثنــائي ايــضا للتوصــل إلــى نتــائج االختبــار البعــدي        

ومعرفة مدى الفروق بين المتوسطات الحسابية لتحـصيل أفـراد عينـة            
 والتفاعـل بـين طريقـة    ، والجـنس ،يقـة التـدريس  الدراسة تعـزى الـى طر     

  . التدريس والجنس
   :اجراءات الدراسة

   -:قام مدرس المادة باإلجراءات التالية
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تــم التعيــين العــشوائي للمــادة المــراد إجــراء الدراســة فيهــا مــن     -
المــــواد التربويــــة التــــي يقــــدمها قــــسم االدارة التربويــــة لطلبــــة  

 /2005 الثـــاني لعـــام الدراســات العليـــا فـــي الفـــصل الدراســـي 
 .م2006

بعد تسجيل الطلبـة فـي مـادة التخطـيط التربـوي وفقـا لـضوابط                 -
وشروط دائرة القبول والتسجيل والخطـة األسترشـادية لبرنـامج          

 تـــم تقـــسيمهم عـــشوائيا الـــى مجمـــوعتين تجريبيـــة ،الماجـــستير
  . وضابطة

  .التأكد من صدق االختبار وثباته -
يـه االجابـة اختيـارا مـن متعـدد          تطبيق اختبارًا تحـصيليًا تكـون ف       -

  . لمجموعتي الدراسة
ــصائيا     - ــا إحـ ــل تحليلهـ ــن أجـ ــوب مـ ــي الحاسـ ــات فـ ــال البيانـ  ،ادخـ

 ).SPSS(واستخدام 
ولكيفيــة القيــام بالتــدريس وفــق مجمــوعتي الدراســة قــام مــدرس  

  :المادة بما يلي
  : التدريس بالطريقة التقليدية- 1

ة المحاضــرة، تــم التــدريس فيهــا مــن قبــل مــدرس المــادة بطريقــ  
والمناقشة وذلك في االسـابيع الثالثـة االولـى مـن محاضـرات المـساق،            
ــى موضــوعات         ــوي إل ــادة التخطــيط الترب ــم تقــسيم موضــوعات م ــم ت ث

 بحيـث يتـولى كـل طـالبين إعـداد         ، وتوزيعهـا مـن قبـل المـدرس        ،فرعية
 وذلـك حـسب     ، وعرضـها أمـام زمالئهـم      ،المادة الدراسية الخاصـة بهمـا     

 وُتـــرك للطلبـــة حريـــة ،د مـــن قبـــل مـــدرس المـــادةجـــدول زمنـــي محـــد
أختيار مراجـع المـادة التـي ُطلـب مـنهم تجهيزهـا وعرضـها ومناقـشتها                 

  .أمام زمالئهم
 تــم التــدريس فيهــا بحيــث يكــون  :التــدريس باســتخدام اإلنترنــت  - 2

ــادة  ــد  دور مـــدرس المـ ــه والمـــشرف والمرشـ ــد ،دور الموجـ  وقـ
التخطـيط التربـوي مـن      اتبعت الطرائـق التاليـة فـي تـدريس مـادة            

  :خالل اإلنترنت وفق اإلجراءات التالية
 مدرس المادة مع جميع طلبة المجموعة التجريبيـة قبـل           تم لقاء  -

المحاضــرة االولــى لمــادة التخطــيط التربــوي حيــث وضــح لهــم        
 وتــــم ، وكـــذلك الخطــــة التفــــصيلية ،الوصـــف المــــوجز للمــــساق 

المعتمــد ) Electronic Mail( تزويــدهم بــالعنوان اإللكترونــي 
 ، والطلب منهم مراسلة مدرس المادة مـن خاللـه       ،لمادة الدراسة 

والــذي يــستخدم كوســيط بــين مــدرس المــادة والمــتعلم إلرســال 
 والــرد علــى ، وإرســال الواجبــات للمــادة،الطلبــة الرســائل لجميــع

 حيــث يعــد اســتثمارا ، وكوســيط للتغذيــة الراجعــة،استفــساراتهم
 .حقيقيا في الوقت والجهد

ل ملفــا مرفقــا معــدا مــن قبــل مــدرس المــادة مــن خــالل تــم ارســا -
 متــضمنا ،البريــد اإللكترونــي لجميــع طلبــة المجموعــة التجريبيــة 

 ومحتويــا علــى ارشــادات ،مقدمــة حــول مــادة التخطــيط التربــوي
من مثل كيفية ارسال الطالب للملفات الخاصة بالمادة الدراسـية   

موضــوع   وحريــة الطالــب فــي اختيــار ال    ،إلــى المــدرس وزمالئــه  
الذي يريد ان يقوم بإعداده من خالل برنـامج معـالج النـصوص            
 ،او العــــروض التقديميــــة او أي برمجيــــة يراهــــا مناســــبا لــــذلك

وارسال نـسخة مـن كـل عمـل يقـوم بـه الطالـب الـى بقيـة زمالئـه                     
ــادة       ــوعات مـ ــب موضـ ــد وترتيـ ــضًا، وتحديـ ــادة ايـ ــدرس المـ ولمـ

ث تــشابه فــي الدراسـة مــن خــالل البريــد اإللكترونـي كــي ال يحــد  
ــة   ــل الطلبــ ــن قبــ ــلة مــ ــوعات المرســ ــئلة  ،الموضــ ــد باألســ  والتقيــ

والمناقشة التي تخص المـادة الدراسـية المرسـلة مـن قبـل أحـد         
  .الطلبة

وللتأكـــــد مـــــن إرســـــال المعلومـــــات واالستفـــــسارات واألســـــئلة    -
واألجوبــة مـــن كـــل طالـــب إلـــى جميــع زمالئـــه تـــم انـــشاء قائمـــة   

 بحيـث شـملت   ،)Mailing List(بريدية من قبل مدرس المادة 
 بحيـث يـتم     ،أسماء جميع طلبة المجموعة التجريبيـة وعنـواينهم       

 وتحويـل   ،من خاللها إرسال المتطلبات الخاصـة بمـادة الدراسـة         
جميــــع الرســــائل المرســــلة إليــــه إلــــى جميــــع طلبــــة المجموعــــة  

  . كما أنها تستعمل وسيلة لتوزيع المعلومات،التجريبية
ليًا قبليـًا للمجمـوعتين التجريبيـة       وقد تم تطبيق اختبـارًا تحـصي      

والضابطة للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة، إذ قام مدرس المـادة        
 بحـــساب المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة لمجمـــوعتي  

 إلـــــــى المتوســـــــطات الحـــــــسابية )1( ويـــــــشير الجـــــــدول ،الدراســـــــة
ر واالنحرافـــات المعياريـــة لعالمـــات مجمـــوعتي الدراســـة علـــى االختبـــا  

  ).طريقة التدريس والجنس(القبلي بحسب متغيري الدراسة 
ــدول  ــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة ألداء    : )1(جـ المتوســـطات الحـ

 تبعـــا لطريقـــة التـــدريس ، علـــى االختبـــار القبلـــي،مجمـــوعتي الدراســـة
 .والجنس

 طريقة التدريس
 اإلحصاء  الجنس

 الضابطة
التجريبية 

 )االنترنت(

المجموع 
  الكلي

 33 18 15 ن
 9.46 9.00 10.00 -س

 ذكور

 2,59 2.72 2.39 ع
 26 12 14 ن
 10.19 9.92 10.43 -س

 اناث

 2.12 2.61 1.65 ع
 59 30 29 ن
 9.78 9.37 10.21 -س

المجمــــوع 
 الكلي

 2.40 2.67 2.04 ع
 . االنحراف المعياري:ع). النهاية العظمى (30 المتوسط الحسابي من :-س.  العدد: ن

 أن متوســط تحــصيل طــالب المجموعــة )1(بــين مــن الجــدول يت
 أعلــــــى بقليــــــل مــــــن متوســــــط طــــــالب  )10.00 = -س(الــــــضابطة 

ــة  ــة التجريبيــ ــات  )9.00 = -س( المجموعــ ــط أداء طالبــ ، وأن متوســ
متقــارب مــع متوســط طالبــات   ) 10.43 = -س(المجموعــة الــضابطة  
 ، وتــشير هــذه النتــائج مبــدئيا   )9.92 = -س( المجموعــة التجريبيــة 

  . والجنس،إلى تكافؤ مجموعتي الدراسة من حيث طريقة التدريس
ولمعرفــة إذا كانــت هــذه الفــروق ذات داللــة احــصائية بــين هــذه    

 2( تم إجراء تحليل التباين الثنائي ذي التصميم العاملي        ،المتوسطات
x 2( Two-Way ANOVAلعالمــات الطلبــة فــي االختبــار القبلــي ، 

اين الثنائي لعالمـات طلبـة مجمـوعتي         تحليل التب  )2(ويوضح الجدول   
  .الدراسة في التحصيل القبلي في التخطيط التربوي
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نتـــائج تحليــل التبـــاين الثنــائي ألداء طـــالب مجمـــوعتي    :)2(جــدول  
 الدراسة في اختبار التكافؤ القبلي

ــوع  مصدر التباين مجمــــــــ
 المربعات

ــة  درجـــــ
 الحرية

ــط  متوسـ
المربعات

ــستوى   قيمة ف مـــــــــ
الداللـــــــــــــة  

  االحصائية
 0.236 1.435 8.235 1 8.253 طريقة التدريس

 0.291 1.136 6.533 1  6.533 الجنس
 0.700  0.150  0.860 1  0.860   الجنسxطريقة التدريس 

   5.752 55 316.345 الخطأ داخل الخاليا
    58 334.136 المجموع

 عــدم وجــود داللــة إحــصائية عنــد     ،)2(ويالحــظ مــن الجــدول   
لــى أثــر طريقــة التــدريس فــي تحــصيل   تعــزى إ) α =0.05(مــستوى 

 وعـــدم وجـــود داللـــة   ،الطلبـــة القبلـــي فـــي مـــادة التخطـــيط التربـــوي     
ــستوى   ــد مـ ــصائية عنـ ــي   ) α =0.05(إحـ ــنس فـ ــر الجـ ــى أثـ ــزى إلـ تعـ

 وعدم وجود داللـة     ،تحصيل الطلبة القبلي في مادة التخطيط التربوي      
تعـزى ألثـر التفاعـل بـين طريقـة          ) α =0.05(احصائية عند مستوى    

 وتعني هذه النتائج االوليـة تكـافؤ مجمـوعتي طلبـة            ،ريس والجنس التد
ــة   ــة الدراسـ ــصائيا(عينـ ــصيل   )إحـ ــي التحـ ــا فـ ــطات عالماتهـ ــي متوسـ  فـ

  .القبلي
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

 مــا أثــر اســتخدام  :النتــائج المتعلقــة بالــسؤال األول ومناقــشتها  
شــبكة االنترنــت فــي التحــصيل الدراســي لــدى طلبــة الماجــستير فــي         

 مساق التخطيط التربوي في جامعة آل البيت؟
أجـري االختبـار البعـدي مباشـرة بعـد       ولالجابة عن هذا السؤال  

 وكانـت   ،االنتهاء من تدريس مجموعتي الدراسـة الـضابطة والتجريبيـة         
 وهدفت لمعرفـة   ،فقرات هذا االختبار هي ذاتها فقرات االختبار القبلي       

 بـاختالف طريقتـي     ،راسـة مدى اكتـساب المتعلمـين لمواضـيع مـادة الد         
 المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات )3( ويوضــح الجــدول ،التــدريس

ــة   ــوعتي الدراســ ــة ألداء مجمــ ــة ،المعياريــ ــضابطة والتجريبيــ ــى ، الــ  علــ
  ).لطريقة التدريس والجنس(تبعا لمتغيري الدراسة  االختبار البعدي

ــدول  ــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة ألداء    : )3(جـ المتوســـطات الحـ
على االختبـــار البعـــدي تبعـــا لطريقـــة التـــدريس     ،مـــوعتي الدراســـة مج

  والجنس
 طريقة التدريس

التجريبية  الضابطة االحصاء  الجنس
 )االنترنت(

المجموع 
  الكلي

 33 18 15 ن
 26.24 27.44 24.80 -س

 ذكور

 1.72 1.20 0.94 ع
 26 12 14 ن
 25.65 26.92 24.57 -س

 إناث

 1.50 1.17 0.65 ع
 59 30 29 ن
 25.98 27.23 24.69 -س

 لمجموع الكليا

 1.64 1.19 0.81 ع
ــن  :-س.  العــــدد: ن ــى (30 المتوســــط الحــــسابي مــ ــة العظمــ ــراف :ع). النهايــ  االنحــ

   .المعياري

 لطلبـة  الكلـي  األداء متوسـط  أن )3) يالحـظ مـن خـالل الجـدول    
= ع  ( وبانحراف معيـاري )24.69 = -س (الضابطة هو المجموعة

 = -س(التجريبيـــة  أقـــل مـــن متوســـط أداء طلبـــة المجموعـــة) 0.81
  ).1.19= ع (وبانحراف معياري  )27.23

 ان متوســط أداء الطــالب فــي   )3(ويتــضح كــذلك مــن الجــدول   
ــو  ــة الــــضابطة هــ ــن أداء طــــالب  ،)24.80 =-س (المجموعــ  أقــــل مــ

 وأن متوســط أداء الطالبــات  ،)27.44 = -س(المجموعــة التجريبيــة  
 أقـــل مــــن أداء طالبــــات  ،)24.57 = -س(ابطةفـــي المجموعــــة الــــض 
 مما يشير إلـى وجـود فـروق         ،)26.92 = -س (المجموعة التجريبية 

فـــي أداء مجمـــوعتي الدراســـة الـــضابطة والتجريبيـــة بالنـــسبة لطريقـــة   
 وقد استخدم تحليـل التبـاين   ، ولصالح المجموعة التجريبية ،التدريس
ــائي  ومـــدى ،الختبـــار تلـــك النتـــائج   )Two-Way ANOVA (الثنـ

  .)4(الجدول   كما يتبين من،داللتها اإلحصائية
ــة مجمـــوعتي    :)4(جـــدول  ــائي ألداء طلبـ ــاين الثنـ ــائج تحليـــل التبـ نتـ

 الدراسة في االختبار البعدي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى   قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

 0.000  86.444 89.886 1 89.886 طريقة التدريس
 0.164  1.986  2.065 1  2.065 الجنس

 0.579  0.311  0.323 1  0.323   الجنسxطريقة التدريس 
    1.040 55  57.190 الخطأ داخل الخاليا

    154.98358 المجموع

ان هنــاك فروقــا ذات داللــة إحــصائية ) 4(وبالحــظ مــن الجــدول 
 كانـت   تعزى إلى طريقة التـدريس، إذ     ) α=0.05(عند مستوى داللة    

 ممـا   ،)0.000(عنـد مـستوى داللـة       ) 86.444( المحسوبة   )ف(قيمة  
 ولـصالح  ،يدل على أن الفرق بين طريقتي التدريس كان داال إحصائيا   

 ،)27.23 =-س( إذ كــان متوســطها الحــسابي ،المجموعــة التجريبيــة
 -س (وهــــو أعلــــى مــــن المتوســــط الحــــسابي للمجموعــــة الــــضابطة      

أثــــر لطريقــــة التــــدريس فــــي  وهــــذا يــــدل علــــى وجــــود ،)69,.24=
 علمــا بأنــه كــان هنالــك تنظيمــا فــي اجــراءات عــرض    ،تحــصيل الطلبــة

 -س (المجموعــة الـــضابطة اال ان المتوســـط الحـــسابي لهـــذه الطريقـــة 
 -س(كان أقل من المتوسط الحسابي للطريقة التجريبيـة  ) 69 .24=
=27.23(.   

ــن ــة  أ ويمكـ ــذه النتيجـ ــزى هـ ــى إن تعـ ــةلـ ــدر فعاليـ ــة التـ  يس طريقـ
 فــي الذاتيـة  وسـرعته  علم تراعـي قـدرة المــت   اإلنترنـت كونهــا سـتخدام با

 ولسهولة االتـصال مـن خـالل البريـد اإللكترونـي ممـا              ،يسعملية التدر 
دى أ ممـا    س جديدة في التدري   يقة وكونها طر  ،زاد في تحصيل الطلبة   

ــادة  ــلالــــى زيــ ــةتفاعــ ــتيعابهم ل  الطلبــ ــادة المحتــــوى وفهمهــــم واســ مــ
ــةالت  أســهم فــي زيــادة تحــصيلهم ووجــود أثــر فــي    مــر الــذي  أل ا،عليمي

 فـــي تعلمـــينن المألـــى إوقـــد تعـــزى هـــذه النتيجـــة  ،سالتـــدري طريقـــة
 رفعـت مـن     ،ة مستمر علملى عملية ت  إالمجموعة التجريبية قد تعرضوا     

 وقد تعزى هذه النتيجـة إلـى حداثـة طريقـة         .علمكفايتهم في عملية الت   
 المتعلمــــين  اســــتخدام اإلنترنــــت فــــي التــــدريس ممــــا أثــــار اهتمــــام      

 وهـذا أعطـاهم دافعيـة وحماسـا         ،وتشويقهم فـي المجموعـة التجريبيـة      
  باإلضــافه إلــى أن هــذه الطريقــة ،أكبــر لتقبــل هــذه الطريقــة فــي الــتعلم 
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مكنت المتعلم من التفاعل والتعامل واستيعاب المعلومـات ممـا جعلهـا     
 وهذا مـا أدى إلـى نجاحهـا وتميزهـا عـن الطريقـة               ،مالئمة لالستخدام 

  .عتياديةاال
 وأبـو   ،)2005(سالمة   :كل من  وتتفق هذه النتيجة مع دراسات    

 بينمــا ال تتفــق مــع دراســة ،)2000( وســاملي وليــوجي ،)2005(لــوم 
إذ بينـــت أنـــه لـــيس هنـــاك دور فّعـــال لإلنترنـــت فـــي  ) 2002(الزهرانـــي

  . العملية التعليمية التعلمية إذا ما قورنت بالطريقة التقليدية
 مـا أثـر متغيـر       :بالسؤال الثاني ومناقـشتها   النتائج المتعلقة   

الماجستير فـي مـساق      الجنس في التحصيل الدراسي لدى طلبة     
ــبكة    ــة آل البيــــت باســــتخدام شــ التخطــــيط التربــــوي فــــي جامعــ

  ؟اإلنترنت
 يتبـــــين أن متوســـــط أداء طـــــالب )3 (وبـــــالنظر إلـــــى الجـــــدول

 متقــــارب مــــع أداء طالبــــات    ،)24.80 =-س (المجموعــــة الــــضابطة  
 وأن متوســــط أداء طــــالب  ،)24.57 = -س(ة الــــضابطة المجموعــــ

ــة  ــة التجريبيــ ــط أداء   )27.44 = -س(المجموعــ ــع متوســ ــارب مــ  متقــ
 ممـا يـشير الـى عـدم         ،)26.92 = -س(طالبات المجموعة التجريبية    

  . وجود فروق كبيرة لمجموعات الدراسة بالنسبة لجنس المتعلم
حـصائية   أنه ال يوجد فـرق ذو داللـة إ         )4 (ويالحظ من الجدول  

 إذ كانـت    ، تعـزى الـى جـنس المـتعلم        )α =0.05( عند مستوى داللة  
ــا ،)0.164(  ومـــستوى الداللـــة،)1.986( المحـــسوبة )ف(قيمـــة   ممـ

ــستوى        ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــى عـ ــدل علـ يـ
 -س(بــين متوســط أداء طــالب مجموعــة الدراســة     ) α=0.05(داللــة
ــة ا )26.24= ــات مجموعــــ ــة،ومتوســــــط أداء طالبــــ  = -س( لدراســــ

25.65 .(  
 فــــي ) الطالبــــات،الطــــالب(وهــــذا يــــدل علــــى تكــــافؤ الجنــــسين 
ــت    ــالل االنترنـ ــن خـ ــتعلم مـ ــتعدادهم للـ ــتخدام   ،اسـ ــة اسـ ــا أن أهميـ  كمـ

ــشابهة   ــسين متـ ــدى الجنـ ــشابه   ،اإلنترنـــت لـ ــى تـ ــذلك إلـ ــزى كـ ــد يعـ  وقـ
الظروف التعليمية بين كـل مـن الـذكور واإلنـاث أو إلـى طبيعـة المـادة                   

تــــساوى اهتمــــام كــــل مــــن الــــذكور واإلنــــاث بهــــذا   وقــــد ي،الدراســــة
  .الموضوع

 ،)2005(نتائج دراسـة سـالمة       وال تتفق نتائج هذه الدراسة مع     
 α(التي أشـارت إلـى وجـود فـروق دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى داللـة                    

   .بالنسبة لجنس المتعلم ولصالح اإلناث) 0.05= 
ــث ومناقـــشتها     ــائج المتعلقـــة بالـــسؤال الثالـ  مـــا أثـــر  :النتـ

ــة      ــي تحـــصيل طلبـ ــنس فـ ــدريس والجـ ــة التـ ــين طريقـ ــل بـ التفاعـ
   ؟الماجستير في مساق التخطيط التربوي في جامعة آل البيت

 عدم وجود فـروق ذات داللـة احـصائية          )4 (يالحظ من الجدول  
 تعـــزى إلـــى التفاعـــل بـــين طريقـــة  )α =0.05( عنـــد مـــستوى داللـــة 
 المحـــــسوبة تـــــساوي )ف( فقـــــد كانـــــت قيمـــــة ،التـــــدريس والجـــــنس

  وهـــذا يعنــي أنـــه ال يوجـــد ،)0.579(  عنــد مـــستوى داللــة  )0.311(
تفاعـل دال إحــصائيا بــين الجــنس وطريقــة التــدريس فــي تأثيرهــا علــى  

 أي إنه لـيس هنـاك تـأثير مـشترك لكـل مـن               ،)التحصيل(المتغير التابع   
  .)التحصيل(الجنس وطريقة التدريس على المتغير التابع 

بــين طريقــة التــدريس   وربمــا يعــزى عــدم وجــود أثــر للتفاعــل      
والجنس في تحصيل الطلبـة إلـى أن الطلبـة ذكـورا وإناثـا قـد اعتبـروا           
أن استخدام شبكة اإلنترنـت كطريقـة جديـدة فـي التـدريس قـد أثـارت                 
ــصيلهم      ــى تحـ ــا علـ ــا انعكـــس ايجابـ ــيم ممـ ــة التعلـ ــي عمليـ ــامهم فـ أهتمـ

   .الدراسي
 ،)2005(وال تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـة سـالمه            

 α(داللة إحصائية عند مستوى داللـة    التي اشارت الى وجود أثر ذي     
  . يعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس)0.05= 

  توصيات الدراسة 
   :اعتمادًا على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

استخدام طريقة التـدريس باسـتخدام اإلنترنـت مـن قبـل أعـضاء          -
تعلـيم العـالي ممـا قـد يـسهم فـي            هيئة التدريس في مؤسـسات ال     

 .زيادة تحصيل الطلبة
تــشجيع مراكــز تطــوير أعــضاء الهيئــة التدريــسية فــي جامعــة آل     -

البيـــت والجامعـــات األردنيـــة فـــي اســـتخدام شـــبكة اإلنترنـــت فـــي  
الدورات التي يتم اعدادها ألعضاء هيئة التدريس لزيادة فعاليـة      

   .أدائهم
ستخدم اإلنترنت في المواد    القيام بدراسات مماثلة إلظهار أثر ا      -

  .العلمية األخرى
ــاس      - ــصميمات وأدوات قيــ ــدة بتــ ــرى جديــ ــات أخــ ــراء دراســ إجــ

 .مختلفة عن تلك التي اعتمدت في هذه الدراسة
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  مستويات التفكري في الهندسة الفضائية لدى طلبة الصف العاشر
  

  *أمل خصاونه
  
  

 15/1/2007 تاريخ قبوله     10/7/2006 تاريخ تسلم البحث

تقــّصت الدراســة الحاليــة مــستويات التفكيــر فــي الهندســة الفــضائية لــدى     :ملخــص
من خالل  من الطالب والطالبات، وذلك     ) 310(طلبة الصف العاشر، والبالغ عددهم      

وبني االختبـار   . استجاباتهم على اختبار في مستويات التفكير في الهندسة الفضائية        
في التفكيـر   " فان هيل "من قبل الباحث في ضوء المستويات األربعة األولى لنظرية          
أســـفرت النتـــائج عـــن . الهندســـي، إضـــافًة إلـــى التأكـــد مـــن خصائـــصه الـــسيكومترية  

فـي  34.84% : المستويات موزعة بالترتيـب  من الطلبة في إحدى 71.94%تصنيف 
ــر الـــشكلي، و   فـــي مـــستوى االســـتدالل الـــشكلي،  17.42%مـــستوى االســـتدالل غيـ

.  في المستوى اإلدراكي أو البصري 9.03% في المستوى التحليلي، و 10.65%و
من الطلبة قد ُصـّنفوا دون المـستوى األول؛ أي دون اإلدراكـي          19.03%وتبّين أّن   

وبــذلك تكــون نــسبة الطلبــة الــذين أمكــن تــصنيفهم مــن ". ن هيــلفــا"مــن مــستويات 
كما أظهرت النتائج .  90.97%خالل اختبار مستويات التفكير في الهندسة الفضائية

وجود عالقة ارتباطية بين جنس الطلبة ومستويات تفكيرهم في الهندسة الفـضائية،            
 الهندسـة الفـضائية   وأّن أداء طلبة الصف العاشر على اختبـار مـستويات التفكيـر فـي       

نظريـة  : الكلمـات المفتاحيـة   ( .يختلف بـاختالف مـستوى التفكيـر الهندسـي لـديهم          
، التفكيـر الهندسـي، الـصف العاشـر، الهندسـة الفـضائية، جـنس الطالـب،                 "فان هيل "

  ).اختبار محكي المرجع. أداء الطالب

  
أفرز العقد األخير تطورات في مجال منهاج الرياضيات تمّثلـت          

 جديدٍة لمـا يجـب أن يكـون محـل اهتمـام فـي تعلـيم وتعّلـم          بتوجهات
 وقد تّم توثيـق تلـك التوجهـات فـي    . الرياضيات وتقويم تعّلم الطلبة

ــايير منــــاهج     ــة مبــــادئ ومعــ ــا وثيقــ ــة لعــــل مــــن أبرزهــ وثــــائق عالميــ
 عـــن المجلـــس الـــوطني 2000الرياضـــيات المدرســـية الـــصادرة عـــام  

ــيات  ــي الرياضـ ــي لمعّلمـ ــزت  . األمريكـ ــد ركـ ــى  وقـ ــائق علـ ــل الوثـ مجمـ
أهــداف كبيــرة لتنميــة القــدرات الرياضــية فــي كافــة مجــاالت المعرفــة      
الرياضـــــية وفـــــي مقـــــدمتها األعـــــداد والعمليـــــات عليهـــــا، والجبـــــر،   
والهندسة، والقياس، واإلحصاء واالحتماالت، وتمّثلت تلـك القـدرات         
الرياضــية بعمليــات التبريــر والبرهــان، واالتــصال، والتمثيــل، والــربط، 

ــ ــسألةوحـ  National Council of Teachers of).ل المـ
Mathematics (NCTM), 2000). 

ــا، تعــد الهندســة أحــد المكونــات األساســية لمحتــوى       ومــن هن
ــة الـــصف     منـــاهج الرياضـــيات المدرســـية منـــذ ريـــاض األطفـــال ولغايـ
الثاني عشر، وترتبط الهندسة بعلمي الفيزيـاء والرياضـيات؛ فالجـسم     

 بمفهــومين مجــردين، أولهمــا الفــراغ الــذي األســطواني الــشكل يــرتبط
يشغله هذا الجسم حيث ينشأ، ويـسّمى بـالفراغ الفيزيـائي، وثانيهمـا        
شكله األسـطواني وهـو مـا يـسّمى بـالفراغ الرياضـي موضـوع دراسـة                
  الهندسة؛ فالهندسة علم يخص األفكار والشكل وليس العالم المادي

  
 

_________________________  
  . األردن،اربد، ، جامعة اليرموككلية التربية *

  .2007، حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
 

  
Spacial Geometric Thinking Levels among Tenth Grade 

Students 
 

Amal Khasawneh, Faculty of Education, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan.  

 
Abstract: Geometric thought among a sample of (310) male and 
female tenth grade students was investigated. The students responded 
to a test of spacial geometric thinking levels. The test was developed 
by the researcher in light of Van Hiele theory. The psychometric data 
of the test were confirmed. The results revealed that among tenth 
graders, 71.94% were classified as follows: 34.84% at the informal 
deduction level, 17.42% at the formal deduction level, 10.65% at the 
analytic level, and 9.03% at the cognition or visual level. In addition, 
19.03% among the students were classified as below the cognition 
level. Moreover, the findings indicated that there is a correlation 
between students’ sex and their geometric thinking levels, and there 
were significant differences between their performance on the test 
due to their geometric thought.(Keywords: Van Hiele theory, 
Geometric thought,Tenth grade, Spacial geometry, Sex, 
Performance, Criterion-Referenced Test). 

 
وعالوًة على ذلك، تلعب الهندسة دورًا ). 1984راشد والزعبي، (

في تنميِة الحس المكاني لدى الطلبة، وفهم المحيط المادي الذي 
والهندسة جنبًا إلى جنب مع . يستمدون منه خبراتهم اليومية

األعداد تعدان المعيارين األساسيين لمناهج الرياضيات؛ ألهميتهما 
عّلم مختلف معايير المحتوى الرياضي، في مساعدة الطلبة على ت
  .ومعايير العمليات آنفة الذكر

بمكوناتها –إّن إدراك أهمية الهندسة في المناهج المدرسية 
 البصري اإلدراك يتمثل في -المستوية والتحليلية والفضائية

لألشياء المستوية والمجّسمات، ووصف خصائصها، والتوصل إلى 
وتبدأ الخبرات . ت بين مفاهيمهااستنتاجات منطقية تمثل عالقا

المبكرة في الهندسة من خالل التمثيل ببعدين لألشياء ذات الثالثة 
وتختلف تلك الخبرات من طالب إلى آخر؛ ). كالصور مثًال(أبعاد 

فمنهم من يفكر ويبّرر المعلومات المكانية بجهد بسيط، ومنهم من 
 تلك الخبرات يحتاج إلى الوقت الكافي والتعليم المناسب لتكوين

  ).2004عبيد، (
ويشير األدب السابق إلى قصور في المعرفة المفاهيمية 
الهندسية لدى الطلبة عبر الصفوف المختلفة؛ فقد رّكزت أبحاث 

على مستويات " جيلدوف- دينا فان هيل"و " بيير فان هيل"
التفكير في الهندسة ودور التعليم في تحسين تلك المستويات لدى 

ففي نهاية الخمسينيات طّورا نظرية . ي بها هرميًاالطلبة والرق
ممّيزة تتعلق بمستويات التفكير الهندسي، واستندت تلك النظرية 
أساسًا على دراستين لهما تعلقتا بالصعوبات التي يواجهها الطلبة 
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وافترضت تلك النظرية أّن جميع . في ألمانيا أثناء دراسة الهندسة
ن خالل خمسة مستويات تفكير الطلبة يتقدمون بتسلسل هرمي م

مستوى اإلدراك أو مستوى التعّرف البصري؛ : في الهندسة وهي
ويتحّدد بمالحظة الشكل الهندسي وتسميته من خالل مظهره العام، 
وتمييزه من بين مجموعة من األشكال التي تبدو مماثلة له دون 

ومستوى التحليل؛ ويتميز بمالحظة . إدراٍك أو تمييز لخواصه
 خواص األشكال الهندسية دون ربطها مع بعضها بعضًا، ووصف

سواء على مستوى خواص الشكل الواحد أم خواص األشكال 
المختلفة، ويختبر الطالب تلك الخواص بالقياس، لكّنه ال يستطيع 
تحديد السمات الحرجة للمفهوم الهندسي؛ أي المكونة لتعريف ذلك 

ل يصف جميع الخواص الشكل، أو تمييزها من السمات الثانوية، ب
أّما المستوى الثالث فهو الترتيبي أو . التي يمكن تمييزها

االستدالل غير الشكلي؛ ويتميز بالقدرة على إعطاء تعريف دقيق 
للمفهوم الهندسي وإيجاد عالقات بين خواص الشكل الواحد 

ومستوى . واألشكال المختلفة ويدّلل على صحتها دون برهان
تميز بالقدرة على التجريد واالستدالل من االستدالل الشكلي؛ وي

خالل بناء البراهين وفهم دور المسّلمة والتعريف والنظرية والقدرة 
أّما المستوى األخير والمتمثل . على التعليل ضمن خطوات البرهان

بالدقة البالغة، فيتميز بالقدرة على فهم بنى األنظمة المختلفة 
إلسقاطية والمحايدة والتمييز للهندسات اإلقليدية والالإقليدية وا

بينها، إضافًة إلى إدراك البرهان القائم على المنطق واستخدام 
 ,Van Hiele)البرهان غير المباشر والخوض في مبدأ التناقض 

1986; Van De Walle, 1994).  
 (Van Hiele)" فان هيل"وفي منتصف الثمانينيات طّور 

من مستويات التفكير التي نموذجًا لتعليم وتعّلم الهندسة منطلقًا 
اقترحها سابقًا، ولّخص هذا النموذج بثالثة مستويات أو مراحل، 

وتتحقق كافة المستويات . وهي البصري، والوصفي، واالستداللي
خالل فترات تعّلم مختلفة، واالنتقال من مستوى إلى آخر ليس 
ة فطريًا أو طبيعيًا، بل يأخذ مكانه من خالل نشاطات تعليمية مكّثف

 ;Van Hiele, 1986, p.501)وتحت تأثير برنامج تعليمي مناسب 
Van Hiele 1999, p.311).  

 عام (Van Hiele –Geldof)جيلدوف -كما قامت فان هيل
 بتحديد خمس مراحل للتعّلم يفترض أن تكون مرافقة لتعليم 1984

مرحلة التصور البصري أو : الهندسة، وقد لخصتها بالمراحل اآلتية
ء؛ حيث يكون فيها محور النقاش التعّلم والخبرات السابقة االستقصا

للطالب ضمن موضوع الهندسة، ومرحلة التوجيه المباشر؛ 
وتتلخص بتزويد الطلبة بنشاطات من قبل المعلم بحيث تتيح لهم 
الفرصة الكتساب الموضوع، ومرحلة التفسير؛ وتتميز باعتماد 

ون التغاضي عن الطالب على نفسه في الحصول على المعرفة بد
دور المعلم، ومرحلة التوجيه الحر؛ وتتميز باهتمام المعلم وانتباهه 
لقدرات الطلبة ومعرفتهم اإلبداعية، والمهمات التي يجب أن تقّدم 
لهم؛ والمرحلة األخيرة التكامل وتتمثل بمقدرة الطلبة على تلخيص 
ما تعلموه خالل الدرس لتظهر مقدرتهم على الربط والتحليل 

  . (Mistretta, 2000, p.367).لتركيبوا

تشير الوثائق العالمية المتعلقة بمعيار الهندسة والحس 
المكاني، إلى أهمية هذا المعيار على مستوى كافة المراحل 
المدرسية، وذلك بهدف تنمية مقدرة الطلبة على تصنيف ونمذجة 
األشكال الهندسية ببعدين وثالثة أبعاد، وتحليل الخصائص 

 المميزة لتلك األشكال، وتنمية مقدرتهم على اختيار والسمات
واستعمال أنظمة تمثيل مختلفة مثل الهندسة اإلحداثية، وإدراك 
دور التحويالت الهندسية والتماثل في تحليل المواقف الرياضية، 
وامتالك المقدرة على استعمال التمثيالت البصرية، والتبرير المكاني 

 ,NCTM, 2000). وخارجهالحل المسائل داخل الرياضيات
P.61) . وقد أشارت تلك المعايير إلى خصوصية للمراحل

المدرسية في مجال معيار الهندسة والحس المكاني؛ فعلى سبيل 
المثال، يفترض هذا المعيار أّن الطلبة من الصف التاسع وحتى 
الثاني عشر مستعدون لدخول مرحلة االستدالل والقدرة على 

، بحيث تكون المراحل السابقة بما اشتملت البرهان وحل المسألة
عليه من مفاهيم وخصائص وعالقات هندسية أساسًا ومتطلبًا 

وتتضمن هذه المعايير . لتعليم وتعّلم الهندسة لطلبة هذه الصفوف
تطوير قدرة الطلبة على البرهان والتفكير بشقيه االستقرائي 

 المضادة في واالستداللي باستخدام األمثلة والالأمثلة واألمثلة
 ,NCTM).استكشاف األفكار ووضع التخمينات والتحقق منها

2000, P.290)    
وال شك أّن تفحص تلك المعايير يتفق ومستويات فان هيل 
للتفكير الهندسي؛ فالمفاهيم الهندسية ال تظهر فجأة بصورة كاملة 
لدى الفرد، وال تنتهي لديه عند حد معّين، ولكنها في تطّور ونمو 

ويحتاج تكوين المفهوم بشكل عام إلى فترة زمنية وإلى . ينمستمر
نوعية من التعليم تركز على مراحل تكّون ذلك المفهوم، ومن هنا 
كانت السمة األساسية المميزة لمستويات التفكير الهندسي هو عدم 
اعتمادها على النضج، بل على نوعية النشاطات والخبرات التي 

  .لى أنها هرمية في تطورهايتعرض لها الطالب، إضافًة إ
أّما على المستوى المحلي فتعتبر الهندسة إحدى المحاور 
األساسية في منهاج الرياضيات المدرسي على مستوى كافة 

ويضم منهاج الهندسة عبر الصفوف المختلفة . المراحل التعليمية
). ثالثية األبعاد(دراسة الهندسة المستوية والتحليلية والفضائية 

استها إلى فهم العالم المادي المحيط بالطالب، وفهم وتهدف در
النماذج الهندسية، وتنمية القدرة على التحليل وحل المسألة 
الهندسية وفهم التمثيل المجرد والرمزي للمفاهيم الهندسية، 
والتعرف على األشكال الهندسية وخواصها والعالقات بين تلك 

سم وإنشاء وقياس الخواص، وتطوير القدرة المكانية من خالل ر
فالطالب الذي يطّور . وتصور ومقارنة وتصنيف األشكال الهندسية

معنى للعالقات المكانية ويعي المفاهيم الهندسية يكون أفضل من 
غيره لتعّلم األفكار العددية والقياس والمواضيع الرياضية المتقدمة 

  ).1990وزارة التربية والتعليم، (
تعددت مجاالت البحث في وبمراجعة األدب البحثي، فقد 

الهندسة بشكل عام؛ فمنها أبحاث ودراسات تناولت فعالّية استخدام 
     الحاسوب في تدريس الهندسة من خالل تأثير لغة لوجو، 
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(LOGO) في تعّلم الهندسة، وبرامج الراسم الهندسي 
(Geometer’s Skecthpad) واستخدام اآللة الراسمة وبرامج

وتناولت دراسات . امج الذكاء االصطناعيأخرى أعدت في ضوء بر
أخرى استخدام أنشطة وتطبيقات عملية صفية في تدريس الهندسة 
كأنشطة القراءة والكتابة الرياضية وأنشطة تكاملية مع العلوم 

أّما المجال البحثي اآلخر فهو ). 267، ص2001الصادق،(األخرى 
االهتمامات موضوع الدراسة الحالية؛ فقد تناول أبحاثًا متعددة 

بمستويات التفكير الهندسي وتدريس الهندسة في إطار نموذج 
للتفكير الهندسي، واتبعت أطرًا بحثية مختلفة؛ فمنها " فان هيل"

الدراسات الوصفية أو االستطالعية التي تناولت واقع مستويات 
 التفكير في الهندسة لدى فئات عمرية مختلفة من الطلبة على

 ,Hoffer, 1981; Mayberry)ية الجامعيةمستوى المدرسة والكل
1983; Fuys, Geddes & Tischler, 1988; Wilson, 1990; 

Teppo, 1991;  ،ومنها .  1994)؛ خصاونه،2001الجراح
الدراسات التجريبية التي تناولت برامج تدريبية أعدت حسب 
نموذج فان هيل لتعليم الهندسة وتعّلمها وأثر ذلك في متغيرات 

 التفكير الهندسي لدى الطلبة تها تطور مستويامختلفة من
، وهناك دراسات تناولت )1998خصاونه والغامدي، (والتحصيل 

 ;July, 2001)(أثر بعض المتغيرات في مستويات التفكير الهندسي 
Fitzsimmons, 1995 وأثر بعض البرامج الحاسوبية في تنمية ،

 ,Symser, 1994; Choi-Koh)المقدرة على التفكير الهندسي 
كما أجريت دراسات تحليلية لمحتوى كتب . (1999 ,1996

الرياضيات المدرسية الخاصة بجانب الهندسة، وعالقة ذلك 
  ).2000خصاونه، " (فان هيل"باألنشطة المرافقة لمستويات 

ففي مجال استخدام البرامج المحوسبة في الهندسة، أجرى 
تقّصي أثر  دراسة تجريبية هدفت إلى (Symser, 1994)سمسر 

برنامج محوسب في الهندسة في مستويات التفكير الهندسي 
ومتغيرات أخرى مرافقة كالقدرة المكانية ) مستويات فان هيل(

والتحصيل في الهندسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة، وأسفرت 
النتائج عن وجود فروق في األداء على اختبار لمستويات التفكير 

الناحية العملية بين المجموعتين الهندسي ليست ذات أهمية من 
التجريبية والضابطة، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة بين 
القدرة المكانية ومستويات التفكير الهندسي من جهة، وبين 

. مستويات التفكير الهندسي والتحصيل في الهندسة من جهة أخرى
 دراسة (Choi-Koh, 1996)كو -وفي نفس اإلطار أجرى شوي

ة لثالثة طلبة حّددت مستويات التفكير الهندسي لديهم قبل حال
التجربة، هدفت إلى تقّصي أثر استخدام برامج محوسبة في تدريس 
الهندسة على تطور مستويات التفكير الهندسي لفان هيل، وعالقتها 

وكشفت الدراسة عن فعالّية استخدام . بمستوى األداء في الهندسة
 نموذج فان هيل في تطوير مستوياتهم برمجيات تعليمية قائمة على

في التفكير الهندسي، إْذ تساعد على التغلب على بعض الصعوبات 
 دراسة هدفت (Frerking, 1995)وأجرى فريركنج . لدى الطلبة

إلى الكشف عن العالقة بين مستويات فان هيل للتفكير الهندسي 
بية والمقدرة على كتابة البرهان، فقد تعرضت المجموعة التجري

لدراسة الهندسة بطريقة استقرائية من خالل برنامج الراسم 
الهندسي المحوسب، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة 

وأسفرت النتائج عن وجود عالقة . االستنتاجية بدون الحاسوب
ارتباطية قوية بين مقدرة الطلبة على كتابة البرهان ومستويات 

 ,Choi-Koh)كو -اسة شويوهدفت در. التفكير الهندسي لديهم
 ض إلى تتبع تطّور مراحل تعّلم طلبة المرحلة الثانوية لبع(1999

المفاهيم في الهندسة المستوية خالل تدريسهم حسب نموذج 
. التعليم والتعّلم لفان هيل، واستخدام برمجية الراسم الهندسي

ومن خالل المقابالت العيادية تبين أّن مراحل التعّلم لدى هؤالء 
البصري، -طلبة تتطّور حسب المستويات الهرمية الحسيال

والتحليلي، واالستقرائي، ثم المرحلة االستنتاجية وهي توازي 
  . مستويات التفكير في الهندسة لفان هيل

ومن منطلق أهمية الوسيلة البصرية في تنمية مظاهر التفكير 
الهندسي والقدرة المكانية بثالثة أبعاد، أجريت دراسة من قبل 

 هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام برمجية (July, 2001)جوالي 
 تعليمية في تنمية مستويات التفكير الهندسي كبيئةالراسم الهندسي 

لدى طلبة الصف العاشر وقدرتهم على استيعاب مفاهيم هندسية 
فقد تعرض الطلبة الختبارين أحدهما في التفكير . بثالثة أبعاد

يل واآلخر اختبار في القدرة الهندسي حسب مستويات فان ه
المكانية ثالثية األبعاد كاختبارات قبلية وبعدية، وأسفرت نتائج 
التحليالت النوعية والكمية عن تحسن جوهري في مستويات 
التفكير الهندسي لدى الطلبة ال سيما للطلبة ذوي المستويات 

، كما )اإلدراكي أو البصري والتحليلي(األولى في هرم فان هيل 
وكذلك . رت تقدمهم في القدرات المكانية بأشكال ثالثية األبعادأظه

 دراسة تقّصت العالقة بين (Fitzsimmons, 1995)أجرى فيتزمانز 
مستويات التفكير الهندسي لدى طلبة الكليات الجامعية ومدى 
نجاحهم في حل مسائل في الهندسة ثالثية األبعاد، وذلك من خالل 

ى أساس نموذج فان هيل التعليمي، تعرضهم لعمل مخبري مبني عل
واستخدام الحاسبة الراسمة وبرمجية رسم هندسي ثالثية األبعاد، 
مقابل مجموعة ضابطة درست المادة نفسها بالطريقة االعتيادية، 
وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة بين مستويات التفكير الهندسي 

ائل لدى الطلبة وقدرتهم المكانية، من خالل أدائهم على مس
  .المساحات والحجوم الدورانية

وبعيدًا عن بيئة تكنولوجيا الحاسوب، اهتمت بعض الدراسات 
بطبيعة المنهج في الهندسة وأثر المعلومات والخبرات السابقة لدى 
الطلبة في تطور مستويات التفكير الهندسي لديهم، فقد أجرى 

 دراسة هدفت إلى تقّصي أثر المعلومات (Massey,1994)ماسي 
الهندسية األساسية لدى تسعة من طلبة المرحلة المتوسطة في 
التحصيل ومستويات التفكير الهندسي لديهم، وأظهرت النتائج أّن 
مجموعة الطلبة من ذوي المستوى األقل في امتالك المعلومات 
الهندسية األساسية، قد واجهت مشكالت في تطّور مستويات فان 

ي حين وصلت المجموعة هيل في التفكير الهندسي لديها، ف
المتوسطة بشكل أسرع إلى المستويين اإلدراكي والتحليلي من 
مستويات فان هيل، بينما تقدمت مجموعة المستوى األعلى من 
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حيث المعلومات األساسية في الهندسة إلى المستوى الترتيبي 
مما يدّلل على ارتباط مستويات التفكير ). االستداللي غير الشكلي(

 (Carrol,1998)كما أجرى كارول . لخبرات التعليميةالهندسي با
دراسة هدفت إلى تقّصي أثر تدريس الهندسة لطلبة المرحلة 
المتوسطة في إطار نموذج فان هيل للتفكير الهندسي في إمكانية 

وأسفرت . إحداث تحسن في مستويات التفكير الهندسي لديهم
. هؤالء الطلبةالنتائج عن تطّور ملحوظ في مستويات التفكير لدى 

 Swafford, Jones, and)أّما سوافورد وجونز وثورنتون 
Thornton,1997) معلمًا من معّلمي (49)، فقد شملت دراستهم 

الرياضيات للمرحلة المتوسطة ممن تعرضوا لبرنامج في الهندسة 
ُصمَِّم في ضوء نظرية فان هيل للتفكير الهندسي، وذلك بهدف 

ومن خالل مالحظتهم داخل الغرفة تعريفهم بتلك المستويات، 
الصفية ومتابعة درجة استيعاب طلبتهم للهندسة تبين وجود تحسن 

. في أداء المعلمين أثناء تدريس الهندسة وكذلك في أداء طلبتهم
وفي دراسة استطالعية أجريت من قبل ماسون ومور 

(Mason&Moore,1997) تقّصت مستويات التفكير في الهندسة 
الطلبة الموهوبين رياضيًا بمستوى الصفوف من  من (120)لدى 

سادس إلى ثامن قبل تعرضهم لدراسة مساق في الهندسة، وأظهرت 
النتائج مقدرة الطلبة على استدالل المعاني الهندسية، لكن تخّلل 
ذلك ضعف في فهم التعريفات الهندسية األساسية والمفاهيم 

متقدمة في والخواص، مما يظهر عدم تحقيقهم مستويات تفكير 
الهندسة، وذلك بسبب عدم خبرتهم وتعرضهم لدراسة ما يكفي من 

، (Chang,1992)أّما دراسة شانغ . المعلومات الهندسية األساسية
فقد تقّصت مستويات التفكير في الهندسة ببعدين للطلبة المعّلمين 
وعالقتها بأدائهم في حل مسائل في الهندسة بثالثة أبعاد، وأسفرت 

ن أّن مستويات التفكير في الهندسة ببعدين التي تّم النتائج ع
 -قياسها من خالل اختبار مستويات التفكير الهندسي لفان هيل

كانت أعلى من مستويات تفكيرهم في الهندسة بثالثة أبعاد من 
  .خالل اختبار في الهندسة المكانية

 دراسة تجريبية هدفت إلى (Wu, 1994)كما أجرى وو 
ام نموذج التعليم والتعّلم لفان هيل في تدريس اكتشاف أثر استخد

الهندسة المستوية لمعّلمي المرحلة االبتدائية قبل الخدمة من 
وأسفرت النتائج عن أّن تدريس . المتخصصين في الرياضيات

الهندسة القائم على نموذج فان هيل بمستوياته الخمسة قد نقل 
لتي كانت لديهم الطلبة المعّلمين إلى مستويات هندسية أعلى من ا

وفي . قبل التجربة مقارنة بالمجموعة التي درست بالطريقة العادية
 دراسة جمعت بين المنهجين (Lee, 2000)السياق نفسه أجرى لي 

النوعي والكمي للكشف عن مدى التحسن في مستويات التفكير 
الهندسي حسب تصنيف فان هيل من جهة، وتحسن مقدرتهم على 

 جهة أخرى، وذلك بعد تعرضهم لدراسة مساق التبرير والبرهان من
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في . في الهندسة الحديثة

متوسطات عالمات عينة الدراسة على االختبارين القبلي والبعدي 
  .لمستويات التفكير الهندسي

أّما على المستوى المحلي، فقد بدأ االهتمام بهذا المجال 
الدراسات االستطالعية ، وأجريت مجموعة من 1994عام 

وقد أجرت خصاونه . والتجريبية، شملت عينات مختلفة المستوى
 دراسة استطالعية هدفت إلى التعرف على مستويات (1994)

، )تخصص معلم الصف(التفكير في الهندسة لدى الطلبة المعّلمين 
كما تناولت دراسة االختالف في أدائهم على اختبار التفكير 

إدراكي، تحليلي، (مستويات تفكيرهم من جهة الهندسي باختالف 
بصرية، (، وباختالف نوع المهارة في الهندسة )ترتيبي، استنتاجي
 ذات (1991)وذلك في ضوء مصفوفة هوفر ) وصفية، منطقية

وتناول االختبار مفاهيم في الهندسة المستوية لمستوى . البعدين
 خلصت النتائج وقد. الطلبة المعّلمين في تخصص التربية االبتدائية

 من عينة الدراسة إلى إحدى المستويات 26.6%إلى تصنيف 
 منهم دون المستوى الصفري 27.5%األربعة، بينما ُصنِّّف 

وهذا يشير إلى أّن خبرات هؤالء الطلبة المعّلمين غير ). اإلدراكي(
كافية، ولم يحظ موضوع الهندسة بعناية في المرحلتين المدرسية 

وتالها إجراء دراسة تجريبية . التخصصأو الجامعية لهذا 
هدفت إلى التعرف على أثر استخدام )  1998خصاونه والغامدي،(

لتدريس عينة من المعرفة المفاهيمية الهندسية في ) لوغو(بيئة 
مدى تطّور مستويات التفكير الهندسي والتحصيل في الهندسة 
لدى طالبات الصف الثامن األساسي، وقد تعرضت المجموعة 

، )هندسة+لوغو(تجريبية إلى دراسة المادة التعليمية بطريقة ال
بينما تعرضت المجموعة الضابطة لدراسة المادة نفسها بطريقة 

وأشارت النتائج إلى تفوق طريقة ). لوغو+قلم وورقة(
في تأثيرها ) هندسة+قلم وورقة(على طريقة  ) هندسة+لوغو(

يات التفكير في اإليجابي على كل من التحصيل في الهندسة ومستو
الهندسة وبداللة إحصائية، كما أظهرت النتائج تحسنًا جوهريًا في 
مستويات التفكير الهندسي بين االختبارين القبلي والبعدي ُيعزى 
لطريقة التدريس، فقد كان التحسن في المستويين اإلدراكي 

، بينما كان )الهندسة+القلم والورقة(والتحليلي لصالح طريقة 
لحوظ في المستوى األعلى وهو الترتيبي أو االستنتاج التحسن الم

  ). الهندسة+لوغو(غير الشكلي لصالح 
 دراسة تحليلية لمنهاج الهندسة (2000)كما أجرت خصاونه 

للصفوف من الخامس إلى التاسع وذلك من خالل تحليل الوحدات 
المتعلقة بالهندسة في كتب الرياضيات المدرسية لتلك الصفوف في 

وكان ذلك انطالقًا من أهمية الكتاب . ذج فان هيلضوء نمو
المدرسي ودوره في عملية التعليم والتعّلم، وأهمية معيار الهندسة 
في المناهج المدرسية، وطبيعة الفكر الهندسي ودوره في ضوء 

وأظهرت النتائج . نموذج فان هيل، ونتائج األبحاث في هذا اإلطار
 المدرسية يتالءم وتطّور أّن بناء المحتوى الهندسي في الكتب

مستويات التفكير الهندسي حسب نموذج فان هيل، كما أّنه تّم 
. تطوير المحتوى ليتناسب وخبرات الطلبة في مختلف الصفوف

وهناك تطّور في المستويات، إْذ يركز كتابا الصف الثامن والتاسع 
على المستويين الترتيبي واالستنتاجي، كما أّن المهارات المنطقية 
والتطبيقية تركزت في الصفوف العليا على العكس من مهارات 
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 - التي ترافق المستويين اإلدراكي والتحليلي- المالحظة والوصف
كما أجرى . فقد تركزت في الصفوف الخامس والسادس والسابع

 دراسة هدفت إلى الكشف عن مستويات التفكير (2001)الجراح 
ثامن، ومدى االختالف الهندسي لطلبة الصفوف من الخامس إلى ال

في تصنيفاتهم على تلك المستويات باختالف الصف من جهة 
وبّينت النتائج أّنه يمكن تصنيف . وباختالف المفهوم من جهة أخرى

من عينة الدراسة ومن مختلف الصفوف إلى 77% ما نسبته 
المستويات األربعة، كما بّينت أّن المستويات العليا في التفكير 

  .من نصيب المستويات الصفية األعلىالهندسي كانت 
ويبدو جلّيًا من خالل استعراض الدراسات على المستويين 

التي -العالمي والمحلي، أّن اختبارات مستويات التفكير الهندسي 
 تناولت مفاهيم متفرقة في -اسُتخدمت في الدراسات السابقة

ن الهندسة المستوية كالزاوية والشكل الرباعي وما يندرج تحته م
أشكال رباعية، والمثلث ومفهومي التطابق والتشابه، والتماثل 

ولكّنها لم تتناول في مضمونها الهندسة . والتحويالت الهندسية
الفراغية أو ثالثية األبعاد، بالرغم من دراسة العالقة بين مستويات 
التفكير الهندسي في الهندسة ثنائية األبعاد والقدرة المكانية، التي 

ارات ُصمِّمت بمضامين من الهندسة ثالثية األبعاد، لذا قيست باختب
جاءت هذه الدراسة لتتناول الهندسة اإلقليدية ثالثية األبعاد 
كمضمون الختبار في مستويات التفكير الهندسي حسب نموذج فان 
هيل، كما أّنها تتناول طلبة الصف العاشر الذين تعرضوا لدراسة 

ة وهو آخر مستوى في المرحلة وحدة متكاملة في الهندسة الفراغي
  .األساسية في األردن

إّن الهندسة، وعلى مر القرن العشرين كانت تقوم على نظام 
المسّلمات التي ابتكرها إقليدس منذ ألفي عام، فبناؤه المنطقي 
للهندسة بمسّلماتها وتعريفاتها ونظرياتها وبراهين تلك النظريات 

رين من األهداف والتوقعات كانت وما زالت في القرن الحادي والعش
 ;Van Hiele, 1999, p.310)المستقبلية للتحصيل العلمي 
Malloy&Friel, 1999, p.87)  

وكذلك ُعرضت الهندسة الفضائية المقررة للصف العاشر في 
مناهج الرياضيات األردنية  بطريقة مماثلة قائمة على المسّلمات، 

 ستدالل الشكلي وتفترض أّن طلبة هذا الصف يفكرون بمستوى اال
(Formal deduction)من مستويات التفكير الهندسي لفان هيل .

لكّن هذا ليس هو الحال، فهم يفتقرون لمتطلبات سابقة ولفهم 
مناسب لدراسة الهندسة بشكل رسمي مّما يحدث فجوة بين 
مستويات تفكيرهم في الهندسة، وما هو مطلوب منهم أن يتعلموه 

الصف العاشر ومن خالل مالحظاتي الصفية فطلبة . في هذا المجال
في بعض المدارس ومالحظات معّلميهم الذين ألتقي بهم باستمرار 
في برامج الدبلوم والماجستير ينظرون إلى الهندسة نظرة سلبية، 

. وكذلك الحال عند معّلميهم الذين يواجهون صعوبات في تدريسها
لية، والتقويم وإذا ما نظرنا إلى ما أسفرت عنه الدراسات الدو

الوطني للتقدم التربوي في معظم الدول، فقد أظهرت تدنيًا في 
فمثًال . أدائهم في الهندسة بينما لم يكن الحال كذلك في الحساب

بلغ المتوسط الحسابي العالمي في الهندسة في الدراسة 

 48%والواليات المتحدة 56% الثالثة للصف الثامن /الدولية
(Lappan, 1999, p.3) . أّما على مستوى األردن، فقد أشارت

أّن ) إعادة(نتائج الدراسة الدولّية الثالثة للرياضيات والعلوم 
المركز (متوسط أداء طلبة األردن دون متوسط األداء الّدولي 

كما بلغت متوسطات ). 2003الوطني لتنمية الموارد البشرية،
سابع النسب المئوية لإلجابة الصحيحة لطلبة األردن للصفين ال

والثامن في مجال الهندسة وذلك في الدراسة الدولية الثانية 
على التوالي مقارنة بمتوسطات جملة الطلبة من % 46.9، 29.9%

% 68.2و% 47.8البلدان المشاركة لهذين الصفين التي بلغت 
، 1991المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي، (على التوالي 

لى عدم امتالك أولئك الطلبة وربما يكون ذلك مؤشرًا ع). 30ص
وأّن هذه النتائج بدورها . لمستويات تفكير مناسبة في الهندسة

تؤكد على ضرورة االهتمام بالكشف عن مستويات الطلبة في 
  . التفكير الهندسي في مختلف المراحل

  مشكلة الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستويات التفكير في 

ى طلبة الصف العاشر، ومحاولة بناء اختبار الهندسة الفضائية لد
  . يقيس تلك المستويات

  :وبالتحديد حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية
ما مستويات التفكير في الهندسة الفضائية لدى طلبة الصف  .1

 العاشر؟
هل تختلف تصنيفات طلبة الصف العاشر على مستويات  .2

 اختالف الجنس؟التفكير في الهندسة الفضائية ب
هل يختلف أداء طلبة الصف العاشر على اختبار مستويات  .3

التفكير في الهندسة الفضائية باختالف مستوى التفكير 
 الهندسي لديهم؟ 

  التعريفات اإلجرائية
مراحل تعّلم يتقدم الطلبة عبرها :  مستويات التفكير في الهندسة*

يبي أو اإلدراكي، والتحليلي، والترت: بتسلسل هرمي، وهي
. االستدالل غير الشكلي، واالستدالل الشكلي، والدقة البالغة

  . وتناولت الدراسة الحالية المستويات األربعة األولى فقط
وألغراض تصنيف طلبة الصف العاشر في ضوء هذه 

  : المستويات، فقد ُعّرفت المستويات إجرائيًا كما يلي
تسميته تحّدد بمالحظة الشكل الهندسي و: مستوى اإلدراك -

من خالل مظهره العام، وتمييزه من بين مجموعة من األشكال 
وقد ُحّدد محك . التي تبدو مماثلة له دون إدراك لخواصه

النجاح على االختبار الفرعي الذي يقيس هذا المستوى 
  . فأكثر من األسئلة، إجابة صحيحة%) 70(باإلجابة عن 

هندسية تحّدد بمالحظة خواص األشكال ال: مستوى التحليل -
ووصفها دون ربطها مع بعضها بعضًا، سواء على مستوى 

وقد . خواص الشكل الواحد أم خواص األشكال المختلفة
ُحّدد محك النجاح على االختبار الفرعي الذي يقيس هذا 

فأكثر من األسئلة، إجابة %) 70(المستوى باإلجابة عن 
 .صحيحة
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بالقدرة تمّثل : مستوى الترتيب أو االستدالل غير الشكلي -
على إعطاء تعريف دقيق للمفهوم الهندسي، وإيجاد عالقات 

وُحّدد محك . بين خواص الشكل الواحد واألشكال المختلفة
النجاح على االختبار الفرعي الذي يقيس هذا المستوى 

 .فأكثر من األسئلة، إجابة صحيحة%) 60(باإلجابة عن 
تدالل من تمّثل بالقدرة على االس: مستوى االستدالل الشكلي -

خالل البراهين وفهم دور المسّلمة والتعريف والنظرية في 
. برهنة العالقات، والقدرة على التعليل ضمن خطوات البرهان

وُحّدد محك النجاح على االختبار الفرعي الذي يقيس هذا 
من األسئلة فأكثر، إجابة %) 55(المستوى باإلجابة عن 

 .صحيحة
يقاس : تفكير في الهندسة الفضائية األداء على اختبار مستويات ال*

بالعالمة التي يحصل عليها الطالب على االختبارات الفرعية 
  . التي تقيس مستويات التفكير األربعة

  محّددات الدراسة
هناك مجموعة من القضايا التي قد تحد من تعميم نتائج هذه 

صعوبة اختيار : الدراسة، وتسهم في تفسير نتائجها، ومن أبرزها
ممثلة من األسئلة لكل مستوى من مستويات التفكير الهندسي عينة 

، )إدراكي، تحليلي، ترتيبي أو استدالل غير شكلي، استدالل شكلي(
واقتصار الدراسة على أربعة من مستويات التفكير الهندسي من 

 -من طلبة الصف العاشر–أصل خمسة مستويات، وعينة الدراسة 
لدراسة في المرحلة األساسية، التي تبدو متجانسة من حيث خلفية ا

 الرسمي ألول اومن حيث دراستها لوحدة الهندسة الفضائية بشكله
وربما أّن هذه الخلفية قد ال تكون كافية للكشف عن نمطية . مرة

معينة في التسلسل الهرمي لمستويات التفكير في الهندسة 
الفضائية، كما أّن محك النجاح على كل مستوى من مستويات 

 اآلراء الشخصية للمحكمين ىر الهندسي، قد اعتمد علالتفكي
ومدى اتفاق آرائهم مع ما رآه الباحث من خالل األدب السابق 

  .المتعلق بالهندسة ببعدين
  مجتمع الدراسة وعينتها

تكّون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي 
 الثاني من  التابعين لمديرية تربية إربد األولى للفصل- ذكورًا وإناثًا-

، والبالغ عددهم حسب إحصائيات 2003/2004العام الدراسي 
أّما عينة الدراسة فقد . طالبًا وطالبة) 5621(المديرية المذكورة 

من الطالب والطالبات، تّم اختيارهم بالطريقة ) 310(بلغت 
العشوائية العنقودية؛ إْذ اختيرت عشر مدارس عشوائيًا من بين 

عبتين في األقل للصف العاشر؛ خمس المدارس التي تحوي ش
وبعدها اختيرت شعبة عشوائيًا من . مدارس للذكور وخمس لإلناث

وقد .  في الشعبة الواحدةةطالبًا أو طالب) 30(كل مدرسة وبمعدل 
تعّرض جميع هؤالء الطلبة لدراسة وحدة في الهندسة الفضائية 

نفس ضمن منهاج الرياضيات للصف العاشر في الفصل الثاني من 
العام الدراسي، وتوزع عدد أفراد عينة الدراسة بين الذكور 

  .طالبة) 140(طالبًا و ) 170(واإلناث، إذ بلغ 

  أداة الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، تّم 
تحليل وحدة الهندسة الفضائية في كتاب الصف العاشر، حيث 

ردن تدريسه في جميع المدارس قّررت وزارة التربية والتعليم في األ
بتاريخ 92 /52بموجب قرار مجلس التربية والتعليم رقم 

شملت . 1993/1992  اعتبارًا من العام الدراسي1992/9/30
الوحدة المكونات األساسية لبناء هندسة إقليدس بثالثة أبعاد، 
وتلخصت تلك المكونات بمجموعة من المفاهيم غير المعّرفة هي 

النقاط : قيم والمستوى، ومجموعة من التعريفاتالنقطة والمست
المستقيمة، والنقاط المستوية، والمستقيمان المتقاطعان، 
والمستقيمان المتوازيان، والزاوية الزوجية وحرفها وقياسها، 
وتعامد مستقيم مع مستوى، والمستويان المتعامدان، واإلسقاط 

 على مستوى، ةالمسقط العمودي لنقط: العمودي ويشمل
والمسقط العمودي لنقطة على مستقيم، والمسقط العمودي لقطعة 
مستقيمة على مستقيم، والمسقط العمودي لقطعة مستقيمة على 

كما شملت أربع مسّلمات . الزاوية بين مستقيم ومستوىومستوى، 
تلخصت ) غير المعرفة(أساسية انبثقت عن المسّميات األولية 

  :باآلتي
  .ستقيم واحد فقط يحتويهماألي نقطتين مختلفتين يوجد م .1
إذا وقعت نقطتان في مستوى، فإّن المستقيم الذي يحويهما،  .2

 .يقع بأكمله في المستوى نفسه
يوجد ألي ثالث نقاط غير مستقيمة، مستوى واحد فقط  .3

 .يحتويها
 .إذا تقاطع مستويان، فإّن تقاطعهما مستقيم .4

حدة أّما بالنسبة للمكّون الرابع فهو النظريات، فتضمنت الو
يمر مستوى واحد فقط : نظريتين هندسيتين أساسيتين أوالهما

إذا : في أي مستقيم معلوم ونقطة معلومة تقع خارجه، وثانيهما
تقاطع مستقيمان فإّنه يوجد مستوى واحد يحويهما، ونظريتان في 

وزارة التربية والتعليم، (التوازي، وسبع نظريات في التعامد 
2002.(  

ة هذه الوحدة تحتاج إلى مستويات وبالرغم من أّن طبيع
تفكير عليا في الهندسة، إال أّن المهارات البصرية والوصفية التي 
تندرج تحت المستويين اإلدراكي والتحليلي من مستويات التفكير 
الهندسي لفان هيل تعتبر أساسية لفهم المسّلمات والنظريات 

يقتين والتوصل إلى استنتاجات، والتمكن من بناء برهان بالطر
  .المباشرة وغير المباشرة

وأّما المرحلة الثانية في بناء أداة الدراسة وهي اختبار 
مستويات التفكير في الهندسة الفضائية، فقد تّم مراجعة األدب 
السابق النظري والبحثي الذي تمثل بأعمال بيير فان هيل وزوجته 

ار جيلدوف، وما تالهما من أعمال المهتمين في إط-دينا فان هيل
ونظرًا ألّن مضامين اختبارات مستويات التفكير . هذا البحث

الهندسي لفان هيل التي استخدمت في األدب السابق كانت في 
مفاهيم هندسية ببعدين،  فقد قام الباحث ببناء ذلك االختبار 
اعتمادًا على السمات والخصائص المنطوية تحت كل مستوى 
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 هذا االختبار هو أّنه وما يميز". فان هيل"تفكير من مستويات 
شمل بنية هندسية متكاملة ثالثية األبعاد، واقتصر على المستويات 
األربعة األولى وهي اإلدراكي، والتحليلي، واالستدالل غير الشكلي، 

هذا وقد استثني المستوى الخامس المتمثل . واالستدالل الشكلي
 يصلوا  أّن طلبة الصف العاشر لمثبالدقة البالغة الفتراض الباح

إلى مرحلة الدقة في فهم البناء الهندسي إلقليدس، وفهم دور 
المسّلمات والنظريات في التطبيقات المختلفة، أو المقارنة بين 
هندسة إقليدس والهندسات الالإقليدية، عالوًة على أّن تدريس 
الهندسة بشكلها الرسمي ظهر فجأة في الصف العاشر، دون أن 

 مكونات البناء الرياضي بشكل عام، إضافًة يعتاد الطلبة مسبقًا على
إلى أّن تحقيق هذا المستوى يحتاج إلى فترة زمنية أطول، ومزيد 

  .من الخبرات التعليمية التعّلمية
وفي ضوء ما سبق تّم تحديد المهارات المنطوية تحت كل 
مستوى من مستويات التفكير في الهندسة الفضائية إجرائيًا على 

  :النحو اآلتي
ويتحدد بمالحظة : ى اإلدراك أو اإلدراك البصريمستو )1

الصورة أو الشكل الهندسي الذي يمثل المفهوم أو الفكرة 
ويفترض أن يقوم الطالب . الهندسية دون إدراك لخواصها

  :باآلتي وفق هذا المستوى
تسمية شكل هندسي معطى أو تحديد ما يمثله شكل  -

  .هندسي معطى
بين مجموعة من تمييز شكل يمثل مسّمى أوليًا من  -

  .األشكال الهندسية
تسمية مفاهيم هندسية تتعلق بالتوازي والتقاطع  -

  .والتخالف والزوايا الزوجية من خالل شكل معطى
رسم شكل يمثل مجموعة من المفاهيم في الهندسة  -

  .الفراغية
  .التعرف على أجزاء شكل معطى -

ويتحدد بتمييز خواص األشكال والمفاهيم : مستوى التحليل )2
دسية دون إدراك العالقات فيما بين هذه الخواص، ويتم الهن

النظر للمفهوم كمجموعة من الخواص دون إدراك لسماته 
ويفترض أن يقوم الطالب باآلتي ضمن هذا . المميزة

  :المستوى
إدراك المسّميات األولية في نظام الهندسة وتمييزها عن  -

  .غيرها من المسّميات غير األولية
ل أو المفاهيم الهندسية بحسب التمييز بين األشكا -

 .خواصها ومكوناتها
إدراك الحاالت التي تحّدد مستوى من خالل مجموعة من  -

 .المكونات
إدراك عدد المستقيمات التي يمكن رسمها بحيث تمر  -

 .بثالث نقط مستقيمة
وصف عالقة أو أكثر بين أزواج من المستقيمات أو  -

 .المستويات

 أشكاًال تتضمن إعطاء وصف أو أكثر لرسومات تمثل -
 .مستقيمات ومستويات بأوضاع مختلفة

وصف بالكلمات كيفية إيجاد قياس الزاوية الزوجية مع  -
 .توضيح ذلك بالرسم

 
ويتحدد بوعي : المستوى الترتيبي أو االستدالل غير الشكلي )3

ويفترض . الطالب للعالقات بين المفاهيم الهندسية المختلفة
  :لمستوىأن يقوم الطالب باآلتي ضمن هذا ا

  .تمييز العالقات بين األشكال الهندسية المختلفة -
 .تمييز الخواص ألشكال هندسية مختلفة -
تعريف المصطلحات والمفاهيم في ضوء سماتها  -

 .المميزة
فهم نوعية التعريف الجيد لمفهوم هندسي من بين عدة  -

 .تعريفات
 .التعرف على المفاهيم من خالل تعريفاتها -
فية لتكوين شكل هندسي ثالثي التعرف على الشروط الكا -

 .األبعاد
التوصل إلى استنتاجات من خالل معطيات، ويدّلل على  -

 .صحتها بطرق غير شكلية
 .إعطاء نص مسّلمة في ضوء تفسيرها بعبارات مختلفة -
تحديد الخواص المميزة لمفهوم ما في الهندسة  -

 .الفضائية
إدراك صحة عبارة تصف مفهومًا أو عالقة أو مسّلمة أو  -

 .ظريةن
المقارنة بين مفهومين من خالل تحديد أوجه الشبه  -

 .واالختالف بينهما
 ).مسّلمة، نظرية(كتابة وصف لشكل يمثل عالقة  -
-  كتابة نص مسّلمة في الهندسة الفراغية ممثلة برسم

 .معّين
ويتحدد بالتفكير النظري وبناء : مستوى االستدالل الشكلي )4

 نتائج من خواص البراهين للنظريات الهندسية واستخالص
  :ويفترض أن يقوم الطالب باآلتي. ومعطيات محّددة

استخالص معلومات إضافية من معلومات معطاه والتدليل  -
  .على صحتها بطرق شكلية

 .تمييز المفروض والمطلوب في مسألة هندسية -
 .تطوير البراهين الهندسية بطرق مباشرة وغير مباشرة -
 .والنظرياتفهم الفرق بين التعريفات والمسّلمات  -
 .إدراك معنى الشرط الالزم والشرط الكافي -
إدراك كافة الشروط الكافية لتكوين مستوى أو شكل  -

 .هندسي بثالثة أبعاد
التمثيل بالرسم كافة الحاالت أو الشروط لتكوين مستوى  -

  .أو شكل هندسي بثالثة أبعاد
فقرة اختبارية ) 58(وفي ضوء ما ورد سابقًا، تّم إعداد 

للمستوى ) 14(للمستوى اإلدراكي، و ) 13: (يليتوزعت كما 
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) 14(لمستوى االستدالل غير الشكلي، و ) 17(التحليلي، و 
وقد تكّون االختبار في صورته األولية . لمستوى االستدالل الشكلي

) 25(فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل، و) 33(من 
و خطأ، ثّم من نوع فقرة من نوع اإلكمال والرسم واإلجابة بصح أ

. المقال وشملت بناء برهان هندسي لمواقف في الهندسة الفضائية
وقد ُعرض االختبار بصورته األولية على عدد من المتخصصين 
والمطلعين على نظرية فان هيل لمستويات التفكير الهندسي ومّمن 
دّرسوا وحدة الهندسة الفضائية للصف العاشر، وذلك للنظر في 

كما تّم تجريب االختبار على عينة استطالعية . صدق المحتوى
وتّم تحليل . طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة) 40(بلغت 

إجابات الطلبة على فقرات االختبار إليجاد معامالت الصعوبة 
والتمييز وارتباط كل فقرة باالختبار الكلي وبمجالها اإلدراكي، أو 

 االستدالل الشكلي، وكذلك وأالتحليلي، أو االستدالل غير الشكلي، 
  .ثبات االختبار

ونظرًا ألّن االختبار ُأعَِّد ألغراض تصنيف الطلبة إلى 
مستويات التفكير في الهندسة الفضائية، واعتبر اختبارًا محكي 
المرجع، فيجب أن يحوي فقرات سهلة وأخرى صعبة ليكون من 
السهل الحكم على تصنيف الطلبة، وبخاصة ذوي التحصيل 

لذا تّم اعتماد معامل ارتباط الفقرة باالختبار المصّحح . تدنيالم
هو المعيار لحذف بعض الفقرات بعد تجريب االختبار وليس معامل 

وقد تّم حذف ثماني فقرات ضمن هذا . الصعوبة أو معامل التمييز
، ) -0.12 - 0.18(المعيار تراوحت معامالت ارتباطها ضمن الفئة 

وبذلك ). 07. - 0.19(مييزها ضمن الفئة بينما تراوحت معامالت ت
فقرة تمتعت بمعامالت ) 50(اقتصر اختبار التفكير الهندسي على 

صعوبة وتمييز ومعامالت ارتباط مناسبة ومقبولة ألغراض هذا 
هذا وقد بلغت معامالت ارتباط فقرات المستوى اإلدراكي . البحث

ي مع مجالها، مع مجالها، ومعامالت ارتباط فقرات المستوى التحليل
ومعامالت ارتباط فقرات مستوى االستدالل غير الشكلي مع مجالها، 

:             ومعامالت ارتباط فقرات مستوى االستدالل الشكلي مع مجالها
 – 0.67(، و)0.29 – 0.75(، و)0.29 – 0.68(، و)0.39 – 0.75(

ار بينما تراوحت معامالت ارتباط فقرات االختب. على التوالي) 0.39
، وكانت جميعها ذات )0.27 – 0.72(مع االختبار الكلي ضمن الفئة 

ويتضمن ملحق الدراسة االختبار ). α = 0.05(داللة إحصائية 
 ,34 ,35 ,37بصورته النهائية، بحيث تمثل الفقرات ذوات األرقام 

 المستوى اإلدراكي؛ والفقرات ذوات 3 ,5 ,6 ,7 ,13 ,17 ,29
المستوى 2 ,8 ,9 ,11 ,15 ,16 ,22 ,36 ,39 ,44 ,48 األرقام 

 ,42 ,43 ,45 ,46 ,47 ,49 ,57التحليلي؛ والفقرات ذوات األرقام 
 مستوى االستدالل 12 ,20 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,38 ,40 ,41

 ,33 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,58 والفقرات غير الشكلي؛
  .مستوى االستدالل الشكلي 19,18 ,21

مالت االرتباط الواردة سابقًا، تّم إيجاد وباإلضافة إلى معا
 من خالل إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين صدق المحك لالختبار

أداء المجموعة االستطالعية على اختبار مستويات التفكير 
الهندسي ككل وتحصيلها المدرسي في الرياضيات، إْذ بلغ معامل 

ين االختبارات كما تّم تقّصي العالقة االرتباطية ب. 0.72االرتباط 
) إدراكي، تحليلي، استدالل غير شكلي، استدالل شكلي(الفرعية 

) 1(من جهة واالختبار الكلي من جهة أخرى، ويبين الجدول 
  . معامالت االرتباط

  معامالت ارتباط االختبارات الفرعية مع االختبار الكلي :)1(جدول 
العالقة 

  االرتباطية
االستدالل   التحليلي  االدراكي

  الشكليغير 
االستدالل 

  الشلي
        * 73.  التحليلي

االستدالل غير 
      * 77.  * 71.الشكلي           

االستدالل 
    * 71.  * 65.  * 60.الشكلي           

أداء الطلبة على 
  * 84.  * 94.  * 89.  * 84.  االختبار الكلي   

   α 0.05 = ذات داللة إحصائية *
لصدق الواردة سابقًا، فقد تّم استخدام إضافًة إلى مؤشرات ا

أسلوب التحليل العاملي لتحديد البناء العاملي لهذا المقياس على 
وقد استخدمت طريقة ). 310(مستوى عينة الدراسة الكلية 

وقد تبين أّن هناك أربعة . المكونات األساسية مع التدوير المتعامد
 من تباين عالمات% 35.19عوامل مسؤولة عن تفسير 

المفحوصين على اختبار التفكير في الهندسة الفضائية، فّسر العامل 
، %4.66، بينما فّسر العامل الثاني %23.24األول منها       

وتبّين من نتائج التحليل  3.41%. ، والرابع%3.88والعامل الثالث 
 )11.62( أّن قيمة الجذر الكامن للعامل األول كانت مرتفعة العاملي

  مع قيمة الجذر الكامن للعوامل األخرى؛ إْذ بلغت ما قورنت إذا
. للعوامل الثاني والثالث والرابع على التوالي 2.33 ,1.94 ,1.71

أي أّنه يقيس بعدًا واحدًا وهو . وهذا يؤكد أحادية البعد للمقياس
  .(Hattie, 1985)مستوى التفكير في الهندسة الفضائية 

  ثبات االختبار
 -ستخدام معادلة كودريتشاردسونبا–ُحسب ثبات التجانس 

الختبار مستويات التفكير في الهندسة الفضائية ككل وذلك من 
، كما ُحسب 0.92خالل استجابات طلبة العينة االستطالعية وبلغ 

اإلدراكي، : لكل مستوى من مستويات التفكير في الهندسة الفضائية
 وبلغت والتحليلي، واالستداللي غير الشكلي، واالستداللي الشكلي

  .0.70 ,0.76 ,0.84 ,0.71:على التوالي
وبما أّن االختبارات الفرعية لمستويات التفكير في الهندسة 
الفضائية، قد استخدمت كاختبارات مرجعية المحك في اإلجابة عن 

عدد من أسئلة الدراسة، فقد تّم حساب معامل التوافق        
(agreement coefficient)بة الذين اجتازوا ؛ وُيعّرف بنسبة الطل

عالمة المحك عند تعرضهم الختبار مرجعي المحك للمرة األولى، 
 واجتازوها على افتراض تعرضهم لنفس االختبار للمرة الثانية

.(Subkoviak, 1988, p.48; Crowley,1990, p239) علمًا بأّنه 
يمكن أن ُيحسب معامل التوافق من خالل تعرض الطلبة لالختبار 

وفي هذه الدراسة، تعرضت العينة .  واحدةمرتين أو مرة
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االستطالعية لالختبارات التي تقيس مستويات التفكير المختلفة مرة 
 *وُحسب معامل التوافق من خالل إيجاد العالمة المعيارية. واحدة

ومن خالل جداول تقريبية تتضمن العالمة . لعالمة المحك أو القطع
، تمت قراءة (Subkoviak, 1988, p.49)المعيارية وثبات االختبار 

القيمة التقريبية لمعامل التوافق، وذلك بعد اعتماد ثبات التجانس 
وبلغت معامالت التوافق                   .المذكور سابقًا ممثًال لثبات االختبار

لكل من اإلدراكي والتحليلي واالستدالل 0.79 ,0.75 ,0.77 ,0.82 
التوالي، وقد اعتبرت تلك غير الشكلي واالستدالل الشكلي على 

  Subkoviak, 1988, p.48). (القيم مقبولة ألغراض هذه الدراسة
ولدعم ثبات االختبار، وعلى اعتبار أّنه تّم اعتماد الدرجة 

من أسئلة االختبار %) 30(محكًا لنجاح الطالب على %) 75(
وذلك لتعدد أفرع هذه األسئلة، فقد ُحسب معامل ثبات االختبار 

عوده،  ((Livingston)ستعمال معادلة ليفنجستون الكلي با
كما ُحسبت معامالت الثبات لفقرات كل . 0.94؛ فبلغت )1998

 ,0.86 ,0.76 مستوى من مستويات االختبار بنفس الطريقة، وبلغت
 لكل من اإلدراكي والتحليلي واالستدالل غير الشكلي  0.75 ,0.79

المة واحدة في حالة ُأعطيت عو .واالستدالل الشكلي على التوالي
اإلجابة الصحيحة عن أسئلة االختيار من متعدد، وصفرًا في حالة 

ولتعدد أفرع مجموعة من . اإلجابة الخاطئة، أو عدم وجود إجابة
فما فوق كمحك %) 75(فقرات االختبار، فقد تّم اعتماد درجة 

لنجاح الطلبة على كل فقرة، وُأعطيت الفقرة عالمة واحدة في حالة 
كما . فما فوق، وصفرًا لغير ذلك% 75ق عالمة المحك تحقي

ُأعطيت الفقرات التي تطلبت بناء برهان عالمة في حالة إعطاء 
  .خطوات صحيحة ومتسلسلة ومبررة، وصفرًا لغير ذلك

   والمعالجة اإلحصائيةجمع البيانات
ألغراض اإلجابة عن أسئلة الدراسة، تّم جمع البيانات في 

، وُقدَِّم 2004/2003صل الثاني للعام الدراسي النصف الثاني من الف
ُقدِّم الجزء . االختبار في جلستين منفصلتين على يومين متتاليين

سؤاًال من نوع االختيار من ) 30(األول من االختبار الذي يتضمن 
متعدد في الجلسة األولى التي استغرقت ساعة واحدة، بينما ُقدَِّم 

سؤاًال من نوع ) 20(ي يتضمن الجزء الثاني من االختبار والذ
في الجلسة الثانية التي ) البرهان(اإلكمال والصح والخطأ والمقال 

وعلى مدى أسبوعين، تم جمع . تسعين دقيقة) 90(استغرقت 
بإشراف الباحث وعدد البيانات من المدارس المشمولة في الدراسة 

قام الباحث بتحديد نمط األداء لكل من المساعدين، وبعد ذلك 
الب على مستويات التفكير باستخدام عالمة المحك، ثّم ُحسبت ط

كما استخدم . النسب المئوية من أجل اإلجابة عن السؤال األول
لالستقاللية لإلجابة عن السؤال الثاني، ) ²χ(اختبار كاي تربيع 

وتحليل التباين األحادي ذي القياسات المتكررة لإلجابة عن السؤال 
  .الثالث

                                                           
*  Z = (C – 0.5 – M)  
                   S 
   Z = standard score, C = cutoff score, M = mean of the scores, S = 

standard deviation, the value 0.5 is a correction for continuity. 
 

  نتائج الدراسة
  .النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

لإلجابة عن السؤال األول والمتعلق بالكشف عن مستويات 
التفكير في الهندسة الفضائية لدى طلبة الصف العاشر وتصنيفهم 
ضمن تلك المستويات، تّم تحديد محٍك لنجاح الطلبة على كل 

 وحّددت باإلجابة عن . مستوى من مستويات التفكير الهندسي
من األسئلة فأكثر إجابًة صحيحًة على المستوى اإلدراكي أو %70

 فأكثر على 60% فأكثر على المستوى التحليلي، و70%البصري، و
 فأكثر على مستوى 55%مستوى االستدالل غير الشكلي، و

وفي جميع هذه الحاالت تعتبر عالمة الطالب . االستدالل الشكلي
عطي كل طالب نمطًا معينًا وبذلك أ. وغير ذلك صفرًا) 1(واحدًا 

على ) 1(يعني أّن الطالب سجل عالمة ) 1111(فمثًال الرمز . ألدائه
؛ أي أنَّه حقق عالمة األربعةكل مستوى من مستويات التفكير 

يعني أنَّ ) 0001(المحك أو اجتازها على جميع المستويات، والرمز 
لى على المستوى األول فقط وصفرًا ع) 1(الطالب سّجل عالمة 

يعني أنَّ الطالب سّجل عالمة ) 1101(بقية المستويات، والرمز 
على المستويات األول والثالث والرابع وصفرًا على المستوى ) 1(

وقد تّم تصنيف الطالب ضمن إحدى مستويات . الثاني وهكذا
التفكير على أساس تسلسل اجتيازه لعالمة المحك على المستويات 

على ) 0111(لب بموجب نمط اإلجابة فمثًال يصنف الطا. المختلفة
أنَّه في المستوى الثالث أي االستدالل غير الشكلي، إْذ كان هناك 
تسلسل في اجتياز عالمة المحك للمستويات األول والثاني والثالث 

  ).;Crowley, 1991, p.238  1994 خصاونه،(على التوالي 
تز أي لم يج) 0000: (وبالتالي فإنَّ األنماط المقبولة هي

بنجاح أيًا من مستويات التفكير األربعة بموجب عالمة المحك، 
اجتاز المستويين ) 0011(اجتاز المستوى األول فقط، و) 0001(و

اجتاز المستويات الثالثة األولى، ) 0111(األول والثاني فقط، و
وبعد ذلك ُحسبت النسب . تعني أنَّه اجتازها جميعًا) 1111(و

ويلّخص . وا هذه األنماط من اإلجاباتالمئوية للطلبة الذين سجل
النسب المئوية للطلبة موزعة بموجب أنماط ) 2(الجدول رقم 
  .األداء المختلفة

النسب المئوية للطلبة موزعة حسب أنماط األداء  :)2(جدول 
  المختلفة 

نمط 
 األداء

 %النسبة التكرار
نمط 
 األداء

 %النسبة التكرار

*0000 59  19.03  *0111 108  34.84  
*0001 28 9.03 0101  14  4.52  
*0011 33 10.65 0110  2  0.65  

0010 3 0.97 0100 4 1.29 
1011 2 0.65 *1111 54 17.42 
1101 2 0.65 1001 1 0.32 
 100.0 310    الكلي

النمط الذي بموجبه يمكن تصنيف الطلبة في مستوى من *
  .مستويات التفكير في الهندسة الفضائية
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من مجموع طلبة الصف %) 34.84( أّن )2(يوضح الجدول 
حسب ترتيب المستويات (العاشر قد ُصنِّفوا في المستوى الثالث 

ُصنِّفوا % 17.42وهو االستدالل غير الشكلي، و) في هذه الدراسة
 في% 10.65في المستوى الرابع وهو االستدالل الشكلي، و

فقط ُصنِّفوا في % 9.03والمستوى الثاني وهو التحليلي، 
وبذلك يمكن تصنيف . ستوى األول وهو اإلدراكي أو البصريالم

من الطلبة في إحدى المستويات األربعة المعنية في هذه % 71.94
من الطلبة لم يجتازوا % 19.03كما تشير النتائج إلى أّن . الدراسة

أيًا من المستويات حسب عالمة المحك، وهذا يعني أّن هذه 
 تصل حتى إلى مستوى المجموعة من طلبة الصف العاشر لم

وإذا ما ُأضيفت هذه . التفكير األول وهو اإلدراكي أو البصري
تصبح نسبة الطلبة الذين أمكن تصنيفهم إلى % 71.94النسبة إلى 

مستوى معين من خالل تعرضهم الختبار مستويات التفكير في 
بينما %. 90.97الهندسة الفضائية والمعد ألغراض هذه الدراسة 

من الطلبة في أي من % 9.03اسة عن تصنيف لم تسفر الدر
وبذلك تكون ). 2(المستويات األربعة، حسب ما يوضحه الجدول 

مستويات التفكير في الهندسة الفضائية لدى طلبة الصف العاشر 
هي ما دون اإلدراكي واإلدراكي والتحليلي واالستدالل غير الشكلي 

ًا على النحو واالستدالل الشكلي وبنسب متفاوتة، ورتبت تنازلي
، ما دون اإلدراكي %)34.84(االستدالل الشكلي : اآلتي

، التحليلي %)17.42(، االستدالل الشكلي %)19.03(
كما بلغت نسبة الطلبة %). 9.03(، ومن ثّم اإلدراكي %)10.65(

بما في % 90.97الذين أمكن تصنيفهم باستخدام االختبار الحالي 
  ). يالبصر(ذلك مستوى ما دون اإلدراكي 

إضافًة إلى ما سبق، تّم حساب التكرارات والنسب المئوية 
لطلبة الصف العاشر الذين حققوا عالمة المحك على فقرات 
االختبار لكل مستوى من مستويات التفكير في الهندسة الفضائية، 

  .تلك النسب) 3(ويبين الجدول 
النسب المئوية للطلبة الذين حققوا عالمة المحك لكل : )3(جدول 

  مستوى تفكير
 %       النسبة*التكرار مستوى التفكير

  اإلدراكي
  التحليلي

  االستدالل غير الشكلي
 االستدالل الشكلي

242           78.1 
202           65.2  
184           59.4  
59            19.0  

  ) 310( العدد الكلي للطلبة *      
بة الصف العاشر أّن النسب المئوية لطل) 3(  يبين الجدول 

الذين حققوا عالمة المحك فأكثر لكل مستوى تفكير في الهندسة 
الفضائية قد تدرجت تنازليًا، حيث كانت أعالها للمستوى اإلدراكي 
تاله المستوى التحليلي، ثّم مستوى االستدالل غير الشكلي، 

علمًا أّن عالمة المحك بلغت . وأقلها مستوى االستدالل الشكلي
%) 60(من المستويين اإلدراكي والتحليلي، ولكل %) 70(

لمستوى االستدالل %) 55(لمستوى االستدالل غير الشكلي، و

ويالحظ أّن النسب المئوية لتحقق عالمة المحك على . الشكلي
  . مستوى كافة المستويات كانت منطقية وواقعية

  .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا
 من أسئلة الدراسة والمتعلق بمدى لإلجابة عن السؤال الثاني

اختالف تصنيفات طلبة الصف العاشر على مستويات التفكير في 
الهندسة الفضائية باختالف الجنس، ُحسبت النسب المئوية للطلبة 
الذكور وللطلبة اإلناث الذين أمكن تصنيفهم ضمن كل مستوى من 

) 4(ويلّخص الجدول . مستويات التفكير في الهندسة الفضائية
  . النسب المئوية للطلبة ضمن كل مستوى موزعة حسب الجنس

النسب المئوية للطلبة ضمن كل مستوى من مستويات : )4(جدول 
  التفكير في الهندسة الفضائية موزعة حسب الجنس

مستوى 
 الجنس/التفكير

االدراكي 
 )البصري(

االستدالل  التحليلي
غير 
 الشكلي

االستدالل 
 الشكلي

  ذكور
  إناث

%11.8 
%5.7 

%13.5 
%7.1 

%20.6 
%52.1 

%17.1 
%17.9 

  )α =0.01(،وهي ذات داللة إحصائي75.479=المحسوبة) χ²(قيمة كاي تربيع
بعد ذلك استخدم اختبار كاي تربيع لالستقاللية للكشف عن 
داللة الفروق في النسب المئوية بين تصنيفات الطلبة الذكور 

فكير في الهندسة والطلبة اإلناث على كل مستوى من مستويات الت
 وهي قيمة 75.479إْذ بلغت قيمة كاي تربيع المحسوبة . الفضائية

 أّنه أي. α  =(0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
يوجد فروقات بين تصنيفات الذكور واإلناث من طلبة الصف 
العاشر على مستويات التفكير في الهندسة الفضائية؛ بمعنى أّنه 

طية بين جنس الطالب ومستوى التفكير في يوجد عالقة ارتبا
الهندسة الفضائية؛ ومن أجل الكشف عن قوة هذه العالقة ُحسب 

بين مستويات الجنس ومستوى التفكير * )فاي(معامل االرتباط 
ذات داللة وهي  0.50 ، وبلغت قيمته )2000عودة والخليلي، (

   ).α = 0.05(إحصائية 
*ɸ =       χ²      ; N =  العينةحجم  
               N 

 Standardized)بعد ذلك استخدم اختبار الباقي المعياري 
residual) للفروقات البعدية، وذلك للكشف عن مصادر الفروق بين 

تصنيفات الذكور واإلناث على مستويات التفكير في الهندسة 
، ويبين الجدول (Hinkle, wiersma & Jurs, 1988)الفضائية 

  . االختبارنتائج هذا) 5(
المعياري لطلبة الصف العاشر لكل *قيم الباقي :)5(جدول 

  مستوى من مستويات التفكير موزعة حسب الجنس
مستوى 

 الجنس/التفكير
اإلدراكي 

 )البصري(
 التحليلي

االستدالل 
 غير الشكلي

االستدالل 
 الشكلي

  ذكور
 إناث

1.2  
- 1.3  

1.2 
- 1.3 

- 3.1** 
3.5** 

- 0.1 
0.1 

  ).2(حصائية إذا كانت قيمة الباقي المعياري المطلقة أكبر من ذو داللة إ*
  ). α = 0.05(ذات داللة إحصائية **
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) α = 0.05(أّن مصدر الفروقات ) 5(يتضح من الجدول 
بين تصنيفات طلبة الصف العاشر من الذكور وأقرانهم من اإلناث 
على مستويات التفكير في الهندسة الفضائية، هو تصنيفات كل من 

إْذ كانت . لذكور واإلناث على مستوى االستدالل غير الشكليا
نسبة الطلبة الذكور الذين ُصنِّفوا في مستوى االستدالل غير 

 ّنمنخفضة مقارنة مع نسبة اإلناث، كما أ) المستوى الثالث(الشكلي 
 االستدالل غير أينسبة اإلناث اللواتي ُصنِّفن في المستوى نفسه؛ 

 الباقي ّنكما تجدر اإلشارة إلى أ.  مع الذكورالشكلي مرتفعة مقارنة
المعياري لنسبة الذكور الذين ُصنِّفوا ما دون المستوى اإلدراكي 

، بينما بلغ الباقي المعياري لنسبة اإلناث اللواتي )3.6(قد بلغ   
  . (4.0-)ُصنِّفن في نفس المستوى 

  .النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثًا
ال الثالث والمتعلق بمدى اختالف أداء لإلجابة عن السؤ

طلبة الصف العاشر على اختبار مستويات التفكير في الهندسة 
الفضائية باختالف مستوى التفكير، استخدم تحليل التباين األحادي 

ونظرًا الختالف عدد الفقرات في كل . ذي القياسات المتكررة
مة القصوى مستوى من المستويات األربعة، وبالتالي اختلفت العال

للمستوى اإلدراكي أو البصري، ) 10(على كل مستوى؛ إذ بلغت 
لمستوى االستدالل غير ) 17(للمستوى التحليلي، و) 11(و

لمستوى االستدالل الشكلي، تّم تعديل ) 12(الشكلي، و
 متوسطات أي) 100(المتوسطات الحسابية بحيث ُحسبت من 

المتوسطات الحسابية ) 6(ويبّين الجدول . مئوية لجميع المستويات
واالنحرافات المعيارية بعد التعديل ألداء الطلبة حسب مستويات 

  .التفكير في الهندسة الفضائية
 واالنحرافات المعيارية المعّدلة ∗المتوسطات الحسابية :)6(جدول 

  ألداء طلبة الصف العاشر حسب مستويات التفكير

 المستوى
عدد 
 الطلبة

المتوسط 
 الحسابي المئوي

نحراف اال
 المعياري

  االدراكي
  التحليلي

  استدالل غير شكلي
 استدالل شكلي

310  
310 
310 
310 

79.10  
66.19 
56.05 
34.35 

20.55 
24.04 
24.65 
21.87 

  ).100= ( العالمة القصوى لكل مستوى بعد التعديل *
ملخصًا لنتائج تحليل التباين األحادي ) 7(كما يظهر الجدول 

داء الطلبة حسب مستويات التفكير في ذي القياسات المتكررة أل
   .الهندسة الفضائية

نتائج تحليل التباين األحادي ذي القياسات المتكررة  ):7(جدول 
 ألداء الطلبة حسب مستويات التفكير في الهندسة الفضائية

 قيمة فمتوسط المربعاتمجموع المربعاتدرجات مصدر التباين
  *695.77  114615.183  332192.121  3 بين المستويات
   1608.749  497103.522  309  بين األفراد

   164.731 147530.031  895  الخطأ
   788.398  976825.674  1239  الكلي

  * ≤ 0.01 α   

وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء ) 7(يبّين الجدول 
طلبة الصف العاشر على اختبار مستويات التفكير في الهندسة 

إدراكي، تحليلي، استدالل غير (ى لمستوى التفكير الفضائية ُتعز
وللكشف عن مصادر تلك الفروق استخدم ). شكلي، استدالل شكلي

 Fisher Least Significant)) فشر(اختبار أدنى فرق دال 
Difference (LSD))ويبّين .  للكشف عن الفروقات الثنائية البعدية

  .نتائج هذا االختبار) 8(الجدول 
 للفروقات الثنائية البعدية ألداء (LSD)تائج اختبار ن :)8(جدول 

  الطلبة حسب مستويات التفكير في الهندسة الفضائية

إدراكي   
(79.10)  

تحليلي 
(66.19)

استدالل غير   
  (56.05)شكلي 

استدالل شكلي
(34.35)  

  (66.19)تحليلي 
(56.05) استدالل غير شكلي
  (34.35)استدالل شكلي 

12.91*  
23.05*  
44.75* 

 
10.14*
31.84*

 
 

21.70*  
 

  )α= 0.01 ( ذات داللة إحصائية *
في ) α 0.01=(وجود فروقات ثنائية ) 8(يوضح الجدول 

أداء طلبة الصف العاشر على المستوى اإلدراكي من جهة، وكل من 
دالل الشكلي المستويات التحليلي واالستدالل غير الشكلي واالست
كذلك يبّين . من جهة أخرى، وجميعها لصالح المستوى اإلدراكي

وجود فروقات ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة على المستوى 
التحليلي من جهة، وكل من مستويي االستدالل غير الشكلي 

. واالستدالل الشكلي من جهة أخرى، ولصالح المستوى التحليلي
صائية في أداء الطلبة بين مستويي كما ظهر فرق ذو داللة إح

االستدالل غير الشكلي واالستدالل الشكلي ولصالح االستدالل غير 
  .الشكلي

  مناقشة النتائج
في التفكير الهندسي تحوًال " فان هيل"لقد أحدثت نظرية 

كبيرًا في النظرة إلى الهندسة كبناٍء رياضي، كما أّنها فتحت مجاًال 
 الهندسي لدى الطلبة والطلبة الستطالع مستويات التفكير

المعّلمين، والقدرة على تصنيفهم حسب تلك المستويات، وبناء 
اإلدراكي، والتحليلي، : اختبارات تقيس مختلف المستويات

واالستدالل غير الشكلي، واالستدالل الشكلي، والتجريد المتصف 
لهندسة إضافًة إلى أّنها أفرزت نموذجًا لتعليم وتعّلم ا. بالدقة البالغة

  .البصرية، والوصفية، واالستنتاجية: تلّخص في ثالث مراحل
إّن ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج في مجال 
استطالع مستويات التفكير في الهندسة الفضائية يشير إلى 

% 19مجموعة من القضايا الهامة جاء في مقدمتها أّن ما يقارب 
اإلدراكي أو (مستوى األول من طلبة الصف العاشر ما زالوا دون ال

؛ أي أّنهم لم يتمكنوا من خالل "فان هيل"من مستويات ) البصري
دراستهم لوحدة الهندسة الفضائية من إدراك مفاهيمها بشكلها العام 

ورّبما يكون ذلك متوقعًا في ظل الصعوبة . وبمعزل عن خواصها
التي يواجهها طلبة الصف العاشر في تعّلم وحدة الهندسة 

ضائية؛ فهي ُتدّرس للمرة األولى في هذا الصف كبناٍء رياضي الف
قائم على المفردات غير المعّرفة، والمفردات المعّرفة، والمسّلمات، 
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والنظريات المتعددة، إضافًة إلى حاجة هذه الوحدة إلى الوسائل 
التعليمية البصرية التي رّبما لم تتوفر لهذه الفئة من الطلبة، كما 

وأّن هذه . لمقدرة على التخيل المكاني وبثالثة أبعادأّنها تتطلب ا
الفئة من الطلبة لم ُتحّقق عالمات المحك على أّي من مستويات 
التفكير األربعة المعنية في هذه الدراسة وُصنِّفت ضمن نمط األداء 

 %70 ,%70 ,%60 ,%55، علمًا بأّن عالمة المحك بلغت (0000)
يلي، واالستدالل غير الشكلي، على المستويات اإلدراكي، والتحل
وبذلك روعي محّدد عالمة . واالستدالل الشكلي على التوالي

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج . المحك في هذه النتيجة
الدراسات التي أجريت في مجال استطالع مستويات التفكير في 

 ,Mayberry, 1983; Wilson, 1990; Fuys)الهندسة، 
Gedds&Fischer, 1988) ولعينات من طلبة المرحلة االبتدائية 

والمتوسطة والثانوية والطلبة المعّلمين، وذلك في إفرازها مجموعة 
من األفراد ممن لم يصلوا إلى المستوى األول من تلك 

  .المستويات
أّما ثاني هذه القضايا، فهي أّن نسب الطلبة الذين ُصنِّفوا 

سب التسلسل ضمن المستويات األربعة قد تدرجت تصاعديًا ح
% 10.65لإلدراكي، % 9.03(الهرمي للمستويات الثالثة األولى 

، بينما )لالستدالل غير الشكلي أو العالقي% 34.84للتحليلي، 
إّن هذه %. 17.42) االستدالل الشكلي(بلغت للمستوى الرابع 

النتيجة تبدو منطقية ومتوازنة مع مستوى الصف العاشر، بالرغم 
بأّن مستويات التفكير في الهندسة " ن هيلفا"من افتراض نظرية 

ليست تطورية؛ أي أّنها ليست مرتبطة بالعمر، لكنها هرمية مرتبطة 
بنوعية التعليم الذي يتلقاه الطلبة والخبرات الهندسية التي 

. يتعرضون لها، بغض النظر عن المرحلة الدراسية التي يقعون فيها
ة الهندسة الفضائية ويبدو أّن هذه النتيجة تتناسب وطبيعة وحد

التي تشكل بناًء رياضيًا متكامًال تتركز مهاراتها بمستوى معرفي 
عال وتعتمد على الربط واكتشاف العالقات، حيث إّن أعلى نسبة 

االستدالل غير (من طلبة هذا الصف ُصنِّفوا في المستوى الثالث 
، بينما (0111)؛ بمعنى أّنهم وقعوا ضمن نمط األداء )الشكلي

االستدالل (فضت نسبة الطلبة الذين ُصنِّفوا في المستوى الرابع انخ
؛ أي مستوى القدرة على البرهان واالستدالل المنطقي إلى )الشكلي
؛ أي أّنهم (1111)، وقد وقعوا ضمن نمط األداء 17.42%

ويشير هذا إلى أّن . اجتازوا عالمة المحك للمستويات األربعة
اهين البسيطة يحتاج إلى مزيٍد من القدرة على البرهان، وحتى البر

الخبرات في هذا المجال، وإلى فترة زمنية أطول لتحقيق هذه 
المهارة، وخاصًة أّن العديد من البراهين في الهندسة الفضائية 

وهذا يتفق مع ما أشارت إليه . يعتمد على البرهان بالتناقض
العديد من الدراسات السابقة في مجال البرهان واالستدالل 

لمنطقي في الرياضيات بشكل عام والهندسة بشكل خاص إلى ا
ضعف في قدرة الطلبة على االستنتاج والبرهان على كافة 

 ,Frerking, 1995;  Lee)المستويات المدرسية والجامعية 
2000).  

ومن المالحظ أّن االختبار الذي ُطوِّر ألغراض هذه الدراسة 
يف ما يقارب قد تمتع بخصائص سيكومترية مكّنت من تصن

من الطلبة إلى إحدى المستويات بما في ذلك ما دون %) 91(
، وبذلك - آخذين بعين االعتبار عالمات المحك-المستوى األول 

تكون نسبة من ُصنِّفوا في أحد المستويات األربعة ذات العالقة 
، إْذ بلغت نسبة الذين ُصنِّفوا في المستويات األولى %)72(
، بينما بلغت %20؛ أي ما يقارب %19.68)  إدراكي وتحليلي(

استدالل غير شكلي، (نسبة من ُصنِّفوا في المستويات العليا 
، وتعد هذه النسبة عالية إذا ما قورنت %52.26) استدالل شكلي

بدراسات سابقة، علمًا أّن االختبارات في الدراسات السابقة تناولت 
لك دليًال على أّن وربما يكون ذ. الهندسة ببعدين وليس بثالثة أبعاد

وحدة الهندسة الفراغية التي تعّرض لها الطلبة قد ساعدت بطريقة 
أو بأخرى في تنمية مستويات التفكير بتسلسل هرمي مناسب، 
وذلك ألّن بنيتها متكاملة من معرفة مفاهيمية وإجرائية وحل مسألة 
بعكس الدراسات السابقة التي تناولت مفاهيم متفرقة في الهندسة 

وبالرغم من أّن التطور في هذه المستويات قد يحتاج إلى . دينببع
فترة زمنية مرتبطة بمراحل تكوين المفهوم التي تبدأ بمرحلة 
اإلدراك التي تتطّلب خبرات حسية، ومرحلة التمييز الذي ينتج عن 
إدراك عناصر تلك الخبرة، والتجريد الذي يعتمد على رؤية 

رحلة التكامل التي تؤدي إلى العناصر المشتركة والعالقات، وم
التعميم، ثم االستنتاج الذي يتطلب التحقق من صحة التعميم 
بأساليب البرهان المختلفة، فإّن النتيجة السابقة لهذه الدراسة تؤيد 
ارتباط مستويات التفكير في الهندسة بنوعية التعليم والخبرات التي 

 توفر في وحدة وهذا ربما. يتعّرض لها الطالب وليس العمر الزمني
الهندسة الفضائية كبنية معرفية، وبنية ابستمولوجية تحّدت 

  .المعّلمين والمعّلمات أثناء تدريس تلك الوحدة
هذا وقد أكدت العديد من الدراسات أّن تصنيف المتعلمين 
إلى مستويات التفكير المختلفة في الهندسة يختلف من مفهوم إلى 

ندسية، فتحديد عدد المفاهيم آخر؛ أي يتأثر بطبيعة البنية اله
ونوعيتها في أداة البحث قد يخفف من طرح التساؤل حول عدم 
التداخل بين المستويات المختلفة والطبيعة الهرمية لتلك 

قد افترض أّن بنية " فان هيل"وبالرغم من أّن . المستويات
مستويات التفكير في الهندسة منفصلة عن بعضها، إال أّن بعض 

 لم تدعم ذلك، كما (Burger&shaughnessy, 1986)الدراسات 
يشار في هذا الصدد إلى أّن الفروق الفردية بين الطلبة تؤكد أّنهم 
ال يمرون بمستويات تفكير بالمعدل نفسه ولو كانوا بالمستوى 

كما أّن المعلم والطالب والكتاب يتفاعلون بمستويات . الصفي نفسه
  ). 1994خصاونه، (تفكير مختلفة 

لتنظيم المنطقي الذي يأخذ بعين االعتبار تسلسل إّن ا
المحتوى واستمراريته وتكامله بالنسبة لوحدة الهندسة الفضائية، 
إضافًة إلى تسلسل وتتابع وهرمية مستويات التفكير الهندسي من 
حيث اعتماد كل مستوى على المستويات السابقة له؛ كل ذلك 

رمي في أولوية يجعل المستويات األدنى في هذا التسلسل اله
االستدالل (فمثًال المستوى الرابع . مستويات التفكير الهندسي
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يحتاج إلى معرفة تراكمية تساعد في عملية االستنتاج ) الشكلي
والقدرة على البرهان، وهي من أصعب المهمات التي قد توكل إلى 

  .الطلبة
وفي ضوء ذلك يمكن االستنتاج بأّن الهرمية في مستويات 

وبالرغم من أّن .  الهندسة الفضائية كانت واضحةالتفكير في
الطموحات والتوقعات تستدعي أن تزيد نسبة الذين أمكن تصنيفهم 

، وتخفيض نسبة الذين %)72(ضمن تلك المستويات األربعة عن 
، إال أّن بنية موضوع )اإلدراكي(ُصنِّفوا دون المستوى األول 

العناية للتركيز على الهندسة الفراغية تستدعي مزيدًا من الجهد و
االستدالل المنطقي والبرهان المباشر والبرهان بالتناقض تمشيًا مع 
توجهات معايير العمليات في مناهج الرياضيات وفي مقدمتها 

ولكّن هرمية مستويات التفكير . (NCTM, 2000)التبرير والبرهان 
في الهندسة تستدعي أيضًا التمكن بدرجة عالية من المستويات 

ومن وجهة نظر . ثة األولى التي تسبق المقدرة على البرهانالثال
الباحث فإّن وحدة الهندسة الفضائية قد ركزت على المستويات 
العليا من مستويات فان هيل، وقد تّم إقحام الطلبة في البراهين 
دون إكسابهم خبرة كافية وعمليات ذهنية للقدرة على البرهان، مما 

ى درجة ال يستطيع معها الطالب أن يؤدي إلى حفظ البراهين إل
يستنتج بوعي معلومة من معلومات معطاة؛ أي أّن مستوى 
العمليات ما وراء المعرفية أو المصاحبة للعمليات المعرفية ليست 
بالمستوى المطلوب، وال أظن أّن خبرات المعّلمين في هذا المجال 

  .قد تكون كافية
يؤكد ) الثية األبعادث(وال يخفى أّن موضوع الهندسة الفراغية 

وبتوازن على استخدام المهارة البصرية؛ وذلك من خالل تمثيل 
كافة المسّلمات والنظريات بوسائل عملية مرئية مرافقة لها، 
والمهارة الوصفية؛ أي باستخدام اللغة، فهناك العديد من المفردات 
 غير المعّرفة والتعريفات الدقيقة والمسّلمات والنظريات، والمهارة

فهذا بحد ذاته يشكل خبرات . المنطقية؛ وذلك بصياغة البراهين
متنوعة أدت إلى وجود هرمية في مستويات التفكير لدى طلبة 
الصف العاشر، مع وجود فروق فردية واضحة أدت إلى تنوع 

كما أّن المقدرة المنطقية المرتبطة عادة بالمستويات . المستويات
انية المرتبطة على األغلب في العليا جاءت أعلى من المقدرة المك
  .المهارات البصرية والتحليلية الوصفية

وبالنظر إلى اختالف تصنيفات الطلبة باختالف جنسهم، فقد 
أشارت النتائج إلى وجود اختالف جوهري في التصنيفات ولصالح 
اإلناث؛ أي وجود عالقة ارتباطية بين الجنس ومستوى التفكير في 

ان المساهم األكبر في وجود فروقات وقد ك. الهندسة الفضائية
جوهرية بين تصنيفات الذكور واإلناث هو تصنيفاتهم على 

فقد بلغت نسبة اإلناث ). االستدالل غير الشكلي(المستوى الثالث 
% 20.6، بينما بلغت %52.1اللواتي ُصنِّفن في هذا المستوى 

 في وهذا دليل على أّن نوعية التعليم الذي تلقته اإلناث. للذكور
ومن خالل . هذه الوحدة كان بمستوى أفضل منه عند الذكور

مقابالتي للمعّلمين والمعّلمات، يبدو االهتمام واضحًا من قبل 
المعلمات في التركيز على الفهم العالئقي من خالل ربط األفكار 

والنظريات بوسائل تعليمية مرافقة لهذه الوحدة التي تحتاج إلى 
كما تجدر اإلشارة إلى أّن نسبة الطلبة . ادتخيل األشكال بثالثة أبع

كانت ) االستدالل الشكلي(الذين ُصنِّفوا في المستوى الرابع 
وهذا . لإلناث% 17.9للذكور و% 17.1متقاربة جدًا، فقد بلغت 

يشير إلى عدم وجود اختالف في المقدرة على البرهان واالستنتاج 
هان تتطلب وجود بين الذكور واإلناث، أي أّن المقدرة على البر

ومما يؤكد . استعداد أكبر في القدرة على التجريد لدى الجنسين
اهتمام المعّلمات وطالباتهن في التصدي لهذه الوحدة، هو أّن نسبة 
الطلبة الذكور الذين أمكن تصنيفهم إلى أيٍّ من مستويات التفكير 

وهذا يؤكد %. 82.8، بينما بلغت لإلناث %63.0األربعة قد بلغت 
 نوعية التعليم لدى اإلناث قد ساهمت في تصنيف عدد أكبر أّن

إضافًة إلى ذلك، . منهن ضمن المستويات المختلفة مقارنة بالذكور
ومن خالل مالحظاتي أثناء جمع البيانات، فقد أبدت الطالبات 
اهتمامًا وجديًة كبيرين أثناء اإلجابة عن أسئلة االختبار على العكس 

  .من الذكور
بة إلى أداء الطلبة على اختبار مستويات التفكير في أّما بالنس

الهندسة الفضائية، فقد تدرجت عالماتهم المئوية من األعلى إلى 
اإلدراكي، والتحليلي، واالستدالل : األدنى على مستويات التفكير

 ,34.35غير الشكلي، واالستدالل الشكلي، وبلغت على التوالي
تائج عن فروقات جوهرية وقد أسفرت الن. 79.1 ,66.19 ,56.05

في أداء طلبة الصف العاشر على اختبار التفكير في الهندسة 
وأظهرت التحليالت الثنائية . الفضائية باختالف مستوى التفكير

البعدية أّن تلك الفروقات في أداء الطلبة كانت لصالح المستويات 
وترى فينيما وآخرون               . األدنى حسب تسلسلها الهرمي

(Fennema, carpenter & Peterson, 1989)  أّن للممارسات
التعليمية أثرًا على نوعية تعّلم الطلبة وأدائهم، فلكي ُنحسِّن من 
أداء الطلبة في الهندسة علينا تحسين الممارسات التعليمية؛ 
فالمعّلم األكثر معرفة في مجال الرياضيات بشكل عام والهندسة 

كثر معرفة بكيفية تعّلم الطلبة تكون فعاليته أكبر بشكل خاص، واأل
  .في فهم الطلبة للرياضيات واالرتقاء بمستويات تفكيرهم

وخالصة القول، فإّن نتائج هذه الدراسة تدعو إلى إجراء 
المزيد من األبحاث في مجال الهندسة الفراغية، وذلك باستخدام 

رضون عينات أوسع، ومن مناطق مختلفة ممن يتعرضون وسيتع
لدراسة هذا الموضوع مستقبًال، مع االهتمام في تطوير أدوات 

. قياس تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات في هذا المجال
وبما أّن الدراسات االستطالعية تعتبر قاعدة انطالق للدراسات 
التجريبية، فإّن الباحث يوصي بإجراء دراسة تتعلق بإعادة تصميم 

في ضوء نموذج التعليم والتعّلم الذي وحدة الهندسة الفضائية 
بمستوياته الثالثة البصري والوصفي " فان هيل"اقترحه 

واالستنتاجي، ودراسة أثر ذلك في تنمية مستويات التفكير في 
  .الهندسة الفضائية لدى الطلبة
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  ملحق الدراسة
  اختبار مستويات التفكير في الهندسة الفضائية

  .من نوع االختيار من متعدد، اقرأ بعناية، ثم ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة) 25- 1(األسئلة * 
  الشكل المجاور؟ما عدد المستويات في  .1

  أربعة فقط                                               .     ج اثنان فقط          . أ
  خمسة فقط                                            .     د ثالثة فقط         .     ب     

  
  ماذا تمثل النقطة أ في الشكل المجاور؟ .2

  .يم مع مستوى في نقطةتقاطع مستق. أ       
 .                        تقاطع مستوى مع مستوى آخر. ب      

  .تقاطع مستقيم مع مستوى في مستقيم. ج         
  .تقاطع مستقيم مع مستوى في أكثر من نقطة. د         

                                                                                         
   ؟45º زاوية قياسها -في الشكل المجاور–ماذا يمثل المستقيم م الذي يصنع مع المستوى س  .3

  مستقيمًا يعامد المستوى س                                                              .         أ
                   مستقيمًا يوازي المستوى س                  .         ب
  مستقيمًا يقطع المستوى س في النقطة ج                                .         ج
  مستقيمًا مسقطه العمودي هو النقطة ج                                                    .         د

  
  أي من األشكال الهندسية اآلتية يمثل مستوى؟ .4
  

        1                  2                                 3                         4           
  

                                                 ·  
                                               ·  

       5                    6                          7                                8                                   
  
 

   فقط4،3،2،1األشكال . فقط                        ج) 2،1(األشكال . أ     
  جميع األشكال السابقة تمثل مستوى. فقط                           د) 1(الشكل . ب    

 
  :                           المستقيمان أب، د ج في الشكل المجاور هما .5

  متخالفان. متوازيان                         ج. أ        
  مستويان                      . متقاطعان                       د. ب        

                                                                 
  
  من المسميات األولية غير المعرفة في الهندسة الفضائية؟ .6

  التعريف. المسّلمة                د. النظرية                 ج. النقطة             ب. أ
  أي من العبارات اآلتية صحيحة بالنسبة للشكل المجاور؟                      .7

                  ˂˂                      ستقيم أب يوازي المستوى ع                      الم.  أ        
 المستقيم س ص يوازي المستوى ع                            ع.          ب
         المستقيم س ص يوازي المستقيم أب                                                      .          ج
                                                          ˂˂                                      كل ما ذكر صحيح                          .          د

                                                                          

س

أ

  

 ع

صس

  م

  ج.

 ب أ

 د

 ج

صس

  أ ب
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 األضالع، رًا قائمًا قاعدته مثلث متساوي يمثل الشكل المجاور منشو .8

  ما قياس الزاوية بين المستقيمين المتخالفين دو، أب                     
  صفر من الدرجات           .                         ج90º.أ        
  ال يمكن قياسها                     .   د                     60º. ب       
  
  
  :المسقط العمودي لمستقيم على مستوى بحيث يصنع زاوية قائمة مع المستوى هو .9

  مستقيم يعامد المستوى. مستقيم يوازي المستوى    د. نقطة     ج. مستقيم      ب. أ        
  

  هس                                   :              و في الشكل المجاورهالمستقيمان ع ل،  .10
  متخالفان                     .متوازيان                 ج. أ        
             ص                  و                                        متعامدان  . متقاطعان                 د. ب        

  ع                                                                                    
                                                                                      

   ل                                                                                           
  د مستوى؟أي الحاالت اآلتية تحّد .11

  كل ثالث نقط ليست على استقامة واحدة. ج مستقيمان متقاطعان              . أ        
  اإلجابات أ،ب،ج صحيحة. مستقيم ونقطة خارجة عنه        د. ب        

  
  :يتقاطع مستويان في .12

  ثالث نقط ليست على استقامة واحدة. نقطة واحدة فقط         ج. أ        
  مجموعة غير منتهية من النقاط على استقامة واحدة. ين فقط             دنقطت. ب        

  
  : م بقياس الزاوية– ب ج -في الشكل المجاور، تمثل قياس الزاوية الزوجية أ .13

  أ د ج     . أ د ب                      ج. أ        
                               ه أ ب .أ د م                      د. ب        

                                                               
                                                                        

  بنقطتين منها على األقل؟أ، ب، ج، د أربع نقط، ثالث منها فقط مستقيمة، ما عدد المستقيمات التي يمكن رسمها بحيث تمر  .14
  خمسة فقط. ثالثة فقط                                  ج. أ        
  ستة فقط. أربعة فقط                                د. ب        

  إذا كان أ، ب، ج، د أربع نقط، ثالث منها مستوية، ما عدد المستويات التي يمكن رسمها بحيث تمر بثالثة منها فقط؟ .15
  أربعة فقط. اثنان فقط                                  ج. أ        
  خمسة فقط. ثالثة فقط                                 د. ب        

  ما أقل عدد من النقط غير المستوية التي يمكن أن تكّون شكًال هندسيًا ثالثي األبعاد؟ .16
  أربع نقط فقط.         جنقطتان فقط                        . أ        
  خمس نقط فقط. ثالث نقط فقط                            د. ب        

        المستقيم أ ب، = ع∩إذا كان المستوى س عمودي على المستوى ع، والمستوى ص عمودي على المستوى ع، وكان س   . 17
  : فإّنɸ =ص∩س
  المستوى ع// المستقيم أب. أ

 دي على المستوى عالمستقيم أب عمو. ب
  المستقيم أب يقطع المستوى ع. ج
  يمكن رسم أكثر من مستوى عمودي على مستوى آخر من مستقيم معلوم. د

  م
ه

 ج

  د

 ب

 ج

ه

  أ

  و  د

 أ

 ب
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  ما عدد المستقيمات التي يمكن رسمها بحيث تمر بثالث نقط مستقيمة مثل أ،ب،ج؟. 18
  ثالثة فقط. واحد فقط                                      ج.       أ

  عدد غير محدود. اثنان فقط                                     د.    ب   
  :إّن أفضل تعريف للمسقط العمودي لنقطة على مستوى هو. 19

  نقطة تالقي العمود النازل من نقطة خارج مستوى على هذا المستوى. أ      
 المسقط العمودي لنقطة خارج المستوى على مستقيم في المستوى.      ب

  العمود النازل من النقطة التي تقع خارج المستوى على هذا المستوى.     ج 
  الزاوية التي يصنعها العمود النازل من النقطة على هذا المستوى.      د

  :يعّرف المستقيمان المتوازيان بأّنهما. 20
  مستقيمان ال يتقاطعان إذا امتدا. أ

 مستقيمان يقعان في مستوى واحد وال يتقاطعان. ب
  مستقيمان يقعان في مستويين مختلفين وال يتقاطعان.       ج
  مستقيمان يمكن أن يمد بينهما مستقيم عمودي على كل منهما.       د

  : حول مستقيم يقع فيه دورة كاملة فإّنه يولد- س- مثل –إذا دار مستوى . 21
  كرة.  دفضاء           . أسطوانة            ج. مستوى           ب.       أ

 إذا وقعت ثالث نقط ليست على استقامة واحدة في مستوى، كم عدد المستقيمات المختلفة التي يمكن رسمها من هذه النقط بحيث تحتوي. 22
  نقطتين فقط؟

  مستقيم واحد. ستة مستقيمات                               ج.      أ
  ال يمكن رسم أي مستقيم.    دثالثة مستقيمات                          .      ب

  .إذا كان باإلمكان عمل اسطوانة دائرية قائمة من ورقة على شكل مربع، ما شكل الورقة لعمل مخروط ناقص. 23
  معين. متوازي أضالع         د. شبه منحرف       ج. مستطيل          ب.       أ

  : األشكال المستوية اآلتيةما أسماء المجسمات على الترتيب التي يمكن بناؤها من. 24
                   )                                                                          4(  

  
  
  

)    1)                          (2)                  (3           (               ) 5         ( 
  .وازي مستطيالت، أسطوانة، هرم ثالثي، مخروط، منشور ثالثيمت. أ

 .مكعب، أسطوانة، مخروط، هرم ثالثي، منشور ثالثي. ب
  مكعب، أسطوانة، مخروط، منشور ثالثي، هرم ثالثي.      ج
  .متوازي مستطيالت، مخروط، أسطوانة، هرم ثالثي، منشور ثالثي.      د

  يعامد المستوى ص،هتوى س يعامد المستوى ص، والمستقيم ج د يعامد المستقيم أب، المستقيم ج في الشكل المجاور، إذا كان المس. 25
  :هفماذا يمكن القول عن المستقيم ج 

   عمودي على المستقيم ج د هالمستقيم ج . أ
 عمودي على المستوى س     هالمستقيم ج . ب
   المستقيم ج د      هو نفسه هالمستقيم ج .      ج
   يقع في المستوى س                                  هالمستقيم ج .       د

  
  
  
  
  
  
  

س
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هص

 ج

 ب
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  .                   حسب المطلوب وفي الفراغ المعد لذلك) 50-26(أجب عن األسئلة *
                                                      :                       في الشكل المجاور، سمِّ. 26

  : ...........................................مستويين متوازيين. أ
 : .....................................        مستوى ومستقيمًا يوازيه. ب
  .........        : .................................مستقيمين متخالفين.       ج
  : ..........................................مستقيمين متوازيين.       د
  : ............................................               مستويين متقاطعين.        ه
  : .....................................زوجًا من الزوايا الزوجية.      و

  : في الشكل المجاور، سمِّ.27
  : .....................................                      خمس نقط مستوية. أ

 : ................................                            أربع نقط ليست مستوية. ب
  ...............                   : ......................ثالث نقط مستقيمة.  ج
  : ................................   ثالث نقط ليست مستقيمة.  د
  : ....................                        نقطتين ال تقعان في المستوى أب ج د. هـ

  :............ ص ب، د ب أهزاوية زوجية بين المستويين . و      
  :         الشكل المجاور، صف العالقة بين كل زوج من المستويات اآلتيةفي. 28

  : ...................................                            مهس ص ع، و . أ
 : ...................................                                   وهس ص ع، ع . ب

  : ...................................س ص ع، ن م د.  ج     
                         : ..................................س ص ع، س ل ع.       د

                      
                                                                 

  :                                                             آلتيةأرسم شكًال يمّثل الحاالت ا. 29
  .المستويين س،ص يتقاطعان في المستقيم م و. أ

  .المستقيم م يقطع المستوى س في النقطة أ. ب
  . ب-ج د-الزاوية الزوجية أ.      ج
  .ثالثة مستويات تتالقى في نقطة واحدة.       د

  مسّلمات التي تفسر العبارات اآلتية؟ما نص المسّلمة أو ال. 30
  . تقع في المستوى ص) أ،ب،ج(إذا كانت أ، ب، ج ثالث نقاط غير مستقيمة في المستوى س، وكانت النقاط نفسها . أ

  .فإّن المستويين س، ص هما المستوى نفسه
     ال تقع على المستقيمهقطة  نقطة على المستقيم ج د، فإّن النهالمستقيم أ ب، وكانت  //إذا كان المستقيم ج د . ب

 .أ ب
.                                             إذا كانت أ، ب نقطتين في المستوى س، وتقعان على المستقيم ل، فإّن ل يقع بأكمله في المستوى س.      ج
يحوي هاتين النقطتين يقع إذا كانت أ، ب نقطتين في المستوى س، وكذلك في المستوى ص، فإّن المستقيم  الذي . د

  .بأكمله في المستويين س، ص
  :اكتب وصفًا أو أكثر لكل من الرسومات اآلتية. 31

     ل                          ل                                                                 
                   

  أ  ●                        
  ب                                                               ●                              

                  
  
  
 

  .  س

  د

  م
ه

ص ع

  ر

س  ل  و  ن

   ص.

ه

  د

 ب ج

  أ

  ل

  و ع

ه

  د

 ب ج

  أ

           ع                                  ع                                                     ع                                  

●  

       أ



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 30

  :ماذا يمكن أن تخبر زميلك من أجل أن يتعرف على. 32 
 : ...................................................مستقيمين متوازيين. أ

 : ................................................... متقاطعينمستقيمين . ب
  : ...................................................          مستقيمين متخالفين.  ج
  : .................................................... مستويين متوازيين.  د
  ..........................................:  ..........مستويين متقاطعين. ه
  : .......................................................الزاوية الزوجية. و

  ما الخواص المميزة للزاوية الزوجية؟. 33
..............................................................................       

     :                                  اكتب نص المسّلمة التي يعبر عنها الشكل اآلتي. 34
 .................................................                                         

.............................................       
  :أجب بصح أو خطأ. 35

  يحتوي المستوى ثالثة مستقيمات على األقل. أ     )      (    
  إذا تقاطع مستقيمان، فإّنه يوجد أكثر من مستوى يحويهما. ب     (         ) 
  المستقيم الموازي لمستوى هو المستقيم الذي يقع بأكمله في المستوى فقط . ج     (         ) 
  متخالفين يساوي صفرًاقياس الزاوية بين مستقيمين . د     (         ) 
  إذا تقاطع مستقيمان في نقطة فإّن مستوًى واحدًا فقط يحويهما. ه     (         ) 

  . كيفية إيجاد قياس زاوية زوجية-مستعينًا بالرسم–صف بالكلمات . 36
.............................................................................................  

  :اكتب عبارة أو أكثر تبين أوجه الشبه واالختالف بين. 37
  :   قيمين متوازيين وآخرين متقاطعين. أ

 : قيمين متوازيين وآخرين متخالفين. ب
  :                 مستقيمين متقاطعين وآخرين متخالفين. ج

  :فراغ في كل من العبارات اآلتيةنقطة، مستقيم، مستوى، فضاء، ما يناسب أن تمأل به ال: اختر من المصطلحات. 38
  .يحتوي أربع نقط مختلفة على األقل وليست في مستوى واحد__ ________. أ

 .وحيد_____________ ثالث نقط ليست على استقامة واحدة يحتويها كل . ب
  .وحيد______________ كل نقطتين مختلفتين يحتويهما .  ج   
  .فقط_____________ هما يتقاطعان في إذا تقاطع مستقيمان مختلفان فإّن.  د   

  .وحيد_______________ إذا تقاطع مستقيمان مختلفان فإّنه يحتويهما .  ه
  1   ل    2ل                                  :                 اكتب وصفًا أو أكثر لكل من األشكال اآلتية. 39
  
  1ل                    

                  
                 س                                                   س                                             2ل                          

  
                                          .................................                                      ................................ 

  
  ل                                     
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  : بينراعتمادًا على الشكل المجاور، صف عالقة أو أكث. 40
     م    ن               : .............................                  المستقيمين ن، د س. أ

   د        س   هل      : .................................              ، س، دهالنقاط . ب
         : .................................                           ، سهالنقاط أ، .  ج    
                                  : ................................ أهالمستقيمين ن، . د    
  ب                                    : .................................المستقيمين ل، ن. ه
  
  

  :ما نص المسّلمة في الهندسة الفراغية التي يمثلها كل شكل من األشكال اآلتية. 41
                ع                                                                            

                ·        ·                                  
ج        د                                                                                                                                        

  
  : ....................نص المسّلمة: ....................                       نص المسّلمة

           
  . د أ     ●ل                        س               

                           ب●        ص                                                                      
   ن      ص                                                                           

                                                                            
  : .....................نص المسّلمة: ......................                   نص المسّلمة

  اذكر شرطًا كافيًا لتكوين مستوى. أ  .    42
        ............................................................................  
  اذكر شرطًا كافيًا آخر مختلف عن الذي ذكرته في أ لتكوين مستوى.ب        

        ............................................................................  
  ن مستوىاذكر شرطًا كافيًا آخر يختلف عن الذي ذكرته في أ، ب لتكوي. ج          

...........................................................................           
  .اذكر شرطًا كافيًا لتكوين شكل هندسي بثالثة أبعاد. أ  .   43

          .......................................................................  
  . لتكوين شكل هندسي بثالثة أبعاد–يختلف عن ما ذكرته في أ– اذكر شرطًا كافيًا.ب       
       .......................................................................  
  اذكر شرطًا كافيًا آخر يختلف عن ما ذكرته في أ، ب لتكوين شكل هندسي بثالثة أبعاد. ج      
     ...............................................................  

  :معتمدًا على الشروط الكافية لتكوين مستوى. 44
  .ارسم شكًال يحدد مستوى. أ       
  .ارسم شكًال آخر يختلف عن الشكل أ، يحدد مستوى.ب      
  .ارسم شكًال آخر يختلف عن الشكلين أ، ب يحدد مستوى. ج     
 المستوى// توى س عمودي على المستوى ص، المستقيم أ ب عمودي على المستوى ص، اثبت أّن المستقيم أبفي الشكل المجاور المس. 45

  .س
        س              ·أ:                                                         البرهان

           · ب                                                               
  

      ص                                                                    
                                                                 

  

  أ

 
  أ      ب
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كمصدر تحيز في  تفاعل متغريي جنس املدرس وجنس الطالب
  تقييم الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي

  
 الشايب عبدالحافظ

*  
  
  

 21/1/2007 تاريخ قبوله     19/2/2006 تاريخ تسلم البحث

استهدفت هذه الدراسة الكشف عن تفاعل متغّيري جـنس المـدّرس وجـنس       :ملخص
 الطلبـة لفاعليـة التـدريس الجـامعي، إذ تـم اسـتطالع         الطالب كمصدر تحّيز فـي تقيـيم      

 عضو  (181) طالبة، في    (5618) طالبًا و    (3311) طالبًا وطالبة؛ منهم     (8929)آراء  
، جامعـة أل البيـت فـي األردن        مدّرسـة فـي      (22) مدّرسًا و    (159)هيئة تدريس؛ منهم    

ا الغـرض تـم     ولهـذ  .2003/2002عام الجـامعي    الوذلك في الفصل الدراسي األول من       
أساليب التدريس، والتواصـل مـع   : استخدام أداة تقييم تتضمن ثالثة أبعاد فرعية هي  

وقد كشف التحليل عـن وجـود أثـر لتفاعـل متغّيـري       .الطلبة، وتقويم تحصيل الطلبة 
جنس المدّرس وجنس الطالب في كل عامل من العوامـل الثالثـة التـي تقيـسها األداة،       

ــذكو  ــة الـ ــّين أن الطلبـ ــة     إذ تبـ ــى مقارنـ ــديرات أعلـ ــين تقـ ــنح المدّرسـ ــى مـ ــون إلـ ر يميلـ
بالمدّرسات وعلى األبعاد الثالثة ألداة التقييم، بينما تميل الطالبـات اإلنـاث إلـى مـنح                

 .المدّرســات تقــديرات أعلــى مــن تقــديرات المدّرســين علــى ُبعــد التواصــل مــع الطلبــة 
لـى جـنس المـدّرس      النظـر إ   جملـة مـن االسـتنتاجات أهمهـا          وقد توصلت الدراسة إلـى    

ــز لــدى    تقيــيم الطلبــة لفاعليــة التــدريس   تفــسير نتــائج  وجــنس الطالــب كمــصادر تحّي
فاعليـة التـدريس الجـامعي، الجـنس كمـصدر تحّيـز،        : الكلمات المفتاحيـة  ( .الجـامعي 

  .)تقييم الطلبة
  

 

 

  خلفية الدراسة وأهميتها
تشير نتائج الدراسات التي تصدت لموضوع التحّيز   

ويتجلى هذا التحّيز  .ام إلى وجود تحّيز ضد المرأةللجنس بشكل ع
بوضوح إذا ما خالفت المرأة الدور الجندري لها كتقمصها لخصائص 
لم يألفها المجتمع، أو انغماسها في مهن غير اعتيادية كالتدريس 

 ;Etaugh & Riley, 1983; Paludi & Bauer, 1983) الجامعي
Touhey, 1974). عّلق أهمية كبيرة على ولّما كانت الجامعات ت

نتائج تقييم الطلبة لمدرسيهم، وتستخدم هذه النتائج التخاذ قرارات 
غاية في األهمية تمس األمن الوظيفي لعضو هيئة التدريس، فمن 
المهم دراسة العوامل التي تؤثر في تقييم الطلبة للمدرسين، 

  .وبخاصة تلك المتعلقة بجنس كل من المدّرس والطالب
تائج معظم الدراسات التي تناولت اآلثار الرئيسة ولم تكشف ن

لكل من عاملي جنس الطالب و جنس المدّرس عن وجود أثر لهذين 
 ;Cashin, 1988; Feldman, 1993)العاملين في تقديرات الطلبة 

Marsh & Dunkin, 1992; Seldin, 1993)  ولعل األمر ال يبدو
 و جنس المدّرس لدىغريبًا أن ال نلحظ أثرًا لعامل جنس الطالب أ

_________________________  
  .كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، المفرق، االردن *

  .2007 ،حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
  

 

  
The Interaction of the Instructor Gender and the Student 

Gender as A Source of Bias in Students' Evaluation of 
College Teaching Effectiveness 

 
Abdelhafez Al-Shayeb, College of Educational Sciences 

Al-al Bayt University, Al-Mafraq, Jordan. 
 

Abstract: The study aimed at determining the interaction of the 
instructor gender and the student gender as a source of potential bias 
in students' evaluation of college teaching effectiveness. Data for this 
study were collected from (8929) male and female undergraduate 
college students who evaluated (159) male and female instructors in 
Al al-Bayt university in Jordan in terms of three measures of teaching 
effectiveness: organization and teaching methods, communication 
with students, and achievement evaluation in the 2002/2003 academic 
year. Male students gave male instructors significantly higher ratings 
than they gave female instructors on the three teaching evaluation 
measures. On the other hand, female students evaluated female 
instructors more favorably than male instructors on the 
communication with students dimension. (Keywords: College 
Teaching Effectiveness, Gender Bias, Student Evaluation) 
 

 
 

 

 
دراسة اآلثار الرئيسة لهذين العاملين في تقديرات الطلبة لفاعلية 
التدريس، ألن األمر أكثر تعقيدًا في دراسة التحّيز للجنس ضمن 
السياق االجتماعي، إذ قد تختلف الصورة لو تمت دراسة التفاعل 

دراسات ضرورة دراسة لهذا، أكدت نتائج ال .بين هذين العاملين
التفاعل بين العاملين فضًال عن دراسة اآلثار الرئيسة لكل منهما 

التحّيز للجنس هو في العادة ضمنيًا وليس صريحًا  منفردًا ألن
(Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992; Swim, Borgida, 

Maruyama, & Myers, 1989).  هذا يعني أن التحّيز لجنس
 يكون جليًا إذا ما تم دراسته في ضوء جنس المدّرس مثًال قد

  .الطالب
لقد لقيت الدراسات التي استهدفت دراسة أثر التحيز الناتج 
عن تفاعل عاملي جنس الطالب وجنس المدّرس حظًا وافرًا من 
الباحثين مقارنة بالدراسات التي استهدفت دراسة أثر تفاعل العوامل 

متضاربة ولم تحسم الجدل األخرى، لكن نتائج هذه الدراسات جاءت 
فعلى سبيل المثال، لم تكشف نتائج بعض هذه  .في هذا الموضوع

الدراسات عن وجود أثر لتفاعل عاملي جنس الطالب وجنس 
 ,Basow & Distenfeld)المدّرس لدى تقييم الطلبة لمدرسيهم 

1985; Basow & Howe, 1987; Bennett, 1982; Elmore & 
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LaPoint, 1975; Harris, 1975; Kaschak, 1981)بينما ، 
أشارت دراسات أخرى إلى ميل الطلبة إلى منح المدرسين من 
الجنس نفسه تقديرات أعلى من المدرسين من الجنس اآلخر 
(Basow & Silberg, 1987; Etaugh & Riley, 1983; 
Kaschak, 1978; Lombardo & Tocci, 1979; Paludi & 

Bauer, 1983).  
 التي استهدفت تقييم (Bennett,1982) ففي دراسة بينيت

 طالبًا مسجلين لمساقات في (253)فاعلية التدريس من خالل تقييم 
 (11) مدرسًا و (28)المستوى األول من العلوم اإلنسانية ألداء 

مدّرسة باستخدام مقياس مصّمم لتقييم فاعلية التدريس، لم تكشف 
تقديرات الطلبة النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

كما لم يتبين وجود أثر  .الذكور واإلناث لمدرسيهم من الجنسين
لتفاعل عاملي جنس الطالب وجنس المدرس في دراسة المور 

 عندما أخضعا تقديرات (1974) (Elmore & LaPointe)والبوينت 
 مساقًا تم (38) طالبًا وطالبة للتحليل، الذي اشتمل على (1289)

زاوج من أقسام أكاديمية مختلفة اعتمادًا على رقم اختيارها بشكل مت
   .المساق وجنس المدّرس

 & Centra)وفي المقابل، بّينت دراسة سنترا وجوباتز 
Gaubatz, 2000) شعبة تشتمل كل منها (741) التي أجريت على 

 (21) طالبات إناث على األقل في (10) طالب ذكور و (10)على 
ختالف جنس الطالب والمدّرس في كلية، واستهدفت اختبار أثر ا

تقييم الطلبة لفاعلية التدريس من خالل مقارنة تقديرات الطلبة 
الذكور بتقديرات الطالبات اإلناث في نفس الصفوف للمدرّسين 
الذكور والمدّرسات اإلناث، ومقارنة تقديرات الطلبة الذكور فقط 

بات اإلناث للمدرسين الذكور بتقديراتهم للمدّرسات اإلناث أن الطال
يعطين تقديرات أعلى للمدرّسات اإلناث على ثالثة مقاييس من بين 
ثمانية مقاييس فرعية، بينما يعطي الطلبة الذكور تقديرات أعلى 
للمدّرسين الذكور على مقياس فرعي واحد فقط هو تنظيم المادة 
والتخطيط للدرس، ولم تختلف تقديرات الطلبة الذكور عن تقديرات 

كما وجد  .إلناث لدى تقدير المدّرسين الذكور فقطالطالبات ا
 أن المدرسّين الذكور (Fandt & Stevens, 1991)فاندت وستيفنز 

يحصلون على تقديرات أعلى من المدّرسات اإلناث بشكل عام 
بصرف النظر عن جنس الطالب، إال أنه تبّين أن المدّرسات اإلناث 

كور عندما يؤخذ يحصلن على تقديرات أعلى من المدّرسين الذ
وأشارت دراسة لوك واندريس و كابالن  .عامل الخبرة باالعتبار

(Lueck, Endres & Caplan, 1993) إلى وجود تفاعل بين 
متغيري جنس الطالب وجنس المدّرس في تقييم فاعلية التدريس في 
مادة اإلتصال الجماهيري ، إذ تبّين أن الطلبة الذكور يعطون 

سين الذكور مقارنة بالمدّرسات اإلناث، بينما تقديرات أعلى للمدّر
تعطي الطالبات اإلناث تقديرات أعلى للمدّرسات اإلناث مقارنة 

 ,Miller)وبّينت دراسة ميلر وشامبرلن  .بالمدرسين الذكور
Chamberlin, 2000) أن تقديرات الطلبة لمدرسيهم تختلف 

 كان باختالف جنس المدّرس ولصالح المدّرسين الذكور حتى لو
أما باشن  .المستوى األكاديمي للمدرسات اإلناث أعلى منه للذكور

 (Bachen, Mcloughlin & Garcia, 1999)وماكلوجلن وجارسيا 

فقد وجدوا أن الطالبات اإلناث أكثر ميًال لتقييم المدرسات اإلناث 
بشكل أفضل من المدّرسين الذكور، بينما ال يختلف تقييم الطلبة 

 (Basow, 1995)ووجدت باسو  .جنس المدّرسالذكور باختالف 
أنه برغم عدم تأثر تقديرات المدرسين الذكور بجنس الطالب، إال أن 
المدرّسات اإلناث يحصلن على تقديرات أعلى من الطالبات اإلناث 

 ,Basow)وفي محاولة أخرى لـ باسو  .مقارنة بالطلبة الذكور
ديرات الطلبة  حاولت من خاللها اختبار مدى اختالف تق(2000

باختالف جنس المدّرس والطالب من خالل الطلب من الطلبة اختيار 
أفضل مدّرس وأسواء مدّرس ووصفهم ثم تقدير خصائصهم 
الشخصية، تبّين أن عامل الجنس له أثر فاعل في الحكم حيث يميل 

  .الطلبة للمدرسين من الجنس نفسه
 & Basow)ومن الملفت للنظر ما وجدته باسو وسيلبيرغ 

Silberg, 1987) في دراسة للكشف عن أثر تفاعل عاملي جنس 
الطالب وجنس المدّرس في تقييم فاعلية التدريس باستخدام مقياس 
مكّون من ستة أبعاد فرعية، إذ تبّين أن الطلبة الذكور يعطون 
تقديرات أعلى للمدرّسين الذكور مقارنة بالمدّرسات اإلناث، كما أن 

 المدرّسين الذكور أيضًا تقديرات أعلى على الطالبات اإلناث أعطت
   .ثالثة مقاييس فرعية من بين األبعاد الستة

يّتضح من المراجعة السابقة للدراسات التي بحثت في موضوع 
أثر التحّيز الناتج عن تفاعل عاملي جنس الطالب وجنس المدّرس أنه 
 إذا ُوجد أثرللتحّيز الناتج عن تفاعل عاملي جنس الطالب وجنس

المدّرس، فإنه في الغالب تحّيز ايجابي؛ بمعنى أن الطلبة الذكور أكثر 
ميًال لمنح المدّرسين الذكور درجات أعلى مقارنة بالمدّرسات اإلناث، 
وأن الطالبات اإلناث أكثر ميًال لمنح المدّرسات اإلناث درجات أعلى 

كما يتّضح أيضًا عدم وجود دراسات  .مقارنة بالمدّرسين الذكور
لّية أو عربية استهدفت دراسة أثر تفاعل عاملي جنس الطالب مح

وجنس المدّرس كمصدر تحّيز في تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس 
برغم أهمية مثل هذا الموضوع في مجتمعات محافظة كالمجتمعات 
العربية التي ما زالت تقتصر فيها بعض المهن على جنس واحد 

هذه المشكلة كمحاولة للكشف عن من هنا تبرز أهمية تناول  .بعينه
أثر تفاعل عاملي جنس الطالب وجنس المدرس كمصدر تحّيز 

  .محتمل في تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس في الجامعات األردنية
  مشكلة الدراسة

لّما كانت الجامعات األردنية تعّول كثيرًا على تقييم الطلبة 
يئة التدريس فيها، لفاعلية التدريس من خالل تقييم أداء أعضاء ه

وتلعب نتائجه دورًا حاسمًا يمس األمن الوظيفي لعضو هيئة 
التدريس فيما يتصل بقرارات الترقية والتثبيت؛ ومع تزايد أعداد 
اإلناث الملتحقات بمهنة التدريس الجامعي في األردن، فقد برزت 
الحاجة إلى إجراء الدراسات التي تبحث في العوامل التي تؤثر في 

ات الطلبة لفاعلية التدريس لتفتح الباب أمام المهتمين تقدير
ولّما  .والباحثين لفهم تلك العوامل التي تؤثر في هذه التقديرات

بّينت نتائج معظم الدراسات التي تناوات موضوع التحّيز الناتج عن 
تفاعل عاملي جنس الطالب وجنس المدّرس في المجتمعات الغربية 

ديد لصدق تقديرات الطلبة، فقد أن هذا العامل هو مصدر ته
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استحوذت فكرة اختبار أثر هذا العامل في المجتمع األردني على 
وبشكل عام، فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة  .الباحث
  :التالية

هل تختلف تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي باختالف   1-
  (α = 0.05)جنس المدّرس؟ 

 الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي باختالف هل تختلف تقديرات  2-
  (α = 0.05)جنس الطالب؟ 

هل تختلف تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي نتيجة   3-
  (α = 0.05)لتفاعل متغّيري جنس المدّرس وجنس الطالب؟ 

  :التعريفات اإلجرائية/ مصطلحات الدراسة 
ي لقد ورد في سياق هذه الدراسة بعض المصطلحات الت

  :تحتاج إلى تعريف بصورة إجرائية، وهي على النحو اآلتي
ُيقصد بالتحيز في سياق هذه الدراسة بأنه األثر : التحّيز  -

المنتظم، سواء كان ايجابيًا أم سلبيًا، الذي تتركه خاصية 
معّينة لدى الطالب لدى تقديره لفاعلية التدريس، كاألثر الناتج 

دّرس في عملية تقييم عن تفاعل جنس الطالب مع جنس الم
بمعنى آخر، هل يميل الطلبة الذكور إلى منح  .فاعلية التدريس

المدّرسين الذكور تقديرات أعلى من المدّرسات اإلناث نتيجة 
وهل تميل الطالبات اإلناث إلى منح  للتحّيز للجنس نفسه؟

  المدّرسات اإلناث تقديرات أعلى مقارنة بالمدرّسين الذكور؟
وُيقصد بها في : لبة لفاعلية التدريس الجامعيتقديرات الط  -

سياق هذه الدراسة، المتوسط الموزون لتقديرات الطلبة 
للفقرات المكّونة لكل ُبعد من األبعاد الثالثة التي تقيسها أداة 
تقييم فاعلية التدريس الجامعي المستخدمة في هذه الدراسة 

، وتقويم تنظيم التدريس وأساليبه، والتواصل مع الطلبة: وهي
   .تحصيل الطلبة

  دراسةالمحّددات 
  :يتحّدد تعميم نتائج هذه الدراسة بالمحّددات اآلتية

المجتمع الذي تناولته الدراسة وهو بيانات تقييم فاعلية   -
  .التدريس في جامعة آل البيت في األردن

األداة المستخدمة لجمع البيانات وخصائصها السيكومترية،   -
تقييم فاعلية التدريس في الجامعة األردنية وهي أداة مصّممة ل

  .يتوفر لها دالالت صدق وثبات مقبولة
اهتمت الدراسة الحالية بتناول تفاعل متغّيري جنس الطالب   -

وجنس المدّرس كمصدر تحّيز محتمل في تقديرات الطلبة 
لفاعلية التدريس بصرف النظر عن بعض المتغّيرات األخرى 

النتائج كالمتغيرات المتصلة بالمدّرس التي قد تلعب دورًا في 
من حيث رتبته األكاديمية أو مستوى تشدده، أو تلك المتعلقة 

تحصيله األكاديمي،  بالطالب كالعالمة المتوقعة في المادة أو
أو تلك المتصلة بالمادة من حيث مستوى المادة أو صعوبتها 
أو موعد تدريسها، إضافة إلى التفاعالت الممكنة بين هذه 

ولعلنا هنا نشير بشكل غير مباشر إلى مدى التعقيد  .العوامل
الذي يكتنف البحث في هذا الموضوع، ومدى الحاجة إلى 

   .إجراء الكثير من الدراسات فيه

 يشكلون  طالبًا وطالبة(8929)تم استطالع آراء  :الدراسةعّينة 
 (3311)؛ منهم من العدد الكلي للطلبة في الجامعة%) 50(أكثر من 

 (159) عضو هيئة تدريس؛ منهم (181) طالبة في (5618)البًا و ط
، وهم جميع أعضاء هيئة جامعة آل البيت مدّرسة في (22)مدّرسًا و 

التدريس في الجامعة الذين يدّرسون مساقًا واحدًا على األقل في 
، وذلك في الفصل )البكالوريوس(مستوى الدرجة الجامعية األولى 

  .2003/2002ام الجامعي الدراسي األول من الع
تم استخدام أداة التقييم المستخدمة في الجامعة  :أداة الدراسة

؛ ست عشرة فقرة )1الملحق (األردنية والمكّونة من عشرين فقرة 
تنظيم التدريس وأساليبه، وحماس المدّرس : تقيس ثالثة أبعاد هي

عليان، (وعمق معرفته، واالتصال مع الطلبة وتقويم تحصيلهم 
، باالضافة إلى أربع فقرات تم إضافتها لألداة مؤخرًا، يقابلها )1998

، )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا(سّلم تدريج مكّون من أربع درجات 
  . على الترتيب(4 ,3 ,2 ,1)وتعطى الدرجات 

) 1998(ومع أنه تجمع حول األداة األصل كما يشير عليان 
، إال أن 1993 عام دالالت صدق وثبات بّررت استخدامها منذ

الباحث قام باشتقاق دالالت صدق وثبات لألداة بشكلها الجديد بعد 
   .إضافة الفقرات األربع لألداة األصل

تم اشتقاق داللة صدق البناء لألداة بشكلها الجديد من خالل 
وقد  .إخضاع البيانات التي تجمعت لدى الباحث للتحليل العاملي

ية عن وجود ستة عوامل؛ ثالثة منها أسفر تحليل المكّونات األساس
فقط جذرها الكامن أو القيمة الممّيزة لها أكبر من واحد صحيح، إذ 

 من التباين الكلي في تقييم الطلبة (64.1%)فّسرت ما نسبته 
ألعضاء هيئة التدريس، فيما فّسرت العوامل الثالثة األخرى ما 

  .(1) فقط كما هو موّضح في الجدول (2.3%)مجموعه 
القيم المميزة ونسبة التباين المفّسر للمكّونات : (1)دول ج

  األساسية نتيجة التحليل العاملي
القيمة  العامل

 المميزة
نسبة التباين 

 المفّسر
 49.41 6.03 )تنظيم التدريس وأساليبه(األول 
 8.87 2.30 )التواصل مع الطلبة(الثاني 
 5.73 1.09 )تقويم تحصيل الطلبة(الثالث 
 1.10 0.60 الرابع

 80. 0.45 الخامس
 0.40 0.03 السادس
 66.4  المجموع

أسفر عنها تحليل  التي بعد ذلك، تم تدوير العوامل الثالثة
 للحصول على (Varimax)المكّونات األساسية تدويرًا متعامدًا 

عوامل نقّية، وقد أسفر التحليل عن تشبعات الفقرات بالعوامل 
  . (2)ل الثالثة كما يبّينها الجدو
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   تشبعات العوامل الثالثة على فقرات األداة :(2)جدول 

 الفقرة
  العامل األول

تنظيم التدريس (
 )وأساليبه

  العامل الثاني
)التواصل مع الطلبة(

  العامل الثالث
 )تقويم تحصيل الطلبة(

1 0.59 0.13 0.20 
2 0.45 0.24 0.25 

3* 0.18 0.20 0.09 
4 0.48 0.22 0.07 
5 0.52 0.40 0.20 
6 0.33 0.70 0.14 
7 0.26 0.64 0.41 

8* 0.02 0.05 .017 
9 0.17 0.48 0.29 

10 0.72 0.06 0.19 
11 0.65 0.03 0.09 
12 0.67 0.16 0.23 
13 0.69 0.17 0.09 
14 0.11 0.40 0.67 
15 0.33 0.14 0.62 
16 0.25 0.23 0.55 
17 0.09 0.17 0.46 
18 0.58 0.10 0.25 
19* 0.11 0.13 0.0.9 
20 0.17 0.43 0.16 

  الفقرة التي لم يتشبع أي عامل بها* 
تنظيم التدريس ( أن العامل األول (2)يتضح من الجدول 

) 18، 13، 12، 11، 10، 5، 4، 2، 1(تشبع بالفقرات ) وأساليبه
، 7، 6( بالفقرات) التواصل مع الطلبة(؛ بينما تشبع العامل الثاني 

لفقرات با) تقويم تحصيل الطلبة(؛ وتشبع العامل الثالث )20، 9
، 3(ويالحظ أيضًا من الجدول أن الفقرات  ).17، 16، 15، 14(
يقّدم الجديد فيما توصلت إليه المعرفة في (وهي ) 19، 8

موضوعات محاضراته كلما دعت الحاجة، يبدي اهتمامًا بالتحصيل 
لى مصادر المادة عطالع الالدراسي للطلبة بشكل عام، ُيحّفز الطلبة ل

ب، لم يتشبع بها أي من العوامل الثالثة، وقد على الترتي) المختلفة
ولعل السبب وراء  .دها من األداة في التحليالت الالحقةاتم استبع

فعلى سبيل المثال، ال  .ذلك هو غموض هذه الفقرات وعموميتها
يستطيع الطالب في المرحلة الجامعية األولى أن يصدر حكمًا على 

كما أن  .إليه المعرفةالمدّرس حول تقديمه للجديد فيما توصلت 
عبارة من نوع يبدي اهتمامًا بالتحصيل الدراسي للطلبة بشكل عام 

ُيحفز "كذلك األمر بالنسبة للفقرة  .تتصف بشيء من العمومية
، فهي أيضًا فقرة "الطلبة لالطالع على مصادر المادة المختلفة
   .غامضة، ويعتمد األمر على طبيعة المادة نفسها

سبق، فقد تكّونت األداة بشكلها النهائي من اعتمادًا على ما 
فقرات لعامل ) 9(فقرة توزعت على األبعاد الثالثة بواقع ) 17(

فقرات لعامل التواصل مع الطلبة، ) 4(تنظيم التدريس وأساليبه، و
وبهذا، أمكن القول أن  .فقرات أيضًا لعامل تقويم التحصيل) 4(و

تنظيم التدريس (ثة أداة التقويم المستخدمة تقيس أبعادًا ثال
تنطوي ) وأساليبه، والتواصل مع الطلبة، وتقويم تحصيل الطلبة

  ).فاعلية التدريس(تحت السمة العامة 
أما فيما يتعلق بثبات األداة، فقد استخرجت معامالت   

االتساق الداخلي لكل بعد من أبعاد األداة وذلك باستخدام معادلة 

تساق الداخلي لألبعاد الثالثة كرونباخ ألفا، وقد بلغت معامالت اال
على الترتيب، وهي دالالت ثبات ) 0.80، 0.77، 0.87(لألداة 

   .مقبولة ألغراض الدراسة
في األسبوع الثالث عشر من الفصل الدراسي  :إجراءات الدراسة

 الذي يمتد ستة عشر أسبوعًا 2003/2002األول من العام الجامعي 
عمداء الكليات والمعاهد حسب التقويم الجامعي، تم االتصال ب

لطلبة البكالوريوس الختيار مادة من بين  والمراكز التي تقّدم مواد
المواد التي يدّرسها كل مدّرس أو مدّرسة في الجامعة بشكل 
عشوائي، بشرط أن ال يقل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن 

 طالبًا، وبحيث تختلف المادة عن المادة التي تم تقييم (30)
رسين من خاللها في المرة األولى في الفصل الدراسي السابق المد

كما تم  .وهو الفصل الدراسي الذي بدأت فيه الجامعة عملية التقييم
الطلب من عمداء الكليات والمعاهد والمراكز ترشيح أحد 
المدرسين لإلشراف على عملية جمع البيانات، ثم تم االجتماع 

على آلية جمع البيانات وتم طالعهم ابمشرفي جمع البيانات وتم 
توضيح جميع األمور بشكل مفّصل، وتم التركيز على ضرورة عدم 
معرفة المدّرس أو المدرّسة بوقت الزيارة على أن تكون في أول 

المدّرسة، مع / دقائق من المحاضرة بعد االستئذان من المدّرس(10)
ي وجودها في القاعة أثناء التطبيق، وذلك ف/ ضرورة عدم وجوده

بداية األسبوع الرابع عشر من الفصل الدراسي نفسه إذ استمرت 
عملية جمع البيانات أسبوعًا واحدًا، أي قبل البدء بالتحضير 

نتهاء من عملية جمع البيانات، تمت الوبعد ا .لالمتحانات النهائية
قراءتها باستخدام القارئ الضوئي حيث استخدمت أوراق إجابة 

وبعد ذلك، تمت مراجعة البيانات  .خاصة مصّممة لذلك الغرض
األساسية المتعلقة بأرقام المدرسين للتأكد من صحتها، ولم يستبعد 
أي نموذج ألنها كانت مكتملة سوى أن بعض الطلبة لم يستجيبوا 

  .لبعض الفقرات التي اشتملت عليها أداة الدراسة
  النتائج

 (SPSS)أستخدمت برمجية الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية 
لتحليل البيانات، وقد خضعت جميع النماذج للتحليل اإلحصائي 

 ، أي (Pairwise Deletion)حيث استخدم أسلوب الحذف الزوجي 
حذف إجابة الطالب على الفقرة التي لم يجب عنها على المتغّير 

واالنحرافات  الموزونة واستخرجت األوساط الحسابية .المعني فقط
ة في الشعبة الواحدة لكل فقرة من فقرات المعيارية الستجابات الطلب

المقياس ولفقرات األبعاد الثالثة لألداة، إذ مّثلت هذه المتوسطات 
تقديرات الطلبة في الشعبة الواحدة لفاعلية تدريس عضو الهيئة 

  .التدريسية على كل ُبعد من أبعاد أداة التقييم
للكشف عن اآلثار الرئيسة لمتغيري جنس المدّرس وجنس 

الب، وأثر تفاعل هذين المتغّيرين في تقديرات الطلبة لفاعلية الط
التدريس، تم استخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي متعّدد 

، حيث اشتمل (Way Factorial MANOVA-2)المتغّيرات التابعة 
التصميم على متغّيرين مستقلين اثنين هما جنس المدّرس وجنس 

ّثل الدرجات الفرعية المتحققة على الطالب، وثالثة متغّيرات تابعة تم
تنظيم التدريس وأساليبه، والتواصل مع (أبعاد أداة التقويم الثالثة 
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وقد تم التحقق من االفتراضات  ).الطلبة، وتقويم تحصيل الطلبة
التي يقوم عليها أسلوب تحليل التباين العاملي متعّدد المتغّيرات 

، )تباين والتغاير، الخطيةسوية التوزيع، تجانس مصفوفات ال(التابعة 
  .ولم يتبّين أي انتهاك ألي من هذه االفتراضات

لقد كشف التحليل عن وجود أثر رئيس لمتغّير جنس المدّرس 
F(3, 8923) = 5.34, P < .01 في حين لم يتبّين وجود أثر ،

كما كشف  .F(3, 8923) = 2.10رئيس لمتغير جنس الطالب 
لي ذي داللة احصائية لتفاعل عن وجود أثر إجماالتحليل أيضًا 

 > F(3, 8923) = 6.55, Pمتغّيري جنس المدّرس وجنس الطالب 
0.01.   

والختبار األثر الرئيس لمتغّير جنس المدّرس وأثر التفاعل بين 
جنس المدرس وجنس الطالب في كل متغّير تابع على حدة، فقد 
أخضعت البيانات مرة أخرى للتحليل باستخدام أسلوب تحليل 

 Way Factorial-2)لتباين العاملي أحادي المتغّير التابع ا
Univariate ANOVA) وقد كشف التحليل عن وجود أثر رئيس ،

 > P)لمتغير جنس المدرس على كل متغير من المتغيرات التابعة 
كذلك األمر، فقد أسفر التحليل عن وجود أثر لتفاعل متغّيري  .(01.

 > P)ع المتغّيرات التابعة جنس المدّرس وجنس الطالب على جمي
ومع أن تحليل التباين متعّدد المتغّيرات التابعة لم يكشف عن  .(01.

وجود أثر رئيس لمتغّير جنس الطالب، إال أن تحليل التباين أحادي 
المتغّير التابع كشف عن وجود أثر رئيس لهذا المتغّير على ُبعد 

 وجود أثر لهذا ، في حين لم يتبّين(P < .05)التواصل مع الطلبة 
المتغّير على ُبعدي تنظيم التدريس وأساليبه وتقويم تحصيل 

 خالصة تحليل (3)ويوّضح الجزء األيمن من الجدول  .الطلبة
التباين متعّدد المتغّيرات التابعة، في حين يبّين الجزء األيسر من 

  . الجدول ذاته نتائج تحليل التباين أحادي المتغير التابع
متغيرات التابعة ترتبط ببعضها بعضًا ارتباطًا ولّما كانت ال

جوهريًا ذا داللة احصائية، إذ تراوحت معامالت االرتباط بين األبعاد 
، فقد ُحسبت (0.64-0.82)الفرعية التي تشّكل أداة التقويم بين 

 Discrimination function)معامالت الدالة التمييزية 
coefficients (Disc))لكل مصدر (3) الجدول  الموّضحة أيضًا في 

من مصادر التباين الثالثة، ولكل عامل من عوامل أداة التقويم 
ويالحظ من الجدول أن عامل التواصل مع الطلبة هو  .المستخدمة

األكثر إسهامًا في الدالة التمييزية لتفاعل عاملي جنس المدّرس 
وجنس الطالب مقارنة بعاملي تنظيم التدريس وأساليبه، وتقويم 

كما يالحظ أيضًا أن عامل التواصل مع الطلبة هو  .يل الطلبةتحص
) مدّرسون، مدّرسات(األكثر إسهامًا في الفصل بين المجموعتين 

مقارنة بعاملي تنظيم التدريس وأساليبه، وتقويم تحصيل الطلبة 
كذلك األمر،  .لدى الكشف عن األثر الرئيس لمتغّير جنس المدّرس

 الطلبة كان األكثر إسهامًا في الفصل تبّين أن عامل تقويم تحصيل
من بين العوامل الثالثة لدى ) ذكور، إناث(بين مجموعتي الطلبة 

الكشف عن األثر الرئيس لمتغّير جنس الطالب، مع أن هذا المتغّير 
لم يكن له داللة كأثر رئيس سواء في تحليل التباين المتعّدد أم 

   .األحادي
غيري جنس المدّرس وجنس وبرغم داللة أثر التفاعل بين مت

ألثر التفاعل  (ω²)الطالب االحصائية، إال أن مؤشر حجم األثر 
، (0.01)واآلثار الرئيسة في كل عامل من عوامل األداة كان أقل من 

بمعنى أن نسبة التباين الذي يفسّره التفاعل بين متغّيري جنس 
المدّرس وجنس الطالب في الدرجات المتحققة على كل ُبعد من 

   .(1%)بعاد أداة التقويم يقل عن أ
نتائج تحليل التباين العاملي متعّدد المتغيرات التابعة : (3)جدول 

ومعامالت الدالة التمييزية وحجم األثر ونتائج تحليل التباين العاملي 
  على كل ُبعد من أبعاد المقياس

 ‡ر التابعتحليل التباين أحادي المتغي †تحليل التباين متعّدد المتغيرات التابعة

 االحصائي ”F“قيمة  المصدر
تنظيم 

التدريس 
 وأساليبه

التواصل 
مع 

 الطلبة

تقويم 
تحصيل 

 الطلبة
 5.34** F (A)جنس المدّرس 

ω²  
Disc. 

7.02**  
0.005  
-0.03 

6.87** 
0.008  
-0.70 

4.12**  
0.000  

0.05 
  2.10 F (B) جنس الطالب

ω²  
Disc. 

2.79  
0.001  

0.40 

3.94*  
0.000  
-0.26 

3.02  
0.002  
-0.82 

  6.55** F (AXB)التفاعل 
ω²  

Disc. 

7.62**  
0.008  
-0.13 

9.47**  
0.009  
-0.56 

8.23**  
0.006  
-0.20 

 *P < 0.05  
 **P < 0.01  

† df = 3,8923   
‡ df = 1,8925   

ولدى تفحص متوسطات تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس 
 أن متوسطات (4)على األبعاد الثالثة ألداة التقويم، فيبّين الجدول 

تقديرات الطلبة الذكور تختلف باختالف جنس المدّرس، وقد بلغت 
للفروق بين متوسطي تقديرات الطلبة الذكور ” t“قيمة اإلحصائي 

 (2.86 ,5.46 ,4.70): للمدّرسين الذكور مقارنة بالمدّرسات اإلناث
ل على أبعاد أداة التقويم الثالثة؛ تنظيم التدريس وأساليبه، والتواص

مع الطلبة، وتقويم تحصيل الطلبة على الترتيب، وهي جميعها ذات 
 ولصالح (0.01)داللة احصائية عند مستوى داللة يقل عن 

أما فيما يتعلق بتقديرات الطالبات اإلناث، فيشير . المدّرسين الذكور
الجدول إلى عدم اختالف متوسطي تقديرات المدّرسين الذكور 

اختالفًا جوهريًا ذا داللة احصائية على مقارنة بالمدّرسات اإلناث 
بعدي تنظيم التدريس وأساليبه وتقويم تحصيل الطلبة، فيما اختلف 
متوسط تقديرات الطالبات للمدّرسين الذكور مقارنة بالمدّرسات 
اإلناث على ُبعد التواصل مع الطلبة اختالفًا جوهريًا ذا داللة 

ّرسات، إذ بلغت  ولصالح المد(0.01)إحصائية بمستوى يقل عن 
  .(5.19)للفرق بين المتوسطين ” t“قيمة 
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للفروق بين ” t“وقيم ) ناثإذكور، (للمدّرسين  )ناثإذكور، (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة  :(4)جدول 
  المتوسطات على أبعاد أداة التقويم 

 (5618)الطالبات اإلناث  (3311)الطلبة الذكور 
المدرسون الذكور 

(159) 
المدّرسات اإلناث 

(22) 
المدرسون الذكور 

(159) 
المدّرسات اإلناث 

(22) 

  
 البعد

  
مدى 
 الدرجات

M SD M SD 

  
  ةقيم

“t”† 
M SD M SD 

  
  قيمة

“t”† 

تنظيم التدريس 
 وأساليبه

36 - 9 24.26 5.31 20.80 5.36 2.86** 22.91 5.42 24.70 4.96 1.47 

 **5.19 2.81 13.45 2.73 10.23 **5.46 2.51 10.45 2.62 13.67 4 - 16 ع الطلبةالتواصل م
تقويم تحصيل 

 الطلبة
16 - 4 12.72 2.34 10.18 2.65 4.70** 11.69 2.52 12.44 2.46 1.31 

 *P < 0.05  
 **P < 0.01  

† df = 179  
ولدى مقارنة متوسطات التقديرات التي حصل عليها 

ن الطلبة الذكور بالمتوسطات التي حصلوا المدّرسون الذكور م
عليها من الطالبات اإلناث على األبعاد الثالثة ألداة التقويم، نالحظ 
أن متوسطات التقديرات التي حصل عليها المدرسون من الطلبة 
الذكور أعلى من متوسطات التقديرات التي حصلوا عليها من 

لفروق بين هذه ل” t“وقد بلغت قيم اإلحصائي  .الطالبات اإلناث
تنظيم التدريس (المتوسطات على األبعاد الثالثة ألداة التقويم 

 ,3.81)) وأساليبه، والتواصل مع الطلبة، وتقويم تحصيل الطلبة
 على التوالي، وهي جميعها ذات داللة احصائية عند (3.21 ,11.47

 .(0.05) و مستوى داللة يقل عن (316)درجات حرية مقدارها 
فعند مقارنة متوسطات التقديرات التي حصلت عليها كذلك الحال، 

المدّرسات اإلناث من الطلبة الذكور بالمتوسطات التي حصلت عليها 
من الطالبات على األبعاد الثالثة ألداة التقويم، يتبّين أن متوسطات 
التقديرات التي حصلن عليها من الطالبات أعلى من متوسطات 

وقد بلغت قيم  .لطلبة الذكورالتقديرات التي حصلن عليها من ا
للفروق بين هذه المتوسطات على األبعاد الثالثة ” t“اإلحصائي 

تنظيم التدريس وأساليبه، والتواصل مع الطلبة، (ألداة التقويم 
 على التوالي، وهي (2.50 ,3.75 ,2.93)) وتقويم تحصيل الطلبة

 (42)جميعها ذات داللة احصائية عند درجات حرية مقدارها 
  .(0.05)ستوى داللة يقل عن وم

  مناقشة النتائج
لقد كشفت النتائج عن وجود أثر لتفاعل متغّيري جنس 
المدّرس وجنس الطالب في تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس على 

تبّين أن الطلبة الذكور يم المستخدمة، إذ يجميع أبعاد أداة التق
ت اإلناث على يمنحون المدّرسين الذكور تقديرات أعلى من المدّرسا

 بينما تميل الطالبات اإلناث إلى منح ،األبعاد الثالثة ألداة التقييم
المدّرسات اإلناث تقديرات أعلى مما هي عليه للمدّرسين الذكور 

وقد تماشت نتائج الدراسة  .على ُبعد التواصل مع الطلبة فقط
م  معظالحالية مع االفتراضات التي انطلقت منها والمستندة إلى نتائج

 تقصت أثر تفاعل متغّيري جنس المدّرس وجنس الدراسات التي
مثل دراسة كاشاك الطالب في تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس 

(Kaschak, 1978) ودراسة لومباردو وتوسي ،(Lombardo & 

Tocci, 1979) ودراسة ،(Centra & Gaubatz, 2000) وكذلك ،
 Lueck, Endres)، ودراسة (Fandt & Stevens, 1991)دراسة 

& Caplan, 1993) ودراسة ،(Miller & Chamberlin, 2000) ،
حصول المدّرسين ولعل السبب في  .(Basow, 2000)ودراسة 

الذكور على تقديرات أعلى مقارنة بالمدّرسات اإلناث بشكل عام هو 
نظرة المجتمع لمهنة التدريس الجامعي على أنها الدور الجندري أو 
لنساء، خاصة وأن هذه المهنة كانت لفترة قريبة مهنة للرجال ال ل
أما فيما يتعلق بمنح الطالبات اإلناث تقديرات  .حكرًا على الرجال

أعلى للمدّرسات اإلناث مقارنة بالمدرسين الذكور على ُبعد التواصل 
مع الطلبة، فهو أمر يمكن تفسيره في السياق االجتماعي وأنماط 

تماعية األخرى كالخجل على سبيل التنشئة األسرية والعوامل االج
فالفتاة في المجتمعات العربية واإلسالمية تشعر بقربها من  .المثال

بنات جنسها أكثر من الجنس اآلخر، وتتواصل معهن بشكل أفضل 
كما أن الفتيات ما زلن يرفضن  .نظرًا لوجود لغة مشتركة بين اإلناث

 إذ إن العادة تقّبل مهنة التدريس الجامعي كمهنة للنساء خاصة،
جرت أن تقوم مدرسات إناث بتدريس الطالبات في مدارس التعليم 

وربما يختلف األمر  .العام، ولم يألفن أن يدّرسهن مدّرسون ذكور
في المستقبل في ظل العولمة وتزايد إقبال اإلناث على التعليم 

  .العالي، وتنامي حركة المطالبة بحقوق المرأة والمساواة مع الرجل
 على النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية، يوصي وبناًء

الباحث بأهمية النظر إلى جنس المدّرس وجنس الطالب كمصادر 
 .تحّيز لدى تفسير نتائج تقييم الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي

ولعله من المهم أيضًا إجراء المزيد من الدراسات حول هذا 
ات أخرى كالرتبة العلمية االعتبار متغيرالموضوع مع األخذ بعين 

كما يوصي الباحث  . التي لم ُتضبط في هذه الدراسةوسنوات الخبرة
مؤسسات التعليم العالي باتخاذ خطوات جادة للحد من الممارسات 
السلبية لدى استخدام نتائج تقييم الطلبة لفاعلية التدريس ألغراض 

ة وأن إدارية، والتنويع في أساليب تقييم فاعلية التدريس، خاص
أسلوب تقييم الطلبة لفاعلية التدريس ليس األسلوب الوحيد، وربما 
ال يكون األسلوب األفضل، وأن توّظف نتائج تقييم الطلبة لفاعلية 
التدريس في تطوير مهارات وكفايات أعضاء هيئة التدريس بدًال من 

ويوصي الباحث أيضًا . استخدامها كسالح يهّدد أمنهم الوظيفي
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تقييم فاعلية التدريس والتأكد من خصائصها بتفحص أدوات 
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   (1)الملحق 
  التقويمداة أ

 نادرًا أحيانًا غالبًا دائمًا الفقرة ت
     .يعرض المادة العلمية في المحاضرات بشكل واضح ومترابط ومنّظم 1
     .يستغل وقت المحاضرة بشكل جيد ومثمر 2
     .يقدم الجديد فيما توصلت إليه المعرفة في موضوعات محاضراته كلما دعت الحاجة *3
     . خطة المادة وما تم تدريسه فعًالهناك توافق بين 4
     .يلتزم بمواعيد محاضراته وأوقاتها 5
     .يتيح فرصًا لتلقي النصح والمشورة منه خارج أوقات المحاضرة 6
     .يشجع الطلبة على إبداء وجهات نظرهم 7
     .يبدي اهتمامًا بالتحصيل الدراسي للطلبة بشكل عام *8
     .من المعايير التعليمية وآداب المهنةيحترم الطلبة ض 9
     .يستخدم أساليب تدريسية تستثير حب االستطالع أو التفكير المستقل 10
     .يثري المادة باألمثلة التوضيحية أو التطبيقية 11
     .ُينوع في طرائق التدريس بما يالئم موضوع المادة وحاجات الطلبة 12
     .ومفهومةيستخدم تعابير واضحة  13
     .محتوى االمتحانات متوافق مع ما تم تناوله وشرحه أثناء المحاضرات ولما هو موجود في قراءات المادة 14
     .يناقش مع الطلبة االجابات النموذجية لألسئلة التي تضمنتها االمتحانات 15
     .ُينوع من أساليب تقييم الطالب 16
     . للطلبةيتوخى العدالة في تقييمه 17
     .يوصل الطلبة المفاهيم األساسية للمادة 18

     .ُيحّفز الطلبة لالطالع على مصادر المادة المختلفة 19*
     .ُيكسب الطلبة السلوكيات لممارسة دورهم مستقبًال 20

   الفقرة مستبعدة من األداة بشكلها النهائي*
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أسباب عزوف طلبة املدارس الحكومية في محافظة اربد عن ممارسة النشاط املسرحي من وجهة 
  *نظر معلمي الرتبية الفنية

  
  ** نايف الشبول

  
  

 21/1/2007 تاريخ قبوله     26/4/2006 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب عزوف طلبة المدارس الحكومية فـي             :ملخص
 باإلضافة إلى التعـّرف علـى مـا إذا كـان            ،د عن ممارسة النشاط المسرحي    محافظة ارب 

هناك فـروق دالـة إحـصائيًا بـين نظـرة المعلمـين ألسـباب عـزوف الطلبـة عـن ممارسـة                       
ــرات الجــنس والمؤهــل العل     ــشاط المــسرحي يعــزى لمتغي ــرة مــيالن ــة والخب  . والمديري

لتربيـــة الفنيـــة تـــم معلـــم ومعلمـــة مـــن معلمـــي ا ) 100(وتكّونـــت عينـــة الدراســـة مـــن  
) 23(واسـتخدمت فــي هـذه الدراســة أداة مكّونـة مــن     .اختيـارهم بالطريقـة العــشوائية  

المدرســي، واالمكانــات، والمجــال الشخــصي، :  مجــاالت هــيةفقــرة موزعــة علــى ثالثــ 
وأظهرت نتائج الدراسة أن مجال االمكانـات جـاء بالدرجـة األولـى مـن حيـث األسـباب                    

ة عن ممارسة النـشاط المـسرحي ثـم المجـالي الشخـصي           التي تؤدي إلى عزوف الطلب    
كما بّينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية          ).على الترتيب (والمدرسي  

ممارســة النــشاط  عــن  تقــديرات المعلمــين فــي نظــرتهم ألســباب عــزوف الطلبــة       فــي
تـه  المسرحي يعزى لجنس المعلم ومؤهله العلمي، والمديرية التـي تنتمـي إليهـا وخبر             

الكلمــات  (. أســباب العــزوف عــنالتدريــسية ممــا يعكــس توافقــًا فــي وجهــات نظــرهم    
  )عزوف الطلبة، المدارس الحكومية، النشاط المسرحي: المفتاحية

  

  
 
 
 
 
 

 :مقدمة الدراسة وأهميتها
أن أهمية المسرح المدرسي ) 2002(ويضيف نواصرة 

 تزايد  في صقل شخصية الطالب أدى إلى اإليجابيواالقتناع بدوره
اهتمام وزارات التربية والتعليم في جميع أنحاء العالم بالمسرح 

وقد قامت هذه . المدرسي وأعدت له الخطط والبرامج لتفعيل دوره
 .الوزارات بتعيين كوادر فنية مؤهلة في مجال المسرح المدرسي

 المسرح المدرسي جزءًا مهمًا من النشاط الثقافي ويعد
لضرورية لصحة الجيل الجديد يستهدف تطوير األولويات ا

ة، الذي يضاف عادة إلى الجوانب الضرورية األخرى في تالمسو
حياة الطالب، ويشكل في النهاية شكًال فنيًا متناسقًا ومفيدًا في 

 يعكس مدى ،العملية التي تتمتع بنشاط ثقافي صفي أو الصفي
 .هاالهتمام الذي توليه دوائر التربية مصير الجيل الجديد ومستقبل

 
_________________________  

 .دعم هذا البحث من مجلس البحث العلمي في جامعة اليرموك *
  .كلية الفنون الجميلة، جامعة اليرموك، اربد، األردن** 
  .2007، حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
  
  

 

  
Causes for the Disinclination of Public School Students in 
Irbid Governorate Towards Drama Activities as Perceived 

by Art Teachers 
 
 

Nayef Al-Shboul, Faculty of Fine Arts, Yarmouk University, Irbid, 
Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at investigating the reasons of the 
disinclination of public school students in Irbid Governorate towards 
practicing drama activities in addition to showing if there are any 
statistically significant differences between the teacher views of such 
disinclination of public school students to practice drama activities 
due to gender, academic qualification, education directorate and 
experience variables. The study sample consisted of (100) male and 
female teachers of art education selected randomly. The study used a 
questionnaire of (23) items distributed among three domains: the 
personal, scholastic, and abilities. The study results showed that 
abilities domain came highly in the causes leading to the student's 
disinclination or aversion to practicing drama activities, followed by 
the personal domain then the scholastic domain. The study also 
showed that there were no statistically significant differences in the 
teacher's views of the student's disinclination of practicing any 
dramatic activities attributed to any of gender, qualification, the 
directorate and experience variables. (Keywords:  Disinclination, 
Public school, Drama Activities.) 

 
 

وتعمل المؤسسات التربوية باختالف أنواعها على توفير 
 التي تؤثر في الشباب تأثيرًا ،البرامج واألنشطة والخطط المناسبة

ويأتي في مقدمة هذه . إيجابيًا، وتضمن لهم الرعاية المطلوبة
تسعى  المؤسسات التربوية المدارس الحكومية والخاصة، التي

ة المختلفة أهمها األنشطة  توفير مجاميع من األنشطإلىبدورها 
تسهم ألنها  يستفيد منها الطلبة في أوقات فراغهم  التياالجتماعية،

  مراحلهمفي تنمية مواهبهم وقدراتهم وإشباع حاجاتهم وفق
، لذلك تعد هذه األنشطة في مقدمة اهتمامات هذه العمرية

المؤسسات فتخصص لها الميزانيات والكوادر البشرية المطلوبة، 
إلى إثرائها وتطويرها لما لها من دور في صقل شخصيات وتسعى 

الطلبة، وكسر الحواجز والضغوط النفسية الناتجة عن الطبيعة 
 .العلمية واألكاديمية لهذه المؤسسات

 فاعلية المسرح إلى وقد ازداد اهتمام الباحثين للتعّرف 
 إذالمدرسي وانعكاساته على الحياة الدراسية وشخصية الطالب، 

ت هذه الفاعلية تبعًا للكثير من المحددات التي تختلف من تتفاو
منطقة إلى أخرى وربما من مدرسة إلى أخرى، إلى درجة قد يكون 
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المسرح المدرسي مهمًال في بعض المدارس مما يعكس عزوفًا 
  .خطيرًا عن ممارسة هذا النشاط الهام

من هنا تمثل هذه الدراسة أهمية كبيرة في الكشف عن أسباب 
ف الطلبة عن ممارسة النشاط المسرحي من وجهة نظر معلمي عزو

 للتعّرف على حجم المشكلة أوًال وإمكانية التعّرف على ،التربية الفنية
أسباب عزوف لمعالجتها ثانيًا ووضع الحلول أو توجيهها بما يساعد 

 .على تفعيل هذا النشاط
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

المسرحية وزيارته المتكررة من خالل مالحظة الباحث لألنشطة 
 في قلةإلى المدارس الحكومية في محافظة اربد، وجد أن هناك 

 من الطلبة ومن  قليًالًااألنشطة المسرحية المدرسية وأن هناك عدد
المدارس التي تزاول النشاط المسرحي مما دفع بالباحث إلى إجراء 

لنشاط هذه الدراسة للوقوف على أسباب عزوف الطلبة عن ممارسة ا
وبالتحديد فإن مشكلة الدراسة تتلخص في اإلجابة عن . المسرحي

  :ينيالسؤالين التال
ما أسباب عزوف طلبة المدارس الحكومية في محافظة اربد  .1

  ممارسة النشاط المسرحي؟عن
 = α) هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  . 2

سباب عزوف طلبة في متوسطات تقديرات المعلمين أل  (0.05
 ممارسة النشاط المسرحي يعزى لمتغيرات عنالمدارس 

  ؟)الجنس، المؤهل العلمي، المديرية، الخبرة(
 : ومحدداتهاهدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب عزوف طلبة 
المدارس الحكومية في محافظة اربد عن ممارسة النشاط المسرحي 

 الفنية، باإلضافة إلى التعرف إلى من وجهة نظر معلمي التربية
االختالف في وجهات النظر حول أسباب هذا العزوف تبعًا لبعض 

اقتصرت هذه الدراسة على معلمي ومعلمات التربية ، والمتغيرات
الفنية في المدارس الحكومية في محافظة اربد العاملين في مديرية 

صل الدراسي الثاني تربية اربد األولى والثانية والرمثا وبني كنانة للف
 .2003/2004للعام 

 :األدب النظري
 ، مدنية اإلنسانًا لدورديأكتبزوغ المسرح في العالم ل كان لقد

 العمل المسرحي تعبير إنساني جماعي، قد سبقتنا األمم إلى إذ أن 
، واعتباره ميدانًا مفتوحًا لإلبداع  المدرسي والتربويإحياء مسرحها

ن الحياة الوطنية، واإلفصاح عن شخصية الفني والتعبير الصادق ع
 المدرسة هي القاعدة األساسية التي يمكن لذا فإن. ،الشعب المميزة

لذا البد أن يكون . ،أن تشكل الظاهرة المسرحية فنانًا وجمهورًا
 في بناء شخصية الطالب المهمةالمسرح المدرسي أحد العناصر 

ح المدرسي لم أن المسرإلى ) 1983(وتنميتها، حيث يشير شوقي 
إلعداد  يعد هدفًا بقدر ما أصبح وسيلة يحقق أهدافًا متطورة

  .المواطن الصالح
ويشكل المسرح المدرسي للطالب أهمية ال تقل عن أهمية 
العملية التعليمية والتربوية التي تتم داخل الفصل الدراسي، 

 كثيرًا من الحاجات النفسية من ميل إلى تلبيفاألنشطة المسرحية 

وجدانية، وحب الظهور المشاركة الكة واللعب، وحب التفكير، والحر
  .النتباهالخيال، وإثارة اوإثبات الذات، واستثارة 

 بين التربية التقليدية والتربية ًاوأود اإلشارة إلى أن هناك فرق
تحول : الحديثة، ويظهر هذا الفرق في عنصرين أساسيين أحدهما

: والثاني. التركيز على الطالبالتربية من التركيز على المنهج إلى 
 التركيز على  الىتحول التربية من التركيز على تنمية عقل الطالب 

 .تنمية شخصية الطالب ورعايته ككل متكامل من جسم ونفس وروح
وقد أدى هذان العنصران إلى التحّول في األنشطة الطالبية من 

ية،  أنشطة ثانوية إلى أنشطة أساسية في العملية التربومجرد
 نظرًاوأصبحت أهدافها ال تقل أهمية عن أهداف البرامج التدريسية 

لدورها الكبير في بناء الطالب جسميًا ونفسيًا واجتماعيًا وروحيًا، 
 تربويًا تسهم في تنمية ميوله وتشبع حاجاته وتساعد في إرشاده إذ

Smith, 1993). ( 
شطة وقد أشارت العديد من الدراسات إلى الدور الكبير لألن

؛ 1982مهدي، (الطالبية في تنمية شخصيتهم مثل دراسة 
وتتلخص أهم إيجابيات ). 1999؛ وموسى، 1995السدحان، 

 :األنشطة الطالبية التي كشفت عنها هذه الدراسات في النقاط التالية
 :مساعدة الطالب على استغالل وقت فراغهم. 1

ربوية  مؤسسة ت من أهداف أّيًايعد استغالل وقت الفراغ هدف
 بإعداد الشباب، ومن ثم ينبغي تبني مفهوم محدد الستغالل ىتعن

لتمييز بين أنواع النشاط ا  بغيةوقت الفراغ يهدف إلى إرشاد الشباب
الذي يثري حياتهم ويساعدهم على النمو ويمدهم بالمتعة والفائدة، 

 عملية استثمار وقت الفراغ لدى الشباب اهتمامًا عالميًا من ىوتلق
 .منظمات الدوليةقبل ال

 :إتاحة الفرصة أمام الطالب لتنمية قدراتهم على االبتكار. 2
 التي ينطلق فيها ،إن جماعات األنشطة الطالبية ثرية بالفرص

الطالب معبرين عن أنفسهم، فهناك األنشطة الفنية المتمثلة بالمسرح 
  .والفنون التشكيلية والموسيقى، واألنشطة الثقافية بمختلف فروعها

 :تنمية المهارات وصقلها .3
 في اكتشاف المهارات مهمتلعب األنشطة الطالبية دورًا 

ؤدي إلى توصقلها، فمن المعروف أن ممارسة األنشطة المتعددة 
 توفر هذه األنشطة إذتنمية مهارات الطالب في المجاالت المختلفة 

 .المهاراتبالتعريق في هذه 
 :لخلقية للطالبتنمية العالقات والقيم االجتماعية وا. 4

تتيح األنشطة الطالبية فرصًا واسعة أمام الطالب لتكوين 
العالقات االجتماعية وتحمل المسؤولية وضبط النفس والصبر 

 يتبادل الطالب الخبرات والمعلومات والمهارات خالل إذوالمثابرة، 
 .األنشطة الطالبية

  :كشف ميول الطالب وتنميتها. 5
 ،في الكشف عن ميول الطالب مهملألنشطة الطالبية دور 

في فكثيرًا ما تظهر قدرات الطالب ومواهبهم . ، وتنميتها،ورعايتها
 ..ة أم ثقافيت كانيةأثناء ممارستهم لألنشطة الطالبية، فن
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 :تنمية الصحة البدنية والعقلية للطالب. 6
إن التخطيط السليم لألنشطة وتنفيذها في ضوء األهداف 

ًا مناسبة للنمو الصحي والجسمي باإلضافة ص فرتتيح للطلبةالتربوية 
 النشاط العقلي والممارسات الحركية على المسرح يعدان من  أنإلى

أهم النواحي التي تسهم في تنمية الشخصية واكتشاف أساليب 
 .، وزيادة قدرة الفرد على العملالسليمةالحياة 

يسعى المسرح المدرسي إلى تحقيقها فهي  أما األهداف التي
 .)1992السريع وبدير، : (ليكما ي

اإلسهام البناء في إعداد المواطن الصالح وتدريبه على  1 .
 .االنطالق التعبيري، وتزويده بثروة لفظية تساعده على ذلك

 .تنمية اإلحساس باالنتماء الوطني 2 .

 .تجسيد القدرات والمثل والسلوكيات اإليجابية 3 .

يب العملي على ممارسة تنمية الذوق الفني والجمالي والتدر 4 .
 .آداب االستماع واالجتماع

 .اكتشاف القادة وإعدادهم لتحمل المسؤولية 5 .
 أن المسرح المدرسي يحقق مجموعة من األهداف عنوفضًال 

التربوية، فإنه أصبح وسيلة من الوسائل التعليمية التي تستغل في 
به ويقصد ) مسرحة المناهج(المراحل المدرسية، وما يسمى اآلن 

لمادة الدراسية عن طريق المسرح لتحويل اأسلوب جديد لعرض 
هذه المادة إلى نص مسرحي، وقاعة الدرس إلى مسرح متنقل بحيث 

 فأما يكونون مؤدين أو يشترك في هذه العملية جميع الطلبة،
 لهذه المجموعة، ومن أهم ًا وموجهًاقائد  ويكون المدرسمتلقين،

رحتها، األحداث التاريخية وذلك عن المواد الدراسية التي يمكن مس
لعرب والمسلمين، ويمكننا أيضًا اطريق عرض أحداث من تاريخ 

  ).1983عبد الحميد،  وعبد الرزاق(مسرحة بعض المواد العملية 
 جو المرح يضفيومن خالل التمثيل يستطيع المعلم أن 

والسعادة بين الطلبة ويساعدهم أيضًا على الجرأة والتخلص من 
وتنمية روح التعاون فيما بينهم، ألن التمثيل فن جماعي الخجل 

يزيد من معلومات الطلبة وثقافتهم وثقتهم بأنفسهم كما يساعد 
 من المسرح المدرسي الطلبة على إلقاء الجمل بأسلوب صحيح خاِل

 لدى وينمي الطاقات والمواهب المخزونة ،عيوب النطق إن وجدت
نمية الحس الجمالي والفني  في تيله دور إيجابكما أن  لبة،الط
  ).1994العناني،  (يهملد

  هو اإلشارة إلى أن أهم أهداف النشاط المسرحيتجدرو
تأكيد وترسيخ المواد الدراسية بشكل علمي وتطبيقي وتنمية 
قدرات الطلبة وميولهم، وإتاحة الفرص للتمسك بمبادئ التربية 

 النفسية  عالجًا للمشكالتيعدالخلقية والدينية، وأن النشاط 
  .واالجتماعية للطلبة

من األهداف الهامة لألنشطة التي أشار إليها عبد الوهاب و
تساهم في تربية الطلبة تتمثل في نلك األنشطة التي ) 1981(

سياسيًا من خالل تدريبهم على القيادة والتبعية، واحترام النظام 
من والقوانين، واكتساب مهارة المناقشة في جو ديمقراطي، كما أن 

تنمية التذوق الفني من خالل الموازنة والتحليل ايضا  هاأهداف
 .والنقد

 :الدراسات السابقة
عزوف طلبة المدارس عن لقلة الدراسات التي تتعلق بأسباب 

 اتبعض الدراسإلى  التعرضسوف يتم ، فممارسة النشاط المسرحي
  .من جهة أخرىواألنشطة الطالبية من جهة لمسرح حول االمتعلقة 
عن المسرح دراسة ) 1993(د أجرى كل من السريع وبدير فق

 تناولت أهم .هالمدرسي في دول الخليج العربي الواقع وسبل تطوير
المواضيع التي تعرض بشكل موجز واقع المسرح المدرسي في 

أهدافه في كل دولة وعدد المدارس التي وجميع دول األعضاء 
 .لمسرح المدرسييوجد فيها نشاط مسرحي واهتمام هذه الدول با

الصعوبات التي يعاني منها  أن من وقد خلصت الدراسة إلى
الدول األعضاء ومن هذه الصعوبات، عدم في المسرح المدرسي 

 وقلة المسارح ،وجود المشرفين المتخصصين في مجال المسرح
 وعدم وجود دعم مالي خاص للمسرح ،المدرسية المجهزة

ة في المجال التربوي، المدرسي، وكذلك ندرة النصوص المسرحي
  .وأخيرًا غياب مادة المسرح عن المناهج الدراسية

 أهمية المسرح المدرسي من النواحي ثونوقد عرض الباح
 الطلبة على النطق السليم، والقدرة على التعبير مساعدة: التالية

عمل على وال التعاون والمثابرة، إلى الطلبة وتوجيهوالجرأة األدبية، 
 والعملالطلبة وتشويق الطلبة في جميع المواضيع، زيادة معلومات 

 .س الجماليحساعلى تنمية الذوق الفني واإل
بورقة عمل هدفت إلى ) 1995(وتقّدم أبو غزالة وآخرون 

العالم والوطن  المدرسي فيالمسرح تعريف المشاركين على تاريخ 
العربي بشكل خاص وفوائد المسرح المدرسي، ومصادر المسرحية 

 وكيفية إعدادها، ،ة، وأسس معايير المسرحية المدرسيةالمدرسي
 .وفي النهاية عرضوا مشاكل المسرح المدرسي

 ألنه ،وركزت هذه الدراسة على خصوصية المسرح المدرسي
 ألنه ،يختلف عن بقية الفنون في مخاطبة عقول الطلبة وحواسهم

فنون  مشاعرهم بحكم كونه فنًا جماعيًا يجمع أنواع الفيأشد تأثيرًا 
المختلفة، ويستطيع استيعاب معظم جوانب المعرفة المتعلقة بالتعليم 

 .وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني
إذ  ، المسرح المدرسي من دعائم التربية والتعليميعدولهذا 
على النصوص المسرحية التي يختارها المعلم سواء تم التركيز 

ية المقررة أم من أكانت من المنهاج المدرسي أم من الكتب المدرس
المصادر والمواضيع التي لها عالقة باألمور الحياتية وتعالج قضايا 
سياسية، أو اجتماعية، أو دينية، أو ثقافية، أو اقتصادية، بحيث 

يكون فريق العمل وتكون مناسبة للفئة العمرية التي يمر بها الطلبة، 
ة، المسرحي من الطلبة أنفسهم بإشراف معلم متخصص من المدرس

وجمهور هذا النوع من المسرحيات يكون من الطلبة الذين يدرسون 
  .في المدارس

وعرضت الدراسة أهمية المسرح المدرسي وفوائده من حيث 
السالمة الصحية والروحية واكتساب معارف جديدة ومعرفة أهمية 
التعاون واالبتعاد عن االنعزال واالنطوائية ومخاطر األمراض 

  .صفات واألخالق الحميدةالنفسية، واكتساب ال
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وفي نهاية هذه الدراسة عرضت أهم المشاكل التي يتعرض لها 
العمل المسرحي داخل المدارس، وقدمت الدراسة مجموعة من 

 .الحلول المناسبة
إلى الكشف عن ) 1997( أجراها الجالبنة وقد هدفت الدراسة

اتجاهات معلمي التربية الفنية نحو تدريس الدمى المسرحية، 
) 213(ستخدامها كدراما تعليمية وتكونت عينة الدراسة من وا

معلمًا ومعلمة ممن يدرسون مبحث التربية الفنية في منطقة اربد 
األولى والثانية ولواء بني كنانة، وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات 
معلمي التربية الفنية إيجابية ومرتفعة نحو استخدام الدمى المسرحية 

 كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة كدراما تعليمية،
إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والتفاعل بينهما بينما دلت 

 في االتجاهات نحو تدريس مادة الدمى المسرحية ًاأن هناك فروق
  .لمتغير المؤهل ولصالح أصحاب المؤهل بكالوريوس فأكثر

نات متفرقة على عي (Dobruskin, 1995) وفي دراسة قام بها
 الحقائق لى‘إ الطلبة الروس في مرحلة التعليم العالي للتعرف من

التي تحدد وتشكل طبيعة الدراسة والجوانب االجتماعية المتعلقة 
تعرضت الدراسة لعدة أمور من بينها األنشطة وبها في الجامعات 

  .الالصفية لمعرفة دورها في التنمية المتكاملة للطالب
شراف على إل وجود فجوة واضحة في اوقد أظهرت النتائج

األنشطة الالصفية التي يتحمل مسئوليتها األقسام والمسؤولون عن 
 األساتذة عن االشتراك في امتناع بسبب ،المؤسسات التربوية

 مما أدى إلى الفصل بين المتطلبات الدراسية ،األنشطة الالصفية
ك خطط واألنشطة الالصفية، كما دلت النتائج أنه ال توجد هنا

 وال يوجد هناك اهتمام على مستوى ،محددة للجمع بين الجانبين
المادة العلمية التي تدرس للطلبة بالشكل الذي يجعلهم يستفيدون 

 .علميًا من األنشطة المتاحة
 أهم العوامل المؤثرة على حولدراسة  )1998(وأجرى العلي 

مدى مشاركة طالب جامعة الملك سعود في األنشطة الطالبية 
طالبًا، وتوصلت الدراسة إلى ) 356(وتألفت عينة الدراسة من 

ضرورة تشجيع الممارسة الحرة للنشاط الطالبي عن طريق تهيئة 
العوامل الالزمة إلنجاح مثل هذه الممارسة سواء من النواحي 
اإلدارية أو الفنية، كما أكدت الدراسة أهمية التوسع ببرنامج التشغيل 

أهداف تربوية واجتماعية ونفسية  لما يحققه من ،الطالبي
 .واقتصادية

دراسة هدفت إلى معرفة  (Cooper, 1995) كما أجرى كوبر
أثر تعليم صنع القرار من خالل استخدام المحاضرات التقليدية، 

ومدى تأثيرها على تحصيل الطلبة في الصف  والمسرح المدرسي
 أن ةالخامس في والية تكساس بأمريكا، وقد أظهرت نتائج الدراس

 ذات داللة إحصائية بين الطريقتين ولصالح الطريقة ًا فروقهناك 
  .التجريبية التي استخدمت المسرح المدرسي

دراسة هدفت للتعرف عن أسباب ) 2005(وأجرى مساعده 
عزوف طلبة المدارس في األردن عن ممارسة األنشطة المدرسية، 

ارس طالبا وطالبة من المد) 630(وتكونت عينة الدراسة من 
الحكومية في محافظة اربد، أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عزوفا 

كبيرا عن ممارسة النشاط المسرحي، تاله النشاط التطوعي، في 
كما أظهرت نتائج . حين جاء النشاط الرياضي بالمرتبة األخيرة

الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أسباب عزوف الطلبة 
ية تعزى لمتغير نوع الفرع الدراسي عن ممارسة األنشطة المدرس

  .والمعدل الدراسي) أدبي، علمي، مهني(
دراسة عن األسباب التي تعيق ) 2005(كما أجرت الحوراني 

دمج الطلبة ذوي التحديات الحركية بالنشاط المسرحي والثقافي 
من األفراد ذوي ) 206(المدرسي، تكونت عينة الدراسة من 

جدة في المملكة العربية السعودية ، التحديات الحركية في مدينة 
أظهرت نتائج الدراسة أن من أهم األسباب التي تؤدي إلى عدم دمج 
اإلفراد ذوي التحديات الحركية هو قلة األنشطة المسرحية والثقافية 
المعدلة التي تستهدف هذه الفئة باإلضافة إلى عدم وجود 

على الصعيد متخصصين لدمج هذه الفئة باألنشطة المختلفة أكانت 
  .المدرسي أو المجتمع المحلي

بناء على ما سبق نالحظ أن هذه الدراسات لم تتطرق إلى و
عن ممارسة النشاط المسرحي بل تتطرق إلى ة أسباب عزوف الطلب

 في حين ، مدى مشاركة الطلبة في هذه األنشطةفيالعوامل المؤثرة 
 ختلفوت. تطرق بعضها إلى المسرح المدرسي ومشاغله بشكل عام

أنها تدرس أسباب عزوف الطلبة عن في   عن سابقاتها هذه الدراسة
  .تغيراتلمالمشاركة في هذه األنشطة باإلضافة إلى عالقتها ببعض ا

  الطريقة واإلجراءات
استخدم الباحث المنهج الوصفي بالصورة المسحية  :منهج الدراسة

 :لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة
ن مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات تكو :مجتمع الدراسة عينتها

معلمًا ومعلمة ) 350(التربية الفنية في أثناء الخدمة وعددهم 
للتربية الفنية من مديريات تربية اربد األولى والثانية وبني كنانة 
 والرمثا، وقد قام الباحث باختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية

) 1( والجدول رقم ،ةمعلم ومعلم) 100( تألفت من إذ المنتظمة
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمرحلة الدراسية، 

 .والمنطقة التعليمية والخبرة
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة: )1(جدول 

 المتغير الفئة التكرار النسبة المئوية
 الجنس ذكر 58 58%
  أنثى 42 42%
 الدراسيةالمرحلة  األساسية األولى 54 54%
  األساسية المتوسطة 37 37%
  األساسية العليا 9 9%
 المديرية اربد األولى 33 33%
  اربد الثانية 37 37%
  بني كنانة 18 18%
  الرمثا 12 12%

 :أداة الدراسة
استخدم الباحث في هذه الدراسة االستبانة كأداة لجمع 

 على األدب النظريالبيانات والمعلومات، وتم بناء األداة اعتمادًا 
 وتكونت األداة ، والدراسات السابقةالمتعلق بالمسرح المدرسي
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 :فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي) 30(بصورتها األولية من 
، فقرات) 10 (لدراسيالمجال ا، وفقرة) 15(المجال الشخصي

للتأكد من صدق أداة الدراسة تم عرضها و، فقرات) 4 (تاواإلمكان
محكمين من أعضاء هيئة ) 10(كمين وعددهم على لجنة من المح

التدريس في الجامعات األردنية، والخبراء في مجال تدريس التربية 
الفنية والقياس والتقويم واإلحصاء حيث طلب منهم إبداء الرأي 
حول مدى السالمة اللغوية لصياغة الفقرات ومدى مالئمة الفقرات 

باقتراحات اللجنة من للمجاالت التي أدرجت ضمنها، وقد تم األخذ 
حيث إعادة صياغة بعض الفقرات أو حذفها، أو نقلها من مجال 

 بدال من فقرة) 23(آلخر وقد تكونت األداة بصورتها النهائية من 
، المجال الشخصي : هيمجاالت) 3( على وتوزعت االداة )33(

للتأكد من ثبات األداة قام و. مجال اإلمكانات، المجال الدراسي
 )Test-retest(  وإعادة تطبيقه،ستخدام تطبيق االختبارالباحث با

على عينة عشوائية من المعلمين والمعلمات من خارج عينة الدراسة 
معلمًا ومعلمة، ثم أعيد توزيع األداة مرة ثانية على ) 20(مكونة من 

 استعملتالمجموعة نفسها بعد مدة زمنية بلغت أسبوعين، ومن ثم 
كما تم ) 0.85 ( االرتباط قيمة معاملحيث بلغت معادلة بيرسون 

 بين الفقرات لنفس  معادلة كرونباخ لقياس االتساق الداخلياستخدام
حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلي لألداة  )20(أفراد العينة الـ

والجدول وتعد هذه القيم مناسبة إلجراء مثل هذه الدراسة ) 0.89(
 .ت واألداة ككل على المجااليوضح معامالت الثبات) 2(رقم 

 معامالت الثبات: )2(جدول 
 المجال طريقة كرونباخ ألفا طريقة اإلعادة

 الشخصي 0.81 0.79
 الدراسي 0.77 0.85
 االمكانات 0.84 0.83
 األداة ككل 0.89 0.85

 :النتائج
الستخراج النتائج تم تطبيق أداة الدراسة على أفراد العينة، 

) 5( حيث أعطي ،تساب االختباراستخدام السلم الخماسي في احو
) 3(، و )أوافق(درجات على ) 4( و )أوافق تمامًا(درجات على 
درجة ) 1( و )ال أوافق(درجة على ) 2( و )ال أعلم(درجات على 

 متوسط الدرجات استخراجومن ثم تم . ً(ال أوافق إطالقا(على 
 .تالمتحققة للعينة على فقرات االستبانة وعلى كل مجال من المجاال

: وقد تم اعتماد التقسيم التالي للمتوسطات لتفسير النتائج
-2(أوافق، ومن ) 3.99-3.00(أوافق تمامًا، ومن ) 5-4(من 

ال أوافق، وأقل من درجة ) 1.99- 1.00(ال أعلم ومن ) 2.99
  .واحدة ال أوافق إطالقًا

 :المتغيرات والمعالجة اإلحصائية
 إذ ،تحليل البياناتل (SPSS) تم استخدام البرنامج اإلحصائي

تم استخراج متوسطات تقديرات المعلمين على كل فقرة بداللة سلم 
 وعلى جميع االستجابة، ومتوسطات الدرجات على كل مجال

 كما تم ، وتبعًا لمتغيرات الدراسة، وذلك للعينة ككلالفقرات،
 إليجاد أثر متغيرات الدراسة الرياعياستخراج نتائج تحليل التباين 

مجموع استجابات أفراد عينة وهو  بعة على المتغير التاالمستقل
 وقد شملت الدراسة أربعة متغيرات .الدراسة على أداة الدراسة

 :مستقلة هي
  ).ذكر، أنثى(الجنس وله فئتان  -
المرحلة األساسية : (المرحلة الدراسية ولها ثالث مستويات -

ة األولى، المرحلة األساسية المتوسطة، المرحلة األساسي
 .)العليا

اربد األولى، اربد الثانية، بني : (مديرية التربية ولها أربع فئات -
 .)كنانة، الرمثا

 10 سنوات، أكثر من 10أقل من : (الخبرة ولها مستويان -
 )سنوات
مجموع استجابات  تغير التابع، فهو العالقة المكونة منمأما ال

سباب عزوف أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة التي تقيس أ
 . ممارسة النشاط المسرحيعنالطلبة 

 :نتائج الدراسة
 أسباب عزوف طلبة إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

المدارس عن ممارسة النشاط المسرحي المدرسي، ومعرفة إذا كان 
 بين نظرة المعلمين في أسباب عزوف ،هناك فروق دالة إحصائيًا

الطلبة تعزى لمتغيرات الجنس، والمرحلة الدراسية والمديرية 
  .والخبرة، وسيقوم الباحث بعرض النتائج وفقًا ألسئلتها
ما أسباب : "النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على

 ممارسة عنعزوف طلبة المدارس الحكومية في محافظة اربد 
 ؟"المسرحيالنشاط 

 هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية عنلإلجابة 
المتوسطات ) 3(يوضح الجدول رقم و ،واالنحرافات المعيارية

 : لفقرات المجال األول،الحسابية واالنحرافات المعيارية
 :الجانب الشخصي: المجال األول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ): 3(جدول 
 مرتبة تنازليا حسب المجال األول مجال الجانب الشخصي

  المتوسطات الحسابية

 االنحراف المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

0.72 4.56 
 مع ميول ورغبات تتالءمال توجد أنشطة 

 .3 .الطالب الشخصية

0.84 4.31 
عدم معرفة الطالب بكيفية استغالل أوقات 

 .4 .الفراغ

0.78 4.29 
الشعور لدى الطلبة بعدم فاعلية األنشطة 

 .2 .المسرحية

0.88 4.28 
يعتقد الطلبة أن ممارسة النشاط المسرحي 

 .5 .مضيعة للوقت

0.92 4.22 
اشتراك الطلبة من الفئات األكبر يحول دون 

 .11 .ممارسة النشاط للطلبة األقل عمرًا

0.84 4.21 
الظروف الصحية تمنع بعض الطلبة من 

 .10 .ة النشاطممارس

0.84 4.20 
دور األنشطة بعدم اقتناع الطلبة 

 .12 .المسرحية في صقل شخصيتهم
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 االنحراف المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

0.80 4.19 
شعور الطلبة أن المدرسة للتعليم المنهجي 

 .6 .فقط

0.85 4.14 
األستاذ المتخصص  نفور بعض الطلبة من

 .7 .في األنشطة المسرحية

0.90 3.93 
عدم معرفة الطلبة بأهمية النشاط 

 .1 .لمسرحيا

0.91 3.92 
شعور بعض الطلبة بالخجل يمنعهم من 

 .9 .المشاركة باألنشطة

0.90 3.82 
عدم إيمان الطلبة بأهمية النشاط 

 .8 .المسرحي

  المجال ككل 4.17 0.61
المتوسطات الحسابية أن ) 3(يتضح من الجدول رقم 

 من واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على كل فقرة
 أن هناك أثرًا كبيرًا ألسباب عزوف الطلبة إذفقرات المجال األول، 

درجات للمتوسطات ان ا تشير إذ ممارسة األنشطة المسرحية، عن
، وكما يتضح من الجدول )4.56-3.82(الفقرات تراوحت ما بين 

ال توجد أنشطة ) "3(لفقرة لالمتوسطات كانت أعلى ن فإالسابق 
، حيث كان متوسطها " الطالب الشخصيةتتالءم مع ميول ورغبات

عدم معرفة ) "4(وهو متوسط كبير جدًا، تلتها الفقرة ) 4.56(
 حصلت على متوسط إذ، "الطالب بكيفية استغالل أوقات الفراغ

) 8(وهو متوسط كبير جدًا، في حين احتلت الفقرة رقم ) 4.31(
ة المرتبة األخير" عدم إيمان الطلبة بأهمية النشاط المسرحي"

، كما ًا كبيرًا حسابيًا وهو يقابل متوسط،)3.82(بمتوسط حسابي 
وهو متوسط كبير جدًا، ) 4.17(يتضح من متوسط المجال الكلي 

 كبيرة تسهم في عزوف الطلبة عن ممارسة ًاأي أن هناك أسباب
  .النشاط المسرحي على الصعيد الشخصي

 :المجال الدراسي: المجال الثاني
الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات : )4(جدول 

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات لفقرات المجال الدراسي
  الحسابية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

0.84 4.12 
يعتقد الطلبة أن ممارسة هذه األنشطة 

 .1 .تؤثر على تحصيلهم العلمي

0.91 4.12 
الوقت العبء الدراسي ال يوفر للطلبة 

 .3 .الكافي لممارسة هذه األنشطة

1.02 4.10 
ال يوجد هناك عالقة بين المناهج 
 .8 .الدراسية وممارسة هذه األنشطة

0.92 4.03 
المعلمون ال يشجعون الطلبة على ممارسة 

 .2 .النشاط المسرحي

1.10 3.95 
ممارسة هذه األنشطة تؤثر على التحصيل 

 .7 .العلمي

0.96 3.91 
بة من عدم حصولهم على معدل خوف الطل

 .4 .مرتفع

1.00 3.90 
ال يوجد امتيازات وحوافز للطلبة 

 .5 .المشاركين في هذه األنشطة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

1.11 3.75 
ليس لدى الطلبة قدرة على التنسيق بين 

 .6 .الدراسة وممارسة األنشطة المسرحية

  المجال ككل 3.98 0.77
بية المتوسطات الحسا ان )4(يتضح من الجدول رقم 

واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على كل فقرة 
وعلى متوسط فقراته ) المجال الدراسي(من فقرات المجال الثاني 

 أن هناك أثرًا كبيرًا في عزوف الطلبة عن ممارسة  ويظهرككل،
ن متوسطات الدرجات على الفقرات تراوحت إ إذالنشاط المسرحي، 

) 1( وأن أعلى المتوسطات كانت للفقرتين )4.12-3.75(ما بين 
) 3(والفقرة " ممارسة هذه األنشطة تؤثر على تحصيلهم العلمي"
العبء الدراسي ال يوفر للطلبة الوقت الكافي لممارسة هذه "

وهو متوسط كبير، في حين ) 4.12(بمتوسط لكل منهما " األنشطة
يق بين ليس لدى الطلبة قدرة على التنس) "6(حصلت الفقرة رقم 

 المرتبة األخيرة  على"الدراسة وممارسة األنشطة المسرحية
وهو متوسط كبير، أما بالنسبة للمجال ) 3.75(بمتوسط حسابي 

 وهذا يثبت أن ،وهو متوسط كبير) 3.98(ككل فقد كان متوسطة 
 في عزوف الطلبة عن ممارسة النشاط ًالهذا المجال أثرًا كبير

  .المسرحي
 : االمكاناتمجال: المجال الثالث

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات : )5(جدول 
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات المجال الثالث مجال االمكانات

  الحسابية
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقم الفقرة الفقرة

0.98 4.26 
ال يوجد مسرح في المدرسة لعرض 

 .بعض األنشطة الفنية
3 

0.88 4.23 
افتقار المدارس للمرافق المخصصة 

 .للنشاط المسرحي
1 

0.92 4.20 
ضعف االمكانات واألدوات واألجهزة 

 .الموجودة
2 

   المجال ككل 4.25 0.78

المتوسطات الحسابية أن ) 5(يتضح من الجدول رقم 
واالنحرافات المعيارية الستجابة عينة الدراسة على كل فقرة من 

وعلى متوسط فقراته ككل، أن ) االمكانات (فقرات المجال الثالث
 جدًا في عزوف الطلبة عن ممارسة النشاط ًا كبيرًاهناك أثر

ن متوسط الدرجات على إ إذالمسرحي تعزى لمجال االمكانات، 
 وأن أعلى المتوسطات كانت ،)4.26-4.20(الفقرات تراوحت بين 

نشطة وجد مسرح في المدرسة لعرض بعض األيال ) "3(الفقرة رقم 
ضعف االمكانات واألدوات ) "2(في حين حصلت الفقرة رقم " الفنية

) 4.20(على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " واألجهزة الموجودة
وهو يقابل درجة كبيرة جدًا، أما بالنسبة للمجال الكلي فقد كان 

  .وهو متوسط كبير جدًا) 4.25(متوسطة 
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هناك فروق ذات داللة هل : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
في أسباب عزوف ) α = 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة

ات ير ممارسة النشاط المسرحي يعزى لمتغعنطلبة المدارس 
 ؟"الجنس، المؤهل العلمي، المديرية، الخبرة

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية 
) 6( والجدول رقم تعددالمواالنحرافات المعيارية وتحليل التباين 

 ت لمجااليوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 .المستقلةلمتغيرات ل تبعًا الدراسة

  المستقلةلمتغيرات ل تبعًا  الدراسةتالمعيارية لمجاالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ): 6(جدول 
 يالمجال الشخص المجال الدراسي مجال اإلمكانيات  ككلاألداة

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغير الفئة

 الجنس ذكر 4.12 0.68 4.19 0.70 3.87 0.60 4.06 0.70
  أنثى 4.24 0.51 4.28 0.46 4.14 0.83 4.22 0.48
 المرحلة الدراسية األساسية األولى 4.19 0.68 4.22 0.71 4.01 0.54 4.14 0.71
  األساسية المتوسطة 4.16 0.54 4.28 0.50 4.01 0.70 4.15 0.53
  األساسية العليا 4.07 0.47 4.07 0.43 3.71 0.80 3.95 0.40
 المديرية اربد األولى 4.29 0.34 4.36 0.30 4.02 0.60 4.22 0.37
  اربد الثانية 4.04 0.79 4.16 0.81 4.93 0.95 4.04 0.80
  بني كنانة 4.15 0.60 4.14 0.61 3.92 0.78 4.04 0.61
  الرمثا 4.39 0.27 4.50 0.23 4.28 0.37 4.07 0.23
 الخبرة  سنوات10أقل من  4.28 0.51 4.29 0.53 4.12 0.77 4.23 0.53
  سنوات فأكثر10 4.11 0.66 4.20 0.66 3.90 0.78 4.07 0.66

 ظاهرية بين ًاأن هناك فروق) 6(يتضح من الجدول رقم 
 على مجاالت الدراسة تبعا لمتغيرات متوسطات استجابات أفراد عينة

ولتحديد مصادر تلك الفروقات تم استخدام . الدراسة المستقلة

اختبار تحليل التباين المتعدد لبيان اثر المتغيرات المستقلة 
  .ينهما على كل مجال من مجاالت الدراسةوالتفاعل فيما ب

  
  :المجال الشخصي: أوال

 المجال الشخصيعلى والتفاعل فيما بينهما تحليل التباين المتعدد إليجاد أثر المتغيرات المستقلة : )7(جدول 
 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات )ف(قيمة  مستوى الداللة

 الجنس 1 0.33 0.33 0.95 0.33.
 المرحلة المدرسية 2 0.10 0.50 0.140 0.86
 المديرية 3 1.51 0.50 1.45 0.23
 الخبرة 1 0.43 0.43 1.24 0.27
  لمرحلة المدرسيةا*الجنس 2 0.09 0.045 0.13 0.87
   المديرية*الجنس 3 0.46 0.15 0.44 0.72
  الخبرة*الجنس 1 0.68 0.68 1.96 0.16
   المديرية*المرحلة المدرسية 6 1.74 0.29 0.84 0.54
  الخبرة* المرحلة المدرسية  1 0.19 0.19 0.56 0.45
  الخبرة* المديرية  3 0.28 0.09 0.27 0.84
  الخطأ 76 24.027 0.32  
  الكلي 99 37.21   

 عدم وجود فروق ذات داللة )7(يتضح من الجدول رقم 
رحلة المدرسية، الجنس، الم(إحصائية تعزى للمتغيرات المستقلة 

   عند مستوى الداللة والتفاعل فيما بينهما)المديرية، الخبرة

α = 0.05) (  ممارسة النشاط عنفي أسباب عزوف الطلبة 
 .والمسرحي من وجهة نظر معلمي التربية الفنية
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 :المجال الدراسي: ثانيا
 المجال الدراسيعلى والتفاعل فيما بينهما  تحليل التباين المتعدد إليجاد أثر المتغيرات المستقلة: )8(جدول 

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات )ف(قيمة  مستوى الداللة
 الجنس 1 0.17 0.17 0.49 0.49
 المرحلة المدرسية 2 0.28 0.14 0.41 0.67
  المديرية 3 1.64 0.55 1.60 0.20
 الخبرة 1 0.06 0.06 0.18 0.67
  لمرحلة المدرسيةا*الجنس 2 0.29 0.15 0.43 0.65
   المديرية*الجنس 3 0.40 0.13 0.39 0.76
  الخبرة*الجنس 1 0.90 0.90 2.63 0.11
   المديرية*المرحلة المدرسية 6 1.82 0.30 0.89 0.51
  الخبرة* المرحلة المدرسية  1 0.03 0.03 0.09. 0.77
  الخبرة* المديرية  3 0.39 0.23 0.68 0.57
  الخطأ 76 23.90 0.31  
  الكلي 99 37.31   

 عدم وجود فروق ذات داللة )8(يتضح من الجدول رقم 
الجنس، المرحلة المدرسية، (إحصائية تعزى للمتغيرات المستقلة 

 = α) عند مستوى الداللةوالتفاعل فيما بينهما ) المديرية، الخبرة

لمسرحي من  ممارسة النشاط واعنفي أسباب عزوف الطلبة  (0.05
  .وجهة نظر معلمي التربية الفنية

 
  مجال اإلمكانيات: ثالثا

  )مجال اإلمكانيات( المتغير التابعتحليل التباين المتعدد إليجاد أثر المتغيرات المستقلة على : )9(جدول 
 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات )ف(قيمة  مستوى الداللة

 الجنس 1 1.87 1.87 3.17 0.08
 المرحلة المدرسية 2 64. 0.32 0.54 0.59
 المديرية 3 1.41 0.47 0.80 0.50
 الخبرة 1 0.86 0.86 1.46 0.23
  لمرحلة المدرسيةا*الجنس 2 051 0.26 0.44 0.65
   المديرية*الجنس 3 0.90 0.30 0.51 0.68
  الخبرة*الجنس 1 1.58 1.58 2.27 0.11
   المديرية*المرحلة المدرسية 6 1.51 0.25 0.43 0.86
  الخبرة* المرحلة المدرسية  1 0.14 0.14 0.23 0.63
  الخبرة* المديرية  3 1.01 0.34 0.57 0.14
  الخطأ 76 41.31 0.54  
  الكلي 99 58.50   

 عدم وجود فروق ذات داللة )9(يتضح من الجدول رقم 
لة المدرسية، الجنس، المرح(إحصائية تعزى للمتغيرات المستقلة 

 = α) عند مستوى الداللةوالتفاعل فيما بينهما ) المديرية، الخبرة

 ممارسة النشاط والمسرحي من عنفي أسباب عزوف الطلبة  (0.05
 أما فيما يتعلق باألداة ككل .وجهة نظر معلمي التربية الفنية

 يوضح ذلك) 10(فالجدول رقم 
  على األداة ككل والتفاعل فيما بينهماأثر المتغيرات المستقلةتحليل التباين المتعدد إليجاد : )10(جدول 

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات )ف(قيمة  مستوى الداللة
 الجنس 1 0.61 0.61 1.70 0.20
 المرحلة المدرسية 2 0.27 0.13 0.37 0.69
 المديرية 3 1.40 0.47 1.29 0.28
 الخبرة 1 0.37 0.37 1.03 0.31
  لمرحلة المدرسيةا*الجنس 2 0.09 0.045 0.12 0.88
   المديرية*الجنس 3 0.30 0.10 0.27 0.84
  الخبرة*الجنس 1 1.01 1.01 2.82 0.09
   المديرية*المرحلة المدرسية 6 1.39 0.23 0.64 0.96
  الخبرة* المرحلة المدرسية  1 0.001 0.001 0.000 0.43
  الخبرة* المديرية  3 0.59 0.19 0.54 0.66
  الخطأ 76 25.33 0.33  
  الكلي 99 38.05   
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 عدم وجود فروق ذات داللة )10(يتضح من الجدول رقم 

الجنس، المرحلة المدرسية، (إحصائية تعزى للمتغيرات المستقلة 
 = α) عند مستوى الداللة والتفاعل فيما بينهما ) المديرية، الخبرة

 ممارسة النشاط والمسرحي من عنطلبة في أسباب عزوف ال (0.05
 .وجهة نظر معلمي التربية الفنية

 :مناقشة النتائج
ما أسباب عزوف طلبة : "مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 ممارسة النشاط عنالمدارس الحكومية، في محافظة اربد 
 ؟"المسرحي

 الطلبة  عزوفبينت النتائج أن هناك أسباب كبيرة تؤثر على
 ممارسة النشاط المسرحي، ففي المجال األول المجال الشخصي عن

 لهذا المجال في عزوف الطلبة عن ممارسة هذه ًا كبيرًاكان هناك أثر
) 4.56-3.82(األنشطة إذ تراوحت متوسطات االستجابات ما بين 

وفي المجال الدراسي تراوحت ) 4.17(ومتوسط المجال الكلي بين 
ومتوسط المجال الكلي ) 4.12-3.75(المتوسطات الحسابية بين 

، وفي مجال اإلمكانات تراوحت المتوسطات الحسابية بين )3.98(
  التقديروهو يقابل) 4.25(ومتوسط المجال ككل ) 4.20-4.26(

 بمعنى أن هذه العوامل تلعب دورًا أساسيًا في ،بدرجة كبيرة جدًا
ئج عزوف الطلبة عن ممارسة النشاط المسرحي، ويالحظ من النتا

ال (التي نصت على  )3(المتعلقة بالمجال األول أن الفقرة رقم 
المرتبة جاءت في ) توجد أنشطة تتالئم مع ميول ورغبات الطالب

وهي تقابل بدرجة كبيرة جدًا ) 4.56(األولى بمتوسط حسابي 
طبيعة ل ًاويعزى السبب إلى أن أفراد عينة الدراسة لديهم إدراك

 وأن هذه األنشطة ال ،مها المدارساألنشطة المسرحية التي تنظ
 بسبب قصورها على جانب معين من وحاجاتهم الشباب رغباتتلبي 

األنشطة، لذلك فإن األنشطة التي ال تلبي رغبات وحاجات الشباب ال 
يوجد عليها إقبال وبالتالي يعزف الطلبة عنها ليبحثوا عن أنشطة 

أن هناك فجوة أخرى تلبي حاجاتهم ورغباتهم، أو يعزى السبب إلى 
 وان على المعلمين بين المشرفين على هذه األنشطة والطلبة،

والمشرفين المسئولين عن النشاط المسرحي أن يشجعوا على 
مشاركة الطلبة واخذ رأيهم فيما يخص باألنشطة المسرحية التي 

واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة تعقدها المدرسة 
التي أشارت إلى أن هناك فجوة بين  (Dobruskin, 1995) دبرسكن 

المسؤولين عن األنشطة لعدم قيامهم بعملية اإلقناع لممارسة هذه 
 باإلضافة إلى عدم وجود أشخاص مؤهلين كما أشارت .األنشطة

 )2005(الحوراني 
عدم معرفة الطالب "التي نصت على  (4) وجاءت الفقرة رقم

الثانية بمتوسط حسابي بالمرتبة " بكيفية استغالل أوقات الفراغ
وهو يقابل التقدير بدرجة كبيرة جدًا، ويعزى السبب إلى ) 4.31(

أن عدم اإلرشاد والتوجيه الصحيح من المدرسة ومن األهل يؤدي 
إلى عدم معرفة الطلبة استثمار أوقات فراغهم، وذلك العتقاد بعض 

 .المدرسين واألهل أن المدرسة هي للتعليم المنهجي فقط

عدم إيمان الطلبة "التي نصت على ) 8(فقرة رقم وجاءت ال
بالمرتبة األخيرة بين فقرات المجال " بأهمية النشاط المسرحي

همية هذه أل لدى الطلبة ًاالشخصي، وهذا يعني أن هناك إدراك
 إال أن غياب التوجيه الصحيح وعدم إقامة األنشطة بشكل ،األنشطة

  .رسة هذه األنشطةمستمر يؤدي إلى عزوف هؤالء الطلبة عن مما
فقد أشارت ) المجال الدراسي(أما فيما يتعلق بالمجال الثاني 

يعتقد الطلبة أن "التي نصت على ) 1(النتائج إلى أن الفقرة رقم 
) 3(والفقرة رقم ) ممارسة هذه األنشطة تؤثر على تحصيلهم العلمي

العبء الدراسي ال يوفر الوقت الكافي لممارسة "التي نصت على 
) 4.12(قد جاءتا بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي " ألنشطةهذه ا

وهو متوسط يقابل بدرجة كبيرة، ويعزى السبب إلى اعتقاد الطلبة 
بأن ممارسة هذه األنشطة يؤدي إلى تدني مستوى التحصيل، وقد 

 الطبيعة االجتماعية لألسرة، أو لقصور في هذه لىيعود السبب إ
ج الدراسي، وجاءت هذه النتيجة األنشطة بحيث تكون مكملة للمناه

التي أشارت إلى عدم  ، (Dobruskin, 1995)متفقة مع دراسة 
وجود خطط محددة للجمع بين المتطلبات الدراسية واألنشطة 

 .الالصفية
 ال يوفر الوقت الكافي  الذيالعبء الدراسيبأما فيما يتعلق 

ن لممارسة هذه األنشطة فيعزى السبب إلى أن عدم قدرة كثير م
 التنسيق بين الدراسة وممارسة األنشطة، وربما يعود  علىالطلبة

 واألوقات التي ،إلى عدم قدرتهم على تنظيم أوقاتهم الدراسية
 وهذا يتفق مع يستفيدون منها في ممارسة األنشطة المسرحية

والتي أشارت إلى أن ) 2005(النتائج التي توصل إليها مساعده 
 .النشاط المسرحي المدرسي هناك عزوفا كبيرا عن ممارسة 

 بمجال اإلمكانات فقد أشارت النتائج إلى أن صلأما فيما يت
هناك قصورًا في االمكانات واألدوات الموجودة، ويعزى السبب إلى 
قلة المرافق المخصصة لمزاولة النشاط المسرحي من صاالت 

 عزوف فيهذه العوامل بشكل مباشر وغير مباشر تسهم ومسارح، و
ن ممارسة هذه األنشطة التي يعد بها هذا الجانب العصب الطلبة ع

  .الرئيسي في تحقيق أهداف النشاط المسرحي
كما يعزى السبب إلى قلة األنشطة المسرحية التي يرغب 
الطالب في المشاركة بها، وهذا يعود إلى عدم وجود أشخاص 
مؤهلين قادرين للوصول إلى ما يريده الطلبة وما يحتاجونه واتفقت 

  )2005( الحوراني ةه النتيجة مع دراسهذ
هل هناك فروق ذات : "مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

في أسباب ) α = 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ممارسة النشاط المسرحي يعزى عنعزوف طلبة المدارس 

 ؟"لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، المديرية، الخبرة
 المتعلقة بهذا السؤال إلى عدم وجود فروق أشارت النتائج

في أسباب ) α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 ممارسة النشاط المسرحي يعزى عنعزوف طلبة المدارس 

  .لمتغيرات الدراسة
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 عدم علىأما فيما يتعلق بمتغير الجنس فقد دلت النتائج 
 ممارسة النشاط عنوجود فروق دالة إحصائيًا في أسباب العزوف 

يعزى السبب إلى أنه يوجد توافق في استجابات أفراد والمسرحي، 
 وأن نظرة كل من المعلمين عينة الدراسة لمجاالت الدراسة

 وبالتالي لم يظهر أي والمعلمات واحدة اتجاه هذه المعوقات
 ممارسة النشاط عنسباب عزوف الطلبة في الراي ألاختالف 

 .علمين والمعلماتالمسرحي من وجهة نظر الم
أما فيما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد أشارت النتائج إلى 

 ًا تامًاعدم وجود فروق دالة إحصائيًا، وهذا يعني أن هناك إدراك
ألفراد عينة الدراسة ألسباب عزوف الطلبة عن ممارسة النشاط 

 وأن هناك احساسًا بهذه المعوقات التي تسهم في الحد المسرحي،
 وأن هذا رسة النشاط المسرحي والعزوف عن ممارستهمن مما

أما فيما يتعلق بمتغير . التوافق ال يختلف باختالف المؤهل العلمي
المديرية فقد أشارت النتائج أيضًا إلى عدم وجود فروق دالة 

وأن اإلمكانات  ، وهذا يعني أن البيئة التعليمية واحدة،إحصائيًا
واحدة، إذ تعمل وزارة التربية المتوفرة في جميع هذه المديريات 

والتعليم بتزويد المديريات بهذه االمكانات كما يعزى السبب الى ان 
نظرة المعلمين والمعلمات مرتبطة بنظرة الطلبة والمجتمع المحلي 

هناك اقتناع من افراد عينة الدراسة وبالتالي فإن ،  األنشطةلهذه
النشاط المسرحي  عن ممارسة  الطلبة عزوففي تسهمألسباب التي ل

  .بغض النظر عن موقع المديريةهي نفسها 
ودلت النتائج أيضًا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى 

السبب إلى أن أفراد العينة لديهم اإلدراك  لمتغير الخبرة، ويعزى
 على هذه اتفاقسباب العزوف وأن هناك أل  والملموسيالحقيق

من ممارسة النشاط بشكل فعال  كما ان المعوقات التي تحد األسباب
وان هذه المعوقات يدركها افراد عينة ,اختالف الخبرةب ال تختلف

ت ا وخرجت الدراسة بالتوصي.الدراسة بغض النظر عن خبرتهم
 :اآلتية

 .توفير األدوات واألجهزة الالزمة للنشاط المسرحي للنهوض به .1
لبناء تخصيص جزء من اب وزارة التربية والتعليم تقومأن  .2

 .المدرسي يصمم لألنشطة المسرحية
 تشجيع الطلبة على المشاركة باألنشطة المسرحية .3

لتحريرهم من الخجل والخوف، وبهذا نتمكن من بناء .وذلك
 شخصياتهم وإعدادهم للمستقبل

 .إجراء دراسات متشابهة على مناطق أخرى من المملكة .4
 المصادر والمراجع

 .)1995.(ر والعمري، صالح أبو غزالة، محمد، خماش، ماه

البرنامج تدريب الدراما "المسرح المدرسي دليل المتدرب 
 التدريب 1995/1996في التربية والتعليم للعام الدراسي 

 .وزارة التربية والتعليم مديرية التدريب التربوي ".النوعي
، مجلة الدراماالمسرح والدراما في التربية، ). 1996.(التل، لينا 
  .األردن: دد األول، عمان، الع71ص 

دور المسرح المدرسي في إكساب  )1999.(الجراح، محمد 
الطلبة القيم المتضمنة في األهداف التربوية في قانون 

، رسالة وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر المعلمين
  .األردن: ماجستير، جامعة اليرموك، اربد

ية الفنية نحو اتجاهات معلمي الترب .(1997). الجالبنة، أحمد
تدريس الدمى المسرحية واستخدامها كدراما تعليمية في 

رسالة . الموضوعات الدراسية للصف الثامن األساسي
  .ماجستير، جامعة اليرموك، اربد، األردن

التحديات التي تواجه دمج ) 2005(الحوراني، جيهان محمد 
الطلبة ذوي التحديات الحركية في مدينة جدة عن 

، رسالة ماجستير غير ط المسرحي والثقافيممارسة النشا
   السودان-منشورة، جامعة ام درمان 

 وقت الفراغ وأثره على انحراف )1995.(السدحان، عبد الله 
  .مكتبة العبيكان: ، الرياضالشباب

المسرح المدرسي ) 1992.(السريع، عبد العزيز وبدير، تحسين 
: لسعوديةا )الواقع وسبل التطوير(في دول الخليج العربي 

 .مكتب التربية لدول الخليج العربي
منشورات : عمان. المسرح المدرسي  )1990.(شما، عبد اللطيف 
  .وزارة الثقافة

دراسات في المسرح : المسرح المدرسي) 1983.(شوقي، أحمد 
سلسلة مطبوعات المسرح : القاهرة. وزارة الثقافة. المصري
  .المتجّول

مشاكل العمل ) 1983.(، سامي عبد الرزاق، أسعد، وعبد الحميد
وزارة التعليم العالي والبحث : العراق. المسرحي في المدارس

  .العلمي
النشاط المسرحي، مفاهيمه  )1981.(عبد الوهاب، جالل 
 .مكتبة الفالح: الكويت .ومجاالته وبحوثه

بعض العوامل المؤثرة على مدى مشاركة  )1998.(العلي، سعد 
جامعة الملك سعود، .  الطالبيةطالب الجامعة في األنشطة
  .منشورات جامعة الملك سعود
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  .دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان

أسباب عزوف طلبة المدارس في ).2005(مساعده، جهاد احمد 
المؤتمر العلمي . األردن عن ممارسة األنشطة المدرسية

   الجزائر-التربية في جامعة مستغانم التاسع لكلية 
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الدراما والمسرح في تعليم الطفل  )1992.(موسى، عبد المعطي 
 .دار األمل للنشر والتوزيع: اربد .)منهج وتطبيق(
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االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية كما يقدرها املعلمون 
  في مديريات الرتبية والتعليم ملحافظة املفرق

  
  *أديب حمادنة

  
  

 21/1/2007 تاريخ قبوله     13/8/2006 تاريخ تسلم البحث

بيـة لمعلمـي اللغـة    هدفت هذه الدراسة الى التعـرف علـى االحتياجـات التدري           :ملخص
ــر      ــة نظـ ــة المفـــرق مـــن وجهـ ــة األساســـية فـــي محافظـ ــا فـــي المرحلـ العربيـــة ومعلماتهـ

، فـي حـين   معلمًا ومعلمـة ) 135(ن أفراد عينة الدراسة من وتكوَّ. المعلمين أنفسهم  
 الحزمـة   واسـتخدمت مجـاالت،   ) 8(فقـرة موزعـة علـى       ) 60( أداة الدراسـة مـن       تألفت

 نتـائج الدراسـة إلـى       ، وأشـارت   في تحليل البيانات   spssة  اإلحصائية للعلوم االجتماعي  
مجال التقويم ، ومجال التعمق اللغوي ، ومجـال تكنولوجيـا التعلـيم    االحتياج إلى   أن  

مجــال أســاليب كــان االحتيــاج إلــى  ، بينمــا كــان كبيــرًا جــدًا، وتكنولوجيــا الحاســوب 
مجـــال االتـــصال التـــدريس ، ومجـــال إدارة الـــصف ، ومجـــال التخطـــيط الدراســـي ، و 

  الدراســة كمــا أظهــرت، متوســطةفــي درجــةبأوليــاء األمــور ، ومجــال تحليــل المنهــاج 
ـــة  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية    ـــتع α 0.05عنـــد مــستـوى داللـ  لــىإزى ـ

 التخطيط الدراسي فتوجـد   ل مجاالت الدراسة، عدا مجا    رة في ـس والخب ـ الجن متغيري
عنــد  ة ـ إحـصائي  داللـة اتروق ذـ ووجود ف اإلناث ،فروق ذات داللة إحصائية ولصالح    

تعزى ألثر متغيـر المؤهـل العلمـي لـصالح بكـالوريوس آداب           α 0.05مستـوى داللــة   
 إلـى وقـد خلـصت الدراسـة        . لصالح الباديـة الـشمالية الـشرقية       ،، ومتغير مكان العمل   

ــائج    ــوء النتـ ــي ضـ ــيات فـ ــن التوصـ ــة مـ ــة (. مجموعـ ــات المفتاحيـ ــ:الكلمـ ات  االحتياجـ
  ) اللغة العربية ، المرحلة األساسيةوالتدريبية ، معلم

  
  

   :مقدمـــة
ــوطن        ــاء الخدمــة فــي ال تحظــى قــضية تــدريب المعلمــين فــي أثن

 األولى أهمية دور المعلـم    :العربي باهتمام كبير، استنادًا إلى حقيقتين     
فــي العمليــة التعليميــة، والثانيــة الوضــع الحــالي للمعلمــين فــي الــدول      

 ، النوعيـة  معدم كفايته بوجه عام، سواء من الناحيـة الكميـة أ          العربية و 
  ).364، ص2004هندي، . (ومن ثم حاجته إلى التطوير

وتتضح أهمية المعلم في النظام التعليمي باعتباره من أبرز 
 بين برونر إذالعوامل الهامة في تحقيق األهداف التعليمية، 

)Bruner (كال ثالثة هيأن سلوك المعلم التعليمي يظهر في أش :
المعلم مصدر للمعرفة وهذا يتطلب أن يكون واعيًا ومتفهمًا لطبيعة 
المادة التي سيقوم بتدريسها، ومدربًا على أساليب التدريس لتنفيذ 

وهذا ) model(المواقف التعليمية بفاعلية، ويعد المعلم أنموذجًا 
نصرًا يتطلب أن يكون معدًا بدرجة عالية من الكفاءة، ويعد المعلم ع

فاعًال في تشكيل اتجاهات الطلبة وميولهم واهتماماتهم وقيمهم 
شديفات، . ( مما ينعكس إيجابًا على أدائهم التعليمي،لألفضل
 ).1997،175 منيزل،؛  426، 2004

 
_________________________  

  .كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، المفرق، االردن *
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The necessary training needs for the Arabic language 

teachers in the basic stage as estimated by the educational 
directorates in Al-Mafraq Governate 

 
 

Adeeb Hamadnah, College of Educational Science 
Al-al Bayt University, Al-Mafraq, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at identifying the Arabic teachers training 
needs in the basic stage as estimated by teachers in the Educational 
Directorates in Al- Mafraq Governorate. The sample of the study 
consisted of 135 male and female teachers. The instrument consisted 
of sixty items divided into eight areas. The SPSS was used to analyze 
the data. The results of the study revealed that there was a slight 
degree of lack in the following areas: evaluation, language 
internalization, instructional technology and computer technology. 
The study also revealed that there was a moderate need in the 
following areas: teaching methods class management, lesson 
planning, communication with student's parents, and curriculum 
analysis. The results also showed no statistical difference (α=0.05) 
attributed to scientific qualification and the place of work in favor of 
the North Eastern Batra. The study presented some recommendations 
in the light of the results. (Keywords: Training Need, Arabic 
Language Teachers, Basic Stage) 

 برنـامج   عبارة عـن دريب في مجال التعليم أنهويعرف هاريس الت 
مخطــط يتكــون مــن فــرص تعلــم تقــدم ألعــضاء الهيئــة التدريــسية فــي     

 ,Haris. (تحسين أداء الفرد في عملـه المحـدد   لالمؤسسة التعليمية
1980, p.21.(  

وقــد صــنف بعــض البــاحثين بــرامج التــدريب إلــى بــرامج تــدريب   
لمعلمــين القــدامى، وبــرامج   المعلمــين الجــدد، والبــرامج التجديديــة ل   

ــة إلـــى وظـــائف أعلـــى   ، 1992جـــرجس، . (تـــدريب المرشـــحين للترقيـ
  ).291ص

ويؤكــد التربويــون أهميــة التــدريب فــي أثنــاء الخدمــة، حتــى بلــغ  
ــة     ــاره ضــرورة ملحــة وحتمي ــى اعتب ــدريب  ؛بهــم التأكيــد إل  ألن هــذا الت

 وألن البحــــوث والدراســــات ؛أصــــبح امتــــدادًا لإلعــــداد قبــــل الخدمــــة 
حت عـــدم قـــدرة معطيـــات اإلعـــداد قبـــل الخدمـــة علـــى الـــصمود أوضـــ

طويًال أمام إفرازات التطور في كافة مجاالت الحياة، ال سيما في ظـل             
التطــور المعرفـــي والتـــسارع فـــي األفكــار التربويـــة التـــي فرضـــت علـــى   
المعلم أدوارًا جديدة، فقد كشفت الدراسات أن التـدريب المتخـصص     

ــليمة با   ــة سـ ــم معرفـ ــيح للمعلـ ــة   يتـ ــاليب العلميـ ــية واألسـ ــادة الدراسـ لمـ
  ).115، ص1987بفايفر، . (المطبقة

مــن كفــاءة التــدريس الــذي يعــد مقيــاس نجــاح   التــدريب ويزيــد 
 ويعمـــل علـــى ،)407، ص1986إبـــراهيم، (المعلـــم فـــي أداء مهمتـــه  
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زيــادة عائــد التعلــيم فــي المواقــف المختلفــة داخــل العمليــة التعليميــة     
  ).7، ص1976اللقاني، (

ــل  وهـــــو ــضًا يعمـــ ــدعم   أيـــ ــتعلم ويـــ ــة الـــ ــى تحـــــسين نوعيـــ علـــ
  ).29، ص1984يوسف، (االستراتيجيات المتسارعة للتعليم 

ولما كان التـدريب فـي أثنـاء الخدمـة علـى هـذه الدرجـة الكبيـرة                
من األهمية واالعتبار، فقد حرصت وزارة التربيـة والتعلـيم فـي األردن          

 ، تخصـصاتهم  على تنظيم برامج خاصة لتدريب المعلمـين فـي مختلـف          
ومنهم معلمو اللغة العربيـة، وحتـى تكـون عمليـة تـدريب معلمـي اللغـة          
العربيــة ناجحــة ومحققــة ألهــدافها، فــال بــد مــن أن تقــوم علــى أســس      
علمية، تـستند إلـى أخـذ رأي المعلمـين فـي المجـاالت التدريبيـة التـي                  
يحتاجونهــا، وقــد ذكــر أكثــر مــن باحــث أهميــة مــشاركة المعلمــين فــي   

 ألن هــذه المــشاركة تعكــس الحقيقــة التــي ؛اتهم التدريبيــةتحديــد حاجــ
 وألن مـشاركتهم    ؛)18، ص 1987ملكـاوي،   (يواجهها المعلمون فعًال    

تتيح لهم الفرصة في تقييم احتياجاتهم التدريبية، وتحديـد المواضـيع           
التـــي تحتـــاج إلـــى تطـــوير وتحـــسين ممـــا يمكـــن مـــن اختيـــار البـــرامج  

  ).Fenster macher and Berliner,1988(التعليمية المناسبة لهم 
 عملية تعرف االحتياجات التدريبية الخطوة األولى في أي         وتعد

 فعلى ضوئها يـتم تحديـد أهـداف التـدريب،      ،برنامج لتدريب المعلمين  
ــذ      ــدريب، وتنفيــ ــائل التــ ــواد ووســ ــدريبي، ومــ ــار التــــصميم التــ واختيــ

  ).14، ص1995عسكر، (البرنامج التدريبي وتقويمه 
ــر ــاغيوذكـــ ــات   1986  يـــ ــداخل لالحتياجـــ ــة مـــ ــاك ثالثـــ  أن هنـــ

ــي  ــة وهـ ــيم  : التدريبيـ ــدخل التنظـ  ،)Organization Approach(مـ
ويقـــصد بـــه تحليــــل ودراســـة الهياكـــل والبنــــى واألنمـــاط التنظيميــــة      
واإلدارية للتنظيم بهدف تحديد مواطن الحاجات التدريبيـة، وتحديـد     

 Operation( ومــــدخل العمليــــات ،نــــوع التــــدريب الــــذي يلزمهــــا
Approach(ويقـــــصد بـــــه دراســـــة وتحليـــــل الوظـــــائف واألعمـــــال  ؛ 

المختلفة التي يقوم بها أفراد التنظيم، بهدف تحديد نـوع المعلومـات            
 man(والمهـــارات التـــي تلـــزم لـــشاغل الوظيفـــة، ومـــدخل الفـــرد       

Approach(، ويقـــصد بـــه تحليـــل الفـــرد وقيـــاس أدائـــه فـــي وظيفتـــه 
المهـــــارات والمعـــــارف الحاليـــــة وقدرتـــــه فـــــي المـــــستقبل، وتحديـــــد  

واالتجاهات واألفكار التي تلزمه ألداء وظيفتـه الحاليـة، وأداء وظـائف            
أخرى مستقبلية، ويتضمن هذا النوع من التحليل المهارات اإلدراكيـة          
ــدربين    ــة للمتــ ــة الالزمــ ــة واإلبداعيــ ــة والمهنيــ واإلنــــسانية واالجتماعيــ

  ).89- 72، ص1986ياغي، . (بالمؤسسات
ــام  ــا  ) 1995 (وعرفـــــت الخطيـــــب عـــ ــة أنهـــ الحاجـــــات التدريبيـــ

مجموعـــة مـــن المتغيـــرات المطلـــوب إحـــداثها فـــي معـــارف ومعلومـــات 
ــاملين فــي المؤســسة     ــراد الع ــك لتعــديل  ،ومهــارات واتجاهــات األف  وذل

، 1995الخطيــب،  . (وتطــوير ســلوكهم لتحقيــق األهــداف المنــشودة    
  ).660ص

أن تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة ) 1995(ويـــرى أبـــو ناصـــر 
ــي ي ــد أساسـ ــد     ًاعـ ــي تحديـ ــاءة فـ ــة والكفـ ــدار الدقـ ــدريب، وبمقـ ــي التـ  فـ

االحتياجــات التدريبيــة تكــون فعاليــة وكفــاءة البرنــامج التــدريبي الــذي    
  .يتم تصميمه لتلبية االحتياجات

) Baird, prathar, finson and oliver(ويرى بيـرد وآخـرون   
درة  أن تكـون قـا     أنه عنـد تـصميم بـرامج التـدريب أثنـاء الخدمـة يجـب              

 وتوجـه إلـى بيئـاتهم المحليـة حيـث           ، أن تلبي احتياجات المعلمين    على
 ألن عمليـة تحديـد االحتياجـات التدريبيـة، هـي            ؛تتولد الحاجات هناك  

الخطــوة الحاســمة فــي العمليــة التدريبيــة وأي خلــل يحــدث فــي هــذه      
 ,Baird, 1994. (الخطــوة ينتقــل أثــره إلــى بــاقي خطــوات التــدريب

pp.555- 576.(  
ــنف ــرد وصــ ــى   )laird ()1997( ليــ ــة إلــ ــات التدريبيــ  االحتياجــ

 تحقيــــق حاجــــة فــــرد أو مجموعــــة مــــن أفــــراد  يكــــون هــــدفهافرديــــة 
المؤســسة يفتقــرون إلــى معــارف أو مهــارات تخــص العمــل، وجماعيــة    
وهي تتعلق بمجموعة كبيرة مـن العـاملين وتنـشأ عنـدما يعـوز هـؤالء                

ــصال      ــارة االت ــل مه ــارات مــن مث ــارف أو مه ــاملين مع ــرار  الع  وصــنع الق
  ).laird, 1997, pp- 240. (وحل المشكالت

أنه يمكن تحديد االحتياجـات التدريبيـة       ) 1993(ويرى صادق   
ــويم األداء: بطــــرق أخــــرى مثــــل  ــراد  إذ ،تقــ  يظهــــر تقــــويم أداء األفــ

 أو ، أو اكتــساب مهــارات جديــدة ،حــاجتهم إلــى مزيــد مــن المعلومــات  
لحاجات ضـمن البرنـامج    يمكن إدراج مثل هذه ا    إذتحسين االتجاهات   

 الـشاذ كفـرد     ، وتحليـل الـسلوك ويقـصد بـه تحليـل الـسلوك            ،التدريبي
أو جماعــة، كالتــأخر عــن الحــضور، وعــدم المبــاالة، والنقــد الهــدام،         
وعــدم الرضــى، بحيــث يمكــن تــضمين بــرامج التــدريب معالجــات لمثــل   

  ).11، ص1993صادق، . (هذا السلوك
ة في النظم التربوية فـي أنهـا        ونظرًا ألهمية االحتياجات التدريبي   

قد تساعد في زيادة فاعلية المعلم ورفع سوية نوع التعليم، وتطـوير            
ــة فـــي     ــتيعاب االتجاهـــات الحديثـ ــين، واسـ الكفايـــات الـــضرورية للمعلمـ

شـديفات،  (العملية التعليمية لرفع سـوية مخرجـات التعلـيم وتطويرهـا             
ــد)428، 2003 ــة     ، فقـ ــة محاولـ ــذه الدراسـ ــاءت هـ ــشف  جـ ــنللكـ  عـ

االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة العربية في المرحلة األساسـية فـي           
 التـــي تـــشمل المنـــاطق ،محافظـــة المفـــرق مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين

مديريــة التربيــة والتعلــيم لقــصبة المفــرق، ومديريــة    : التعليميــة اآلتيــة 
التربيــة والتعلــيم للباديــة الــشمالية الغربيــة، ومديريــة التربيــة والتعلــيم   

 استجابة لبعض الدراسات التي أشـارت إلـى         ،بادية الشمالية الشرقية  لل
أن إعــداد المعلمــين قبــل الخدمــة ال يــزال دون المــستوى المطلــوب،    

 واسـتجابة لتوصـيات مـؤتمر       ،فهو إعـداد يغلـب عليـه الجانـب النظـري          
 وعلـى ضـوئه تـم       ،1987التطوير التربوي الذي عقد فـي عمـان عـام           

 على تنمية مهارات التفكير العلمـي وتفريـد         التي ركزت تطوير المناهج   
التعلـــيم وتوظيـــف المعرفـــة بالحيـــاة، وهـــذا يتطلـــب تطـــويرًا لكفايـــات   

جــرادات، (معلمــي اللغــة العربيــة ليتناســب مــع دور المعلــم المتجــدد       
د اســتقرار فــي ووجــبعــدم  كمــا تتميــز هــذه المنــاطق  ،)5، ص1992

معلمــين ممــا يــنعكس كوادرهــا التعليميــة، وحداثــة الخبــرة لكثيــر مــن ال
ــة مــن جهــة      ــدني ،ســلبًا علــى األداء التعليمــي لمعلمــي اللغــة العربي  وت

مستوى تحصيل الطلبة من جهـة أخـرى، ولمـا كـان نجـاح أي برنـامج         
تــــدريبي يقــــاس بمــــدى التعــــرف إلــــى الحاجــــات التدريبيــــة للفئــــات        
المستهدفة من التدريب، فإن معرفة الحاجات التدريبيـة لمعلمـي اللغـة            

 هــذه  تحديــد ة فــي محافظــة المفــرق بــشكل علمــي، تــستدعي      العربيــ
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 واستقـصاء عالقتهــا بـبعض المتغيــرات المتـصلة بــالمعلمين    ،الحاجـات 
  .كالجنس والخبرة والمرحلة التعليمية

  :مسلمات البحث
ــئلة التـــي      ــن األسـ ــة عـ ــه اإلجابـ ــي محاولتـ ــذا البحـــث فـ ينطلـــق هـ

  :طرحها من المسلمات اآلتية
التدريبيـــة لمعلمـــي اللغـــة العربيـــة  إن تحديـــد أهـــم االحتياجـــات  -1

  .يسهم في تخطيط برامج تدريبية ناجحة وفعالة
ــدافها       -2 ــي أهــ ــق فــ ــة تنطلــ ــة والفعالــ ــدريب الناجحــ ــرامج التــ إن بــ

 .ومحتواها من الحاجات الفعلية للمعلمين ورغباتهم
إن خير من يحـدد االحتياجـات التدريبيـة الالزمـة لمعلمـي اللغـة                -3

في مديريات التربيـة والتعلـيم فـي     العربية في المرحلة األساسية     
  .محافظة المفرق هم المعلمون أنفسهم

  :مشكلة البحث وأسئلته
تتحـــدد مـــشكلة البحـــث فـــي محاولـــة الكـــشف عـــن االحتياجـــات   

 كمـا  ،التدريبية لمعلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة األساسـية  
مفـرق،  يقدرها المعلمون في مديريات التربية والتعلـيم فـي محافظـة ال           

وعليه فإن هذا البحث يسعى إلى تحقيق هدفه الرئيس ومجموعة مـن            
ــة عــن األســئلة        ــه اإلجاب ــة األخــرى، مــن خــالل محاولت األهــداف الفرعي

  :اآلتية
ما أهم االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة العربيـة فـي المرحلـة        -1

 كمــا يقـدرها المعلمــون فــي مـديريات تربيــة محافظــة   ،األساسـية 
 ألردن؟المفرق في ا

هــل تختلــف االحتياجــات التدريبيـــة لمعلمــي اللغــة العربيــة فـــي        -2
 كمـا يقـدرها المعلمـون فـي مـديريات تربيـة             ،المرحلة األساسـية  

محافظــة المفــرق فــي األردن بــاختالف الجــنس والمؤهــل العلمــي 
 والخبرة في التدريس؟

هــل تختلــف االحتياجــات التدريبيـــة لمعلمــي اللغــة العربيــة فـــي        -3
 كمـا يقـدرها المعلمـون فـي مـديريات تربيـة             ،سـية المرحلة األسا 

محافظــــة المفــــرق فــــي األردن بــــاختالف مكــــان عمــــل المعلــــم،   
مديريــة تربيــة قــصبة المفــرق، ومديريــة تربيــة الباديــة الــشمالية   

 الغربية، ومديرية تربية البادية الشمالية الشرقية؟
  :تتمثل أهمية البحث في الجوانب اآلتية: أهمية البحث

ــه لم -1 ــي       تناولـ ــل فـ ــة يتمثـ ــن األهميـ ــر مـ ــب كبيـ ــى جانـ ــوع علـ وضـ
ــة   ــاء الخدمـ ــدريب أثنـ ــة     ،التـ ــسين عمليـ ــيلة تحـ ــد وسـ ــذي يعـ  الـ

  .تدريس اللغة العربية ومخرجاتها
إســـهامه فـــي الجهـــود التـــي تبـــذلها وزارة التربيـــة والتعلـــيم فـــي    -2

األردن لتأهيــل وتــدريب المعلمــين فــي أثنــاء الخدمــة، ومــا يلــزم  
ج والـورش التدريبيـة القائمـة علـى         البرامإلقامة  ذلك من تخطيط    

 .قياس علمي لحاجات معلمي اللغة العربية التدريبية
إســـهامه فـــي تطـــوير بـــرامج إعـــداد معلمـــي اللغـــة العربيـــة قبـــل    -3

الخدمـــة فـــي كليـــات العلـــوم التربويـــة بالجامعـــات األردنيـــة، مـــن  
خالل ما تقدمه نتائجه من تغذية راجعة للمسؤولين عـن تنظـيم            

ليــه فإنــه مــن المتوقــع لهــذا البحــث بمــا ينتهــي  هــذه البــرامج، وع
إليـــه مـــن نتـــائج وتوصـــيات أن يفيـــد معلمـــي اللغـــة العربيـــة فـــي  

تحـسين مـستوى أدائهـم فـي تـدريس منـاهج        لالمرحلة األساسية   
 ممـا   ،الكتب المقررة بالصورة المتوخاة   وأن تكون    ،اللغة العربية 

فـز  ينعكس أثره بشكل إيجابي على تحصيل طلبتهم، كما قد يح         
 .الدارسين والمهتمين إلى إجراء بحوث أخرى

ــسة     :مــصطلحات البحــث  ــي هــذا البحــث المــصطلحات الرئي  وردت ف
  :التي ينبغي تعريفها إجرائيًا

  :االحتياجات التدريبية للمعلمين
معلمـي اللغـة    مجموعة المتغيرات المطلوب إحداثها فـي معـارف         

ــاتهم   ــاراتهم واتجاهــ ــاتهم ومهــ ــة ومعلومــ ــديل ســــ العربيــ  أو لوكهم لتعــ
 والذي يمكـن    ،، أو استحداث السلوك المرغوب صدوره عنهم      تطويره

 والقــضاء علــى ،أن يحقــق وصــولهم إلــى الكفايــة اإلنتاجيــة فــي أدائهــم  
وتتمثـــــل هـــــذه  . نـــــواحي القـــــصور والعجـــــز فـــــي األداء المطلـــــوب    

 استجابة معلم اللغة العربيـة عـن كـل          االحتياجات في هذه الدراسة في    
  . المعدة لهذه الغايةتبانةاإلسفقرة من فقرات 

 - هـي المدرسـة التـي تـضم صـفوفًا مـن الخـامس              :المدرسة األساسية 
  .العاشر األساسي في مديريات التربية والتعليم لمحافظة المفرق

 هـو البرنـامج المخطـط والمـنظم والـذي         :التدريب في أثناء الخدمة   
لحــصول  معلــم اللغــة العربيــة مــن النمــو فــي المهنــة التعليميــة با   يمكــنِّ

علــى مزيــد مــن المعــارف والمهــارات والخبــرات وكــل مــا مــن شــأنه أن  
  .يرفع من سوية العملية التعليمية وتحسن من مستوى أداء المعلم

  :محددات البحث
  :يمكن تعميم نتائج البحث في ضوء المحددات اآلتية

اقتــصر هــذا البحــث علــى معلمــي اللغــة العربيــة الــذين يدرســون   -1
ــص    ــن الـ ــة مـ ــة العربيـ ــامس اللغـ ــي   –ف الخـ ــي فـ ــر األساسـ  العاشـ

المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة المفـرق         
الباديـــة الـــشمالية والباديـــة الـــشمالية الغربيـــة،  ،وقـــصبة المفرق(

  .م2005/2006للعام الدراسي ) الشرقية
مجـــال التخطـــيط   : تحـــددت أداة البحـــث فـــي المجـــاالت اآلتيـــة      -2

يس اللغة العربيـة، ومجـال تحليـل    للتدريس، ومجال أساليب تدر   
منهاج اللغـة العربيـة، ومجـال التعمـق فـي اللغـة العربيـة، ومجـال                 

 ومجــال إدارة الــصف، ومجــال التقــويم ،االتــصال بأوليــاء األمــور
 .اللغوي، ومجال تكنولوجيا الحاسوب

  .اإلستبانةتتحدد نتائج البحث بدرجة صدق وثبات  -3
  :الدراسات السابقة

الدراسات ذات الـصلة بتحديـد االحتياجـات    أمكن للباحث حصر   
التدريبية للمعلمين وتصنيفها إلى دراسات عربيـة وأخـرى أجنبيـة، ثـم           

  :ترتيبها وعرضها حسب سنواتها على النحو اآلتي
دراســة هــدفت إلــى تحديــد احتياجــات   ) 1988معــالي، (أجــرى 

 كمـا يراهـا     ،معلمي اللغة العربيـة فـي المرحلـة اإلعداديـة إلـى التـدريب             
 عينـة الدراسـة     وَّنـت  وتك ،المعلمون والمديرون والمشرفون التربويـون    

كـــان عـــدد :  وتوصـــلت الدراســـة إلـــى نتـــائج منهـــااد،فـــرأ) 304(مـــن 
احتياجات المعلمين إلى التدريب كمـا يراهـا المعلمـون أنفـسهم اثنـين              

ــًا، و  ــشرين احتياجــ ــا    اوعــ ــال التكنولوجيــ ــى مجــ ــامهم علــ ــصب اهتمــ نــ
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ال تقويم الطالب، ثانيًا، وعلى مجـال تحليـل      التعليمية أوًال، وعلى مج   
هـا المـديرون فقـد كانـت     اا يرمـ ثالثـًا، أمـا ك    . المناهج ونـشاطات اللغـة    

نـصب اهتمـام المـديرين      ااحتياجات المعلمين سبعة وسـتين احتياجـًا،        
 وعلـى  ، أوًال، وعلـى مجـال التكنولوجيـا ثانيـا         ةعلى مجال تقويم الطلبـ    

ــًا، وكـــان عـــدد  مجـــال تحليـــل المنـــاهج ونـــشاطات ال  لغـــة العربيـــة ثالثـ
ــدريب كمــا يراهــا المــشرفون التربويــون       ــى الت احتياجــات المعلمــين إل

 ةنــصب اهتمــامهم علــى مجــال تقــويم الطلبــ    اأربعــة وســتين احتياجــًا،   
أوًال، وعلــى مجــال التكنولوجيــا التعليميــة ثانيــًا، وعلــى مجــال تحليــل    

دد احتياجـــات المنـــاهج ونـــشاطات اللغـــة العربيـــة ثالثـــًا، كمـــا كـــان عـــ  
المعلمين إلـى التـدريب كمـا يراهـا المعلمـون والمـديرون والمـشرفون          

نـــصب اهتمـــامهم علـــى مجـــال ا و،ن احتياجـــًايالتربويـــون اثنـــين وأربعـــ
 أوًال، وعلــى مجــال التكنولوجيــا التعليميــة، ثانيــًا وعلــى   ةتقــويم الطلبــ

  .مجال تحليل المناهج ونشاطات اللغة العربية ثالثًا
تــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين كمــا كــشفت الن

ــدريب كمــا يراهــا المــشرفون التربويــون       ــى الت احتياجــات المعلمــين إل
وكما يراها المعلمون، وأنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                
احتياجـــات المعلمـــين كمـــا يراهـــا المـــديرون وكمـــا يراهـــا المـــشرفون 

ــروق ذات دال     ــد فــ ــه ال توجــ ــا أنــ ــون، كمــ ــين   التربويــ ــصائية بــ ــة إحــ لــ
ن، كمــا أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة  ين التربــويياحتياجــات المــشرف

إحصائية بين احتياجات المعلمين تعزى إلـى الجـنس، أو إلـى المؤهـل              
أو إلــــى الخبــــرة، وأنــــه ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة بــــين احتياجــــات 

  .المديرونوالمعلمين إلى التدريب كما يراها المعلمون 
دراســـة هـــدفت إلـــى تحديـــد  ) 1993حمن، عبـــد الـــر(وأجـــرى 

احتياجات معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية إلـى التـدريب كمـا             
ربـد  إيراها المعلمون والمديرون والمشرفون التربويـون فـي محافظـة           

ــام الدراســي   ــة الدراســة مــن   وَّنــت وتك،1992/1993للع ) 481( عين
 ،اللغــة العربيــة مــستجيبًا مــن المعلمــين ومــديري المــدارس ومــشرفي    

كــشفت النتــائج عــن وجــود درجــة : وتوصــلت الدراســة إلــى نتــائج منهــا
ــًا      كبيــرة مــن االحتيــاج التــدريبي لجميــع مجــاالت الدراســة مرتبــة ترتيب

التقـــويم والتكنولوجيـــا التعليميـــة، : وذلـــك علـــى النحـــو اآلتـــي تنازليـــًا 
تـب  تحليـل منهـاج وك    وأساليب تدريس اللغة العربية،     واللغوي للطلبة،   
إدارة والتعمق فـي اللغـة العربيـة،        والتخطيط الدراسي،   واللغة العربية،   

 كمـــا دلـــت النتـــائج علـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة   ،ف وتنظيمـــهـالـــص
الجـنس،  وتعزى إلـى الوظيفـة،      ) α = 0.05(إحصائية عند مستوى    

  .والخبرة، والمؤهل العلمي
دراسة هـدفت إلـى تحديـد االحتياجـات         ) 1996عبابنة،  (أجرى  

التدريبيـــة لمعلمـــي العلـــوم فـــي المرحلـــة الثانويـــة فـــي ضـــوء المنـــاهج 
نـت عينـة    الجديدة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المـشرفين، وتكوَّ         

مــشرفًا لمباحــث العلــوم، ) 27(معلمــًا ومعلمــة و) 233(الدراســة مــن 
وجود درجـة احتيـاج تـدريبي كبيـر     : وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها   

ـــ  ــاقي الفقــرات مــن      ودرجــة،فقــرة) 18(ل  احتيــاج تــدريبي متوســط لب
وجهة نظر المعلمين، ورتبت مجاالت الدراسة تنازليـًا مـن وجهـة نظـر              

النمـو المهنـي    و أسـاليب التـدريس،      : وذلك على النحـو اآلتـي      المعلمين
إدارة والتخطـيط،   والتقـويم،   والمنهاج والكتاب المدرسي،    ووالبحوث،  

ــصف ــة نظــر المــشرفي    ،ال ــا أظهــرت وجه ن وجــود درجــة احتيــاج    بينم
 ودرجة احتياج تـدريبي فـوق المتوسـط         ،معلمًا) 45(تدريبي كبيرة لـ    

علـى النحـو    لباقي الفقرات، وترتب المجـاالت تنازليـًا حـسب المجـاالت            
ــي ــوث،  : اآلتــ ــي والبحــ ــو المهنــ ــدريس،  والنمــ ــاليب التــ ــويم، وأســ التقــ

  .إدارة الصفوالمنهاج والكتاب المدرسي، والتخطيط، و
 ولـصالح  ،نتائج على وجود فروق تعزى لمتغير الوظيفـة ت ال ودلَّ

المـــشرفين وعـــدم وجـــود فـــروق تعـــزى لمتغيـــرات الجـــنس والمؤهـــل  
  .والخبرة والمبحث الذي يدرسه المعلم

دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة    ) Fullmer,1996(أجـــرى فـــولمر  
االحتياجــات التدريبيــة المناســبة لمعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة الجــدد فــي   

ــغ حجــم    ،يب التــدريسمجــاالت أســال   ونظريــات وأصــول التــدريس وبل
معلمــًا ومعلمــة فــي مــدارس يوتــا فــي الواليــات المتحــدة  ) 13(العينــة 

ــة ــع   ،األمريكيــ ــة الشخــــصية لجمــ  واســــتخدم الباحــــث أســــلوب المقابلــ
 واستمرت الدراسة مدة ثمانية أشـهر، وتوصـلت الدراسـة           ،المعلومات

ــة   ــائج اآلتي ــى النت ــر المعلمــون حــاجتهم  : إل ــدريب فــي مجــاالت   أظه  للت
 وأكـدت   ،أساليب التدريس والتطبيقات العملية وإدارة الصف والتقويم      

الدراسة ضرورة تطوير برامج التربيـة العمليـة للطلبـة المعلمـين أثنـاء              
  .دراستهم في الكليات الجامعية

الكـشف  دراسـة هـدفت إلـى    ) Slaugher, 1998(أجرى سالجر 
الجــدد فــي المــدارس األساســية   االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــين  عــن

) 165(ت عينـــة الدراســـة مـــن نـــ وتكوَّ،فـــي منطقـــة ميرالنـــد األميركيـــة
أن المعلمـين الجـدد     : معلمًا ومعلمة، وأظهرت الدراسـة النتـائج اآلتيـة        

 ، وطــرق التقــويم،دوا حــاجتهم التدريبيــة لمجــال المنهــاج التعليمــي بــأ
ت الدراسـة عـدم      وأظهـر  ، وإدارة الموقف التعليمـي    ،واالنضباط الصفي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية للحاجات التدريبية للمعلمين الجـدد          
  .تعزى إلى الجنس والمؤهل العلمي

دراسـة هـدفت إلـى معرفـة     ) Raymond, 1999(أجرى ريموند 
تقدير المعلمين لحاجـاتهم التعليميـة أثنـاء الخدمـة فـي مـدارس واليـة          

نـت عينـة الدراسـة مـن        تكوَّ و كارولينا في الواليـات المتحـدة األمريكيـة،       
ــًا ومعلمـــة و) 444(  واشـــتملت اســـتبانة ،مـــديرًا ومـــديرة) 36(معلمـ

 ، واالتــصال ، التخطــيط للتــدريس  :الدراســة علــى ســبعة مجــاالت هــي     
 والتفاعـل الـصفي وتحـسين المهـارات         ، وإدارة الصف  ،ووسائل التعليم 

 وتقـــويم ســـلوك الطلبـــة، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى النتـــائج  ،الـــضرورية
وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــين تقــــدير المعلمــــين  : آلتيــــةا

لحاجاتهم التدريبية وبين تقـدير مـديري المـدارس فـي مجـاالت أربعـة               
 وتحـسين   ، وإدارة الـصف   ، والتفاعـل الـصفي    ،التخطـيط للتـدريس   : هي

  .المهارات الضرورية وذلك لصالح المعلمين
ف دراســة هــدفت إلــى الكــش) Butcher, 2000(أجــرى بوتــشر 

عـــن االحتياجـــات التدريبيـــة لمعلمـــي التعلـــيم المهنـــي فـــي بريطانيـــا        
نـت عينـة الدراسـة مـن      وتكوََََّ،اعتمادًا على نظام التأهيـل الـوطني العـام     

 وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين تنقـصهم        ،معلمًا ومعلمة ) 380(
الحاجات التدريبية في مجـاالت التخطـيط والتقـويم ومتطلبـات التعلـيم        

ــه ال بــــد مــــن إعــــداد المعلمــــين وفــــق     وبيًٌ،يالمهنــــ نــــت الدراســــة أنــ
احتياجات المدارس التـي يتكامـل فيهـا المـسار األكـاديمي مـع المـسار                
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 واالهتمام بخصوصية برامج التأهيل المهنية وتـوفير التقنيـات          ،المهني
  .الضرورية لتدريس المواد المهنية من قبل المعلمين والمعلمات

سـة هـدفت إلـى تحديـد االحتياجـات          درا) 2001بربور،  (أجرى  
 وبيــان أثــر كــل مــن    ،التدريبيــة لمعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة فــي األردن    

 ،الجـــنس والمؤهـــل العلمـــي والخبــــرة فـــي تقـــدير هـــذه االحتياجــــات      
مـشرفًا ومـشرفة وتوصـلت الدراسـة        ) 54(نت عينة الدراسة مـن      وتكوَّ

  :إلى النتائج اآلتية
ــار المـــشرفون التربويـــون إلـــى أن مع  ــة  أشـ ــة اإلنجليزيـ لمـــي اللغـ

ــة     ــويم والتخطـــيط والمحادثـ ــاالت التقـ ــة إلـــى التـــدريب علـــى مجـ بحاجـ
والكتابة والقراءة واالستماع، وأظهرت الدراسـة اختالفـًا فـي تقـديرات      
 ،المشرفين التربويين لالحتياجـات التدريبيـة لمعلمـي اللغـة اإلنجليزيـة           

) 12(مـن    الـذين كانـت خبـرتهم أقـل          ،تعزى للخبرة لصالح المـشرفين    
ــنة ــة  سـ ــا أظهـــرت الدراسـ ــصالح اإلنـــاث    ، كمـ ــنس لـ ــًا فـــي الجـ  ، اختالفـ

  .واختالفًا يعزى إلى المؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير
بدراسة ) University, F,Cadiz 2002(وقامت جامعة ساديز 

هــدفت إلــى تحليــل االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي المــدارس متعــددة     
 الدراسـة إلـى أن معلمـي ومعلمـات          سـبانيا، وتوصـلت   إالمستويات فـي    

المــــدارس متعــــددة المــــستويات بحاجــــة إلــــى االحتياجــــات التدريبيــــة 
 وطرائــق  أمــورهم، والعالقــة مــع أوليــاء   ،االتــصال مــع الطلبــة  : اآلتيــة

 والتخطــيط للتعلــيم والتطبيقــات ،التــدريس، وتحليــل المــنهج التعليمــي
ــر     ــل بـ ــصف والعمـ ــة، وإدارة الـ ــف التعليميـ ــة للمواقـ ــق العمليـ وح الفريـ

  .الواحد وتقنيات التعليم وتشجيع اإلبداع واالبتكار
ــديفات، (أجــــــرى  ــة هــــــدفت إلــــــى تحديــــــد  ) 2004شــــ دراســــ

االحتياجــــات التدريبيــــة لمعلمــــي ومعلمــــات المرحلــــة األساســــية فــــي  
مـشرفًا، وتوصـلت   ) 54(محافظة المفـرق، وتألفـت عينـة الدراسـة مـن          

وب التعليمـــي أعلـــى كـــان مجـــال الحاســـ: الدراســـة إلـــى النتـــائج اآلتيـــة
لمجــاالت ا وأقلهــا مجــال إدارة الــصف، وكــان ترتيــب ،المجــاالت أهميــة

الحاسوب التعليمـي ثـم التقـويم ثـم النمـو المهنـي فـالتخطيط،               : كاآلتي
وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق بـين متوسـطات              . إدارة الصف ف

ة إجابات األفراد عينة الدراسـة فـي مجـاالت التخطـيط التعليمـي، وإدار          
الــصف، واســتخدام الحاســوب التعليمــي تبعــًا لمتغيــر المؤهــل العلمــي   
لــصالح ممــن يحملــون درجــة الماجــستير فــأكثر، كمــا أظهــرت النتــائج    
وجــود فــروق بــين متوســطات إجابــات أفــراد عينــة الدراســة لمجــاالت    
الدراسة تبعًا لمتغير مكان العمل لصالح المشرفين الذين يعملون فـي           

  .لمفرقمديرية تربية قصبة ا
 االحتياجـات   حديـد دراسة هـدفت إلـى ت     ) 2005هندي،  (أجرى  

التدريبية لمعلمـي التربيـة اإلسـالمية فـي المرحلـة اإلعداديـة والثانويـة              
 ،بــــسلطنة عمــــان مــــن وجهــــة نظــــر المــــوجهين والمعلمــــين أنفــــسهم  

ــه        ــم وســنوات خبرت ــة تلــك االحتياجــات بجــنس المعل واستقــصاء عالق
 مــنهم ،فــردًا) 199(لغــت عينــة البحــث  والمرحلــة التــي يعلــم فيهــا، وب 

ــًا) 53( ــشوائيًا،    ) 116( و،موجهــ ــارهم عــ ــم اختيــ ــة تــ ــًا ومعلمــ معلمــ
وأظهرت نتائج البحث أن أهم االحتياجـات التدريبيـة التـي اتفـق عليهـا              

حاجات، ثالث منهـا فـي مجـال المعرفـة      ) 6(المعلمون والمعلمات هي    
ت تـدريس المنهـاج،     بمنهاج التربية اإلسالمية، وثالث في مجـال مهـارا        

ــوجهين    ــسبة للمـ ــا بالنـ ــد أمـ ــات    فقـ ــم االحتياجـ ــائج أن أهـ ــرت النتـ أظهـ
حاجـات فـي مجـال      ) 7( منهـا    ،حاجـة ) 28(التدريبية بالنسبة لهم هي     

حاجة في مجاالت تـدريس المنهـاج، واتفـق        ) 21( و ،المعرفة بالمنهاج 
حاجــات تدريبيـة أربـع منهــا   ) 6(الموجهـون مـع المعلمــين علـى أهميـة     

وكشفت نتـائج اختبـار   .  واثنتان في مجال المهارات،جال المنهاج في م 
بـين  ) α 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى   " ت"

متوسطات تقدير الحاجـات تعـزى إلـى أثـر الجـنس فـي مجـال المنهـاج           
ــة         ــر المرحل ــر متغي ــروق تعــزى ألث ــصالح المعلمــين وعــدم وجــود ف ول

وجـود فـروق فـي متوسـطات     " ت"والخبرة، كما كشفت نتائج اختبـار       
تقــــدير الحاجــــات بــــين المعلمــــين والمــــوجهين فــــي مجــــال المنهــــاج    

  .والمهارات والمقياس ككل بزيادة لصالح الموجهين
يتضح من العرض للدراسـات الـسابقة التـي تناولـت االحتياجـات             

  :التدريبية للمعلمين
بعض الدراسات كان المتغير التابع لتقدير احتياجـات المعلمـين           -1

لى التدريب تقديرات المشرفين والمديرين والمعلمين كدراسة       إ
عبـــد ( ودراســـة ،)1996عبابنـــة، (ودراســـة ) 1988معـــالي، (

 وبعــضها كانــت التقــديرات مــن وجهــة نظــر      ،)1993الــرحمن، 
 ودراســــة ،)2004شــــديفات، (المـــشرفين التربــــويين كدراســــة  

ــور، ( ــين   ) 2001بربــ ــر المعلمــ ــة نظــ ــان مــــن وجهــ وبعــــضها كــ
 ).Butcher, 2000( ودراسة ،)Slaugher, 1998(كدراسة 

ــم الدراســـــات ا  األكانـــــت  -2 ــتبانةداة المـــــستخدمة فـــــي معظـــ  إلســـ
 التـــي كانـــت األداة فيهـــا   ،)(Fullmar,1996باســـتثناء دراســـة  

 .أسلوب المقابلة الشخصية
ــة فـــي بعـــض الدراســـات مـــن المعلمـــين والمـــديرين   كانـــت  -3 العينـ

عبـد الـرحمن،    ( ودراسـة    ،)1988معالي،  (والمشرفين كدراسة   
، وبعـــضها مـــن المـــشرفين )2004هنـــدي، ( ودراســـة ،)1993

بربـــــور، ( ودراســـــة ،)2004شـــــديفات، (التربـــــويين كدراســـــة 
ــة   ،)2001 ــين كدراســ ــن المعلمــ ــضها مــ  ,Slaughler( وبعــ
 وبعــــــضها تنــــــاول ،)Butcher, 2000( ودراســــــة ،)1998

 ).Raymond, 1999(المعلمين والمديرين كدراسة 
لدراسات السابقة في بناء األداة، التـي طورهـا         أفاد الباحث من ا    -4

مــن خــالل عرضــها علــى متخصــصين، وفــي اســتخدام األســاليب   
لتبــاين النتــائج " اإلحـصائية واختيــار العينــة واإلجــراءات، ونظــرا 

للتطـور المـستمر   " التي توصلت إليها الدراسات السابقة ونظرا    
ا يحتـاج  واالنفجار المعرفي، فإنه ال يمكن تزويد المعلـم بكـل مـ          

إليه من معلومات ومعارف واتجاهات قبـل الخدمـة، فـال بـد مـن                
متابعة تدريبه بحيث يمكِّنه من متابعة المستجدات في الميـادين       
التربوية، ومن معالجة أوجه القصور في إعداده األولي، ويتميـز     

ــة  ــالي عـــــن دراســـ ــاول ) 2004شـــــديفات،(البحـــــث الحـــ ــه تنـــ أنـــ
ة العربيــة مــن وجهــة نظــرهم االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي اللغــ

ألهميــــة مــــشاركة المعلمــــين فــــي تحديــــد احتياجــــاتهم  " نظــــرا
التدريبيـــة؛ ألن هـــذه المـــشاركة تعكـــس الحقيقـــة التـــي يواجههـــا  
معلمو اللغة العربية فعال، وألن مشاركتهم تتيح لهم الفرصة فـي           
تقيــيم احتياجــاتهم التدريبيــة، وتحديــد المواضــيع التــي تحتــاج     



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 58

ن ممــا يمكــن مــن اختيــار البــرامج التعليميــة  إلــى تطــوير وتحــسي
 .المناسبة

،بحداثته إذ إن دراسة معـالي  )1988معالي،(دراسة   ويتميز عن 
أجريــت قبــل إصــدار التوجهــات التربويــة الحديثــة والمتعلقــة بمــؤتمر     
التطـــوير التربــــوي وقبـــل تعمــــيم إدخــــال الحاســـوب فــــي المــــدارس،    

زت الحاجـة إلجـراء     وإدخال أسـاليب جديـدة فـي التـدريس مـن هنـا بـر              
 . هذا البحث

  :الطريقة واإلجراءات
ــث  ــع البحـ ــين الـــذين     ت مجتكـــّون :مجتمـ ــث مـــن المعلمـ ــع البحـ مـ

 في المرحلة األساسية في الصفوف مـن يقومون بتدريس اللغة العربية  
 ،حافظــة المفــرقم العاشــر فــي مــديريات التربيــة والتعلــيم ل –الخــامس 

ــًا ومعلمــــة مــــنه) 380(وقــــد بلــــغ عــــددهم  معلــــم و ) 200(م معلمــ
  .معلمة) 180(

نــت عينــة البحــث مــن المعلمــين الــذين يقومــون       تكوَّ  :عينــة البحــث 
بتــــدريس اللغــــة العربيــــة للمرحلــــة األساســــية فــــي مــــديريات التربيــــة  

ــيم لمحافظــة المفــرق    ــة    (والتعل ــرق، ومديري ــة قــصبة المف ــة تربي مديري
ــة ا      ــة الباديـ ــة تربيـ ــة، ومديريـ ــشمالية الغربيـ ــة الـ ــة الباديـ ــشمالية تربيـ لـ

معلمــًا و ) 72(معلمــًا ومعلمــة مــنهم ) 135(الــشرقية، وبلــغ عــددهم 
معلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من بين أفراد المجتمـع          ) 63(

  ) :1(كما هو في الجدول %) 35(األصلي للبحث بنسبة 

  ب الجنس والمنطقة التعليمية توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعينته حس: )1(جدول 
  التعليمية نطقةالم 

 الجنس
البادية الشمالية  قصبة المفرق

 الغربية
البادية الشمالية 

 الشرقية
 المجموع الكلي للمجتمع والعينة

 المجموع الكلي للعينة المجموع الكلي عينة مجتمع عينة مجتمع عينة مجتمع 
 72 200 23 64 24 66 25 70 ذكور
 63 180 18 50 21 62 24 68 إناث

 135 380 40 114 45 128 49 138 المجموع

  : أداة البحث
لقـــــة بتحديـــــد عتالمســـــتبانة الدراســـــة إقـــــام الباحـــــث بإعـــــداد 

االحتياجــات التدريبيــة بعــد الرجــوع إلــى األدب النظــري والدراســات       
 ،)1988معــــالي ، (علقــــة بموضــــوع الدراســــة كدراســــة تالمالـــسابقة  
راســـة  ود،)2003شـــديفات، (، ودراســـة )1993عبداللـــه، (ودراســـة 

بربـــــور، ( ودراســـــة ،)2005هنـــــدي، ( ودراســـــة ،)1996 ،عبابنـــــة(
ــ، وقــــد تك)2001 ــة مــــن جــــزأين  وَّنــ األول احتــــوى : ت أداة الدراســ

الجــــنس، : معلومــــات شخــــصية تــــضمن المتغيــــرات المــــستقلة وهــــي 
  .والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسية للمعلم، والمنطقة التعليمية

ــوَّن و ــاني  تكـــ ــزء الثـــ ــاال : الجـــ ــن مجـــ ــة  إلت امـــ ــتبانة الخاصـــ ســـ
مجـال التخطـيط    : باالحتياجات التدريبيـة لمعلمـي اللغـة العربيـة وهـي            

للتدريس، ومجال أساليب تدريس فروع اللغة العربية، ومجـال تحليـل           
المنهاج وكتب اللغة العربية، ومجال التعمق في اللغة العربيـة، ومجـال             

ال التقــويم ، ومجــال إدارة الــصف، ومجــاالتــصال بأوليــاء أمــور الطلبــة
 االسـتجابة علـى فقـرات    توكانـ . اللغوي، ومجال تكنولوجيا الحاسـوب   

ــالي    إلا ــاس ليكــرت الخماســي كالت ــرة جــدًا، أو  : ســتبانة حــسب مقي كبي
كبيرة، أو متوسطة، أو قليلة، أو قليلـة جـدًا، وتمثـل رقمـًا بالعالمـات       

قام الباحث بعـرض االسـتبانة       و .1،  2،  3،  4،  5: التالية على التوالي  
علـــى عـــدد مـــن األســـاتذة المتخصـــصين فـــي أســـاليب تـــدريس اللغـــة    

 وعــدد مــن ،العربيــة، والقيــاس والتقــويم، واإلدارة واإلِشــراف التربــوي
ــة للتأكــد مــن صــدق األداة     ــة العربي ــداء   ،مــشرفي اللغ  وطلــب مــنهم إب

ــصياغة       آرائ ــال والـ ــرة للمجـ ــاء الفقـ ــث انتمـ ــن حيـ ــتبانة مـ ــي االسـ ــم فـ هـ
د أخـــذ الباحـــث بـــآرائهم وعـــدل فـــي   وقـــ، ووضـــوح الفقـــرات،اللغويـــة

  الفقرات، 

بعــض الفقــرات الجديــدة وحــذف بعــضها اآلخــر،    بإضــافةوذلــك 
مـــن المحكمـــين % 80وقـــد اعتمـــد الباحـــث فـــي ذلـــك علـــى إجمـــاع   

  :فقرة موزعة على ثمانية مجاالت هي ) 60(فأصبح عدد الفقرات 
 عدد الفقرات  المجاالت الرقم

 8  للتدريسمجال التخطيط -1
 9 جال أساليب تدريس اللغة العربيةم -2
 10 العربية مجال تحليل منهاج اللغة -3
 6 مجال التعمق في اللغة العربية -4
 4 مجال االتصال بأولياء األمور -5
 6 مجال إدارة الصف -6
 6 مجال التقويم اللغوي -7
 11 مجال تكنولوجيا الحاسوب -8

  فقرة60 مجموع الفقرات

  
ات األداة قــام الباحــث باحتــساب معامــل الثبــات   للتأكــد مــن ثبــ و

إذا بلغ معامل  ).Cronbach Alpha(باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 
  ) 2( الجدولكما هو في ) 0.97(الثبات لألداة ككل 

قيم معامل الثبات حسب معادلـة كرونبـاخ ألفـا لمجـاالت           : )2(جدول  
  الدراسة ولألداة ككل

 باتقيمة معامل الث المجال الرقم
 0.90 التخطيط للتدريس -1
 0.92 أساليب تدريس اللغة العربية -2
 0.91  ومحتوياتهاةتحليل المنهاج وكتب اللغة العربي -3
 0.90 التعمق في اللغة العربية  -4
 0.87 االتصال بأولياء األمور -5
 0.92 إدارة الصف  -6
 0.88 وي غالتقويم الل -7
 0.92 ولوجيا الحاسوبتكنولوجيا التعليم وتكن -8

 0.97 الكلي
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  :متغيرات الدراسة
  :اشتمل البحث على المتغيرات المستقلة اآلتية 

 ذكر، أنثى: الجنس  -
ــي  - ــل العلمــ ــه ثالثــــ : المؤهــ ــستويات ةولــ ــا( مــ  آداب، لوريوسبكــ

  )ماجستير+  معلم مجال، دبلوم لوريوسبكا
 أقــل مــن عــشر ،أقــل مــن خمــس ســنوات : الخبــرة فــي التــدريس -

  فأكثر سنوات  10 ،سنوات
، الباديــة الــشمالية الغربيــة،  ققــصبة المفــر : ة التعليميــة نطقــمال -

  .البادية الشمالية الشرقية
تقـدير أفـراد عينـة الدراسـة لالحتياجـات         أما المتغير التـابع فهـو       

التدريبية لمعلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا مـن خـالل    
  .لمعدة لهذا البحثاستجابتهم على فقرات االستبانة ا

  
  
  
  

 :نتائج البحث ومناقشتها
مـا أهـم االحتياجـات التدريبيـة        : لإلجابة عن الـسؤال األول    

لمعلمـــي اللغـــة العربيـــة فـــي المرحلـــة األساســـية كمـــا يقـــدرها        
  المعلمون في مديريات تربية محافظة المفرق في األردن؟

االنحرافـات  وفقد قام الباحث باستخراج المتوسـطات الحـسابية          
 ولفقـرات كـل مجـال مرتبـة       ،المعيارية لكل مجال مـن مجـاالت الدراسـة        

، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3(تنازليًا كما هو فـي الجـداول ذوات األرقـام           
10 ،11.(  

ــة     ــة أهميــ ــالي للحكــــم علــــى درجــ واعتمــــد الباحــــث المحــــك التــ
  :االحتياجات التدريبية

  احتياجات قليلة جدًا    1.49 – 1
  ةاحتياجات قليل    2.49 – 1.5
  احتياجات متوسطة    3.49 – 2.5
  احتياجات كبيرة    4.49 – 3.5
  احتياجات كبيرة جدًا    5 – 4.5

  زليًاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة لكل مجال من مجاالت الدراسة مرتبة تنا: )3(جدول 
المتوسط  المجال المجالرقم  الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 0.96 3.53 .احتياجات المعلمين إلى التدريب في مجال التقويم اللغوي 7 1
 1.075 3.53 .احتياجات المعلمين إلى التدريب في مجال التعمق في اللغة العربية 4 2
 0.992 3.52 .احتياجات المعلمين إلى التدريب في مجال تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب 8 3
 0.947 3.47 .تياجات المعلمين إلى التدريب في مجال أساليب تدريس اللغة العربيةاح 2 4
 1.036 3.47 .احتياجات المعلمين إلى التدريب في مجال إدارة الصف 6 5
 0.963 3.45 .احتياجات المعلمين إلى التدريب في مجال التخطيط للتدريس 1 6
 1.062 3.45 .التصال بأولياء األموراحتياجات المعلمين إلى التدريب في مجال ا 5 7
 0.931 3.43 .احتياجات المعلمين إلى التدريب في مجال تحليل المنهاج وكتب اللغة العربية 3 8

أن المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسـة      ) 3(يظهر الجدول   
 ومجـال    احتل مجال التقويم اللغوي    إذ) 3.43 -3.53(تراوحت بين   

 متوسطًا حـسابيًا مقـداره    المرتبة األولى فناالبيةالتعمق في اللغة العر 
فــي  وجــاء مجــال تكنولوجيــا التعلــيم وتكنولوجيــا الحاســوب ،)3.53(

 بينمــا احتــل ،)3.52(ة ونــال متوســطًا حــسابيًا مقــداره نيــالمرتبــة الثا
ــة     ــة العربي ــدريس اللغ   ومجــال إدارة الــصف وتنظيمــه  مجــال أســاليب ت

ــة ال ــةالمرتبـ ــداره  بمتوســـط حـــسابي مثالثـ ــال  ) 3.47(قـ ــاء مجـ ثـــم جـ
 فـي المرتبـة الرابعـة       ومجال االتصال بأولياء األمور    التخطيط الدراسي 

ــاال ــداره   ون ــل    ) 3.45( متوســطًا حــسابيًا مق بينمــا احتــل مجــال تحلي
المنهــاج وكتــب اللغــة العربيــة المرتبــة األخيــرة فنــال متوســطًا حــسابيًا   

  ).3.43مقداره 
لتقــويم اللغــوي، ومجــال  ويتــضح أيــضًا مــن الجــدول أن مجــال ا 

ــا    ــا التعلـــيم وتكنولوجيـ التعمـــق فـــي اللغـــة العربيـــة، ومجـــال تكنولوجيـ
ــوق المحـــك      ــى المتوســـطات وفـ ــوب كانـــت أعلـ دات عـــن ا إذ ز،الحاسـ

وكان االحتياج إليهـا حـسب وجهـة نظـر أفـراد            ) 3.5( المقبولة   ةالنسب
 -3.53( وتراوحـــت أوســـاطها مـــا بـــين  ،عينـــة الدراســـة درجـــة كبيـــرة 

، 1،  6،  2( بينما المجـاالت     ،واحتلت المرتبة األولى والثانية    ،)3.52

 ونالـــت أوســـاطًا ،الرابعـــة والخامـــسةو  الثالثـــةاحتلـــت المرتبـــة) 3، 5
وكــان االحتيــاج إليهــا حــسب وجهــة ) 3.43 -3.47(حــسابية مــا بــين 

درجـــة متوســـطة حـــسب المحـــك، ويعـــزو بنظـــر أفـــراد عينـــة الدراســـة 
 إلـــى أهميـــة التقـــويم فـــي المجـــال  الباحـــث ذلـــك إلـــى إدراك المعلمـــين 

 ألنه يساعد المعلـم فـي بنـاء االختبـارات علـى أسـاس جـدول                 ،اللغوي
مهارة تقويم أعمـال الطلبـة ضـمن        ب وكذلك تزويد المعلم     ،المواصفات

معـايير واضــحة ومحــددة، وكــذلك إدراك المعلمــين ألهميــة تكنولوجيــا  
ــا الحاســـوب  علـــم فـــي  ألن الحاســـوب يـــساعد الم؛التعلـــيم وتكنولوجيـ

نتاج البرمجيات التعليمية، ويساعد المعلم كذلك في إعداد تـدريبات          إ
 ويزيد من دافعية الطلبـة للـتعلم، كمـا أن غالبيـة المعلمـين مـن                 ،لغوية

 جعلهــم يحتــاجون إلــى التعمــق فــي ممــا ،تخصــصات بكــالوريوس آداب
ــة مناقــشة القــضايا اإلمالئيــة         ألن ؛مجــال اللغــة العربيــة، وخاصــة كيفي

 يحتـاج  مما يجعل المعلم عند تعيينه       ،هج الجامعية ال تهتم بذلك    المنا
 إلـى   بـأنهم يحتـاجون   إلى تالفي هذا النقص، وكـذلك شـعور المعلمـين           

 وهـذا   ،مهارات الكتابة بخط الرقعة والنسخ، ومهارات التعبير الـشفوي        
 مما يجعـل المعلمـين يـشعرون        ،فر ضمن خطط مناهج الجامعة    اال يتو 

ــأنهم يحتــاجون  ــىب وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع   .  مثــل تلــك المهــارات   إل
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 والتـي أظهـر فيهـا المعلمـون حـاجتهم           ،)1988معالي،  (نتيجة دراسة   
إلـــى التـــدريب بدرجـــة كبيـــرة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا التعلـــيم، ومجـــال   

  ).1993، الرحمنعبد (التقويم اللغوي، وكذلك مع دراسة 

ــتي   ــع دراسـ  ,Slaugher(و) Fullmer, 1996( واتفقـــت مـ
اللتــين أظهرتــا حاجــة عينــة الدراســة إلــى التــدريب فــي مجــال    ) 1998
التي احتـل فيهـا مجـال    ،)2004شديفات، ( وكذلك مع دراسة    ،التقويم

الحاسوب والتقـويم المرتبـة األولـى والثانيـة واالحتيـاج إليهمـا بدرجـة               
  .كبيرة

   مرتبَة تنازليَاالتخطيط للتدريس/ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال األول: )4(جدول 
المتوسط  المجال لفقرةرقم ا الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.228 3.74 .مفهوم التخطيط الدراسي وأهميته وفوائده 1 1
 1.355 3.74 .فرع من فروع اللغة العربية في المرحلة األساسية العليامعرفة تدريس كل  2 2
التدريب على تحليل األهداف العامة للتربية في األردن وأهداف تعلـيم اللغـة العربيـة فـي المـستويات                 3 3

 .المختلفة إليجاد العالقة العضوية بينهما
3.64 1.054 

 1.262 3.46 .ة في مادة اللغة العربيةتحديد األهداف التدريسية الخاصة لحصة صفي 4 4
 1.226 3.33 .التدريب على أساليب التقويم المناسبة لألهداف التدريسية الخاصة لحصة صفية 5 5
 1.343 3.33 .التدرب على كيفية وضع خطة سنوية لتنظيم تعلم كتاب مدرسي مقرر في مادة اللغة العربية 6 6
 1.326 3.33 .نشطة المالئمة لتحقيق األهداف التعليمية لحصة صفيةاختيار األساليب والوسائل واأل 8 7
 1.156 3.02 .التدرب على إجراءات التخطيط الكتابي لحصة صفية في اللغة العربية 7 8

أن المتوسطات الحـسابية إلجابـة أفـراد    ) 4(يتضح من الجدول    
عينـــة الدراســـة للمجـــال األول التخطـــيط للتـــدريس تراوحـــت مـــا بـــين  

مفهوم التخطيط الدراسي وأهميته    ( احتلت الفقرة    إذ) 3.02 -3.74(
معرفــة تــدريس كــل فــرع مــن فــروع اللغــة    (ثانيــةالفقــرة ال، و)وفوائــده

 بمتوسط حـسابي    ولىالمرتبة األ ) العربية في المرحلة األساسية العليا    
التــدريب علــى تحليــل  ( بينمــا احتلــت الفقــرة الثالثــة  ،)3.74(مقــداره 

للتربيــة فــي األردن وأهــداف تعلــيم اللغــة العربيــة فــي   األهــداف العامــة 
المرتبـة الثانيـة،   ) امـ المستويات المختلفة إليجاد العالقة العضوية بينه 

، بينما احتلـت الفقـرة الرابعـة        )3.64(ونالت متوسطًا حسابيًا مقداره     
تحديــد األهــداف التدريــسية الخاصــة لحــصة صــفية فــي مــادة اللغــة       (

ــة ــة الث)العربيــــ ــداره    ، المرتبــــ ــسابيًا مقــــ ــطًا حــــ ــت متوســــ ــة، ونالــــ الثــــ
ــرة الخامــسة   )3.46( ــت الفق ــدريب علــى أســاليب التقــويم    ( ،واحتل الت

ــفية     ــصة صــ ــة لحــ ــسية الخاصــ ــداف التدريــ ــبة لألهــ ــرة )المناســ ، والفقــ
التـدرب علـى كيفيـة وضـع خطـة سـنوية لتنظـيم تعلـم كتـاب                  (السادسة  

ــة العربيـــة    ــار (، والفقـــرة الثامنـــة )مدرســـي مقـــرر فـــي مـــادة اللغـ اختيـ
األســاليب والوســائل واألنــشطة المالئمــة لتحقيــق األهــداف التعليميــة     

ــفية  ــصة صــــ ــسابيًا    )لحــــ ــطًا حــــ ــت متوســــ ــة ، ونالــــ ــة الرابعــــ ، المرتبــــ
التـدرب علـى إجـراءات     (، بينما احتلـت الفقـرة الـسابعة         )3.33(مقداره

، المرتبـة الخامـسة،     )التخطيط الكتابي لحصة صفية فـي اللغـة العربيـة           
  ).3.02(ًا حسابيًا مقداره ونالت متوسط

) 3، 2، 1(الفقـرات   االحتيـاج إلـى   أن) 4(ويتضح من الجدول  
 وتراوحــت بدرجــة كبيــرةكــان حــسب وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة 

، 4( بينمـا بـاقي الفقـرات      ،)3.64ــ 3.74(أوساطها الحـسابية مـا بـين        
كـــان االحتيـــاج إليهـــا بدرجـــة متوســـطة فنالـــت أوســـاطًا  ) 7،8، 6، 5

  ).3.02 – 3.46(بية ما بين حسا
ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى إدراك المعلمــين إلــى أهميــة التخطــيط    

 ألن ذلــك يــساعدهم فــي إعــداد خططهــم     ؛ الفــصليمســواء اليــومي أ 
يــضًا أ ويرضـون  ، ممــا يجعلهـم راضـين عــن عملهـم   ،اليوميـة والفـصلية  

ــين      ــة المعلمـ ــون غالبيـ ــويين، وكـ ــشرفين التربـ ــدارس والمـ ــديري المـ مـ
ــذين عي ـــنال ــي وا ــ ــم      ف ــالوريوس آداب ل ــة بك ــرة مــن حمل ــرات األخي الفت

ــي       ــدريس ف ــد للت ــوا مــن التخطــيط الجي ــدوا مــسلكيًا ليتمكن  منــاهج يع
 القـــــراءة، : أي وال كيفيـــــة تـــــدريس فـــــروع اللغـــــة العربيـــــة ،الجامعـــــة

واإلمالء، والخط، والتعبير، والقواعد، ولم يتدربوا على كيفيـة إعـداد     
ــا   ــي المجـــ ــة فـــ ــداف التربويـــ ــة:التاألهـــ ــنفس، المعرفيـــ ــة- والـــ  ،حركيـــ

والوجدانية، ولـم يكـن تـدريب المعلمـين علـى تحليـل األهـداف العامـة                 
 ضـــمن  للتربيـــة والتعلـــيم فـــي األردن وأهـــداف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة       

 وخاصـــة عنـــدما ، ولـــذلك شـــعروا بحـــاجتهم إليهـــاالمنـــاهج الجامعيـــة،
  . على دليل المعلم ويجدون معلوماته جديدة عليهمنيطلعو
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احتياجات المعلمين إلى التدريب / المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال الثاني :)5(جدول 
   مرتبَة تنازليَافي مجال أساليب تدريس اللغة العربية

 المجال الفقرةرقم  الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.182 3.57 .على تعليم اللغة بالطرق الحديثة كطريقة التعلم التعاوني والتعلم اإلتقانيالتدرب  16 1
 1.111 3.56 .معرفة استراتيجيات تعليم القراءة كدراسة عمليات التلخيص أخذ الملحوظة، استخدام مصادر المعرفة 17 2
 1.214 3.56 . التطبيقتحديد خطوات تدريس المطالعة وتطبيقها في مواقف صفية وتقييم هذا 9 3
 1.370 3.54 .تحديد خطوات تدريس القواعد النحوية وتطبيقها في مواقف صفية وتقييم هذا التطبيق 13 4
 1.274 3.46 .تحديد خطوات تدريس اإلمالء والخط وتطبيقها في مواقف صفية وتقييم هذا التطبيق 12 5
 1.164 3.45 .ي مواقف صفية وتقييم هذا التطبيقتحديد خطوات تدريس النصوص األدبية وتطبيقها ف 10 6
 1.163 3.44 .تحديد خطوات تدريس أنواع التعبير وتطبيقها في مواقف صفية وتقييم هذا التطبيق 14 7
 1.191 3.39 .تحديد خطوات تدريس اللغة العربية بطريقة الوحدة وتطبيقها في مواقف صفية وتقييم هذا التطبيق 15 8
 1.242 3.30 .وات تدريس األناشيد والمحفوظات وتطبيقها في مواقف صفية وتقييم هذا التطبيقتحديد خط 11 9

أفراد عينـة  إلجابة أن المتوسطات الحسابية   ) 5(يظهر الجدول   
تراوحــت مــا ) أســاليب تــدريس اللغــة العربيــة(راســة للمجــال الثــاني دال

ونالــت المرتبــة األولــى ) 16( رة واحتلــت الفقــ،)3.30 – 3.57(بــين 
ــان   ) 3.57(متوســطًا حــسابيًا مقــداره    ) 9، 17(بينمــا احتلــت الفقرت

ــداره     ــسابيًا مقـ ــطًا حـ ــا متوسـ ــة ونالتـ ــة الثانيـ واحتلـــت ) 3.56(المرتبـ
 )3.54(المرتبة الثالثة ونالـت متوسـطًا حـسابيًا مقـداره       ) 13(الفقرة  

تراوحــت و حـسب المحــك بدرجــة كبيــرة  لهــذه الفقــراتوكـان االحتيــاج  
ــين   أوســاطها ال ــا ب ــرات   ) 3.54 -3.57(حــسابية م ــا احتلــت الفق بينم

ــة ) 11، 15، 14، 10، 12( ــة والمرتبــ ــسادسة  الرابعــ ــسة والــ الخامــ

 وكــان االحتيــاج إليهــا بدرجــة متوســطة وتراوحــت  ،والــسابعة والثامنــة
  ).3.30 -3,46(أوساطها ما بين 

ويــرى الباحــث الــسبب فــي احتيــاج المعلمــين إلــى التــدريب فــي     
ــاليب ا ــال أسـ ــين الـــذين يدرســـون فـــي   مجـ ــة المعلمـ لتـــدريس أن غالبيـ

 ،المدارس التابعة لمحافظـة المفـرق يحملـون مؤهـل بكـالوريوس آداب            
 االستراتيجيات واألساليب المتعلقة فـي تـدريس فـروع          ولذلك تنقصهم 

ــعروا    ــة وشـ ــة العربيـ ــضرورة اللغـ ــي    بـ ــدأوا فـ ــا بـ ــاليب حينمـ ــك األسـ تلـ
  .التدريس الفعلي

احتياجات المعلمين إلى التدريب /حسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال الثالثالمتوسطات ال :)6(جدول 
   مرتبَة تنازليَافي مجال تحليل المناهج وكتب اللغة العربية ومحتوياتها

المتوسط  المجال الفقرةرقم  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.233 3.53 .تحليل كتاب مدرسي في اللغة العربيةتدريب عملي على  20 1
 1.221 3.53 .تحديد معايير تحليل وحدة دراسية في اللغة العربية 21 2
 1.196 3.49 .تحديد السمات المميزة لمفهوم منهاج اللغة العربية وتحديد أسسه ومكوناته 18 3
 1.274 3.47 .تدريب عملي على تحليل وحدة دراسية في اللغة العربية 22 4
 1.190 3.47 .تحديد معايير تحليل كتاب مدرسي في اللغة العربية 19 5
 1.183 3.47 .تدريب على تحليل وحدة دراسية في اللغة العربية لبناء االختبارات 25 6
 1.266 3.41 .تدريب عملي على تحليل نص نثري 24 7
 1.248 3.41 .تدريب عملي على تحليل نص شعري 23 8
 1.272 3.27 .تطبيق عملي على ممارسة النشاطات التعليمية في مادة اللغة العربية 27 9

 1.190 3.23 .أهمية نشاطات اللغة العربية 26 10

فـــراد أ  إلجابـــةأن المتوســـطات الحـــسابية) 6(يظهـــر الجـــدول  
ــة الدراســة للمجــال الثالــث    ــة    (عين تحليــل المنهــاج وكتــب اللغــة العربي

ــ) ومحتوياتهـــا  تـــان واحتلـــت الفقر،)3.23 -3.53(ا بـــين تراوحـــت مـ
) 3.53(ونالتــا متوســطًا حــسابيًا مقــداره  المرتبــة األولــى ) 21، 20(

ــرة     ، بينمــا احتلــت   وكــان االحتيــاج إليهمــا حــسب المحــك بدرجــة كبي
ــرة ــسابي مقــــداره     ) 18(الفقــ ــط حــ ــة بمتوســ ــة الثانيــ ، )3.49(المرتبــ

متوسطًا حسابيًا  المرتبة الثالثة ونالت    ) 25،19،22(واحتلت الفقرات 
المرتبـــــة الرابعـــــة )23،24(،بينمـــــا احتلـــــت الفقرتـــــان)3.47(مقـــــداره

المرتبـــة  ) 27(، واحتلـــت الفقـــرة  )3.41( بمتوســـط حـــسابي مقـــداره   
، كما احتلـت الفقـرة   )3.27(الخامسة ونالت متوسطًا حسابيًا مقداره   

ويتــضح ). 3.23(المرتبــة الــسادسة بمتوســط حــسابي مقــداره ) 26(

، 25، 19، 22، 18( أن االحتيـــاج إلـــى الفقـــرات   )6(مـــن الجـــدول  
ــة كـــان   ) 26، 27، 23، 24 ــة الدراسـ ــة نظـــر أفـــراد عينـ حـــسب وجهـ

ــاطها الحــــــسابية مــــــا بــــــين        ــة متوســــــطة ، وتراوحــــــت أوســــ بدرجــــ
ــ3،49(  ؛ويــرى الباحــث أن المعلمــين أدركــوا أهميــة الكتــاب    ).3،23ـ

أن ألنــه يــشكل الحــد األدنــى مــن المــواد المرجعيــة التــي علــى المعلــم    
 ضــوء ، وفــيمحــددةمــن تحليلــه وفــق معــايير  لــذا ال بــد ،يرجــع إليهــا

 ،الـــضعف فـــي الكتـــابمـــواطن مـــواطن القـــوة ويـــستطاع معرفـــة ذلـــك 
 يراعـــي الترتيـــب بحيـــث الخطـــط اليوميـــة والفـــصلية إعـــداد ويـــستطاع

 وبالتـالي يراعـي فـي العـرض        ،المنطقي والسيكولوجي للمادة التعليمية   
ــين المتع  ــة بــ ــة   الفــــروق الفرديــ ــئلة التقويميــ ــة فــــي األســ لمــــين وخاصــ

  .والتدريبات واألنشطة
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احتياجات المعلمين إلى التدريب / المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال الرابع :)7(جدول 
   مرتبَة تنازليَافي مجال التعمق في اللغة العربية

المتوسط  الالمج الفقرةرقم  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.236 3.59 .مناقشة قضايا إمالئية مهمة ضمن مقررات المرحلة األساسية العليا 30 1
 1.396 3.57 .معرفة مفاهيم أساسية في النحو والصرف تتعلق بمقرر المرحلة األساسية العليا 28 2
 1.286 3.55 .اكتساب مهارة الكتابة بخطي الرقعة والنسخ 29 3
 1.314 3.55 .اكتساب مهارة التعبير الشفوي 33 4
 1.315 3.47 .اكتساب مهارة التعبير الكتابي 32 5
 1.220 3.44 .تحليل نصوص أدبية قديمة وحديثة 31 6

 أفراد عينـة   إلجابةأن المتوسطات الحسابية  ) 7(يظهر الجدول   
راوحــت مــا بــين ت) التعمــق فــي اللغــة العربيــة(الدراســة للمجــال الرابــع 

المرتبـــــة األولـــــى ونالـــــت   ) 30(الفقـــــرة  واحتلـــــت ،)3.44 -3.59(
المرتبـة  ) 28(، كما احتلت الفقـرة      ) 3.59(متوسطًا حسابيًا مقداره    

) 33،29(، واحتلت الفقرتـان   )3.57(الثانية بمتوسط حسابي مقداره     
، كمـا احتلـت     )3.55(المرتبة الثالثة ونالتـا متوسـطًا حـسابيًا مقـداره           

، )3.47(المرتبــــة الرابعــــة بمتوســــط حــــسابي مقــــداره ) 32(رة الفقــــ
المرتبـــة الخامـــسة ونالـــت متوســـطًا حـــسابيًا     ) 31(واحتلـــت الفقـــرة  

أن االحتيـاج إلـى الفقـرات       ) 7(ويتضح من الجـدول     ) .3.44(مقداره  

حسب وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كان بدرجة        ) 33،29،28،30(
، بينمــا )3.55-3.49(ا بــين كبيــرة وتراوحــت أوســاطها الحــسابية مــ  

كان االحتياج إليهمـا بدرجـة متوسـطة وتراوحـت          ) 31 ،32(الفقرتان  
ويعزو الباحث ذلـك إلـى      ). 3.44-3.47(أوساطهما الحسابية ما بين     

 مهــارات إمالئيــة، ومهــارات كتابيــة   بمــا ينقــصهم مــن شــعور المعلمــين  
ارات  وهـذه المهـ    ،بخط النسخ وخـط الرقعـة ومهـارات التعبيـر الـشفوي           

 حاجــة ويعتقــد الباحــث ســبب ذلــك    ،تــساعدهم عنــد تــدريس الطلبــة   
مفــردات المــساقات التــي تــدرس بالجامعــات إلــى تزويــد الطلبــة بتلــك      

  .المهارات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال : )8(جدول 
   مرتبَة تنازليَاب في مجال االتصال بأولياء األموراحتياجات المعلمين إلى التدري/ الخامس
المتوسط  المجال لفقرةرقم ا الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.238 3.75 .أهمية االتصال بين المعلم وأولياء أمور الطلبة 34 1
 1.189 3.44 .أسلوب تعامل المعلم مع أولياء الطلبة 35 2
 1.331 3.32 .ء ولي أمر الطالبالمواقف التي تتطلب استدعا 37 3
 1.226 3.28 .طرائق االتصال بأولياء أمور الطلبة 36 4

فراد عينـة  أ  إلجابةأن المتوسطات الحسابية  ) 8(يظهر الجدول   
تراوحــت ) مجــال االتــصال بأوليــاء األمــور (الدراســة للمجــال الخــامس 

وكـــان ،المرتبـــة األولى) 34( واحتلـــت الفقـــرة  ،)3.28 -3.75(بـــين 
 ،)3.75 (ونالت متوسطًا حسابيًا مقداره   الحتياج إليها بدرجة كبيرة     ا

المرتبـــــة الثانيـــــة والثالثـــــة ) 36، 37، 35(بينمـــــا احتلـــــت الفقـــــرات 
 وتراوحـت أوسـاطها   ، وكـان االحتيـاج إليهـا بدرجـة متوسـطة          ،والرابعة

ــين    ــا ب ــى نقــص    ،)3.28 -3.44(الحــسابية م ــك إل  ويعــزو الباحــث ذل
 المعلم في كيفية التعاون واالتصال مـع أوليـاء   المعلومات التي تساعد  

 واتفقت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع نتيجـة دراسـة جامعـة سـاديز                  ،األمور
)University, F, Cadiz, 2003 (    التي أظهرت حاجـة المعلمـين إلـى

  .التدريب في مجال االتصال مع الطلبة والعالقة مع أولياء األمور

احتياجات المعلمين إلى / نحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال السادسالمتوسطات الحسابية واال :)9(جدول 
   مرتبَة تنازليَاالتدريب في مجال إدارة الصف

المتوسط  المجال الفقرةرقم  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.192 3.90 .لمشكالت التي يعاني منها الطالباستخدام استراتيجيات تعديل السلوك غير المرغوب فيه لتقليل ا 38 1
 1.139 3.50 .معرفة كيفية مالحظة السلوك وتعديله 39 2
 1.274 3.47 .التدرب على إدارة الموقف التعليمي بفاعلية 43 3
 1.232 3.44 .التدرب على مهارات التفاعل اإلنساني أثناء الشرح 40 4
 1.265 3.30 .ت المتعلقة بالمواقف التعليميةالتدرب على مهارات اتخاذ القرارا 42 5
 1.183 3.20 .التدرب على مهارات التفاعل االجتماعي أثناء الشرح 41 6

 أفراد عينـة   إلجابةأن المتوسطات الحسابية  ) 9(يظهر الجدول   
 -3.90(تراوحت بـين  ) مجال إدارة الصف  (الدراسة للمجال السادس    

 وكـان  ،المرتبـة األولـى والثانيـة   ) 39،  38 (تـان  واحتلت الفقر  ،)3.20

ا الحسابية مـا بـين      م وتراوحت أوساطه  ،ا بدرجة كبيرة  ماالحتياج إليه 
ــا احتلــــــــت الفقــــــــرات  ،)3.50 -3.90( ) 41، 42، 40، 43( بينمــــــ

 وتراوحــت أوســاطها  ،المرتبــة الثالثــة والرابعــة والخامــسة والــسادسة    
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ــين    ــا بـ ــسابية مـ ــا بدر  ،)3.20 -3.47(الحـ ــاج إليهـ ــان االحتيـ ــة  وكـ جـ
متوســطة، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن المعلمــين يــصادفون مــشكالت   

ــاجون إلــــى  إذ إنداخــــل الــــصف  ــة يحتــ ــة  الطلبــ ــة تعــــديل معرفــ كيفيــ
 وهــــذا يـــدل علــــى أن مـــساقات اإلرشــــاد والتوجيـــه فــــي    ،ســـلوكاتهم 

 علـى   م تـساعده  حتـى  لبـة،  إجبارية يدرسها الط   ًاالجامعات ليست مواد  
.  غيـــر المرغوبـــةتالـــسلوكياة كيفيـــة تعـــديل الـــسلوك وكيفيـــة مواجهـــ

المرتبــة األخيــرة ) 2004شــديفات، (واحتــل هــذا المجــال فــي دراســة 
فــــي هــــذه الدراســــة المرتبــــة احتــــل  بينمــــا ،فــــي االحتيــــاج التــــدريبي

 ،)1996فـولمر،  (فقراتهـا مـع دراسـة    بالخامسة، واتفقت هذه النتيجة    
التــي ،)1993عبــد الــرحمن، ( ودراســة ،)2004دراســة شــديفات، (و
  . حاجتهم إلى التدريب في مجال إدارة الصف فيهاهر المعلمونأظ

احتياجات المعلمين إلى / المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة عن فقرات المجال السابع: )10(جدول 
   مرتبَة تنازليَاالتدريب في مجال التقويم اللغوي

توسط الم المجال فقرةرقم ال الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.090 3.72 .التدرب على قياس المهارات اللغوية وتقويمها 44 1
 1.075 3.58 .اإلفادة من نتائج التقويم في إثراء المادة التعليمية للمتفوقين 45 2
 1.257 3.56 .معرفة بناء االختبارات اللغوية وفقًا لجدول مواصفات محدد 46 3
 1.177 3.47 .ناء اإلختبارات القائمة على أساس التكامل اللغويمعرفة ب 47 4
 1.320 3.46 .معرفة استخراج معامل الصدق والثبات لالختبارات اللغوية 48 5
 1.295 3.41 .معايير تصحيح التعبير وأعمال الطالب الكتابية األخرى 49 6

 أفــراد  إلجابــةأن المتوســطات الحــسابية ) 10(يظهــر الجــدول  
تراوحـت أوسـاطها مـا بـين        ) مجال التقويم اللغـوي   (ة الدراسة في    عين
المرتبــة األولـــى  ) 46، 45، 44( واحتلــت الفقــرات   ،)3.41 -3.72(

ــة  ــة والثالثـ ــرة   ،والثانيـ ــة كبيـ ــا بدرجـ ــاج إليهـ ــان االحتيـ ــت ، وكـ  وتراوحـ
 بينمــا احتلــت الفقــرات  ،)3.56 -3.72(أوســاطها الحــسابية مــا بــين  

ــة الر) 49، 48، 47( ــت    المرتبـ ــسادسة، وتراوحـ ــسة والـ ــة والخامـ ابعـ
ــين     ــا ب ــا   ،)3.41 -3.47(أوســاطها الحــسابية م ــاج إليه ــان االحتي  وك

ــوزهم        ــى أن المعلمــين يع ــسبب إل ــزو الباحــث ال بدرجــة متوســطة، ويع
  إلــى ذلــكيعــود و،تهماكفايــة القيــاس والتقــويم إلثــراء معــرفتهم ومهــار 

التقــويم قلــة المــساقات التــي يدرســها الطلبــة فــي تخــصص القيــاس و    
بحيــث تــساعدهم علــى امــتالك المهــارات الالزمــة أثنــاء وجــودهم فــي      

 واتفقـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة       ،الموقـــف الـــصفي 
معــــالي، ( ودراســــة ،)2001بربــــور، ( ودراســــة ،)2003شــــديفات، (

1988.(  
احتياجات المعلمين إلى / ة عن فقرات المجال الثامنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراس: )11(جدول 

   مرتبَة تنازليَاالتدريب في مجال تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب
المتوسط  المجال فقرةرقم ال الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.303 3.80 .التدرب على استخدام الحاسوب في التعليم 50 1
 1.351 3.76 .رامجيات تعليميةالتدرب على إنتاج ب 54 2
 1.230 3.73 .التدرب على إعداد تدريبات لغوية للطلبة بطيء التعلم 57 3
 1.238 3.63 .التدرب على إعداد تدريبات لغوية للطلبة المتفوقين 56 4
 1.409 3.61 .التدرب على االنترنت والبريد االلكتروني 53 5
 1.268 3.47 .)بطاقات(معينة التدرب على إعداد وسائل تعليمية  55 6
 1.151 3.46 .التدرب على إعداد بطاقات تقويم 59 7
 1.260 3.41 .التدرب على إعداد بطاقات أعمال 58 8
 1.238 3.36 .التدرب على إعداد بطاقة مالحظة 60 9

 1.465 3.25 .التدرب على رصد عالمات الطالب في استخدام الحاسوب 52 10
 1.538 3.19 .تشغيل الحاسوبالتدرب على  51 11

 أفــراد  إلجابــةأن المتوســطات الحــسابية ) 11(يظهــر الجــدول  
مجــال تكنولوجيــا التعلــيم وتكنولوجيــا (عينــة الدراســة للمجــال الثــامن 

ــوب ــين    ) الحاسـ ــا بـ ــاطها مـ ــت أوسـ ــت ،)3.19 -3.80(تراوحـ  واحتلـ
المرتبــة األولــى والثانيــة والثالثــة   ) 53، 56، 57، 54، 50(الفقــرات 

والرابعـــة والخامـــسة وكـــان االحتيـــاج إليهـــا بدرجـــة كبيـــرة وتراوحـــت   
 بينمــا احتلــت الفقــرات  ،)3.61 -3.80(أوســاطها الحــسابية مــا بــين  

المرتبة الـسادسة والـسابعة والثامنـة    ) 51، 52، 60،  58،  59،  55(
والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، وتراوحت أوساطها الحسابية مـا         

ويعـزو  . ان االحتيـاج إليهـا بدرجـة متوسـطة     وكـ ،)3.19 -3.47(بين  

 وزارة التربيـــة  حوســـبة التعلـــيم مـــن توجهـــاتالباحـــث الـــسبب إلـــى أن
حـــاجتهم إلـــى التـــدريب علـــى كيفيـــة بولهـــذا شـــعر المعلمـــون ،والتعليم

الذي أصبح من الوسائل التعليمية الهامـة للطلبـة،        ،استخدام الحاسوب 
  ).2004شديفات، (واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

ـــ  هــــل تختلــــف  :  ونــــصه الــــسؤال الثــــاني نولإلجابــــة عـ
االحتياجــــات التدريبيــــة لمعلمــــي اللغــــة العربيــــة فــــي المرحلــــة  
ــة محافظــة       األساســية كمــا يقــدرها المعلمــون فــي مــديريات تربي
المفرق في األردن بـاختالف الجـنس، والمؤهـل العلمـي، والخبـرة           
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نحرافـات   فقد تم استخراج المتوسطات الحـسابية واال  في التدريس؟ 
المعياريــة لكــل مجــال مــن مجــاالت الدراســة حــسب متغيــرات الجــنس،    

والمؤهــل العلمــي، والخبــرة فــي التــدريس كمــا هــو وارد فــي الجــداول  
)12 ،13 ،14(.   

  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ألثر متغير الجنس على المجاالت: )12(جدول 
  الجنس 

 الكلي أنثى ذكر المجال
سط المتو 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 0.960 3.53 1.010 3.59 0.918 3.48 .التقويم اللغوي
 1.075 3.53 1.010 3.68 1.119 3.39 .التعمق في اللغة العربية

 0.992 3.52 0.971 3.48 1.016 3.55 .تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب
 0.947 3.47 0.965 3.60 0.923 3.36 .أساليب تدريس اللغة العربية

 1.036 3.47 1.007 3.52 1.066 3.43 .إدارة الصف
 0.963 3.45 0.959 3.62 0.949 3.31 .التخطيط الدراسي

 1.062 3.45 0.998 3.39 1.120 3.50 .االتصال بأولياء األمور
 0.931 3.43 0.982 3.60 0.861 3.28 . وكتب اللغة العربيةتحليل المنهاج

 0.796 3.48 0.819 3.57 0.772 3.41 األداة ككل

  المؤهل العلمي على مجاالت الدراسةمتغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر : )13(جدول 
 المؤهل العلمي 

ة بكالوريوس معلم مجال لغ بكالوريوس آداب المجال
 عربية

 الكلي دبلوم تربية فأكثر

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.960 3.53 1.087 3.46 1.143 3.36 0.852 3.62 .التقويم اللغوي
 1.075 3.53 1.173 3.52 1.155 3.17 1.000 3.67 .التعمق في اللغة العربية

تكنولوجيــــــا التعلــــــيم وتكنولوجيــــــا 
 .الحاسوب

3.60 0.909 3.39 1.163 3.37 1.054 3.52 0.992 

 0.947 3.47 1.069 3.38 0.955 3.10 0.882 3.64 .أساليب تدريس اللغة العربية
 1.036 3.47 1.248 3.20 1.056 3.27 0.962 3.61 .إدارة الصف

 0.963 3.45 1.212 3.33 1.020 3.16 0.855 3.60 .التخطيط الدراسي
 1.062 3.45 1.140 3.17 1.195 3.44 0.992 3.51 .االتصال بأولياء األمور

 0.931 3.43 1.162 3.44 0.918 3.11 0.857 3.55 .تحليل المنهاج وكتب اللغة العربية
 0.796 3.48 0.999 3.37 0.861 3.23 0.698 3.60 األداة ككل

  الخبرة على المجاالتمتغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر : )14(جدول 
 سنوات الخبرة 

 الكلي  سنوات فأكثر10  سنوات10أقل من   سنوات5أقل من  المجال
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.960 3.53 1.072 3.51 0.923 3.65 0.905 3.49 .التقويم اللغوي

 1.075 3.53 1.193 3.39 0.921 3.65 1.069 3.56 .التعمق في اللغة العربية
 0.992 3.52 1.100 3.44 0.970 3.54 0.935 3.56 .تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب

 0.947 3.47 1.051 3.43 0.774 3.54 0.965 3.47 .أساليب تدريس اللغة العربية
 1.036 3.47 1.127 3.36 0.954 3.62 1.015 3.47 .إدارة الصف

 0.963 3.45 1.185 3.34 0.763 3.56 0.884 3.48 .التخطيط الدراسي
 1.062 3.45 1.243 3.48 1.062 3.40 0.931 3.45 .االتصال بأولياء األمور

 0.931 3.43 0.993 3.50 0.862 3.60 0.913 3.29 .تحليل المنهاج وكتب اللغة العربية
 0.796 3.48 0.901 3.43 0.697 3.57 0.772 3.47 األداة ككل

قًا لمتغيرات الجنس، إلى وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابة أفراد عينة الدراسة وف )14، 13، 12(تشير النتائج الواردة في الجداول 
الفروق فقد تم استخدام تحليل التباين المتعدد ألثر داللة هذه  عن لكشفلو، والمؤهل العلمي، والخبرة في التدريس على مجاالت الدراسة

  ).15(المتغيرات على المجاالت كما هو وارد في الجدول 
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  والخبرة على المجاالتتحليل التباين المتعدد ألثر متغيرات الجنس والمؤهل : )15(جدول  
مجموع  المجال 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 *0.048 3.968 3.523 1 3.523 .التخطيط الدراسي
 0.162 1.978 1.706 1 1.706 .أساليب تدريس اللغة العربية

 0.068 3.394 2.807 1 2.807 .تحليل المنهاج وكتب اللغة العربية
 0.102 2.720 3.036 1 3.036 .التعمق في اللغة العربية
 0.555 0.350 0.404 1 0.404 .االتصال بأولياء األمور

 0.539 0.379 0.404 1 0.404 .إدارة الصف
 0.528 0.400 0.375 1 0.375 .التقويم اللغوي

 الجنس

 0.725 0.125 0.126 1 0.126 .تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب
 0.088 2.476 2.198 2 4.396 .التخطيط الدراسي

 *0.028 3.667 3.163 2 6.326 .أساليب تدريس اللغة العربية
 0.123 2.131 1.762 2 3.524 .تحليل المنهاج وكتب اللغة العربية

 0.086 2.505 2.795 2 5.591 .التعمق في اللغة العربية
 0.442 0.882 0.947 2 1.895 .موراالتصال بأولياء األ

 0.150 1.924 2.054 2 4.109 .إدارة الصف
 0.467 0.765 0.718 2 1.435 .التقويم اللغوي

 المؤهل

 0.462 0.776 7.782 2 1.563 .تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب
 0.293 1.239 1.100 2 2.200 .التخطيط الدراسي

 0.648 0.436 0.376 2 0.752 .عربيةأساليب تدريس اللغة ال
 0.304 1.201 0.993 2 1.986 .تحليل المنهاج وكتب اللغة العربية

 0.252 1.393 1.555 2 3.110 .التعمق في اللغة العربية
 0.862 0.149 0.172 2 0.343 .االتصال بأولياء األمور

 0.496 0.706 0.754 2 1.507 .إدارة الصف
 0.696 0.363 0.340 2 0.681 .التقويم اللغوي

 الخبرة

 0.851 0.162 0.163 2 0.326 .تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب

إلى عدم وجود فروق ) 15(تشير النتائج الواردة في الجدول 
ألثر متغير الجنس والخبرة في  تعزى α0.05 ذات داللة إحصائية

 ذات ق، كما تشير إلى وجود فرودراسةالتدريس على مجاالت ال
 لمتغير الجنس على مجال التخطيط  تعزىα 0.05 داللة إحصائية

، ووجود فروق ذات )12(الدراسي ولصالح اإلناث كما في الجدول 

 ألثر متغير المؤهل العلمي في أساليب تدريس داللة إحصائية تعزى
فقد ، وللكشف عن الفروق في متغير المؤهل العلمي،اللغة العربية

ة توكي للمقارنات البعدية كما هو وارد في الباحث طريق استخدم
  .)16(الجدول 

  اختبار المقارنات البعدية بطريقة توكي ألثر المؤهل العلمي: )16(جدول 
 مستوى الداللة مستوى االختالف )J(المؤهل العلمي  )I(المؤهل العلمي

 0.017 *0.53 .بكالوريوس معلم مجال لغة عربية .بكالوريوس آداب
 0.520 0.26 .ية فأكثردبلوم ترب 

 0.017 *0.53- .بكالوريوس آداب .بكالوريوس معلم مجال لغة عربية
 0.561 0.28- .دبلوم تربية فأكثر 

 0.520 0.26- .بكالوريوس آداب .دبلوم تربية فأكثر
 0.561 0.28 .بكالوريوس معلم مجال لغة عربية 

وق ذات  وجـود فـر   إلـى   ) 16(تشير النتائج الواردة في الجـدول       
بـــــين حملـــــة بكـــــالوريوس آداب، وحملـــــة  α 0.05 داللـــــة إحـــــصائية

 وكانـــت نتيجـــة الفـــروق لـــصالح ،بكـــالوريوس معلـــم مجـــال لغـــة عربيـــة
  .آداببكالوريوس 

ن المتوسـطات  فإ) 13(وبالنظر إلى النتائج الواردة في الجدول      
ــةالحــسابية ــة أفــراد إلجاب  الدراســة مــن حملــة البكــالوريوس آداب    عين

 ومــن حملــة ،)3.23(ومــن حملــة مؤهــل معلــم مجــال  ) 3.60(كانــت 
  ).3.37(مؤهل دبلوم تربية فأكثر 

ويعــــزو الباحــــث الــــسبب إلــــى أن حملــــة بكــــالوريوس آداب لــــم   
 مساقات تربوية تتعلق بطرائق التدريس، والقياس والتقـويم،         ايدرسو

 ا لـم يدرسـو   أنهـم   كمـا  ،وعلم النفس التربوي، وإدارة الصف وتنظيمـه      
ــيم  مـــساقات تتع ــتخدام الحاســـوب فـــي التعلـ ــروا  ،لـــق باسـ ــذا أظهـ  ولهـ

احتياجًا إلى التدريب أكثر من حملـة بكـالوريوس معلـم مجـال ودبلـوم               
تربية، ويرى الباحـث أيـضًا أن احتيـاج معلـم مجـال إلـى التـدريب أقـل                   

 ألن حملة بكالوريوس معلم مجال لديهم مساقات تربويـة  ،من الدبلوم 
الـذي   أكثر من حملـة دبلـوم تربيـة،          متنوعة تجعلهم مؤهلين للتدريس   

طالـب  يدرس  بينما  .  من مساقات الدبلوم   ساعة معتمدة ) 24(يدرس  
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ــة تقــدر      ــم مجــال ســاعات تربوي ـــمعل  وقــد اتفقــت هــذه  ســاعة ) 39(ب
 التـي أظهـرت فروقـًا    ،)1993 (عبـد الـرحمن   النتيجة مع نتيجة دراسة     

ي لـم    التـ  ،)1988(تعزى للمؤهل العلمي واختلفـت مـع دراسـة معـالي            
واختلفـت مـع دراسـة      . تظهر فروقًا ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهـل       

ــة   ، )1993، الــــرحمنعبــــد ( التــــي أظهــــرت وجــــود فــــروق ذات داللــ
 ،)1988معـالي،  ( واتفقت مع دراسة   ،إحصائية تعزى للجنس والخبرة   

ــة إحــصائية تعــزى للجــنس       التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دالل
  .جة المؤهل العلميوالخبرة واختلفت معها في نتي

ــث    ــسؤال الثالــ ــن الــ ــة عــ ــصهولإلجابــ ــل تختلــــف  :  ونــ هــ
االحتياجــــات التدريبيــــة لمعلمــــي اللغــــة العربيــــة فــــي المرحلــــة  
ــة محافظــة       األساســية كمــا يقــدرها المعلمــون فــي مــديريات تربي

قـصبة المفـرق،    (المفرق فـي األردن بـاختالف مكـان عمـل المعلـم             
 فقــد تــم ؟)شمالية الــشرقيةالباديــة الــشمالية الغربيــة، الباديــة الــ 

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال مـن        
مجاالت الدراسة حسب متغير مكان العمل كما هـو وارد فـي الجـدول              

)17(.  
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير مكان العمل على المجاالت :)17(جدول 

 مكان العمل 
 الكلي البادية الشمالية الشرقية الغربية البادية الشمالية قصبة المفرق المجال

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.963 3.45 0.807 3.60 0.799 3.49 1.149 3.32 .التخطيط الدراسي
 0.947 3.47 0.894 3.57 0.830 3.35 1.060 3.49 .أساليب تدريس اللغة العربية

 0.931 3.43 0.884 3.46 0.809 3.38 1.048 3.44 .تحليل المنهاج وكتب اللغة العربية
 1.075 3.53 0.889 3.86 1.039 3.46 1.179 3.33 .التعمق في اللغة العربية

 1.062 3.45 0.836 3.55 1.085 3.55 1.187 3.30 .وراالتصال بأولياء األم
 1.036 3.47 0.924 3.59 1.003 3.51 1.135 3.35 .إدارة الصف

 0.960 3.53 0.848 3.66 0.851 3.64 1.090 3.37 .التقويم اللغوي
 0.992 3.52 0.910 3.67 0.952 3.58 1.070 3.36 .تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب

 0.796 3.48 0.692 3.61 0.740 3.49 0.896 3.38  ككلاألداة

إلــى وجــود فــروق ظاهريــة  ) 17(تــشير النتــائج الــواردة فــي الجــدول   
 العمــلبـين متوســطات إجابـة أفــراد عينــة الدراسـة وفقــًا لمتغيـر مكــان     

  تـــمالفـــروق فقـــدداللـــة هـــذه وللكـــشف عـــن  ،علـــى مجـــاالت الدراســـة

ــاين األ  ــل التبـ ــتخدام تحليـ ــادي ألثـــ اسـ ــى   حـ ــل علـ ــان العمـ ــر مكـ ر متغيـ
  .)18(المجاالت كما هو وارد في الجدول 

  تحليل التباين األحادي ألثر مكان العمل على المجاالت: )18(جدول 
 مستوى الداللة النسبة الفائية متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجال

 0.353 1.050 0.972 2 1.943 .التخطيط الدراسي
 0.599 0.515 0.465 2 0.931 .ريس اللغة العربيةأساليب تد

 0.916 0.088 0.77 2 0.155 .تحليل المنهاج وكتب اللغة العربية
 *0.051 3.039 3.409 2 6.818 .التعمق في اللغة العربية
 0.393 0.942 1.063 2 2.126 .االتصال بأولياء األمور

 0.513 0.671 0.723 2 1.446 .إدارة الصف
 0.230 1.487 1.362 2 2.723 . اللغويالتقويم

 0.293 1.238 1.215 2 2.430 .تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الحاسوب
 0.370 1.002 0.634 2 1.268 األداة ككل

إلى وجود فـروق ذات     ) 18(تشير النتائج الواردة في الجدول       
ألثر متغير مكان العمل فـي مجـال احتياجـات       α 0.05 داللة إحصائية 

 وللكــشف لمعلمــين إلــى التــدريب فــي مجــال التعمــق فــي اللغــة العربيــةا

عــن الفــروق فــي متغيــر مكــان العمــل ، فقــد اســتخدم الباحــث طريقــة      
 ).19(توكي للمقارنات البعدية كما هو وارد في الجدول 
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  اللغة العربيةاختبار المقارنات البعدية بطريقة توكي ألثر متغير مكان العمل في مجال التعمق في : )19(جدول 
 مستوى الداللة مستوى االختالف مكان العمل  مكان العمل

 0.829 0.13- .البادية الشمالية الغربية .قصبة المفرق
 0.044 *0.53- .البادية الشمالية الشرقية 

 0.829 0.13 .قصبة المفرق .البادية الشمالية الغربية
 0.222 0.40- .البادية الشمالية الشرقية 

 0.044 *0.53 .قصبة المفرق .ية الشمالية الشرقيةالباد
 0.222 0.40 .البادية الشمالية الغربية 

إلى وجود فـروق ذات     ) 19( تشير النتائج الواردة في الجدول      
بين مديرتي قصبة المفرق والبادية الشمالية       α 0.05 ةداللة إحصائي 

 التـدريب   المعلمـين إلـى  تاحتياجـا   مجال الفروق في، و كانت الشرقية
لــصالح مديريــة الباديــة الــشمالية   فــي مجــال التعمــق فــي اللغــة العربيــة 

ــواردة فــي الجــدول   وتظهــر.الــشرقية أن المتوســطات ) 17( النتــائج ال
أفــراد عينــة الدراســة فــي الباديــة الــشمالية الــشرقية     إلجابــة الحــسابية

) 3.38(وقـصبة المفـرق     ) 3.49(والبادية الـشمالية الغربيـة      ) 3.61(
 يعني أن احتياج المعلمين إلى التدريب في البادية الشرقية كـان            وهذا

 االحتيــاج إلــى التــدريب فــي الباديــة الغربيــة    كــان بينمــا،بدرجــة كبيــرة
ــسبب      ــث الـ ــزو الباحـ ــطة، ويعـ ــة متوسـ ــرق بدرجـ ــصبة المفـ ــىوقـ  أن  إلـ

كانوا من ذوي الخبـرات  رسون في البادية الشرقية  ٌدالمعلمين الذين يُ  
م يتــسن لهــم حــضور دورات تدريبيــة مــن قبــل وزارة  ولهــذا لــالقليلــة،

ــة والتعلـــيم ــإن  وكـــذلك ،التربيـ ــالوريوس  فـ ــالبيتهم يحمـــل مؤهـــل بكـ غـ
ــاً   ،آداب ــر مــؤهلين تربوي  قــصبة  توجــد فــي  بينمــا، وهــذا يجعلهــم غي

 ضـمن بـرامج   تـم تـدريبها  وعاليـة   المفرق كوادر ذات خبرات متوسـطة  
 الكــوادر مــؤهالت   بحيــث أصــبحت لــدى هــذه   وزارة التربيــة والتعلــيم  

  .قادرين على التدريسجعلتهم 
 :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي :التوصيات

بناء برنامج تدريبي لمعلمي اللغة العربية للصفوف من الخـامس      ـ 1 
  . العاشر–

 .إجراء دراسة مماثلة على معلمي المرحلة الثانوية  ـ 2 
ر المــشرفين التربــويين إجــراء دراســة مماثلــة بأخــذ وجهــات نظــ  ـ 3 

 .ومديري المدارس
أن يعمــل مــشرفو اللغــة العربيــة ومــديرو المــدارس علــى تــوفير      ـ 4 

لتحديـد االحتياجـات الخاصـة بـه مــن      سـجل مالحظـة لكـل معلـم    
   وجهة نظرهم
  المصادر والمراجع

ــراهيم، ليلــى حــسني   ــدريب فــي    .)1986( إب ــرامج الت  أســس تطــوير ب
بحــث الفنيــة بــالتعليم األساســي،  ضــوء الكفايــات لمعلــم التربيــة  

مقـــــدم إلـــــى مـــــؤتمر معلـــــم التعلـــــيم األساســـــي الحاضـــــر 
 .، جامعة حلوان، كلية التربية، القاهرةوالمستقبل
االحتياجات التدريبية لمشرفي العلوم  .)1995( أبو ناصر، فتحـي  

، رســالة مــن وجهــة نظــرهم ومــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم   
 .ك، اربد، األردنماجستير غير منشورة، جامعة اليرمو

  
  

االحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي   .)2001( بربــور، محمــد هــذلول  
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  كما يراها املعلمونمصـادر سلطـة مديري املدارس الثانوية العامة في األردنالعالقة بني 
  * لديهم واختالف هذه العالقة باختالف النوع االجتماعي والخربة للمعلمنيدافعية اإلنجازو

  
  **عساف و راتب السعودالليلى 

  
  

 5/2/2007 تاريخ قبوله     10/7/2006 تاريخ تسلم البحث

مـصـادر سلطــة مـديري المـدارس        العالقـة بـين     هدفت الدراسة الكشف عـن       :ملخص
 لـديهم واخـتالف هـذه    دافعية اإلنجازو  كما يراها المعلمون الثانوية العامة في األردن   

  مــن عينــة الدراســة تكونــت .العالقــة بــاختالف النــوع االجتمــاعي والخبــرة للمعلمــين   
 متاســتخد ولجمــع البيانــات. ية تــم اختيــارهم بطريقــة طبقيــة عــشوائ ،معلمــًا) 647(

لمـستجيب،  لالبيانـات الديمغرافيـة     : القـسم األول  : استبانة اشتملت على ثالثـة اقـسام      
 لمــصادر الــسلطة،) Rahim & Magner 1996 ,(مقيــاس رحــيم ومــاجنر: والثــاني

وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن     .لدافعيــة اإلنجــاز ) 2000(األزرق والثالــث مقيــاس 
وقـد  .  المدارس الثانوية العامة لمصادر سلطتهم كانت مرتفعة       درجة ممارسة مديري  

سـلطة  وسلطة القـانون،  : جاء ترتيب هذه المصادر بحسب أهميتها على النحو اآلتي        
دافعيــة  درجــة  وأن . ســلطة المكافــأة وســلطة اإلكــراه،  وســلطة المرجعيــة،   والخبــرة، 

د فـــروق دالـــة الدراســـة وجـــونتـــائج  وبينـــت. اإلنجـــاز لـــدى المعلمـــين كانـــت مرتفعـــة
 بعض مصادر السلطة تعزى لمتغيـري        في )α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة     

لـــة ا النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق دأوضـــحتو. النـــوع االجتمـــاعي والخبـــرة التعليميـــة
فـي درجـة دافعيـة اإلنجـاز لـدى المعلمـين        )α≥ 0.05 ( عند مستوى داللة     ًاإحصائي

النتـائج  لى ذلك كشفت إضافة إلبا. رة التعليميةتعزى لمتغيري النوع االجتماعي والخب   
بــين ممارســة  )α≥ 0.05 ( عالقــة موجبــة دالــة إحــصائيًا عنــد مــستوى داللــة وجــود

الكلمــــات  (.المــــديرين لمصادرالــــسلطة ودرجــــة دافعيــــة اإلنجــــاز لــــدى المعلمــــين      
  .)نجاز، المعلمإلمصادر السلطة، مدير المدرسة، دافعية ا: المفتاحية

  

  
  

   :مقدمـــة
من األنظمة االجتماعية المعقدة  في األردن يعد النظام التربوي

التركيب، لتنوع مدخالته وتعددها، وتشعب مكوناته الفرعية، وتعقد 
 وتعد المدرسة مؤسسة تربوية ثقافية .شبكة العالقات بينها

واجتماعية ترتبط عضويا بالعديد من العوامل المجتمعية المباشرة 
 يشكل المتغير األساس في هذا اإلنسانن ولما كاوغير المباشرة، 

الطبيعي أن يتأثر نجاح هذا النظام بنجاح العاملين من  فإنالنظام، 
 النظام التربوي تختلف عن إدارة النظم المجتمعية ذلك أن إدارة .فيه

متشابهة، ويصعب ضبطها   ألن مدخالته غير متجانسة، وال؛األخرى
ها الفكرية والثقافية  نظرًا الختالف مستويات؛والتحكم بها

_________________________  
مــصادر ســلطة مــديري المــدارس الثانويــة  "مــستل مــن أطروحــة دكتــوراة بعنــوان   *

ــا بمركــــز الــــضبط ودافعيــــة االنجــــاز لمعلمــــي تلــــك     العامــــة فــــي األردن وعالقتهــ
  ."المدارس

ا، عمـان،  كلية الدراسـات التربويـة العليـا، جامعـة عمـان العربيـة للدراسـات العليـ             ** 
  .األردن

  .2007 ،حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
  
  

 

  
The Relationship Between Authority Sources of Public 
Secondary School Principals in Jordan as Perceived by 
Teachers, and Their Achievement Motivation, and Its 

Relation Due to Gender and Teachers Experience 
 
 

Laila Alassaf  and  Rateb Alsaud, College of High Educational 
Studies, Amman Arab University, Amman, Jordan. 

 
Abstract: The Purpose of the study was to investigate the relationship 
between authority sources of public secondary school principals in 
Jordan as perceived by teachers and their achievement motivation, 
and its relation due to gender and teachers experience. A Sample of 
(647) teachers was selected by the stratified-random sampling 
method. For data collection, a three-part questionnaire was used:. 
First, demographical information of the respondent, second, Rahim 
and Magner Scale of power bases, and third, Al_Azraq Scale of 
Achievement Motivation. The findings indicated that the practicing 
degree of secondary school principals of authority sources was high, 
and the achievement motivation of teachers was high as well. 
Furthermore, the results indicated that there was an effect of the 
gender and teaching experience on the practicing degree of authority 
source.  They also indicated that there was no effect of these variables 
on the degree of the achievement motivation of the teachers. The 
results also revealed that there was a positive relation between the 
degree of principals' practice of authority source and the achievement 
motivation of their school teachers..(Keywords: Authority Sources, 
School Principal, Achievement Motivation, Teacher.) 

  
وهذا يتطلب من القائد التربوي ، واالجتماعية واالقتصادية وتباينها

 ، فكر اإلنسان، ونماء ثقافته:التركيز على األبعاد اإلنسانية العقلية
 وتفهم همومه، ،وعلمه ومعارفه، وتطوير أحاسيسه ومشاعره

 وأطره المرجعية، التي تحكم سلوكه ، وتقاليدههودوافعه، وعادات
  .وتصرفاته
،  بالغًا اهتمامًا التربويةالباحثون موضوع القيادة لى أولقد
 ه للدور الذي يؤدي للدراسة من زوايا متعددة، إدراكًااوأخضعوه

 وتعددت ،القائد التربوي في تحقيق أهداف النظام التربوي
، بسبب تعقد  التربويين وتحديدهمالمحاوالت في وصف القادة

وبسبب   في إطارها،نو التي يعمل المتعددةالمواقف االجتماعية
 الذي يشكل التواصل ،تضمن القيادة للسلوك الظاهر وغير الظاهر

عمال اإلدارية، كما أنها تتضمن ألفراد في جميع األوالتفاعل بين ا
استخدام القوة من خالل التأثير في األهداف واألفراد، وتنجم القوة 

  فيةو منح المكافآت، والسلطأ فرض العقوبات علىعن القدرة 
، 2003 مهدي،( استخدام القوة من خالل المركز الذي يشغله الفرد

137 .(   
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 أن نجاح أي مؤسسة )198، 1993(ويرى السعود وبطاح
يعتمد بشكل كبير على فاعلية العنصر البشري فيها، ومستوى أدائه 

بد للقائد التربوي من ممارسة سلطته في وال  .للعمل المكلف به
. صادر رسمية، ومصادر غير رسميةمن مالقيادة، التي تتشكل 

المصادر الرسمية هي عبارة عن السلطة التي يمتلكها القائد بحكم ف
. الموقع الوظيفي الذي يشغله والذي تتضمنه القوانين واألنظمة

 السلطة الرسمية معززة للسلطة غير الرسمية، والتي تنبع من وتعد
 على التأثير في المهارات التي يمتلكها القائد، والتي تجعله قادرًا

 وتحقيق ، على التفاعل والتعاون معهمسلوك التابعين له، وقادرًا
 والتكيف مع طبيعة ،التوازن بين أهداف الفرد وأهداف المنظمة، 

  . )28، 2003 النوباني،( المواقف والمتغيرات الداخلية والخارجية
 إلى أن مفهوم السلطة يعني )219، 1999(ويشير العالق 

كليف اآلخرين بإحداث تصرفات الزمة لتحقيق هدف الحق في ت
محدد، عن طريق إصدار القرارات وإعطاء األوامر الملزمة لهم، 
وهي أحد المقومات الرئيسة للمدير، التي تمكنه من ممارسة دوره 

في حين أن . بكفاءة وفاعلية؛ فهي أداة بناء إلحداث تغيير مطلوب
يعرفانها بأنها )  Rahim & Afza, 1992, 611(رحيم وأفزا 

القدرة أو السيطرة على السلوك واالتجاهات والقيم، واآلراء "
، 2004( ويعرف الشماع". واألهداف والحاجات لجهة أو طرف آخر

السلطة بأنها حق المدير أو قدرته المستمدة من منصبه ) 179
وحتى يتمكن . الرسمي على اتخاذ القرارات المؤثرة في مرؤوسيه

ام بعملية التأثير في سلوك اآلخرين وتوجيهه، يجب القائد من القي
أن يتمتع بسلطة تميزه عن غيره من األفراد، وتعتمد هذه السلطة 

مصادر رسمية سلطة المكافأة، وسلطة :  همانعلى نوعين رئيسي
اإلكراه أو اإلجبار، سلطة القانون، ومصادر غير رسمية سلطة 

  . )72، 2001عطوي، (الخبرة، وسلطة المرجعية 
) Max Webber(يشير األدب التربوي إلى أن ماكس فيبرو

كان من بين األوائل الذين حاولوا تفسير أسباب طاعة الفرد أو 
 يلزم ، الذي يمتلك سلطة ما أن الشخص إذ يرى،الجماعة لغيره
، وتتخذ هذه السلطة أحد أشكال ثالثة، غيره بطاعته

السلطة الجذابة، والسلطة التقليدية،  :(Webber, 1954, 328)وهي
فقد ) Robert Peabody(روبرت بيبدي أما . والسلطة القانونية

سلطة القانون، و سلطة :صنف مصادر السلطة إلى أربعة أنواع وهي
 .)170، 1987الخطيب، ( سلطة الشخصو  الكفاية،وسلطة المركز،

ن للسلطة شكلين رئيسين  أ(Yukl, 1981, 21-25)ويرى يوكل
 قدم فرنش 1959وفي عام . سلطة الشخصو، ة المركزطسل: هما

تصنيفًا آخر لمصادر سلطة القائد ) French & Raven( ورافن 
سلطة المكافأة، وسلطة اإلكراه، : يحتوي خمسة أسس للسلطة وهي

 & French )(وسلطة القانون، وسلطة الخبرة، وسلطة المرجعية
Raven, 1960, 607-623 وبعد ذلك أضاف فرنش 

أساسًا سادسًا  )(French & kruglanski,1975وكروغالنسكي
 أضاف هيرسي وغولد 1979وفي عام . سمي بقوة المعلومات

 أو رتباط أساسًا سابعًا سمي بقوة اإلHersy&Goldsmith)(سميث
 (Yukl & Falbe, 1991, 416) ضاف يوكل وفالبأثم . اإلتصال

 ,Lussier, 1990) اإلقناع مصدرًا آخر ثامن للقوة، وهو القدرة على
بخمسة أسس محتملة  )Metzberg(ثم جاء هنري مينتزبيرغ (91

التحكم في الموارد، والتكحم بالمهارة التقنية، : للسلطة وهي
والتحكم في كم المعرفة، والحق القانوني، والوصول ألولئك الذين 

، 2000فرنش وجونير، (لديهم القوة بناء على األسس المذكورة
427 .(  

طة بعمق في األدب التربوي، فهناك لقد نوقش مفهوم السل
 من مستويات السلطةعديدة تناولت موضوع  أبحاثدراسات و

الشخصية واالجتماعية من عدة السلطة  إذ تم دراسة ،مختلفة
طر العمل أفضل أ الحظ أن )Metzberg ( إال أن متيزبيرغ،جوانب

كثر األطر أفهو ) 1960(التي طورت هو إطار عمل فرنش ورافن
 &Schriesheim)  في المنظمات اإلدارية واستخدامًااستنادًا

Hinkin,. Podsakoff, 1991, 106) .إلى ) 1992(وأشار السعود
من أكثر يعد ) French & Raven( تصنيف فرنش ورافنأن

 ذلك أنه يتضمن معظم التصنيفات السابقة ،تصنيفات السلطة قبوًال
ي بعض تلك  باإلضافة إلى أنه عالج النقص الذي ظهر ف،من جهة

وهذا ما أثار فضول الباحثان . خرىأالتصنيفات من جهة 
 التي حددها ةوتصميمهما على البحث في مصادر السلطة الخمس

  على مديري المدارسFrench & Raven) (فرنش ورافنتصنيف 
 ةرغم من ظهور مصادر السلطعلى الالثانوية العامة في األردن، 

فترة من الزمن، وهذا ال يعني السادس والسابع والثامن بعد ذلك ب
 لتضمن مصادر السلطة الخمسـة التي حددها ل، بهميتهاأعدم 

لهذه المصادر الثالث؛ ) French & Raven(تصنيف فرنش ورافن
تصال، رتباط واإلفقوة المعلومات تضمنتها سلطة الخبرة، وقوة اإل

 وقوة اإلقناع من المهارات الشخصية التي يجب أن يمتلكها المدير،
لدراسات السابقة، وجد أن هذه المصادر اكما أنه من خالل مراجعة 

هي ) French & Raven (، التي حددها فرنش ورافنةالخمس
 في درجة ممارستها، فهي تأخذ وباستمرار الدرجات ًااألكثر تكرار

هميتها وتكرار أاألولى في الترتيب التنازلي لمصادر القوة حسب 
صنف لقد .  منظمات العمل المختلفةفي القادةاستخدامها من قبل 

 مصادر French & Raven, 1960, 607-623 ) (فرنش ورافن
 : هي،نواع رئيسةأالسلطة في خمسة 

شخص ما لرغبات شخص بة تعني استجا: سلطة المكافأة . أ
إن الشخص لذا ف ،جابيةإينها ستوفر له منافع وفوائد أل ؛آخر

ذات قيمة سيكون له  هالذي يستطيع توفير مكافآت يراها غير
 ويقصد بالمكافآت هنا أي شيء له قيمة ه،سلطة فوق غير

، أو تخفيف  أو التقدير والثناء،بالنسبة للغير، فقد يكون المال
 وقد أشار جبسون . أو الصداقة أو غير ذلك،واجبات العمل

 ,Gibson, Ivancevich,. & Donnelly , 1994)وآخرون 
 إلى استجابة الشخص  يمكن أن يؤديهذا إلى أن (323

لألوامر والتوجيهات، فالمكافآت تمنح لألشخاص من أجل 
وفي مجال اإلدارة التربوية . الحصول على اإلذعان أو الطاعة

تتضح هذه السلطة من خالل قدرة مدير المدرسة على تقديم 
 للمدير ألن ؛ وهنا يطيع المعلم المدير،مكافآت للمعلمينال
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، ولزيادة هذه القوة يقترح االقدرة على منحه مكافأة م
 أن ال بد للمدير من الحصول (Lussier, 1990, 91)لوسير

على منصب إداري للتحكم بتقويم أداء الموظفين، وتحديد 
المكافآت والترقيات، فشعور الموظف أن المدير يقدره، وال 

 .يستغله يعطي المدير قدرة أكبر
و طاعة شخص ما تعني استجابة أ :و اإلكراهأسلطة اإلجبار  . ب

إن فلذا  ، ألنها ستبعد عنه بعض العقوبات؛لرغبات شخص آخر
لشخص الذي يستطيع إيقاع العقوبات على اآلخرين سيكون ا

والعقوبات المقصودة قد تكون بدنية أو  ،له سلطة فوق هؤالء
، وقد يلجأ المدير إلى استخدام  وقد تكون نفسية،وظيفية

أداء العمل، وتطبيق القواعد هذه القوة مع الموظفين لمتابعة 
وفي مجال اإلدارة التربوية تتضح . وعدم الغياب أو التأخر

هذه السلطة من خالل قدرة مدير المدرسة على إيقاع 
 ألن له ؛وهنا يطيع المعلم المدير، العقوبات على المعلمين

 ,Lussier)ويؤكد لوسير . القدرة على إيقاع العقوبة عليه
لحد األدنى من هذه القوة ألنها تؤذي استخدام ا. (91 ,1990

  .العالقات اإلنسانية واإلنتاجية
 تتضمن الحقوق الرسمية التي :الشرعية/ سلطة القانون . ج

 يملكها شخص بسبب مركزه أو دوره الرسمي في المؤسسة،
 على لشخص الذي يمتلك قوة القانون يكون قادرًالذا فإن ا

د يرى األفراد اآلخرون ، وقو تقديم المكافأةأإيقاع العقوبة 
التابعون لهذا الشخص أو المدير أنهم مجبرون على طاعته، 
ألن لديه سلطة للتأثير في سلوكهم، وهذه السلطة مرتبطة 

وفي مجال اإلدارة التربوية . بقوة المكافأة والقوة القسرية
طاعة المعلم للمدير في مجال  من خالل تتضح هذه السلطة

لمركز الوظيفي الذي يشغله المدير ن اأنه يعتقد الالعمل، 
  . يعطيه السلطة إلبداء مثل هذه التوجيهات

تعني استجابة أو طاعة شخص ما لرغبات : المرجعيةسلطة  . د
 ألن هذا الشخص يملك مقومات وخصائص ؛شخص آخر

وصفات شخصية محببة، فهي تتضمن اإلعجاب الذي يبديه 
بذلك  أن يصبح مثله، وهو  فيشخص بشخص آخر ويرغب
 مع سلوك واتجاهات ذلك يتالءميعدل سلوكه واتجاهاته بما 

 ويعرف هذا النوع من السلطة بقوة التجاذب أو .الشخص
 هذه السلطة تتضح فإن مجال اإلدارة التربوية وفي. العالقة

 ألنه يمتلك ؛من خالل طاعة المعلم للمدير واستجابته لرغباته
، معتبرًا طواعيةمقومات شخصية تجعل المعلم يتقبل سلطته 

. أن يكون مثلهفي  لإلعجاب والتقدير ويرغب إياه مصدرًا
 بد من تنمية العالقات ولزيادة هذه السلطة واالحتفاظ بها، ال

اإلنسانية والشخصية مع اآلخرين، والوقوف إلى جانبهم 
للحصول على ثقتهم، وتقييم االحتياجات العاطفية لهم 

 ,Lussier, 1990)هم وتصميم برامج وخطط تلبي احتياجات
92). 

 أو طاعة شخص ما ةاستجاب تعني :الفنية/ سلطة الخبرة  -هـ
لشخص آخر ألن الشخص اآلخر يمتلك خبرة كافية، ومهارات 

ن هذا الشخص ألمتميزة، ومعرفة دقيقة في جوانب العمل، و
و يتفوق عليهم في المعلومات أ ،خرونآليعرف ما ال يعرفه ا

إن ف ،وفي مجال اإلدارة التربوية. ملوالمهارات في مجال الع
تضح من خالل طاعة المعلم يهذا النوع من السلطة 

ألن المدير يمتلك ؛ واستجابته لرغبات المدير وتوجيهاته
 .معرفة وخبرة متميزتين في مجال العمل تفوق ما لدى المعلم

بأنه Lussier, 1990, 92) (ولزيادة هذه السلطة يقترح لوسير
ن االلتحاق ببرامج تدريبية وتعليمية تطرحها ال بد للمدير م

المؤسسة التي يعمل بها، واالبتعاد عن األعمال الروتينية، 
   .واالتجاه نحو المهام المبدعة والخالقة

القوة بتعدد علماء / وعلى الرغم من تعدد مصادر السلطة
اإلدارة، وعلى الرغم من الغموض واللبس الذي يكتنف هذين 

تالف في الفهم والتفسير، إال أن هناك إجماعًا على المفهومين، واالخ
أن القوة هي مفهوم شامل يتمثل في التأثير الناتج عن المركز 

، والتأثير الشخصي، وأن هذه السلطة هي قوة )السلطة أو المنصب(
رسمية يستمدها المدير من خالل شغله لمنصب إداري، وتعطيه 

 قبل المرؤوسين، الحق في الحصول على الطاعة واالمتثال من
وتمكنه من إصدار األوامر والتعليمات والتوجيهات الالزمة، واتخاذ 
القرارات الملزمة للجميع، والتي تعمل على تحقيق أهداف المنظمة 

كما تعطي السلطة المدير الحق في فرض ). 60، 2001عطوي، (
العقوبات أو منح المكافآت للحصول على الطاعة واالمتثال وإتمام 

ولكون مدير المدرسة يمارس دور القائد واإلداري .  المطلوبالعمل
في مدرسته، وهو األساس في نجاح المدرسة وتحقيق أهدافها، 
فعليه أن يمتلك سلوكًا قياديًا تربويًا واعيًا، قادرًا على توفير المناخ 
التربوي والفكري المناسب، الذي يساعد على تضافر جهود 

  ). 190، 1994السعود، (وية لديهمالعاملين، ورفع الروح المعن
وكغيره من المفاهيم التربوية والنفسية، فقد تناول باحثون 
كثيرون مفهوم الدافعية بالبحث والدراسة، بدءًا بتحديد المفهوم، 

 ببناء نظريات ونماذج خاصة لتفسيرها، وانتهاًء بتوضيح ومرورًا
كثيرة  وبرزت اختالفات ،عالقتها بالسلوك اإلنساني بشكل عام

 بين الباحثين إزاء تناولهم لهذا وصلت إلى حد التناقض أحيانًا
 هذه االختالفات، التي مردها إلى نالنظر ع بغضو ، ولكن.المفهوم

 التعارض في تحديد معنى المفاهيم، والمصطلحات النفسية بوجه
عام، واختالف المداخل، والنظريات النفسية، في الثقافة والخلفية 

األحمد، ( الذي يراه الباحثون  األمر المؤكدفإن ،هاالعلمية ألصحاب
 أن الدافعية ذات ارتباط وثيق بسلوك الفرد وأدائه )123، 1996

ألي مطلب أو مهمة، وأن أداء الفرد وقيامه بمهمات محددة مرهون 
 كما أن االرتقاء بسلوك ،إلى حد بعيد بنوعية ودرجة الدافعية لديه

   .والنوعي يعزى إلى موضوع الدافعيةاألفراد على المستويين الكمي 
دافعية ) Hoy & Miskel, 1991, 50(ويعرف هوي ومسكل 

تلك القوى المعقدة والميول، واالتجاهات، وحاالت " العمل بأنها
 المتعلقة بالعمل تالتوتر، واآلليات التي تحرك وتحافظ على السلوكا

فعية إلى وتقسم الدا". باتجاه تحقيق األهداف الشخصية والتنظيمية
وتعبر . الدافعية الداخلية، والدافعية الخارجية: قسمين هما
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الدافعيةالخارجية عن استمرار السلوك للحصول على المكافآت 
  أما الدافعية الداخلية،واألحكام المرضية من اآلخرين بشكل مستمر 

 مع غياب المكافآت، ويقوم ،فإنها تعبر عن استمرار السلوك والنشاط
 ألنه يجد فيه متعة، ومن بين هذه الدوافع الفردية ؛لالفرد بالعم

  . التي تختلف من شخص إلى آخر؛دافعية اإلنجاز
 دافعية اإلنجاز) ,McClelland 1967(ويعرف ماكليالند 

بأنها تكوين افتراضي يحرك الفرد للقيام بمهامه على وجه أفضل مما 
ويورد . أنجز من قبل، وبسرعة وكفاءة، وأقل جهدًا، وأفضل نتيجة

بأنها مدى " تعريفًا لدافعية اإلنجاز )55، 1993توق وعدس، (
استعداد الفرد وميله للسعي في سبيل تحقيق هدف معين، والنجاح 

 دافعية اإلنجاز (David, 1995, 77)ويعرف دافيد ". في تحقيقه 
الرغبة في الوصول إلى إنجاز متميز في قيادة األشياء " بأنها

ويشير ". حراز أعلى المعايير فيهاواألشخاص واألفكار إل
 إلى أن الدافع لإلنجاز هو األداء في ضوء )67، 1995(خليفة

 أنها). Goldenson(وعرفها جولدنسون. مستوى االمتياز والتفوق
حاجة الفرد للتغلب على العقبات، والميل إلى وضع مستويات مرتفعة 

ة مستمرة من األداء والسعي نحو تحقيقها، بمواظبة شديدة ومثابر
  ). 50، 2004زياد، (

 نظرية ),McClelland 281967 , (داقترح ديفيد ماكليالنو
 خاللها أن لدى الفرد ثالث حاجات التي يرى من دافعية اإلنجاز

والحاجة إلى  القوة،الحاجة إلى اإلنجاز، والحاجة إلى : رئيسة هي
 أن) Steers & Porter, 1991, 6(ويرى ستيرز وبورتر . االنتماء

اإلدارة الناجحة هي التي تسعى لحفز موظفيها عن طريق إشباع 
حاجاتهم حسب إلحاح هذه الحاجات، عن طريق النظرة المتكاملة 

لى حاجاته الشاملة في ضوء إللفرد كموظف، ولزيادة هذه القوة 
البيئة اإلدارية المتاحة، والتأكد من رضا هذا الموظف من جميع 

وجود عالقة بين ) McClelland(وقد بين ماكليالند . النواحي
المستوى المرتفع لدافعية اإلنجاز وبعض مظاهر السلوك، مثل 
المبادأة، وتحمل المسؤولية، والمثابرة، ومباشرة األعمال والمهام 

نشواتي، (التي تتحدى القدرات واإلمكانات، وتحقيق األهداف 
2003 ،18( .  

لتي لها دور ولما كان المعلمون من أهم المجموعات المهنية ا
، فقد أصبح التحدي الذي يواجه الباحثين  كبير في بناء المستقبل

التربويين وقيادات المدارس يتمثل بكيفية إثارة دافعية اإلنجاز لدى 
 المعلمين من أجل الحصول على أعلى مستوى من األداء

(Clarendon & Arington, 1999, 240)لقد أشار األدب التربوي  
Greenar, 1998, 23) ( إلى أن دافعية انجاز المعلمين تعد العامل

الحاسم في تحقيق األهداف التربوية، فالمعلم ذو دافعية اإلنجاز 
العالية يدخل المتعة في البرامج التعليمية واألنشطة المدرسية 
المختلفة، ويشعر بالفاعلية الشخصية، ويكثف جهوده من أجل 

 االستراتيجيات اإلبداعية، النجاح، فيركز على إنجاز مهامه باستخدام
لذا أصبح من الضروري البحث عن سبل . من أجل تحقيق األهداف

زيادة دافعية اإلنجاز لدى المعلمين، وقد أجريت عدة بحوث 
ودراسات لمعرفة العوامل التي تؤدي إلى ذلك، وأثبتت تلك 

أن المعلمين ) Tuckman, 1999; Egan, 2001( الدراسات
فآت الداخلية مثل احترام الذات، والمسؤولية، يدفعون بواسطة المكا

والشعور باإلنجاز، والتقدير واالعتراف، والعمل نفسه، والسياسة 
 .اإلدارية، وظروف العمل، واألمن الوظيفي، والحياة الشخصية

ن  أ(Costly & Todd, 1983, 88)وأشارت دراسة كوستي وتود 
 باإلنجاز نفسه من امًا دافعية اإلنجاز العالية أكثر اهتمياألفراد ذو

 وإنما فأة أساسية،أية مكافأة تنتج عن نجاحهم، فهم ال يعدون المكا
 إذ أن األفراد ،الحاجة من خالل النجاح هو األساس يعدون اشباع

 التفكير باألمور المتعلقة باإلنجاز تزداد مستويات أونعندما يبد
 ،لعليا لألداء إذ يؤدي ذلك إلى تركيز الفرد على المستويات ا؛أدائهم

 وقد أشار شابمان . األهداف تلكوتركيز السلوك على تحقيق
)(Chapman, 1998 إلى أن التعامل المهني لمدير المدرسة المبني 

على أساس الثقة واالعتمادية، والبيئة المربحة المتميزة بالرعاية 
واالحترام المهني والشخصي، والتشجيع والتقدير من أهم العوامل 

 ,Umay) من دافعية المعلمين نحو العمل، وأكد يومي التي تزيد
أن الظروف العامة داخل غرفة الصف، وطبيعة مواد  (2004

الدراسة، تؤثر إيجابيًا في إنجاز المعلمين، وتسجل مستويات عالية 
من إنجازاتهم وتحصيل طلبتهم، وكذلك يرى سبير وآخرون 

)Spear, Gould,. & Lee. 2000 (الحرية في أن شعور المعلم ب
 دفع لعوام العمل، واتخاذ القرار، والحصول على الترقيات، تعد

  .للمعلم نحو العمل
ولكـــــون المدرســـــة األردنيـــــة هـــــي الوحـــــدة اإلجرائيـــــة األولـــــى  

ن لهــا توقعــات معينــة يفتــرض أن   إواألساســية فــي النظــام التربــوي؛ فــ  
ــة تدريــسية        ــك مــن خــالل هيئ تحققهــا، وتهيــئ الظــروف لتفعيلهــا، وذل

ة لها حاجاتها ومطالبها، وقيادة تربويـة واعيـة قـادرة علـى تفهـم               مؤهل
طبيعة ومسلمات العـاملين فـي المدرسـة، وقـادرة علـى المزاوجـة بـين                 
توقعات المدرسة وتطلعاتها، وحاجات المعلمين ومطالبهم ومتطلبـات     
أدوارهـــم؛ تمهيـــدًا الندماجيـــة كاملـــة بهـــدف تحقيـــق أهـــداف العمليـــة  

مارسـة مـدير المدرسـة لـسلطته المباشـرة علـى            التعليمية، من خـالل م    
ــق      ــن طريـ ــا، وعـ ــم وتفعيلهـ ــشيط أدوارهـ ــشاركتهم، وتنـ ــين، ومـ المعلمـ

ومـن خـالل هـذا الـدور        . التواصل والتفاعل والتأثر والتـأثير المتبـادل      
لمــدير المدرســة تبــرز أهميــة ســلطة العمــل التــي يمارســها فــي التــأثير 

ديا يـؤثر فـي ممارسـات    في سلوك المعلمين، وتتنوع لتشكل نمطا قيا   
المعلمين الصفية، ومستوى أدائهم، والـذي يـؤثر بـدوره فـي مـستوى              
ــصرفات      ــم، إذ إن التـــ ــة لهـــ ــيم المقدمـــ ــة التعلـــ ــتهم، ونوعيـــ أداء طلبـــ
اإلرتجالية للقادة التربويين في الميدان، والتمييز وعدم اإلنـصاف فـي           

لعمل توزيع الفرص، ووضع العراقيل والعقبات أمام التقدم في صعيد ا         
يشكل تهديدًا كبيـرًا للمعلمـين، ويحـد مـن التفاعـل واإلنـسجام بيـنهم                

 .وبين اإلدارة، كما أنـه يـضعف دافعيـتهم نحـو إتقـان العمـل وتطـويره                
مصـادر العالقة بين   وفي هذا اإلطار تحاول هذه الدراسة الكشف عن         

 كمــــا يراهــــا سلطـــــة مــــديري المــــدارس الثانويــــة العامــــة فــــي األردن 
 لــديهم واخــتالف هــذه العالقــة بــاختالف     افعيــة اإلنجــاز دو المعلمــون

  .النوع االجتماعي والخبرة للمعلمين
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  :الدراسةة ـمشكل
ما العالقة : اآلتيستفهامي تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال اإل

بين مصادر سلطة مديري المدارس الثانوية العامة في األردن وفقًا 
يراها المعلمون، كما ) French & Raven(لتصنيف فرنش ورافن

 اإلنجاز لديهم، وهل تختلف هذه العالقة باختالف ةما درجة دافعيو
  النوع االجتماعي والخبرة للمعلمين؟ 

  :هدف الدراسة وأسئلتها
مــصادر ســلطة   إلــى الكــشف عــن العالقــة بــين      الدراســةهــدفت

 وفقـــًا لتـــصنيف فـــرنش مـــدارس الثانويـــة العامـــة فـــي األردنمـــديري ال
كمــا يراهــا المعلمــون ودرجــة دافعيــة   ) French & Raven(ورافــن
 وهل تختلـف هـذه العالقـة بـاختالف النـوع االجتمـاعي               لديهم، اإلنجاز

، سـعت الدراسـة   الدراسـة الـرئيس    ولتحقيـق هـدف      .والخبرة للمعلمين 
  :األسئلة اآلتية لإلجابة عن

 المدارس الثانوية العامة في األردن  درجة ممارسة مديريما .1
 & French) (قًا لتصنيف فرنش ورافن لمصادر السلطة وف

Raven ؟كما يراها المعلمون 
ما درجة دافعية اإلنجاز لدى المعلمين في المدارس الثانوية  .2

 العامة في األردن؟
هل تختلف درجة ممارسة المديرين لمصادر سلطتهم باختالف  .3

 جتماعي والخبرة للمعلمين؟النوع اإل
علمين باختالف النوع هل تختلف درجة دافعية اإلنجاز لدى الم .4

 جتماعي والخبرة للمعلميناإل
 ≤ α(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .5

بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة  )0.05
 لمصادر سلطتهم ودرجة دافعية اإلنجاز لمعلمي مدارسهم؟

   :الدراسةة ـهميأ
ديد مصادر سلطة تحن أهمية هذه الدراسة تتضح من خالل إ
المدرسة، التي تعد أساسية في تحديد نمط العالقة القائمة  مدير

متثال لالبين المدير والمعلم، ومعرفة األسباب التي تدفع المعلمين 
 وأثر هذا االمتثال أو عدمه ،لرغبات المدير وتوجيهاته أو العكس

جاز  اإلنةوالكشف عن درجة ودافعي. على أداء المعلم ونوعية التعليم
لدى المعلمين، ودورها الفاعل في استثارة جهودهم، وتوجيهها 

 بزيادة فاعليتهم وإنجازاتهم إلعمالهم االوجهة السليمة، وعالقته
ويؤمل أن يفيد . بشكل عام، وفي العملية التعليمية بشكل خاص

مديرو المدارس الثانوية العامة والمسؤولون في وزارة التربية 
 اإلنجاز لدى ة الدراسة في معرفة درجة دافعيوالتعليم من نتائج هذه

المعلمين، للبحث عن سبل زيادتها، واالستفادة من ذلك في حالة 
  .كونها مرتفعة

  :جرائيًاإ اتـمصطلحتعريف ال
  :فيما يأتي تعريف لمصطلحات الدراسة الرئيسة

قـدرة مـدير المدرسـة فـي التـأثير فـي سـلوك المعلـم          :الـسلطــة 
ــة فــي     للحــصول علــى االســتجاب   ــر الروتيني ــة وغي ة فــي األمــور الروتيني

ــم،      ــافي للمعلـ ــادرة والجهـــد اإلضـ ــوي، التـــي تتطلـــب المبـ العمـــل التربـ

  فـرنش ورافـن    وفقًا لتصنيف  ة، الخمس  السلطة  أحد مصادر  مستخدمًا
(French & Raven, 1960)سلطة المكافأة، وسـلطة اإلكـراه   :  وهي

ــرة، وســـ   ــلطة الخبـ ــانون، وسـ ــلطة القـ ــار، وسـ ــة، أو اإلجبـ لطة المرجعيـ
ويعبر عنها من خالل الدرجـة علـى مقيـاس سـلطة المـدير المـستخدم                

  .في هذه الدراسة
والمثابرة  ،رغبة المعلم في األداء الجيد: ازـة اإلنجـدافعي

للقيام بواجباته بدقة ونظام، واستقاللية، والعمل على تخطي العقبات 
 العملية ه وأهدافلتحقيق أهدافالتي تواجهه، والتغلب عليها، 

، ويعبر عنها من خالل الدرجة على مقياس دافعية اإلنجاز التعليمية
  .المستخدم في هذه الدراسة

  : ومحدداتهاالدراسةحـدود 
 :تنحصر حدود هذه الدراسة ومحدداتها باآلتي

 هذه الدراسة على معلمي المدارس الثانوية العامة في اقتصرت .1
  .األردن

العمل وفقًا لتصنيف تتحدد هذه الدراسة بمصادر سلطة  .2
 ).French & Raven(فرنش ورافن 

 فيه وهو أجريتتحدد هذه الدراسة بالسياق الزمني الذي ت .3
 .م2004/2005العام الدراسي 
  :الدراسات السابقة

ابقة التي تناولت متغيري فيما يأتي عرض للدراسات الس
  .مصادر السلطة، ودافعية اإلنجاز :الدراسة

بعنوان العالقة بين مصادر سلطة ) 2003( النوباني دراسة
القادة التربويين واتجاهاتهم نحو التغيير التنظيمي والتزامهم 

هدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين مصادر . التنظيمي في األردن
قوة القادة التربويين واتجاهاتهم نحو التغيير التنظيمي والتزامهم 

قائدًا ) 447(وتكونت عينة الدراسة من . التنظيمي في األردن
أظهرت نتائجها أن مصادر قوة القادة التربويين في األردن و. تربويًا

إدارة و ،اإلقناع: وفقًا لدرجة ممارستها تتمثل بما يأتي مرتبة تنازليًا
المعلومات والشرعية، و ،المرجعيةو ،الخبرةو ،الثوابيةو ،الصراع

د فروق  كما أظهرت النتائج وجو،القسريةووالمكانة االجتماعية، 
ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لمستوى ممارسة 

  .لخبرة اإلداريةلالقادة التربويين لمصادر قوتهم تعزى 
 Johnson & Short, 1998دراسة جونسون وشورت 

بعنوان عالقات قوة المديرين مع تفويض المعلمين والصراع مع 
ديرين مع تفويض هدفت الدراسة إلى اختبار عالقات قوة الم. الذات

وتكونت عينة الدراسة من . المعلمين، ومقدارالصراع مع الذات
وأشارت نتائجها إلى أن . معلمًا في مدارس الجنوب األمريكي) 250(

ترتبط بشكل ) الخبرة والمرجعية(قواعد القوة الشخصية للمدير 
قوي مع مستويات متدنية من الصراع، وإحساس المعلم بالتفويض، 

مع إذعان المعلم، وكانت ) القسر والمكافأة(قوة المنصب قواعد  وأن
العالقة سلبية بين قوة القسر والتفويض، كما أظهرت الدراسة عدم 
وجود فروق ذات داللة بين المتغيرات الديمغرافية ومتغيرات 

  . الدراسة المستقلة والتابعة
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دراك إ بعنوان (Thompson, 2000) تومبسون دراسة
س في األقسام الجامعية لمصادر قوة القائد أعضاء هيئة التدري

والممارسة من قبل رئيس القسم باستخدام أسس فرنش ورافن 
هدفت . الخمس في الوسط الغربي من الواليات المتحدة األمريكية

الدرسة إلى قياس إدراك أعضاء هيئة التدريس في األقسام الجامعية 
عضو هيئة ) 326(وتكونت عينة الدراسة من. لمصادر قوة القائد

 أن أعضاء هيئة إلىأشارت نتائجها و. رئيس قسم) 41(تدريس و
 وقوة المرجع بشكل ،التدريس يرون أن رئيسهم يمتلك قوة الشرعية

 ويرى األعضاء أن ، وقوة الخبرة، وقوة القسر،أكبر من قوة المكافأة
 وأن سلطة المرجع تستخدم ،السلطة الشرعية تستخدم بشكل متكرر

 أما رؤساء األقسام فيرون أنهم ،مهام رئيس القسماز إلنجأحيانا 
   .يستخدمون قوة الخبرة بشكل أكبر من مصادر القوة األخرى

ــدومي   ــة القــ ــسمات   )2000(دراســ ــين الــ ــة بــ ــوان العالقــ  بعنــ
الشخـــصية لمـــديري المـــدارس الثانويـــة العامـــة فـــي األردن ومـــستوى  

ــين  ــة المعلمـ ــة    . دافعيـ ــن العالقـ ــشف عـ ــى الكـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ ــين هـ  بـ
ــي األردن       ــة فـ ــة العامـ ــدارس الثانويـ ــديري المـ ــصية لمـ ــسمات الشخـ الـ

مــديرًا ) 85(وتكونــت عينــة الدراســة مــن. ومــستوى دافعيــة المعلمــين
ــًا) 342(و ــن وجـــود أثـــر دال إحـــصائيًا      . معلمـ وأســـفرت نتائجهـــا عـ

للخبرة التعليمية ومـستوى الدافعيـة لـدى المعلمـين، بمعنـى أنـه كلمـا             
ة أطــول كــان المعلمــون ذوي دافعيــة عاليــة فــي   كانــت الخبــرة التعليميــ 

  . العمل
 بعنـوان العالقـة بـين األنمـاط القياديـة           )2003(دراسة عياصرة 

ــة      ــستوى دافعيــ ــي األردن ومــ ــة فــ ــة العامــ ــدارس الثانويــ ــديري المــ لمــ
هــدفت الدراســة إلــى معرفــة العالقــة بــين األنمــاط القياديــة    . المعلمــين

ــي األ    ــة فــ ــة العامــ ــدارس الثانويــ ــديري المــ ــة  لمــ ــستوى دافعيــ ردن ومــ
وبينـت نتائجهـا   . معلمـاً ) 1141(وتكونت عينة الدراسة من   . المعلمين

  .أن مستوى دافعية المعلمين كان متوسطًا
  :الدراسات األجنبية

ــالمير   ــة كـ ــنمط   (Callmeier, 1992)دراسـ ــر الـ ــوان أثـ  بعنـ
. القيــادي لمــدير المدرســة علــى دافعيــة المعلمــين فــي واليــة الينــوي     

 إلـى اختبـار أثـر الـنمط القيـادي لمـدير المدرسـة علـى                 هدفت الدراسة 
) 8(معلمـــًا و) 88(وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن   . دافعيـــة المعلمـــين 

 الفرديـــة، والمـــشاركة فـــي ةوأظهـــرت نتائجهـــا أن المـــسؤولي. مـــديرين
اتخـــاذ القـــرار، وبنـــاء الـــسياسات، تـــؤدي إلـــى دافعيـــة عاليـــة لـــدى          

ه، كما أظهـرت النتـائج أن        من نظرة المعلم إلى ذات     نالمعلمين، وتحس 
 مــستوى االمعلمــين الــذين يعملــون فــي ظــل قيــادة ديمقراطيــة ســجلو 

  . عاليًا من الدافعية عن الذين يعملون في ظل قيادة دكتاتورية
بعنوان العوامـل التـي    )Anderson, 2002 (ندراسة اندرسو

تــساعد المعلمــين علــى البقــاء فــي مهنــة التعلــيم وتزيــد مــن دافعيــتهم   
هدفت الدراسة إلى الكشف عـن درجـة دافعيـة المعلمـين،            . عملنحو ال 

وتكونـت  . وبيان العوامـل التـي تـساعدهم فـي البقـاء فـي مهنـة التعلـيم                
وأظهـرت  . معلمًا من مـدارس واليـة كارولينـا       ) 394(عينة الدراسة من  

النتــائج أن دافعيــة المعلمــين كانــت متوســطة، وأن هنــاك عوامــل تزيــد  

:  وتــساعدهم علــى البقــاء فــي المهنــة وهــيمــن دافعيــتهم نحــو العمــل،
دعــم المـــديرين للمعلمـــين، وتعـــاون الطلبــة، والبيئـــة اآلمنـــة النظيفـــة،   

  . والراتب العالي، والصفوف المنظمة
بعنـوان مقارنـة بـين     Diamantes, 2004)( دراسـة ديـامنتس  

ــراه         ــين مــا ي ــة المعلمــين وب ــه المــديرين مــن معــززات لدافعي مــا يتوقع
لى الكـشف   إهدفت الدراسة   .  لدافعيتهم في التدريس   المعلمون محفزاً 

عـن درجــة دافعيــة المعلمــين وعمــل مقارنـة بــين مــا يتوقعــه المــديرون   
ــة المعلمــين      ــززات لدافعي ــراه المعلمــون مــن مع ــا ي ــة  . وم ــت عين وتكون

. معلمـًا مـن مـدارس واليـة تكـساس         ) 85(مديرين و ) 5(الدراسة من   
كمـــا بينـــت انـــت متوســـطة، دافعيـــة المعلمـــين كتبـــين مـــن نتائجهـــا أن 

:  للمعلمـــين يـــتلخص فـــي   محفـــزًايرونالنتـــائج أن مـــا يعتقـــده المـــد   
 بينمــا اعتقــد ،يتبعــه األمــان الــوظيفيوالتقــدير الكلــي للعمــل المنجــز، 

المعلمـــون أن الرواتـــب الجيـــدة، وظـــروف العمـــل الجيـــدة هـــي أعلـــى   
  .المحفزات التي تزيد من دافعية المعلم

  :وقع الدراسة الحالية منهاملخص الدراسات السابقة وم
عنــد الــتمعن فــي أهــداف الدراســات الــسابقة العربيــة واألجنبيــة     
التي تناولت مـصادر الـسلطة نجـد أنهـا تناولـت مـصادر سـلطة القائـد                  
وعالقتهــا بــالتغيير التنظيمــي واإللتــزام التنظيمــي، وعمليــة التفــويض،   

وس لهـذه   والصراع مع الذات واإلذعان، وكيفية إدراك الـرئيس والمـرؤ         
وقــد أظهــرت نتــائج تلــك    .الــسلطة ودرجــة اســتخدام كــل مــصدرمنها  

الدراسات أن لمصادر سـلطة القائـد عالقـة مباشـرة وتـأثير فـي جميـع                 
كما أن الدراسات التـي تناولـت موضـوع         . المتغيرات التي درست معها   

الدافعيـــة لـــم تركـــز بـــشكل خـــاص علـــى دافعيـــة اإلنجـــاز، بـــل تناولـــت  
معرفة مستواها وأثر األنمـاط القياديـة للمـديرين     الدافعية بشكل عام ب   

فــي ذلــك المــستوى، والكــشف عــن العوامــل التــي يعتقــد أنهــا تزيــد          
وتختلف هذه الدراسة عن سـابقاتها  . الدافعية نحو العمل وتعزز منها    

بأنها تناولت العالقة بين مـصادر سـلطة المـدير وفقـًا لتـصنيف فـرنش             
معلمـــين، لمعرفـــة درجـــة دافعيـــة ورافـــن وعالقتهـــا بدافعيـــة اإلنجـــاز لل

اإلنجاز لديهم والسبب الذي يقف وراء اضطرابها، لعـل الـسبب عائـد             
ــابع مــن مــصدر الــسلطة الــذي يمارســه، كــون         ــى ســلوك المــدير الن إل
دافعيــة إنجــاز المعلــم ذات أهميــة بالغــة فــي تحقيــق أهــداف العمليــة         

 إذ لـــم تعثـــر. التعليميـــة وتـــؤثر فـــي نوعيـــة مخرجاتهـــا بـــشكل واضـــح
الباحثــة علــى أي دراســة ربطــت بــين هــذين المتغيــرين علــى مــستوى      

  .العمل التربوي في الميدان
  : وعينتهامجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة، التي استخدم فيها المـنهج الوصـفي، مـن        
ــع  ــي جميـ ــي األردن  معلمـ ــة فـ ــة العامـ ــدارس الثانويـ ــصل  المـ ــالل الفـ  خـ

ــي    ــام الدراســ ــاني للعــ ــي الثــ ــددهم   م2004/2005الدراســ ــالغ عــ والبــ
مديريـة تربيـة وتعلـيم      ) 34( ومعلمـة يتوزعـون فـي         معلماً )12897(

مديريـة تربيـة وتعلـيم، إقلـيم        ) 12(إقلـيم الـشمال     (في األقاليم الثالث  
مديريــة تربيــة ) 9(مديريــة تربيــة وتعلــيم، إقلــيم الجنــوب) 13(الوسـط 
هــا امــا عينــة الدراســة فإن ). 2005وزارة التربيــة والتعلــيم، ) (وتعلــيم

%) 5(معلمـًا ومعلمــة يمثلــون مـا نــسبته حــوالي   ) 650(تكونـت مــن  
ــة الطبقيـــة العـــشوائية، وفـــق     ــع الدراســـة، اختيـــروا بالطريقـ مـــن مجتمـ
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أختيــرت خمــس مــديريات تربيــة مــن كــل إقلــيم مــن : اإلجــراءات اآلتيــة
ــة العـــــشوائية  ــة بالطريقـــ ــاليم الممثلـــ ــة( األقـــ ــغ عـــــدد )بالقرعـــ ، إذ بلـــ

ــارة  ــة)15(المـــديريات المختـ ــة تربيـ ــم تحديـــد المـــدارس  .  مديريـ وتـ
) 522(الثانوية العامة التابعة للمديريات عينة الدراسـة، فبلـغ عـددها            

ثانوية وفقًا إلحصائيات وزارة التربيـة والتعلـيم، وتـم أخـذ مـا             مدرسة
ــارة    %) 25(نــسبته ــغ عــدد المــدارس المخت ــا فبل مدرســة ) 130(منه

مدرســـة ) 50(مال، ومدرســـة تابعـــة إلقلـــيم الـــش) 50(ثانويـــة، منهـــا 
تحتــوي  مدرســة تابعــة إلقلــيم الجنــوب،) 30(تابعــة إلقلــيم الوســط، و

معلمــــًا ومعلمــــة، تــــم تحديــــدها بطريقــــة األرقــــام  ) 6386(جميعهــــا 
العشوائية، بعد تقسيمها عن طريق الحـصص، روعـي فـي ذلـك العـدد               
الكلي للمدارس في كل مديرية، بحيث تكـون نـسب األفـراد فـي العينـة                

سب وجودهـــا فـــي مجتمـــع الدراســـة مـــن حيـــث اإلقلـــيم       مـــساوية لنـــ 
خمسة معلمين  ) 5(والمديرية والمدرسة والنوع اإلجتماعي، وأختير      

ــة        ــين عينـ ــدد المعلمـ ــغ عـ ــشوائية، فبلـ ــة العـ ــة بالطريقـ ــل مدرسـ ــن كـ مـ
تـوزع أفـراد    ): 1(و يوضح الجدول    . معلمًا ومعلمة ) 650(الدراسة  

  .رسة والنوع اإلجتماعيعينة الدراسة وفق اإلقليم والمديرية والمد
   توزع أفراد عينة الدراسة وفق اإلقليم والمديرية والمدرسة والنوع اإلجتماعي):1(جدول

  المعلمون  المديرون  ممديرية التربية والتعلي  اإلقليم
  مجموع  معلمة  معلم  مجموع  إناث  ذكور  

  70  35  35  14  7  7  إربد األولى
  70  35  35  14  7  7  محافظة جرش

  60  30  30  12  6  6  محافظة عجلون
ـال  30  15  15  6  3  3  قصبة المفرق

شمـ
 ال

ليم
 إقـ

  20  10  10  4  2  2  )ش(لواء األغوار 
  250  125  125  50  25  25    المجموع

  60  30  30  12  6  6  عمان الثانية
  70  35  35  14  7  7  قصبة السلط
  30  15  15  6  3  3  قصبة مادبا

ــط  60  30  30  12  6  6  قصبة الزرقاء
وس

 ال
ليم

 إقـ

  30  15  15  6  3  3  عين الباشا
  250  125  125  50  25  25    المجموع

  50  25  25  10  5  5  قصبة الكرك
  50  25  25  10  5  5  محافظة الطفيلة

  20  10  10  4  2  2  قصبة معان
وب  20  10  10  4  2  2  محافظة العقبة

جــن
 ال

ليم
 إقـ

  10  5  5  2  1  1  لواء الشوبك
  150  75  75  30  15  15    المجموع

  650  225  225  130  65  65  15  المجموع الكلي

، إال أنـه تـم اسـتبعاد ثـالث اسـتبانات، اسـتبانة       %100، وكانـت نـسبة اإلعـادة    )من المعلمـين (استبانة على أفراد عينة الدراسة   ) 650(وزعت  
  .توزع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها) 2(و يبين الجدول. لعدم اكتمال المعلومات فيها واحدة من المعلمين، واستبانتين من المعلمات،

   توزع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات النوع االجتماعي، والخبرة التعليمية):2(جدول
 النسبة العدد الفئة المتغير

%50 324 معلم  
%50 323 معلمة  

 النوع االجتماعي

%100 647 المجموع  
 المجموع معلمة معلم المجموع معلمة معلم 

سنوات5اقل من   104 89 193 16%  14%  30%  

سنوات) 10-6(من  70 93 163 11%  14%  25%  
%23 291 141 150  سنة11أكثر من   22%  45%  

 
 الخبرة التعليمية

%50 647 323 324 المجموع  50%  100%  
  

ولغايات جمع البيانات، فقد تم استخدام استبانة  : الدراسةاةأد
  : تكونت من ثالثة أقسام

   .البيانات الشخصية: للقسم األوا
 اشتمل .استبانة مصادر سلطة المديرين: والقسم الثاني

هذا القسم على استبانة لمعرفة مدى ممارسة مديري المدارس 

الثانوية العامة في األردن لمصادر السلطة وفقًا لتصنيف فرنش 
فقرة توزعت على خمسة ) 29(، ضمت)French & Raven(ورافن

طة المكافأة، وسلطة اإلكراه أو اإلجبار، وسلطة مجاالت هي سل
وقد اعتمد لذلك  .القانون، وسلطة المرجعية، وسلطة الخبرة

وتمت ترجمة المقياس . Rahim & Magner, 1996)(مقياس
إذ أجريت دراسة  .وتعديل بعض فقراته لتالئم أغراض الدراسة
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 لتقييم صدق البناء (Rahim & Magner, 1996)رحيم وماجنر 
لمقاييس الخمسة الفرعية في قائمة رحيم الخاصة بقوة القائد، ل

باستخدام التحليل العاملي التحققي للمعلومات التي جمعت من 
العينات الثالث المأخوذة من المؤسسات في الواليات المتحدة 
األمريكية، وكوريا الجنوبية وبنغالدش، للتحقق فيما إذا كانت جوانب 

ثقافات القومية الثالث الممثلة في عينة قوة القائد تختلف بين ال
أن النظريات عانت بشكل حاد  (Miner, 1988) الدراسة، فرؤية مينر

من فشل المقاييس، وأن هذا الفشل ترافق مع استخدام أداة قياس 
 & ,Smith 1966(أحادية صممها سميث وباشمان وسلنجر 

Bachman& Slazenger  .( 1968,وستيودنت) Student .( إذ
تطلب هذه األدوات من المشارك أن يرتب أسس قوة القائد حسب ت

وقد تكون األساليب العزوية . أهميتها كأسباب لإلذعان لرغبات العمل
حساسة لالستجابة المتسرعة المستندة إلى الرغبة االجتماعية، 

 Yukl( والمقاييس التي أوجدها نظام النقاط والتي تشوش النتائج
& Falbe, 1991( ضعف أخرى في نظرية قوة القائد أنها ، ونقطة

طورت استنادًا ألسس حصرية في الواليات المتحدة األمريكية، وقد 
تم تصميم قائمة رحيم بعد التغلب على هذه اإلخفاقات في 

ولقد تم تصميم  (Rahim & Magner, 1996). المقاييـس السابقة
على أساس التغذية ) Rahim & Magner(قائمة رحيم وماجنر 

، والعملية التكرارية تراجعة المتكررة من المشاركين في المؤسساال
للتحليل العاملي االستقصائي لمجموعات متعددة من الفقرات، وقد 

 األدوات المنشودة حول أسس قوة ةتم تكريس اهتمام كبير لدراس
 الذين MBA, BBAالقائد، وتم إكمال األداة األولية بواسطة طلبة 

وبعد أن أكمل هؤالء . طالبًا) 117(ددهم هم على رأس عملهم، وع
بناء األداة بادر رحيم إلى نقاش الفقرات، ثم تلقى نقدًا لألداة من 
قبل أساتذة اإلدارة وعلم النفس، وقام باستبدال الفقرات التي تم 
اإلشارة إليها من قبل أساتذة اإلدارة وعلم النفس أنها غامضة أو 

العينة وتطبيقات األداة في سبع صعبة، وتم تحليل البيانات من هذه 
عينات أخرى باستخدام التحليل العاملي االستقصائي، وتم اعتبار 

 فقرة وإدراجها في األداة، ثم تم اختيار الفقرات النهائية على 126
 476 فقرة من العينة الوطنية لـ35أساس التحليل العاملي لمعدالت 

 & Rahim(وقد أشارت دراسة رحيم وماجنر. مديرًا وموظفًا
Magner ( إلى أن قائمة رحيم مناسبة لألبحاث المتعلقة بدراسة قوة

لذلك تمت اإلستفادة من الفقرات . القائد في الثقافات المختلفة
الواردة في هذا المقياس، بعد ترجمته، وإجراء التعديالت على 
الصياغة اللغوية للفقرات، واستبدال ثالث فقرات بفقرات جديدة، 

ة لصالحيات مدير المدرسة األردنية، واستبدال كلمة لتكون مناسب
وقد تكونت أداة قياس  رئيسي بكلمة مديري ليجيب عليها المعلم،

: فقرة موزعة كاآلتي) 29(مصادر سلطة المديرين الحالية من 
، )26، 21، 16، 11، 6، 1:(سلطة المكافأة، ولها ست فقرات هي

، )22، 17، 12، 7، 2: (سلطة اإلكراه، ولها خمس فقرات هيو
، 23، 18، 13، 8، 3: (وسلطة الشرعية، ولها ست فقرات هي

، 24، 19، 14، 9، 4:(، وسلطة الخبرة، ولها ست فقرات هي)27

، 20، 15، 10 ، 5:(سلطة المرجعية ولها ست فقرات هي و، )28
25 ،29 .(   

 تم بناء :استبانة دافعية اإلنجاز للمعلمين: والقسم الثالث
 اإلنجاز للمعلمين اعتمادًا على مقياس األزرق مقياس دافعية

، إذ صمم هذا المقياس في ضوء المواقف التعليمية العامة )2000(
التي يقوم بها المعلم أو المتوقعة منه، بعد القيام بدراسة وتحليل 
عدد من المقاييس ورزم اإلختبارات العربية واألجنبية المتاحة في 

 والذي أعده ,Weiner) 1970(رفين مقياس: دافعية اإلنجاز وهي
واستخبار . لالستخدام العربي رشاد عبد العزيز موسى

لدافع اإلنجاز وأعده لالستخدام العربي ) Hermans,1970(هرمانس
 ومقياس إيزنك وويلسون) 1987(أبو ناهية وموسى

)1975Eysenk&Wilson,  (ومقياس سميث ) (Smith, 1973 
للمعرفة والفهم إعداد ومقياس الدافع . لدافعية اإلنجاز

ومقياس دافعية اإلنجاز إعداد سبع ). 1990(الكناني
إذ استفاد مصمم المقياس من هذه المقاييس في ) 1993(النابلسي

فقرة نصفها ) 32(ويتكون هذا المقياس من. إجراءات تصميم األبعاد
سلبي والنصف اآلخر إيجابي، تقيس خمسة أبعاد أساسية في دافعية 

الطموح، والمثابرة، واألداء، وإدراك : المعلم وهياإلنجاز لدى 
أهمية الزمن، والتنافس، وجدت الباحثة أنها تعبر عن األداء الحقيقي 
للمواقف التعليمية التي يتفاعل معها المعلم، وتؤثر في أدائه داخل 
محيط المدرسة، كما أن فقرات هذا المقياس أجريت لها عمليتي 

المقياس، إذ أشار إلى أن هذا الصدق والثبات من قبل مصمم 
المقياس يتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات ويصلح لقياس ما 
أعد من أجله، وهذا ما دعا الباحثان إلى اعتماده لغرض هذه 

وقد وزعت فقرات هذا المقياس على األبعاد الخمسة على  .الدراسة
، 21، 16، 11، 6، 1:( الطموح، وله ست فقرات هي: النحو اآلتي

 27، 22، 17، 12، 7، 2: (، والمثابرة، وله ست فقرات هي)26
، )29، 24،28 ،19،23، 8، 3: (، واألداء، وله سبع فقرات هي)

،  )18،31 ، 14، 13، 9، 4: (وإدراك الزمن، وله ست فقرات هي
 ).32، 30، 25، 20، 15، 10، 5:(والتنافس، وله سبع فقرات هي

ين بسلم تدريجي مكون من وتوزعت اإلجابات على فقرات المقياس
، وتنطبق إلى حد )3(تنطبق، وأعطيت العالمة : ثالثة مستويات هي

، كما تم )1(وال تنطبق، وأعطيت العالمة ) 2(ما، وأعطيت العالمة 
-1(من) 1(المنخفضة : الفئة األولى: تقسيم الفئات على النحو اآلتي

من ) 2(المتوسطة : ، والفئة الثانية%)33.5( أي بنسبة 1.66)
من ) 3(المرتفعة : ، والفئة الثالثة%)33( أي بنسبة) 1.67-2.33(

  %).33.5(أي بنسبة ) 3-(2.34
  :صدق المقياسين

للتأكد من دقة الترجمة والسالمة اللغوية لفقرات استبانة 
مصادر السلطة، فقد تم عرضها على عدد من المترجمين 

، واستبانة المتخصين، وتم التحقق من صدق استبانة مصادرالسلطة
دافعية اإلنجاز بطريقة صدق المحتوى، إذ عرضت األداة التي تحوي 

محكمًا من ذوي اإلختصاص في مختلف ) 20(االستبانتين على 
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ومن ثم فرغت . إلبداء مالحظاتهم وآرائهم. الجامعات األردنية
) 16(استبانة التحكيم، وأخذت الفقرة التي حصلت على إجماع

فأعلى، مع األخذ بعين %) 80(نسبة محكمًا كحد أدنى، أي ب
اإلعتبار التعديالت والمالحظات التي وردت من المحكمين، وأهمها 
تجنب العبارات السلبية وتحويلها إلى عبارات إيجابية، وتعديل 

وبذلك . الصياغة اللغوية لبعض الفقرات لتجنب الغموض واإلبهام
حمل فقرات تعود لمقياس مصادر السلطة ت) 4(فقد تم تحويل
موزعة على مجاالته، وتم ) 29(،)28(،)26(،)22(األرقام التالية

فقرة تعود لمقياس األزرق تحمل األرقام ) 16(تحويل
)4(،)6(،)8(،)11(،)14(،)16(،)18(،)20(،)21(،)22(،)25(، 
موزعة على مجاالته، من عبارات ) 32(،)30(،)29(،)28(،)26(

ياسين، استخدمت طريقة وللتأكد من ثبات المق و.سلبية إلى إيجابية
، ووزعت االستبانة على )test-re test(االختبار وإعادة االختبار 

معلمًا، وإعطاء رقم سري لكل معلم ) 30(عينة أولية مكونة من 
وقد طبق االختبار مرة . لضمان إجابته في المرة الثانية على األداة

 الثبات ثانية على العينة نفسها بعد مرور أسبوعين، واستخرج معامل
للمقياسين باستخدام معامل ارتباط بيرسون، إذ بلغ معامل استقرار 

، )0.81(سلطة المكافأة : مجاالت مقياس مصادر السلطة كاآلتي
 سلطةالخبرة، )0.86( سلطة القانون، )0.84(سلطةاالكراة 

 ).0.87(والكلي للمقياس ) 0.82(سلطة المرجعية، )0.83(
 ،)0.80(الطموح:  كاآلتيوألبعاد مقياس دافعية اإلنجاز

 )0.85(الزمن إدراك ،)0.87(، األداء)0.81(المثابرة
  ).0.88( والكلي للمقياس )0.84(سالتناف

 :إجراءات الدراسة
بعد أن تم إعداد أداة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباتها، 
واعتماد االستبانة بصورتها النهائية، تم تحديد المديريات التي 

مديرية تربية موزعة على ) 34( الدراسة وعددهاتكون منها مجتمع
مديرية تربية، واقليم ) 12(اقليم الشمال: أقاليم األردن الثالثة

مديريات تربية ) 9(مديرية تربية، واقليم الجنوب) 13(الوسط
وتعليم، ثم تحديد عدد المعلمين في تلك المديريات والبالغ 

ارة التربية معلمًا ومعلمة حسب احصائيات وز) 12798(عددهم
وتحديد عينة الدراسة، . 2004/2005والتعليم للعام الدراسي 

مديريات تربية من كل اقليم من األقاليم الثالثة، ثم ) 5(باختيار
) 522(تحديد المدارس الثانوية في تلك المديريات، والبالغ عددها 

معلما ومعلمة، تم اختيار ما ) 6368(مدرسة ثانوية تحتوي على
) 130(من تلك المدارس فبلغ عدد المداس المختارة%) 25(نسبته

مدرسة ثانوية، تم اختيار خمسة معلمين من كل مدرسة بالطريقة 
العشوائية، فبلغ عدد المعلمين عينة الدراسة الذين أجابوا على أداة 

ثم تم الحصول على كتاب تسهيل . معلمًا ومعلمة) 650(الدراسة 
 التي بدورها قامت بمخاطبة المهمة من وزارة التربية والتعليم،

مديريات التربية، ومدارسها عينة الدراسة، ثم تم توزيع االستبانة 

معلمًا ومعلمة، وجمعها، ) 650(على عينة الدراسة البالغ عددها 
وذلك بجهد شخصي، ومساعدة بعض الزمالء مديري ومعلمي 
المدارس في المديريات المختلفة، وقد بلغ عدد االستبانات التي 

من % 99.5استبانة، أي ما نسبته ) 647(ضعت للتحليل خ
االستبانات الموزعة، وقد تم تفريغ اإلجابات وإدخال البيانات إلى 

  .الحاسب اآللي وتحليل النتائج وفقًا ألسئلة الدراسة
  : لنتائج الدراسة وفقًا ألسئلتهاتاليًا عرض :ةنتائــج الدراســـــ

جة ممارسة مديري المدارس ما در :نتائج السؤال األول: أوًال
الثانوية العامة في األردن لمصادر السلطة وفقًا لتصنيف 

  ؟كما يراها المعلمون )French & Raven (فرنش ورافن
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 

 أفراد عينة الدراسة على  استجاباتواالنحرافات المعيارية لدرجات
س مصادر سلطة المديرين، وقد رتبت كل فقرة من فقرات مقيا

ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
مجاالت المقياس  أفراد عينة الدراسة على  استجاباتلدرجات

، )4(، و)3(والجدوالن . الخمسة، وعلى كل فقرة من فقراته
  .يوضحان ذلك

 المعيارية لدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات ):3(جدول 
  مقياس مصادر سلطةمجاالت أفراد عينة الدراسة علىاستجابات
  مرتبة تنازلياًًالمديرين 
رقم 
 المجال

المتوسط   المجال
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 المستوى  الرتبة

  مرتفع  1  0.35  2.46  سلطة القانون  3
 مرتفع  2  0.44  2.43  سلطة الخبرة  5
 مرتفع  3  0.48  2.39  المرجعيةسلطة  4
 متوسط  4  0.42  2.32  سلطة اإلكراه  2
 متوسط  5  0.45  2.18  سلطة المكافأة  1

جاءت في المرتبـة األولـى،      أن سلطة القانون    ) 3(يبين الجدول   
يليها سـلطة الخبـرة   و .وهي درجة مرتفعة ) 2.46(وبمتوسط حسابي   

 مرتفعــة،وهــي درجــة  ) 2.43(بمتوســط حــسابي  فــي المرتبــة الثانيــة،  
) 2.39(بمتوسط حـسابي    في المرتبة الثالثة،     ها سلطة المرجعية  وتلي

 بمتوســط  فــي المرتبــة الرابعــة،ثــم ســلطة اإلكــراه، وهــي درجــة مرتفعــة
في المرتبـة   ثم سلطة المكافأة    . وهي درجة متوسطة  ) 2.32(حسابي  

  .وهي درجة متوسطة) 2.18(بمتوسط حسابي الخامسة واألخيرة، 
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 أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس مصادر سلطة المديرين  استجاباتت الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المتوسطا):4(جدول 
  مرتبة تنازليًا

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  المستوى

  1  مرتفع  0.70  2.71  .يستطيع مديري اتخاذ إجراءات عقابية بحقي إذا أصبح تأخري عن العمل عادة يومية  12
  2  مرتفع  0.52  2.69  يستطيع مديري توفير فرص التطوير للمعلمين  21
  3 مرتفع  0.52  2.68  . في العملأقوم بتنفيذ تعليمات مديري ألنه رئيسي ومسؤول عني  23
  4 مرتفع  0.51  2.67  .ع مني تنفيذ تعليماتهيحق لمديري أن يتوق  8

  5 مرتفع  0.54  2.65  من المبرر أن يتوقع مديري تعاوني في األمور المتعلقة بالعمل  27
  6  مرتفع  0.57  2.64  .يستطيع مديري اتخاذ إجراءات ضبطية بحقي بسبب عصياني  2
  7  مرتفع  0.57  2.63  .مديري ذو شخصية محببة ومؤثرة  5
  8  مرتفع  0.57  2.59  لمعرفة في حل المشكالت الفنية والتقنية في العمللدى مديري ا  9

  9  مرتفع  0.64  2.57  .إذا بذلت جهدًا أضافيًا فان مديري يأخذ ذلك بعين االعتبار في تقييمي السنوي  11
  10  مرتفع  0.60  2.45  .لدى مديري خبرة معرفية متنوعة الزمة ألداء العمل  19
  11  مرتفع  0.62  2.51  . مديرياستمتع في التعامل مع  25
  12  مرتفع  0.62  2.47  .أقوم بما يقترحه علي مديري المتالكه خبرة مهنية عالية  24
  13  مرتفع  0.68  2.46  .أعجب بمديري ألنه يعامل الجميع بعدالة  10
  14  مرتفع  0.66  2.45  .لدى مديري تدريب عملي متخصص في مجال عمله  14
  15 مرتفع  0.61  2.44  .هيري التزام المعلمين بدعم قراراتيتطلب الموقع الوظيفي لمد  13
  16  مرتفع  0.66  2.41  .يستطيع مديري إيقاع عقوبة قاسية بحقي إذا تجاهلت واجباتي  22
  17  مرتفع  0.66  2.38  .لدى مديري خبرة مهنية متميزة اعتمد عليها في إنجاز مهمتي  28
  18  مرتفع   0.65  2.37  .يحب المعلمون خصال المدير الشخصية  15
  19  متوسط  0.72  2.33  .يستطيع مديري أن يوصي ألصحاب اإلنجاز المتميز بالحوافز  26
  20 متوسط  0.69  2.28  .مديري يحدد ما يجب أن أقوم به في العمل  3

  21  متوسط  0.71  2.26  .مع مديريأطور عالقات شخصية   20
  22  متوسط  0.67  2.14  .عتمد على مديري في حل مشكالت العمل ألن رأيه صائبأ  4

  23  متوسط  0.76  2.10  .رغب في أن أكون مشابهًا لمديريأ  29
  24  متوسط  0.76  2.05   فوق المتوسطأدائي كان إذا ينسب بترقيتي أنيستطيع مديري   1

  25 متوسط  0.75  2.04  .منصب مديري يعطيه الحق في تغيير اإلجراءات المتعلقة بعملي  18
  26  متوسط  0.81  1.98  .منحي زيادة في األجر، إذا كان أدائي اقل من المستوى المحدديستطيع مديري تنسيب عدم   7

  27  متوسط  0.78  1.91  .يستطيع مديري إيقاف عالوتي إذا كان أدائي لعملي غير مرض  17
  28  متوسط  0.85  1.90  .يمتلك مديري سلطة منحي عالوة إضافية إذا قمت بعملي بإتقان  16
  29  متوسط  0.82  1.87  .نحي عالوة ليزيد من أدائي بمستوى جيدم يمتلك مديري سلطة  6

أن أعلى درجة ممارسة للسلطة من ) 4( الجدول يتضح من
  كانت في الفقرة الثانوية العامة في األردن،قبل مديري المدارس

يستطيع مديري اتخاذ إجراءات عقابية بحقي ( المتمثلة في )12(
مجال تتبع ل، وهي فقرة )يةإذا أصبح تأخري عن العمل عادة يوم

 بلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة إذ اإلكراه،سلطة 
 .وهي درجة في المستوى المرتفع) 2.71(الدراسة على هذه الفقرة 

أن أدنى درجة ممارسة للسلطة من قبل ) 4(يبين الجدول كما 
) 6 ( كانت في الفقرة العامة في األردن،مديري المدارس الثانوية

 ي عالوة ليزيد من أدائيمنحسلطة  يلك مديرتيم (تمثلة فيالم
 بلغ إذ ،مجال سلطة المكافأةل تتبع، وهي فقرة )بمستوى جيد

المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة 
  . وهي درجة في المستوى المتوسط) 1.87(

أن درجة ممارسة مديري المدارس ) 4(يبين الجدول و
 العامة في األردن لمصادر سلطتهم على جميع فقرات الثانوية

ومرتفعة ) 2.33 – 1.67(المقياس قد تراوحت بين متوسطة 

 لتحديد الدراسة،عتمد في اوفق التصنيف الذي ) 3.00 – 2.34(
كما يبين . درجة ممارسة المديرين لمصادر سلطتهم في مدارسهم

ات مقياس فقرة من فقر) 29(فقرة من أصل ) 18(أن ) 4(الجدول
 فقرة) 11( وأن ،مصادر السلطة كانت اإلجابة عليها بمستوى مرتفع

  . كانت اإلجابة عليها بمستوى متوسط
 ما درجة دافعية اإلنجاز لدى :نتائج السؤال الثاني: ثانيا

   المدارس الثانوية العامة في األردن؟ ن فيمعلميال
ــم حــساب المتوســطات الحــسابية        ــسؤال، ت ــة عــن هــذا ال لإلجاب
واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على كل فقـرة مـن      

وترتيبهـا تنازليـًا وفقـًا       ة،فقرات مقياس دافعية اإلنجاز بأبعـاده الخمـس       
للمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لــدرجات أفــراد عينــة        

، ةالدراســـــة علـــــى المقيـــــاس الكلـــــي، وكـــــذلك علـــــى أبعـــــاده الخمـــــس
  . يوضحان ذلك ،)6(و ،)5(والجدوالن 
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 اإلنجاز مرتبة ة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس دافعي):5(جدول
  تنازليًا

  المستوى  الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد  الرقم
 مرتفع  1  0.30  2.51  الطموح  1
 مرتفع  2  0.33  2.47  إدراك الزمن  4
 مرتفع  3  0.32  2.46  األداء  3
 مرتفع  4  0.32  2.43  المثابرة   2
 مرتفع  5  0.33  2.42  التنافس  5

  مرتفع    0.25  2.50  الكلي
الترتيب التنازلي ألبعاد دافعية اإلنجاز حسب  )5(يبين الجدول 

متوسطاتها الحسابية على التوالي بعد الطموح بمتوسط حسابي 
، ويليه )2.47(يه بعد إدراك الزمن بمتوسط حسابي ، يل)2.51(

، ثم بعد المثابرة وبمتوسط )2.46(بعد األداء بمتوسط حسابي 
) 2.42(ثم بعد التنافس بمتوسط حسابي ) 2.43(حسابي 

 اإلنجازأي أن جميع أبعاد دافعية . وجميعها في المستوى المرتفع
ية العامة في جاءت مرتفعة، وهذا يدل على معلمي المدارس الثانو

. األردن لديهم دافعية إنجاز عالية ألداء العمل التربوي في الميدان
أن المتوسط الحسابي الكلي لمقياس دافعية ) 5(كما يبين الجدول 

  .مرتفعةوهي درجة ) 2.50(اإلنجاز 
أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز فقرات ى الدراسة عل أفراد عينةاستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  ):6(جدول

  مرتبة تنازليًا

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الرتبة 
  المستوى  التنازلية

 مرتفع 1  0.48  2.76  .أتحمل وأواجه المصاعب التي تواجهني في أداء عملي  29
 مرتفع 2  0.48  2.77  .أسعى دائمًا للقيام بما وعدت به سابقًا  32
 مرتفع 3  0.50  2.70  .يمر الوقت سريعًا عندما أكون مشغوًال في عملي  14
 مرتفع  4  0.52  2.69  .حقق أهدافيأبذل ما في وسعي لكي أ  23
 مرتفع  5  0.54  2.68  . كانت الظروف المحيطة تسمح بالتهاونوإنأنا غير متهاون في إنجاز مسؤولياتي   28
 مرتفع  6  0.55  2.67  .عود إلى عملي على الفورنني أاثناء العمل فأإذا دعيت لمهمة ما   31
 مرتفع  7  0.54  2.66  .إنني مجتهد ومثابر في عملي كمدرس  12
 مرتفع 8  0.53  2.65  أقوم بأي عمل متوقع مني مهما كلفني ذلك من جهد  1

 مرتفع 9  0.52  2.64  .نني أفكر بطرق أخرى لتحقيقهاافشل في تحقيق أهدافي فأعندما   26
 مرتفع  10  0.55  2.63  .ًا على أن يكون وقت العمل في مقدمة اهتماماتيحرص دائمأ  13
 مرتفع 11  0.56  2.62  .لدي الكثير من اآلمال والطموحات التي أسعى لتحقيقها  6
 مرتفع  12  0.53  2.60  .أسعى دائمًا إلى إدخال تعديالت مهمة لصالح العمل  3

 مرتفع  13  0.55  2.60  .متلك من كفايات مهنيةأإنني فخور بما   27
 مرتفع  14  0.54  2.60  . عملي بدرجة كبيرة من اإلتقانأؤدي  8

 مرتفع  15  0.55  2.60  .أستطيع إيجاد الحلول للمشكالت التي تواجهني في العمل  25
 مرتفع  16  0.57  2.59  .أدائي لعملي في وقته المحدد  18
 مرتفع  17  0.56  2.58  .كلما وجدت العمل الذي أقوم به صعبًا ازداد إصراري على إنجازه  7

 مرتفع  18  0.57  2.57  .كلما حققت هدفًا وضعت لنفسي أهدافا أخرى مستقبلية  24
 مرتفع  19  0.55  2.56  ستعد دائما أداء األعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا في تحقيقهاأ  30
 مرتفع 20  0.60  2.47  .أستطيع إيجاد الحلول للمصاعب التي تعترض حياتي  21
 مرتفع  21  0.60  2.46 .عمل معهمأمًا ألتفوق على من جتهد دائأ  5

 مرتفع 22  0.59  2.40  .إنني دائم التخطيط إلنجازات جديدة  16
 مرتفع  23  0.70  2.38  .مستقبلي غير مرهون بظروف الحظ والصدفة  9

 متوسط  24  0.66  2.30  .ختار األعمال التي تتسم بجو التنافس والتحديأ  17
 متوسط  25  0.59  2.29  .م والمسؤوليات الصعبة في العملختار القيام بالمهاأ  15
 متوسط 26  0.70  2.24  . وضعي الحالي في العمل يحتاج إلى تحسين  11
 متوسط  27 0.60  2.23  .أستطيع أداء العمل نفسه لساعات طويلة دون الشعور بالملل  2
 متوسط  28  0.60  2.24  .تمر األيام حافلة باإلنجازات  4

 متوسط  29  0.67  2.22  .شتراك في المسابقات ذات الصلة بمجاالت اهتماماتي باستمراراحرص على اال  19
 متوسط  30  0.72  2.20  .عندي إصرار على مواقفي أمام الخصوم حتى لو سببت لي متاعب صعبة  20
 متوسط  31  0.64  2.19  "كن أو ال تكن" رفض االعتقاد بالرأي القائلأ  22
 متوسط  32  0.71  2.08  .حديات مع اآلخرينبحث دائمًا عن الدخول في تأ  10
  مرتفع    0.26  2.50  الكلي
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أن درجة دافعية اإلنجاز لـدى المعلمـين        ) 6(يظهر من الجدول    
 جـاءت   إذفي المدارس الثانوية العامة في األردن بـشكل عـام مرتفعـة،             

ــة   ــة الدراسـ ــا بـــين   عـــنإجابـــات أفـــراد عينـ ــع فقـــرات المقيـــاس مـ  جميـ
، ولــم توجــد أيــة  )3 – 2.34(ومرتفعــة ) 2.33 – 1.67(متوســطة 

عتمـــد فـــي اجابـــة فـــي المـــستوى المـــنخفض، وفـــق التـــصنيف الـــذي  إ
ــدى المعلمــين      ــة اإلنجــاز ل ــد درجــة دافعي ــا يبــين  . الدراســة لتحدي كم

أتحمـل وأواجـه الـصعاب      (المتمثلـة فـي     ) 29(أن الفقرة   ) 6(الجدول  
نجــاز قــد تــصدرت مقيــاس دافعيــة اإل ) التــي تــواجهني فــي أداء عملــي 

وهـي  ) 2.76(وهي من فقرات مجال إدراك الزمن وبمتوسـط حـسابي           
أبحــث (المتمثلــة فــي ) 10( الفقــرة أندرجــة فــي المــستوى المرتفــع، و

قــد احتلــت المرتبــة   ) دائمــًا عــن الــدخول فــي تحــديات مــع اآلخــرين      

وهــــي درجــــة فــــي المــــستوى  ) 2.08(األخيــــرة وبمتوســــط حــــسابي  
  .المتوسط 

هـــل تختلـــف درجـــة ممارســــة     :الثالــــثنتـــائج الـــسؤال   : ثالثـــاًً 
المـــديرين لمـــصادر ســـلطتهم بـــاختالف النـــوع االجتمـــاعي 

  والخبرة للمعلمين؟
لفحص ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اإلحصائي

داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة 
 ي والجدولعلى مقياس مصادر السلطة وفقا لمتغير النوع االجتماع

  .يوضح ذلك) 7(

على مجاالت مصادر سلطة  اليجاد دالالت الفروق بين متوسطات اجابات أفراد عينة الدراسة) ت( نتائج استخدام اختبار ):7(جدول
  المديرين وفقا لمتغير النوع االجتماعي

  النوع االجتماعي
  معلمة  معلم

  
  
  الرقم

  
  

توسط الم  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  )ت(قيمة

مستوى 
  الداللة*

  0.34  0.95  0.45  2.15  0.44  2.19  سلطة المكافأة  1
  0.00  *4.23  0.40  2.25  0.41  2.39  سلطة اإلكراه  2
  0.00  *3.38  0.33  2.20  0.36  2.41  سلطة القانون  3
  0.01  *2.69  0.43  2.27  0.44  2.38  سلطة الخبرة  4
  0.70  0.37  0.47  2.39  0.48  2.37  سلطة المرجعية  5

  0.67  0.42  0.31  2.36  0.42  2.35  الكلي  
  )α ≥ 0.05(داًال عند مستوى داللة* 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 7(يبين الجدول

 ≤ α(متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى داللة 
ي كل من سلطة القانون، تعزى لمتغير النوع االجتماعي ف) 0.05

وسلطة اإلكراه، وسلطة الخبرة، إذ تبين أنه توجد فروق ذات داللة 
إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في مجال سلطة 

، أي أن )2.50(القانون ولصالح المعلمات بمتوسط حسابي 
المعلمات يشعرن بأن المديرات يمارسن سلطة القانون بدرجة أعلى 

كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في . راه المعلمونمما ي
متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في مجال سلطة اإلكراه 

، أي أن المعلمين يرون )2.39(ولصالح المعلمين بمتوسط حسابي 

أن مدير المدرسة يمارس سلطة اإلكراه بدرجة أعلى مما تراه 
حصائية في متوسطات كما تبين وجود فروق ذات داللة إ. المعلمات

إجابات أفراد عينة الدراسة في مجال سلطة الخبرة ولصالح 
، أي أن المعلمات يجدن أن )2.47(المعلمات بمتوسط حسابي 

المديرات يتمتعن بخبرات علمية وفنية بدرجة أعلى مما يراه 
 وللكشف عن وجود فروق ذات داللة. المعلمون في المديرين

سابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على  بين المتوسطات الحإحصائية
 تم مقياس مصادر سلطة المديرين وفًقا لمتغير الخبرة التعليمية

  :النتائج ) 8(ويبين الجدولاستخدام تحليل التباين األحادي 

 على مجاالت مصادر  اليجاد دالالت الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسةاألحادينتائج استخدام تحليل التباين : )8(جدول
  سلطة المديرين وفقًا لمتغير الخبرة التعليمية

    المتوسطات الحسابية
  الرقم

  
  المجال
  سنة فأكثر )11(  سنة )10-6(من   سنوات فأقل5  

 *مستوى  )ف(قيمة 
  الداللة

  0.53  0.63  2.17  2.14  2.19  سلطة المكافأة  1
  0.04  *3.1  2.29  2.31  2.38  سلطة اإلكراه  2
  0.95  0.43  2.46  2.45  2.45  ة القانونسلط  3
  0.60  0.51  2.44  2.41  2.40  سلطة الخبرة  4
  0.83  0.18  2.40  2.39  2.37  سلطة المرجعية  5

 )α ≥ 0.05(داًال عند مستوى داللة* 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 8(يبين الجدول 

 ≤ α(متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى داللة 
تعزى لمتغير الخبرة التعليمية لمجاالت مصادر السلطة ) 0.05
سلطة القانون، وسلطة الخبرة، وسلطة المرجعية، وسلطة : األربعة
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المكافأة، ولكن تبين أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين 
 ≤ α(متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى داللة 

. اإلكراهالتعليمية فقط في مجال سلطة تعزى لمتغير الخبرة ) 0.05
ولمعرفة المستويات التصنيفية للخبرة التعليمية لدى المعلمين التي 
يوجد بينها فروق ذات داللة إحصائية لمجال سلطة اإلكراه، فقد تم 

حيث كشفت المقارنة . للمقارنات البعدية) شيفيه( استخدام اختبار
 ≤ α(ستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند معن 

في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة في مجال سلطة ) 0.05
)  سنوات5أقل من (اإلكراه، ولصالح المعلمين ذوي الخبرة القصيرة 

*) 0.03(، إذ بلغت فروق المتوسطات )2.38(بمتوسط حسابي 
، أي أن المعلمين ذوي الخبرة القصيرة )0.00(عند مستوى داللة 

يرون ان المديرين يمارسون سلطة اإلكراه ) ات سنو5أقل من (
 سنة 11(بدرجة أعلى مما يراه المعلمون ذوو الخبرة الطويلة 

  ).2.29(وأولئك الذين بلغ المتوسط الحسابي لديهم ) فأكثر
 اإلنجـاز  ةهـل تختلـف درجـة دافعيـ     : نتـائج الـسؤال الرابـع     : رابعًا

ردن لـــدى المعلمـــين فـــي المـــدارس الثانويـــة العامـــة فـــي األ
لإلجابـة عـن     باختالف النوع االجتماعي والخبـرة للمعلمـين؟      

لفحــص داللـــة الفـــروق بـــين  ) ت(هــذا الـــسؤال اســـتخدم اختبـــار 
المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على مقيـاس      

ــ ــوع االجتمــاعي، و     ةودافعي ــر الن ــًا لمتغي  اإلنجــاز للمعلمــين وفق
  ).9( يوضح ذلك الجدول

اليجاد دالالت الفروق بين ) ت(استخدام اختبارنتائج : )9(جدول
متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس 

   اإلنجاز للمعلمين وفقًا لمتغير النوع االجتماعيةدافعي
  النوع االجتماعي

  معلمة  معلم
  
  
 الرقم

  
  
المتوسط   البعد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

توسط الم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  )ت(قيمة
  الداللة

  0.38  0.86  0.30  2.49  0.28  2.51  الطموح  1
  0.76  0.29  0.32  2.43  0.32  2.42  المثابرة  2
  0.15  1.43  0.31  2.48  0.33  2.44  األداء  3
  0.11  1.57  0.31  2.48  0.33  2.44  إدراك الزمن  4
  0.88  0.15  0.33  2.42  0.32  2.42  التنافس  5

 )α ≥ 0.05( مستوى داللة* 
أنه ال توجد فروقًا ذات داللة إحصائية عند ) 9(يبين الجدول

في متوسطات إجابات أفراد عينة ) α≥ 0.05 (مستوى داللة
 اإلنجاز لدى المعلمين تعزى لمتغير النوع ةالدراسة على أبعاد دافعي

 بين  إحصائيةوللكشف عن وجود فروق ذات داللة. االجتماعي
جابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد مقياس المتوسطات الحسابية إل

 استخدم  اإلنجاز للمعلمين وفقًا لمتغير الخبرة التعليمية،ةدافعي
  :يبين النتائج) 10(، والجدولتحليل التباين األحادي

  
  
  

 نتائج استخدام تحليل التباين األحادي اليجاد دالالت :)10( جدول
راسة على أبعاد الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الد

   اإلنجاز للمعلمين وفقًا لمتغير الخبرة التعليميةةمقياس دافعي
  الخبرة التعليمية

    المتوسطات الحسابية
  الرقم

  
  البعد
 5اقل من   

  سنوات
 )10-6(من

  سنة
 )11(اكثر من
  سنة

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

  0.13  1.99  2.50  2.47  2.35  الطموح  1
  0.59  0.52  2.44  2.40  2.42  المثابرة  2
  0.27  1.31  2.48  2.43  2.46  االداء  3
  0.28  1.28  2.48  2.43  2.47  ادراك الزمن  4
  0.28  1.24  2.44  2.39  2.42  التنافس  5

ــين الجــدول  ــة إحــصائية    أ) 10( يب ــه ال توجــد فــروق ذات دالل ن
بين المتوسطات الحسابية إلجابـات  ) α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  

لى أبعاد مقيـاس دافعيـة اإلنجـاز لـدى المعلمـين        أفراد عينة الدراسة ع   
  .تعزى لمتغير الخبرة التعليمية

هل توجد عالقة ذات داللة : نتائج السؤال الخامس: خامسًا
درجة  بين)  α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 
 الثانوية العامة في األردنممارسة مديري المدارس 

  ؟لمي مدارسهمودرجة دافعية اإلنجاز لمع لمصادر السلطة
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون 
لمعرفة العالقة بين مصادر سلطة مديري المدارس الثانوية العامة 

) 11(والجدول . المعلمين نجاز لدىإلفي األردن ودرجة دافعية ا
  .يوضح النتائج

 معامل االرتباط ومستوى الداللة للعالقة االرتباطية ):11(جدول
لمجاالت مصادر السلطة ودرجة دافعية  بين درجة ممارسة المديرون

  اإلنجاز لدى المعلمين
  دافعية اإلنجاز مصادر السلطةمجاالت   الرقم
 معامل االرتباط  سلطة المكافأة  1

  مستوى الداللة
*340. 

0.00  
  معامل االرتباط  اإلجبار/ سلطة اإلكراه  2

  مستوى الداللة
*-0.18 

0.01  
  معامل االرتباط  الشرعية/ انونسلطة الق  3

  مستوى الداللة
*-0.25  

0.001  
  معامل االرتباط  المرجعيةسلطة   4

  مستوى الداللة
*0.31  

0.00  
  معامل االرتباط  سلطة الخبرة  5

  مستوى الداللة
*0.35 

0.00  
  )α ≥ 0.05 (مستوى داللةداًال عند  *

د  عالقة إيجابية دالة إحصائيًا عنوجود) 11( الجدول يبين
مجاالت بين درجة ممارسة المديرين ل) α = 0.05(مستوى داللة 

سلطة المكافأة، وسلطة المرجعية، (في كل من مصادر السلطة 
ودرجة دافعية اإلنجاز لدى المعلمين، إذ بلغت ) وسلطة الخبرة

عند مستوى ) 0.35(، )0.31(، )0.34(معامالت ارتباطاتها 
ود عالقة سلبية دالة وتبين وج. على التوالي)α= 0.00(داللة

بين كل من مجال سلطة ) α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة 
اإلكراه ومجال سلطة القانون، إذ بلغ معامل االرتباط بين مجال 

 عند مستوى داللة) 0.18-(سلطة االكراة ودرجة دافعية اإلنجاز
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)α=0.00( كما بلغ معامل االرتباط بين مجال سلطة القانون ،
، )α=  0.00(عند مستوى داللة) 0.25-(عية اإلنجازودرجة داف

مما يعني أن ممارسة مديرو المدارس الثانوية العامة لمصادر 
السلطة المكافأة والخبرة والمرجعية تؤدي إلى دافعية إنجاز مرتفعة 
لدى المعلمين، بينما ممارسة مصادر السلطة القانون واإلكراه تؤدي 

  . المعلمينإلى انخفاض دافعية اإلنجاز لدى
فيما يأتي عرض لمناقشة ما توصلت اليه الدراسة  :مناقشـة النتائـج

  :من نتائج وفقًا ألسئلتها
ــسؤال األول : أوًال ــائج ال ــا درجــة ممارســة مــديري   : مناقــشة نت م

  وفقـاً  ةسلطالـ المدارس الثانوية العامة في األردن لمـصادر        
كمـا يراهـا   ) French & Raven(لتـصنيف فـرنش ورافـن    

  لمون؟المع
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري المدارس 
الثانوية العامة في األردن لمصادر سلطتهم في مدارسهم بشكل عام 

جابي يدل على أن مديري المدارس إي وهذا مؤشر .كانت مرتفعة
يتفهمون مصادر سلطتهم الرسمية وغير الرسمية ويمارسونها كما 

ديري المدارس الثانوية العامة في  مما يدل على أن م،يجب أن تكون
 ال الذي، و)التسيبي ( المتساهلاألردن ال يميلون إلى نمط اإلدارة 

يكون للمدير فيه دور في تسيير األمور اإلدارية، وال يتدخل في 
سير شؤون العملية التعليمية، ويطلق العنان للمعلمين كي يتصرفوا 

المدرسة، وعلى تدني وفق أهوائهم، مما ينعكس سلبًا على إنتاجية 
   .الروح المعنوية لدى المعلمين في المدارس

 ممارسة المديرين ة لدرج التنازليالترتيببوفيما يتعلق 
 يدل على أن المعلمين فإنهفي مدارسهم، سة لمصادر سلطتهم الخم

ن هؤالء أليمتثلون ألوامر المديرين ويطيعون أوامرهم وتوجيهاتهم؛ 
قانون ويمارسونها في الدرجة األولى، ثم المديرين يمتلكون سلطة ال

في الدرجة المرجعية سلطة الخبرة في الدرجة الثانية، وتليها سلطة 
الثالثة، ثم سلطة اإلكراه في الدرجة الرابعة وقبل األخيرة، وتليها 

  .سلطة المكافأة في الدرجة الخامسة
  المدارس الثانوية العامة في األردن لسلطةي ممارسة مديرإن  . 1

قد ) 2.46(القانون في الدرجة األولى وبمتوسط حسابي 
هناك مجموعة من القوانين إن  إذنتيجة منطقية، تبدو 

واألنظمة والتعليمات التي تنص عليها التشريعات التربوية 
الصادرة من وزارة التربية والتعليم األردنية إلى قادة الميدان، 

، والتي يجب التي تحكم سير العملية التعليمية في المدارس
واستخدام ، باعها والتقيد بها وتنفيذهااتعلى مدير المدرسة 

القانون، والرجوع إلى التشريعات التربوية للحصول على 
امتثال المعلمين وطاعتهم، والقيام بواجباتهم ومتطلبات 
أدوارهم في العملية التعليمية بما يحقق أهدافها بالدرجة 

ى مركزية النظام التربوي  وهذا يدل عل.المطلوبة من النجاح
وتعتقد الباحثة أن السبب في مثل هذه النتيجة، أن . األردني

 مدير المدرسة بحكم موقعه الوظيفي أنالمعلم األردني يرى 
قرب إلى التوجهات الجديدة لدى وزارة التربية والتعليم، فيما أ

يتعلق بتطبيق خطط التطوير التربوي والتوجهات والتجديدات 
مدخالت النظام التربوي وعملياته ونتاجاته، وعليه في مختلف 

أن يحترم هذه التوجهات ويتكيف مع التجديدات باعتبارها 
  .قوانين وأنظمة تحكم سير العمل

أما بالنسبة لكون سلطة الخبرة جاءت في المرتبة الثانية   . 2
هذا يدل على أن المعلمين فإن ، )2.43(بمتوسط حسابي 

كون معرفة مهنية ومعلومات ومهارات يرون أن المديرين يمتل
 تقدير ن عليهمأوخبرات في مجال التعليم تفوق ما لديهم، و

 هماالمتثال ألوامرو المديرين واحترام وجهة نظرهم،
ولعل السبب . وتعليماتهم وتوجيهاتهم المتالكهم سلطة الخبرة

في ذلك هو أن اختيار مديري المدارس الثانوية في األردن 
المؤهل : وعة من األسس والمعايير التي أهمهايقوم على مجم

( ، والمؤهل التربوي )درجة البكالوريوس كحد أدنى(العلمي 
ن أ، والخبرة الطويلة في مجال التعليم، و)دبلوم إدارة مدرسية

 قبل ممارسة العمل ةهؤالء المديرين يخضعون لبرامج تدريبي
  .أثناء الخدمةفي اإلداري، و

المرتبة الثالثة بمتوسط في  جاءت سلطة المرجعية. 3
، وتعكس هذه النتيجة اإلعجاب الذي يبديه )2.39(حسابي
 بالمديرين، على اعتبار أن مهنة اإلدارة المدرسية مونالمعل

 المعلم فإنتمثل مستوى أعلى من مهنة التدريس، لذلك 
األردني ينظر إلى المدير بشيء من اإلعجاب، وكمصدر 

 جعًا وقدوة للسلوك المرغوبن سلوكه يمثل مرأللتقدير، و
  .فيه

وقد صنف المعلمون سلطة اإلكراه أو اإلجبار في المرتبة   . 4
، ويمكن تفسير )2.32(الرابعة وقبل األخيرة بمتوسط حسابي

ن المعلم األردني يعتز بنفسه ويثق بقدراته وكفاءته أذلك ب
التدريسية، ويلتزم بالتعليمات واألنظمة، ويتقيد بتحقيق 

الوظيفة بشكل مقبول، األمر الذي يبعد عنه إيقاع متطلبات 
.  لتقصير وظيفي ما،العقوبة أو اإلجبار على القيام بالمهمة

ن السبب في ذلك هو أن المعلم األردني يرى أكما يمكن القول 
موضوعية ويحترم ون مدير المدرسة يتمتع بنزاهة وعدالة أ

ة على المعلم القانون، وبالتالي لن يقدم على إيقاع عقوبة قاسي
ألسباب اعتباطية أو تحيز ذاتي أو مزاج شخصي، وبخاصة إذا 

، وعالقاته بالزمالء والطلبة ودية، ًاهذا المعلم جيدأداء كان 
  .ولديه االنضباطية وحسن السلوك في القول والعمل

المكافأة في المرتبة وفيما يتعلق بتصنيف المعلمين لسلطة   . 5
، يمكن تفسير )2.18(سابي وبمتوسط حالخامسة واألخيرة

ذلك أن المعلم األردني يرى أن صالحيات مدير المدرسة في 
هذا المجال محدودة، وال يمتلك سلطة تقديم أية مكافآت أو 
حوافز مادية وال معنوية، وهذا يعود إلى مركزية النظام 
التربوي األردني، والسياسات التربوية المتبعة في كيفية صرف 

، والترفيعات، والدرجات وكتب الشكر الرواتب والعالوات
هناك تعليمات منصوص عليها من قبل وزارة التربية فوغيرها، 

. والتعليم األردنية وليس لمدير المدرسة أي سلطان عليها
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وبهذا تختلف نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة النوباني 
في ترتيب مصادر السلطة، إذ جاءت مصادر السلطة ) 2003(

قوة المكافأة، وقوة الخبرة، وقوة : بة كما يليفي دراسته مرت
الشخصية، وقوة القانون، وقوة اإلكراه، وقد يكون سبب 

  .االختالف في النتائج اختالف مجتمع الدراسة وعينتها
مــا درجــة دافعيــة اإلنجــاز : مناقــشة نتــائج الــسؤال الثــاني: ثانيــًا

  لدى المعلمين في المدارس الثانوية العامة في األردن؟
هرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجات أظ

راد عينة الدراسة على مقياس دافعية اإلنجاز بشكل عام، بلغ أف
، وهي تمثل درجة في المستوى المرتفع، وفق )3(من ) 2.50(

التصنيف الذي اعتمد في الدراسة، مما يدل على أن المعلمين في 
هم دافعية إنجاز عالية، وهذا المدارس الثانوية العامة في األردن لدي

ما يطمح إليه النظام التربوي األردني، وما تسعى وزارة التربية 
والتعليم إلى تحقيقه، وذلك بأن يكون لدى المعلمين في المدارس 

 تؤثر بدورها في دافعية اإلنجاز لدى ألنهادافعية إنجاز عالية، 
وقد يكون . الطلبة، كما تؤثر في مدى تحقق أهداف النظام التربوي

السبب في الوصول إلى مثل هذه النتيجة، ثقة المعلم األردني بنفسه، 
نه ال يعد نفسه ناجحًا إال أواعتزازه بقدراته ومؤهالته وكفاءاته، و

إذا حقق أهدافه التي يصبو إليها، وحقق الرضا عن ذاته، فهو بذلك 
ز ذاته، جل االمتياأيهتم باإلنجاز المرتفع والحصول على االمتياز من 

جل ما يترتب عليه من فوائد، وهو يضع لنفسه معايير أوليس من 
 متحديًا بذلك الصعوبات التي اخاصة، ويسعى جاهدًا لتطبيقه

تواجهه، وقد أشارت الدراسات إلى وجود عالقة بين صورة الذات 
 توكمان ، كما يشيروالفاعلية اإلنتاجية واألكاديمية لدى الفرد

Tuckman, 1999).( لية الحراك االجتماعي في االتجاه وعم
األعلى، إذ يميل المعلمون إلى الحركة، ويحرصون على االستفادة 
من الوقت، ويناضلون في سبيل تحقيق مكانة أفضل، ويحاولون 

 الرقي في السلم الوظيفي إلى أعلى، ويحرصون على النمو دائمًا
  . الذاتي في المهنة

ي األردن في اآلونة وقد يكون لسياسة التربية والتعليم ف
 إذجاز عالية، إنثر واضح في الوصول بالمعلمين إلى دافعية أاألخيرة 

صنفت رتب المعلمين في مسارين، مسار أول للمعلمين يتولى 
شاغلوه رتبة معلم، ومعلم أول، ومعلم خبير، ومسار ثان لإلداريين، 

وي يقوم شاغلوه بالخدمات التربوية رتبة مساند تربوي، وإداري ترب
وأن عملية تقويم المعلم اليومية . أول، وإداري تربوي خبير

 أم المشرفين تقوم على دافعية المديرينوالسنوية سواء من قبل 
إنجازه بالدرجة األولى، وعلى نتائج طلبته في المباحث التي يدرسها، 
وعلى مستوى أدائه بشكل عام، وكيفية تحقيق أهدافه القريبة 

 فهو يتنافس مع معاييره الخاصة وقيمه والبعيدة المدى، وبذلك
الشخصية، ويعتمد على خبراته الذاتية في اكتشاف البيئة الموائمة 
له، ثم يقارن معاييره الشخصية التي وضعها لنفسه مع المعايير التي 
يضعها اآلخرون له، وفي الوقت نفسه تدفعه الضغوطات النفسية 

  .نضال لبلوغ األهدافواالجتماعية لتسوية إخفاقاته إن وجدت، وال

  لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي األول والثانيأنكما 
 كان إذ في زيادة دافعية اإلنجاز لدى المعلمين، ًا واضحًا، اثروالثالث

توصيات هذه المؤتمرات، االرتقاء بمستوى المعلم األردني، من 
 مورفع مستوى كفاءاته العلمية والمسلكية، وذلك من خالل ابتعاثه

دورات تدريبية، ومنح دراسية مجانية، للحصول على تلك ب
جعلت المعلم األردني دائم التفكير في األمور المؤهالت، وهذه 

الحصول على البعثات الدراسية، من خالل وضع معاييره الخاصة 
لنفسه، والتي يقارنها دائمًا مع معايير هذه البعثات وشروط الحصول 

ولسعي  .مالئه المعلمين في ذلكعليها، ويسعى جاهدًا لمنافسة ز
وزارة التربية والتعليم، وعملها الجاد والحثيث على االهتمام 
بتجهيزات المدارس، وإدخال الحواسيب، وتهيئة الظروف المناسبة 

 المدارس الثانوية معلميلحدوث التعلم، دور في أن يكون لدى 
 العمل ن الظروف العامة المريحة فيألالعامة دافعية إنجاز عالية، 

 ,Diamantes) ديامنتس  كما يشيرتساعد على رفع دافعية اإلنجاز،
الحراك المادي إلى أعلى، والسياسة التربوية  كما أن عملية .(2004

المتبعة في تقدير الجدارة للمعلم، ولسنوات متتالية في نفس 
الدرجة، والتي يترتب عليها عالوات مادية، ربما تؤثر في وضع 

، وتزيد من مرتباتهم الشهرية، باعتبار ذلك عائدًا المعلمين المادي
فوريًا، وتغذية راجعة منتظمة وملموسة لمدى جودة ما يقدمون، إذ 

  .إن الرواتب الجيدة تزيد من دافعية اإلنجاز
وبهذا اختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة العياصرة 

أن دافعية المعلمين كانت عن التي أسفرت نتائجها ) 2003(
وسطة، وقد يعود السبب في االختالف في النتائج، إلى االختالف مت

في مجتمع الدراسة وعينتها والمقاييس المستخدمة في تلك 
  .الدراسات، وموضوعية المستجيبين على أداة الدراسة

هـل تختلـف درجـة ممارسـة        : مناقشة نتائج السؤال الثالث   : ثالثاًً
جتمـــاعي المـــديرين لمـــصادر ســـلطتهم بـــاختالف النـــوع اال

  والخبرة للمعلمين؟
لقد كشفت نتائج هذه الدراسة أن ال اثر لمتغير النوع 
االجتماعي على مقياس مصادر سلطة المديرين بشكل عام، أي أنه 

في  )α ≥ 0.05(ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
ترتيب مصادر السلطة، وهذا يعود إلى تشابه الظروف التي يعيشها 

ولكنها كشفت .  والمعلمات في العمل التربوي في الميدانالمعلمون
 في )α ≥ 0.05(عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

بعض مجاالت مصادر السلطة، وهي سلطة اإلكراه، وسلطة القانون، 
  :وسلطة الخبرة، وذلك على النحو اآلتي

 تبين أن المديري يمارسون سلطة اإلكراه: سلطة اإلكراه   -
ولعل السبب في ذلك يعود إلى . بدرجة أعلى من المديريات

طبيعة المعلمين وعملية المنافسة مع مديريهم بين دوريهما 
كذكور، مما يجعل المعلم يرى مدير المدرسة ال يفوقه من 
حيث التميز في العمل، ويجعله يشعر أن مطالبة المدير له 

يقل هذا الشعور لالمتثال للتعليمات فيها إرغام وإكراه، بينما 
بين المعلمة والمديرة بحكم الطبيعة األنثوية والعالقات الودية 

  .وعدم التنافس على الدور أو المركز الوظيفي
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تبين أن المديرات يمارسن سلطة القانون : سلطة القانون   -
ولعل السبب في ذلك . بدرجة أعلى مما يمارسه المديرون

والحدود المجتمعية يعود إلى طريقة التنشئة االجتماعية، 
نها تتقيد إلى حد بعيد بالقوانين إذ إالمفروضة على المعلمة، 

واألنظمة والتعليمات، وما تفرضه عليها الظروف، وهي بذلك 
تحمي نفسها بالقانون وتطبقه، وتثبت وجودها بطريقة قانونية 

 .للمحافظة على العالقات اإلنسانية
سن سلطة الخبرة تبين أن المديرات يمار: سلطة الخبرة   -

ولعل السبب في مثل هذه . بدرجة أعلى مما يمارسه المديرون
النتيجة يعود إلى اعتقاد المعلمين بأن مستوياتهم العلمية 
والمسلكية تتشابه إلى حد بعيد مع الخبرات العلمية 
والمسلكية التي يمتلكها مدير المدرسة، ولعل الواقع يعزز 

 يلتحقون ببرامج الدراسات ن نسبة المعلمين الذينإذلك؛ إذ 
العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه أعلى بكثير منها عند 
المعلمات، وقد سجل النظام التربوي األردني حاالت لمعلمين 

الماجستير ( في المدارس من حملة الشهادات العليا
التي تفوق مؤهل مدير المدرسة، مما يجعل ) والدكتوراه

ي العملية التعليمية، وإدارة المعلمة ترجع معظم األمور ف
الصف إلى المديرة، وتثق بخبراتها العملية والعلمية، وال 
تتجرأ على إيجاد الحلول للمشكالت التي تعترضها، وهي بذلك 

 .تحيل مسؤولية اتخاذ القرار ونتائجه إلى المديرة
كما أظهرت نتائج الدراسة أن ال أثر لمتغير الخبرة التعليمية 

سة مصادر سلطة المديرين بشكل عام، وهذا يعود على ترتيب ممار
إلى تشابه الظروف التعليمية واالجتماعية والثقافية التي يعيشها 
المعلمون من ذوي الخبرات التعليمية المختلفة في العمل التربوي 
في الميدان، وتفاعلهم مع الزمالء والمديرين والطلبة بهدف تحقيق 

ة، وأنه ال توجد فروقًا دالة إحصائيًا أهداف العملية التعليمية التعلمي
 ≤ α(بين متوسطات إجابات األفراد عينة الدراسة عند مستوى داللة

سلطة ( تعزى لمتغير الخبرة التعليمية في المجاالت األربعة) 0.05
وبينت ). القانون، وسلطة الخبرة، وسلطة المرجعية، وسلطة المكافأة

توسطات إجابات األفراد النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين م
تعزى لمتغير الخبرة ) α ≥ 0.05(عينة الدراسة عند مستوى داللة

ذوي  التعليمية فقط في مجال سلطة اإلكراه؛ ولصالح المعلمين
ولعل السبب في ذلك يعود ).  سنوات5أقل من ( الخبرة القصيرة 

أقل من ( إلى أن المعلمين أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة القصيرة
يعدون حديثي التعيين، ولديهم نظرة مميزة لذواتهم؛ )  سنوات5

معلومات حديثة ومتطورة، ويجدون وألنهم يمتلكون مؤهالت علمية 
في أوامر المدير وتوجيهاته إكراها وإرغاما للقيام بالمهام 

وبهذا فإن نتائج الدراسة قد اتفقت مع نتائج دراسة . والمسؤوليات
  نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائيًاالتي أسفرت) 2003(النوباني

لممارسة القادة التربويين لمصادر سلطتهم تعزى لمتغير الخبرة 
كما أن نتائج الدراسة قد اختلفت مع نتائج دراسة . اإلدارية

 التي أسفرت ،)Johnson & Short, 1998(جونسون وشورت

 لممارسة السلطة تعزى نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائيًا
  .غير النوع االجتماعي في جميع مجاالت مصادر السلطة الخمسةلمت

 ة هـل تختلـف درجـة دافعيـ        :مناقشة نتـائج الـسؤال الرابـع      : رابعًا
اإلنجــاز لــدى المعلمــين فــي المــدارس الثانويــة العامــة فــي     

  األردن باختالف النوع االجتماعي والخبرة للمعلمين؟
ئيًا عند أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصا

في متوسطات اجابات أفراد عينة ) α ≥0.05(مستوى داللة 
 لدى المعلمين تعزى  اإلنجازالدراسة على أبعاد مقياس دافعية

، وقد يكون )النوع االجتماعي، والخبرة التعليمية(لمتغيري الدراسة 
السبب في الوصول إلى مثل هذه النتيجة، تشابة الخبرات التعليمية 

معلمين نتيجة اندماجهم في العمل الواحد، وتحت المتكونة لدى ال
الظروف الثقافية واالجتماعية والتعليمية نفسها، فتكون لديهم 
مستويات متقاربة من الطموح والمثابرة، وأنهم جميعا يؤدون العمل 
نفسه وفي الساعات واألوقات نفسها، ويتعرضون للمحفزات نفسها، 

قاربة، ويتنافسون فيما بينهم،  المتتوتوزع عليهم المهام والمسؤوليا
  .ومؤهالتهم العلمية والمسلكية متقاربة إلى حد ما

هـل توجـد عالقـة ذات        :مناقشة نتائج الـسؤال الخـامس     : خامسًا
ــة   ــين ) α ≥ 0.05( داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى داللـ  بـ

 المدارس الثانويـة العامـة فـي األردن       درجة ممارسة مديري    
ــلطتهم   ــصادر ســـ ــةلمـــ ــة اودرجـــ ــي   دافعيـــ ــاز لمعلمـــ إلنجـــ

  ؟مدارسهم
 عالقة إيجابية دالة إحصائيًا عند وجود أظهرت نتائج الدراسة

مجاالت بين درجة ممارسة المديرين ل) α = 0.05(مستوى داللة 
سلطة المكافأة، وسلطة المرجعية، ( في كل من مصادر السلطة 
ودرجة دافعية اإلنجاز لدى المعلمين، إذ بلغت ) وسلطة الخبرة

عند مستوى ) 0.35(، )0.31(، )0.34(ارتباطاتها معامالت 
وتبين وجود عالقة سلبية دالة . على التوالي)α= 0.00(داللة

بين كل من مجال سلطة ) α ≥ 0.05(إحصائيًا عند مستوى داللة 
اإلكراه ومجال سلطة القانون، إذ بلغ معامل االرتباط بين مجال 

 α(ند مستوى داللةع) 0.18-(سلطة االكراة ودرجة دافعية اإلنجاز
، كما بلغ معامل االرتباط بين مجال سلطة القانون )0.00 =

، )α=  0.00(عند مستوى داللة) 0.25-(ودرجة دافعية اإلنجاز
مما يعني أن ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة لمصادر 
السلطة المكافأة والخبرة والمرجعية تؤدي إلى دافعية إنجاز مرتفعة 

ن، بينما ممارسة مصادر السلطة القانون واإلكراه تؤدي لدى المعلمي
  . إلى انخفاض دافعية اإلنجاز لدى المعلمين

لتي أظهرت وجود عالقة إيجابية بين ابالنسبة لنتيجة الدراسة و
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في األردن لمصادر 

ى معلمي دافعية اإلنجاز لدبعض مجاالت سلطتهم في مدارسهم و
هذه النتيجة جاءت منسجمة مع المنطق، ومع ما فإن تلك المدارس، 

يشير إليه األدب النظري المتعلق بالموضوع، والذي يشير إلى أن 
نجاح اإلداري ال يتوقف على وجهة نظره، أو على السياسة التي 
يتبناها، بقدر ما يتوقف على شخصيته ونمطه القيادي، وعلى قدرته 
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طرق والوسائل التي تحفز اآلخرين إلى المساهمة على اختيار ال
كما يشير األدب . الذاتية الفعالة في عمل المنظمة، وتحقيق أهدافها

التربوي إلى أن مدير المدرسة هو القائد التربوي المسؤول عن 
قيادة الكوادر التربوية من معلمين وطلبة، وتوفير المناخ التنظيمي 

لتعاون، والعمل الجماعي، وتعميق التربوي المناسب، القائم على ا
رسالة المدرسة وتطويرها وتحسينها، وتحقيق رضا العاملين فيها، 
من خالل بناء جسور المحبة والثقة والصراحة والوضوح، وتوفير 
قدر من الطمأنينة والتقدير واالحترام الذاتي لدعم العاملين في 

تهم بات ذواتهم، واستثارة طاقاإثتحقيق قيمهم الشخصية، و
المبدعة، ورفع الروح المعنوية لديهم، والوصول بهم إلى أعلى 

بلوغ أهداف  إلى درجات الدافعية، والقيام بالمبادأة التي تودي
    ).2003دواني، ( المدرسة

 الوصول إلى مثل هذه العالقاتوتعتقد الباحثة أن السبب في 
 من بين متغيري الدراسة، ربما يعود إلى السلوك القيادي الممارس

قبل مديري المدارس الثانوية العامة في األردن، والنابع من استخدام 
 بدرجة مرتفعة، وسلطة المرجعيةالخبرة، ومصادر السلطة القانون، 

 بمشكالت المعلمين واهتماماتهم، ًاوبذلك فهم يولون اهتمام
ويتواصلون معهم باستمرار من خالل عقد االجتماعات، والزيارات 

.  إلى زيادة الثقة المتبادلة بين المعلمين والمديرينالصفية، مما أدى
التي تشير ) 2000(وقد اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة القدومي 

جابية بين السمات الشخصية للمديرين ومستوى إيإلى وجود عالقة 
 ةدافعية المعلمين، واتفقت كذلك مع نتائج دراسة كل من عياصر

لنمط القيادي للمدير ومستوى جابي بين اإيبوجود ارتباط ) 2003(
  .دافعية المعلمين

  التوصيـــات
ــائج،        ــه الدراســة مــن نت ــا فــي ضــوء مــا توصــلت إلي توصــي فإنه

  :باآلتي
 أظهــرت نتــائج الدراســة أن درجــة ممارســة مــديري المــدارس  إذ  .1

لمـــــصادر ســـــلطتهم جـــــاءت فـــــي فـــــي األردن الثانويـــــة العامـــــة 
ــع، و  ــستوى المرتفـ ــد اح  أالمـ ــانون قـ ــلطة القـ ــة  ن سـ ــت المرتبـ تلـ

ن ســلطة المكافــأة قـــد احتلــت المرتبــة األخيــرة فـــي      أاألولــى، و 
، فـان الباحثـة توصـي       ةالترتيب التنازلي لمصادر السلطة الخمـس     

بتنظيم بـرامج تدريبيـة فعالـة لمـديري المـدارس الثانويـة العامـة               
لتنميــــة مهــــاراتهم فــــي مجــــال ممارســــة مــــصادر ســــلطتهم فــــي  

الحيات اإلداريـة والفنيـة التـي       مدارسهم، ومنحهم مزيدًا من الص    
يجــاد الحلــول للقــضايا إل  ممارســة مــصادر ســلطتهمتمكــنهم مــن

 ظــروف المــدارس بالتربويــة التــي تــواجههم فــي الميــدان، حــس  
ال تــزال األنظمــة والتعليمــات الــصادرة عــن قمــة   إذ كاناتهــا، إمو

ــي       ــضايا فـ ــم القـ ــالج معظـ ــي تعـ ــي التـ ــوي هـ ــرم اإلداري التربـ الهـ
  .الميدان

، كــون درجــة دافعيــة اإلنجــاز لــدى المعلمــين جــاءت مرتفعــة       ول  . 2
وعالقتها بمصادر سلطة المديرين موجبة، فـإن الباحثـة توصـي           

 اإلنجاز وتنميتها لدى المعلمين والمحافظـة علـى         ةبتعزيز دافعي 
االقتـــــصادية ارتفاعهــــا بزيـــــادة االهتمـــــام بتحــــسين أوضـــــاعهم   

. لمــــديرين، وزيــــادة التواصــــل بــــين المعلمــــين وا واالجتماعيــــة
ــة المدرســـية وتجهيزاتهـــا        ــادة االهتمـــام بالبيئـ ــل علـــى زيـ والعمـ
العامـــة، والبيئـــة الـــصفية، ومتطلبـــات الـــتعلم، ومـــواد التـــدريس، 
لتهيئة ظروف عمل مناسبة للمعلمين، لدفع المعلمين إلى زيـادة          
االهتمـــــــام بمـــــــستويات األداء المقدمـــــــة، ونوعيـــــــة التعلـــــــيم     

  .ومخرجاته
 علــى المتغيــرات نفــسها فــي مجتمعــات     إجــراء دراســات أخــرى     .3

ــى       ــائج علـ ــيم النتـ ــى تعمـ ــدرة علـ ــدى القـ ــن مـ ــق مـ ــرى للتحقـ أخـ
مجتمعــات مــشابهه، ودراســات أخــرى للكــشف عــن العالقــة بــين    

  .مصادر السلطة ومتغيرات أخرى
  

  :المصادر والمراجع
مركز الضبط وعالقته بمتغيري الجنس ). 1996(  أمل ،األحمد

، جامعة دمشق انية لدى طلبةدراسة ميد .والتخصص العلمي
العدد ، )15(مجلد، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية

  .183-156ص،)2(
علم النفس التربوي ). 2000(األزرق، عبد الرحمن صالح

أدوات  للمعلمين، مفاهيم ونظريات، دراسات ميدانية،
  .، طرابلس، مكتبة طرابلس العلمية1ط. قياس مبتكرة

المدخل إلى ).1993(، عبد الرحمن  الدين، وعدسيتوق، محي
  .  الفكر للنشـر والتوزيعر، عمان، دا4ط. علم النفس

. اإلدارة واإلشراف التربوي). 1987( وآخرون حالخطيب، ردا
  .الفرزدق اتجاهـات حديثـة، الرياض، مطبعـة

الدافعية لإلنجاز، دراسة مقارنة ). 1995(خليفة، عبد اللطيف
القاهرة، مكتبة . ن والسودانبين طالب الجامعة المصرييـ

  .االنجلو المصرية
. اإلشراف التربوي، مفاهيـم وآفـاق). 2003(دواني، كمال سليم 

  .، عمـان المكتبـة الوطنيــة1ط
العالقة بين دافعية اإلنجاز والمناخ ). 2004(زياد، محمود نمر 

في المدارس العربية  الصفي لدى طلبة الصف الثاني عشر
رسالة ماجستير . (ة في منطقـة الناصرةالحكومية والخاص

  .الجامعة األردنية، عمان، األردن ،)غير منشورة
مصادر سلطة المشرف التربوي في ). 1992(السعود، راتب 

  .، جامعـة الموصل، العراقمجلة آداب الرافديناألردن، 
الفاعلية المدرسية في الفكر التربوي ). 1994( راتب ،السعود

الح التعليم وتطويـره في المدرسة مدخل إلص: األمريكي
-185 ص،1 العدد،)أ (21المجلد  ،مجلة دراسات، العربية
220.  

اختيار مدير المدرسة ). 1993(السعود، راتب؛ وبطاح، أحمد 
، مجلةأبحاث اليرموك أسس مقترحـة،. الثانوية في األردن

  .227-195، )1(، العدد)9(جامعة اليرموك، اربد، المجلد 
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، ن، عما4ط. مبـادئ اإلدارة). 2004(ل محمد حسن الشماع، خلي
   .دار المسيرة للنشر والتوزيع

اإلدارة التعليمية واإلشراف ). 2001( عزت تعطوي، جود
دار الثقافة  ، عمان، مكتبة1، أصول وتطبيقات، طالتربوي

  .للنشر والتوزيع
نظريات ، أسس اإلدارة الحديثة). 1999(العالق، بشير 

  .والتوزيع ان، دار اليازوي العلمية للنشر، عم1ط. ومفاهيم
األنماط القيادية لمديري المدارس ). 2003( احمد يعياصرة، عل

مهنتهم كمعلمين  الثانوية وعالقتها بدافعية المعلمين نحو
أطروحة دكتوراه . (في وزارة التربية والتعليم في األردن

ن، عما عمان العربية للدراسات العليا، ، جامعة)غير منشورة
  .األردن

، تطوير المنظمات). 2000(سيسل بيل   وندل وجونير،،فرنش
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  العالقة بني ما وراء الذاكرة ودافعية 
  اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة الريموك

  
 *أبو غزال معاوية

 

  
  

  14/2/2007 تاريخ قبوله     20/7/2006 تاريخ تسلم البحث

هــــدفت هـــــذه الدراســــة إلـــــى الكــــشف عــــن عالقـــــة مــــا وراء الـــــذاكرة      : ملخــــص 
ك، وفيمـــا إذا كانـــت هـــذه   بدافعيـــة اإلنجـــاز األكـــاديمي لـــدى طلبـــة جامعـــة اليرمـــو      

ــاديمي     ــصه األكــ ــب وتخصــ ــنس الطالــ ــاختالف جــ ــة تختلــــف بــ ــة  .  العالقــ ــت عينــ تألفــ
ــن   ــة مــ ــارهم      ) 426(الدراســ ــم اختيــ ــالوريوس تــ ــستوى البكــ ــن مــ ــة مــ ــًا وطالبــ طالبــ

ــة   ــرات الدراســـ ــة عـــــشوائية حـــــسب متغيـــ ــائج إلـــــى . بطريقـــ ــارت النتـــ وجـــــود : وأشـــ
ــع لد     ــستوى مرتفــــ ــذاكرة ، ومــــ ــا وراء الــــ ــط لمــــ ــستوى متوســــ ــاز  مــــ ــة اإلنجــــ افعيــــ

وأشــــارت النتــــائج أيــــضًا إلــــى وجــــود     . األكــــاديمي لــــدى طلبــــة جامعــــة اليرمــــوك    
ــة       ــن جهـ ــة مـ ــا الفرعيـ ــًة وأبعادهـ ــذاكرة  عامـ ــا وراء الـ ــين مـ ــصائيًا بـ ــة إحـ ــة دالـ ، عالقـ

واختلفــــت العالقــــة بــــين مــــا وراء  . ودافعيــــة اإلنجــــاز األكــــاديمي مــــن جهــــة أخــــرى 
ــاختال   ــاديمي بـــ ــاز األكـــ ــة االنجـــ ــذاكرة ودافعيـــ ــات  الـــ ــصالح الكليـــ ف التخـــــصص، ولـــ

ــم       ــين لـ ــي حـ ــذاكرة ، فـ ــتراتيجيات الـ ــذاكرة واسـ ــن الـ ــا عـ ــى بعـــدي الرضـ ــة علـ العلميـ
مــــا وراء الــــذاكرة ،  : الكلمــــات المفتاحيــــة. (تختلــــف العالقــــة بــــاختالف الجــــنس

  ).دافعية االنجاز األكاديمي، طلبة جامعة اليرموك

  

  
 

  Metacognitionحظي موضوع ما وراء المعرفـة   :خلفية الدراسة
باهتمام العديد من الباحثين في ميدان علم النفس التربوي حتى بـات     
من أكثر الموضوعات دراسة وبحثًا، إذ تركز جل اهتمـام المؤسـسات            
التربوية على إثارة دافعية  الطلبة على ممارسة عمليـات معرفيـة أكثـر              
ــة      ــى مواجهــ ــرهم ليــــصبحوا أقــــدر علــ ــة تفكيــ ــدًا، وتنميــ ــًا وتعقيــ عمقــ

الت التــي تتحــداهم، وتحقيــق التكيــف فــي كافــة المجــاالت التــي  المــشك
 نيتفـــاعلون معهـــا بـــشكل دائـــم ، ولكـــي يكونـــوا مفكـــرين اســـتراتيجيي 

جيدين قادرين على حل المشكالت ومتعلمـين منظمـين ذاتيـًا يمكـنهم          
  .فهم ذواتهم وتقييمها وتوجيه سلوكهم نحو أهداف محددة

" زيمرمـان "ة مـع فكـرة      وتنسجم هذه الغايات واألهداف التربويـ     
(Zimmerman, 1990)    ــسانًا ــوًال واستحـ ــت قبـ ــي القـ ــشهيرة التـ  الـ

وفحوى هذه الفكرة أن المتعلمـين      ، كبيرين في األوساط السيكولوجية   
يمكن وصفهم كأفراد منظمين ذاتيـًا إلـى درجـة أنهـم يعـدوا مـشاركين                
نشطين في تعلمهم الخاص بهم من حيث اإلستراتيجية والدافعية وما          

. (Boekaerts, 2002; Paris & Paris, 2001)راء المعرفــة و
  :وترجع جذور البحث في ما وراء المعرفة إلى ميدانين رئيسين هما
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The Relatonship between Metamemory and Academic 
Achievement Motivation among Yarmouk University 

Students 
 

Muawia Abu Ghazal, Faculty of Education, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan. 

 
Abstract:  This study aimed at detecting the relationship between 
metamemory and academic achievement motivation among Yarmouk 
University students and finding out whether this relationship varies 
according to student gender and specialization.The sample consisted 
of (426) undergraduate students chosen  randomly from Yarmouk 
University.The findings of the study revealed a moderate average level 
of metamemory and a high average level of academic achievement 
motivation among the students. It also revealed a statistically 
significant correlation between students' metamemory (and subtests) 
and their academic achievement motivation. Moreover, the 
relationship varied on memory contentment, and memory strategies 
according to student specialization in favor of science specialization. 
However, no significant difference in the relationship was attributed 
to student gender.( Keywords: Metamemory, Academic Achievement 
Motivation,Yarmouk University Students).       

علــــــم الــــــنفس التطــــــوري المتمثــــــل بنظريــــــة بياجــــــه فــــــي التطــــــور  
وعلــم الــنفس المعرفــي  . (Schwartz & Perfect, 2002)المعرفــي

ــارت   ــال هـ ــل بأعمـ ــرات ا  (Hart)المتمثـ ــول خبـ ــة   حـ ــشعور بالمعرفـ لـ
(Otani, Robert, & Widner, 2005) .      ولـم يظهـر البحـث فـي مـا

عنـدما تحقـق    ) 1970(وراء المعرفة بـشكل واضـح وجلـي حتـى عـام             
ــه   ــل ورفاقـــ ــول  (Flavell)فليفـــ ــال حـــ ــة األطفـــ ــن معرفـــ ــرفتهم  مـــ  معـــ

(Schneider & lockl, 2002).   
 وتعـــرف مـــا وراء المعرفـــة بأنهـــا وعـــي الطالـــب بعمليـــة التفكيـــر 

ذاتهــا وقدرتــه علــى االنخــراط فــي ســلوك مــنظم ذاتيــًا، ويتــضمن ذلــك  
مهارات معرفـة مـا يعرفـه الطالـب ومـا ال يعرفـه، والتنبـؤ بدقـة اإلجابـة                   
او صــحتها، والتخطــيط للمــستقبل، والتحقــق مــن نــواتج الحلــول التــي 

  . (Driscoll, 1996)يقدمها الطالب ومراقبتها 
ها الوثيقــــة بالموضــــوع وتنبــــع أهميــــة مــــا وراء المعرفــــة لــــصلت

إذ يعــد مــا وراء . المركــزي فــي علــم الــنفس التربــوي أال وهــو الــتعلم 
المعرفــة خطــوة أساســية فــي التطــور المعرفــي للفــرد، تــسمح للمــتعلم   

حينمــا يــدرك جوانــب القــوة   ، بالوصــول إلــى االســتراتيجيات وضــبطها  
والضعف في تعلمه، وعنـدما يتأمـل الفـرد عمليـات التفكيـر لديـه، فـإن           
ذلـــك يمكنـــه مـــن جعـــل عمليـــة الـــتعلم أبـــسط وأكثـــر فعاليـــة، واختيـــار 

  .(Bruning, Ronning & Scraw 1999)الطريقة المثلى للتعلم، 
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وقــد انبثــق مــؤخرًا العديــد مــن المفــاهيم ذات الــصلة بمــا وراء  
ــا وراء االســتيعاب     ــة، مثــل م ومــا ، (Metacomprehension)المعرف

ــا وراء، (Metamood)وراء المـــــــــــــــــــــزاج    الدافعيـــــــــــــــــــــةومـــــــــــــــــــ
(Metamotivation) ،    وما وراء األخالق(Metamoral) ،   ومـا وراء

ولعــل مفهــوم مــا وراء الــذاكرة    .  وغيرهــا(Metamemory)الــذاكرة 
أكثــر هــذه المفــاهيم انتــشارًا وجاذبيــة للعديــد مــن القــراء والبــاحثين،   
ــة الموضــوع        ــذاكرة فــي العقــود الحديث فقــد أصــبح مفهــوم مــا وراء ال

ستأثر باهتمام العديد من مجاالت المعرفـة ذات الـصلة        الرئيس الذي أ  
بالبحــث النفــسي وتطبيقاتــه، ومــن األدلــة علــى ذلــك تنــاول العديــد مــن 
ميادين علم الـنفس لهـذا المفهـوم كـل بحـسب اهتماماتـه وموضـوعاته                 
البحثيــة، فقــد حــاول علمــاء الــنفس المعرفيــون التحقــق مــن مفهــوم مــا 

العديــد مـــن العمليـــات المعرفيـــة   وراء المعرفــة كمفهـــوم مـــشترك بـــين  
ــة،      ــذاكرة، والدافعيـ ــتعلم، والـ ــرار، والـ ــاذ القـ ــة، واتخـ ــة الذاتيـ كالمراقبـ

ــتراتيجيات، والتطــــور المعرفــــي    ,Anderson)والتخطــــيط، واالســ
أما علم النفس العصبي فقـد أكـد أن مـا وراء المعرفـة حلقـة           . (2002

العـصبي  وصل بين علم النفس المعرفي وعلم األعـصاب وعلـم الـنفس             
، ومثـــال ذلـــك اهتمـــام Clinical Neuropsychology االكلينكـــي 

البـــاحثين باألعطـــال مـــا وراء معرفيـــة، مثـــل عـــدم الـــوعي أو مـــشاكل   
الذاكرة وأمراضها التي تحدث عادًة  نتيجـة لجراحـة الـدماغ والجنـون        

 & Schacter, Rich). والتغيـرات العـصبية المرتبطـة بتقـدم العمـر     
Stampp, 1985; Kennedy & Yorkston, 2000).  

جتمـــاعي وعلمـــاء الشخـــصية فقـــد تبنـــوا أمـــا علمـــاء الـــنفس اال
رتبط بالشخـصية والعمليـات     يـ وجهة النظر القائلة أن ما وراء الـذاكرة         

المعرفية االجتماعية أكثر من كونها منفصلة عنهـا، ومثـال ذلـك تحُقـق          
 الذاتيــة، البــاحثين مــن أثــر مفهــوم الــذات، واإلدارة الذاتيــة، والفعاليــة   

أمـا  . والشعور باإلتقان على األداء المعرفي لـدى األطفـال والراشـدين     
علماء النفس التطوري وعلمـاء الـنفس التربـوي فقـد حـاولوا التحقـق               
من ما وراء الذاكرة، من ناحية صلتها بـالنمو والتحـسنات التـي تطـرأ               

وقـــد تركـــز ُجـــل . علـــى المهـــارات المعرفيـــة األساســـية لـــدى األطفـــال
مهم على كيـف ومتـى يـتعلم الطفـل ويطبـق االسـتراتيجيات التـي                اهتما

 (تحسن من أدائه التعليمي في المدرسة والمواقـف الحياتيـة المختلفـة          
(Kuhn, 2000       أما علماء الـنفس التطـوري الـذين ينظـرون إلـى النمـو

 life span developmentalعلــى أنــه يحــدث عبــر دورة الحيــاة   
Psychology  ــو ــن تطـ ــوا مـ ــد تحققـ ــوم  ، فقـ ــذاكرة كمفهـ ــا وراء الـ ر مـ

متعدد األبعاد وكيفية تطوره في مرحلـة الرشـد، وكيـف أن اإلخفاقـات              
 ربمـــا تكـــون مرتبطـــة Metamemory Failuresفـــي هـــذا المفهـــوم 

 & Dixon, Hultsch) أداء الـذاكرة  وانحرافهـا   declinesبتـدهور  
Hertzog, 1988) .  

 األعمــار إن مــن الملفــت للنظــر انــدهاش الراشــدين وفــي معظــم  
من ذاكرتهم، وتـساؤلهم عـن كيفيـة عملهـا، والمواقـف والحـاالت التـي                
ــياء      ــذكرون بعــــض األشــ ــاذا يتــ ــا، ولمــ ــي أداء وظائفهــ ــا فــ تفــــشل بهــ
ويفــشلون فــي تــذكر الــبعض اآلخــر، وفيمــا إذا كانــت مهــارات الــذاكرة  

ــاة  ــر دورة الحيـ ــر عبـ ــساؤالت تتـــضمن بعـــض    . تتغيـ ــذه التـ ــل هـ إن مثـ
ــا ور   ــة بمـ ــاهر الخاصـ ــة     المظـ ــذاكرة وكيفيـ ــة الـ ــل وظيفـ ــذاكرة مثـ اء الـ

عملها، والتبصر بالتغيرات واألعطال التي تطـرأ علـى عملهـا، والـوعي        
بعمليـــــات الـــــذاكرة، ومعرفـــــة متطلبـــــات الـــــذاكرة ومهاراتهـــــا وحتـــــى  

 . االنفعاالت المرتبطة بها
ــام       ــدما ق ــذاكرة عن ــا وراء ال ــر مفهــوم م عــام " فليفــل"وقــد ظه

البحـــــث فــــي تطـــــور الطفـــــل   " بتنظــــيم مـــــؤتمر حمــــل اســـــم  1971
،حيث كان المحور الرئيسي في هذا المـؤتمر بعنـوان مـا            "االجتماعي  

حـول  (الـذي يـساعد علـى تطـور الـذاكرًة، ثـم تلـى ذلـك بحـث بعنـوان           
ــذاكرتهم  ــال بــــ ــة األطفــــ ــل   ) معرفــــ ــارد وفليفــــ ــرزر وليونــــ ــه كرتيــــ كتبــــ

)Kreutzer, Leonard, & Flavell, 1975 .(     بعـد ذلـك حظـي هـذا
 .لمزيد من البحث حتى وقتنا الحاضرالموضوع با

أن مـا وراء الــذاكرة  ) McDougall, 1994(ويـرى ماكـدوجل   
ــة وثيقــة         ــا وراء المعرفــة، وذو عالق ــب مــشتق مــن مفهــوم م هــو تركي

ــذاكرة تنبــع أهميتــه مــن كونــه يــؤثر فــي تنظــيم عمليــات الــذاكرة         ، بال
ادات وتوجيههــا ومراقبتهــا، ويعرفهــا بأنهــا المعرفــة واإلدراك واالعتقــ     
أمــا . المتعلقــة بوظيفــة قــدرات الفــرد وتطورهــا حــول ذاكرتــه ونظامهــا

فيعرفها بأنهـا معرفـة الفـرد بقـدرات الـذاكرة      ) Flavell, 1979(فليفل 
ــه  ــا لديـ ــاتهم     . ووظائفهـ ــأثر بكفايـ ــا تتـ ــراد ربمـ ــرة األفـ ــرح أن ذاكـ ويقتـ

ــين      المدركــة وخــصائص المهمــة واســتخدام اإلســتراتيجية والتفاعــل ب
فهو يقترح أن الذي يتم تذكره يعتمد علـى مـن           ،  الثالثة هذه العناصر 

واالسـتراتيجية األكثـر مناسـبة للفـرد        ، )المهمة× الفرد  (يقوم بتخزينه   
الفـــــرد (والمهمـــــة التـــــي يجـــــب إنجازهـــــا ، )اإلســـــتراتيجية× الفـــــرد (
ــتراتيجية × ــة× االسـ ــد    ). المهمـ ــدة فقـ ــاث الجديـ ــال واألبحـ ــا األعمـ أمـ

اإلنجـاز  :  عوامـل تتعلـق بالشخـصية مثـل        أضافت إلى المعادلة السابقة   
والعناصــــــر االنفعاليــــــة، وخــــــصوصًا القلــــــق، واالكتئــــــاب، واإلثــــــارة،  

) Self - efficacy beliefs(والدافعيـة، ومعتقـدات الفعاليـة الذاتيـة     
)Bandura, 1982; Zelinski & Gilewski, 2004.( 

فقـد حـددا   ) Nelson & Narens, 1990(أمـا نلـسون ونيرنـز    
 ويقـصد بهـا   Monitoringالمراقبة :  لما وراء الذاكرة هما    مستويين

 ويقـصد بـه     Controlوالـضبط   ، معرفة المعلومات التي تمت معالجتها    
ــي ُتمكــن مــن تحــسين معالجــة المعلومــات       ــة االســتراتيجيات الت . معرف

وعرفا ما وراء الذاكرة بأنها معرفة الفرد لذاكرته، ويمكن النظر إليهـا      
ــاًء علـــى الخبـــرة الـــسابقة   كمعتقـــدات الفـــرد حـــول   ذاكرتـــه وتعلمـــه بنـ

ــذاكرة       ــتراتيجيات الــ ــة اســ ــتعلم، ومعرفــ ــالل الــ ــستمر خــ ــوعي المــ والــ
  . واستخدامها لتعزيز عملية التعلم

ــسون     ــزوج وديكـ ــسج وهرتـ ــرى هلتـ ــين يـ ــي حـ  ,Hultsch).فـ
Hertzog, & Dixon, 1987)      أن مـا وراء الـذاكرة تتـضمن أربعـة 

  :مكونات هي
ويقــصد بهــا معرفــة ) Factual Knowlodge (المعرفــة الحقيقيــة. 1

ــة المتعلقـــة بوظـــائف الـــذاكرة    الفـــرد بمهمـــات الـــذاكرة، أي المعرفـ
وقابلية السلوكات واالستراتيجيات للتطـور فيمـا يتعلـق بالمهمـات           

  وأكـد هرتـزوج وديـسكون وهلتـسج     .التي تتطلـب عمليـات الـذاكرة   
. (Hertzog, Dixon & Hultsch, 1990)   ه  أن عـدم تـوفر هـذ

المعرفة ينتج ضعفًا في اختيار االستراتيجية الفعالـة لتنفيـذ المهمـة          
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وضعفًا في اختيار االستراتيجية األكثر مالءمة لنظام الـذاكرة لـدى           
  .  الفرد

 ويقصد بها إدراك الفـرد  Memory Monitoringمراقبة الذاكرة . 2
ــة      ــى الحالـ ــافة إلـ ــذاكرة، باإلضـ ــوذجي للـ ــتخدام النمـ ــة االسـ لكيفيـ

ــ ــه  الراهنـــ   ويعتقـــــد هرتـــــزوج ورفاقـــــه   . ة لنظـــــام الـــــذاكرة لديـــ
)Hertzog et al., 1990 (     بـضرورة وجـود عنـصرين أساسـين

ألداء الـــذاكرة لوظائفهـــا وهمـــا دقـــة المعرفـــة المخصـــصة حـــول 
وأولويـة المعلومـات المتـوفرة فـي        نظام الـذاكرة، والـوعي بحالـة        

 .الذاكرة
  ويقـصد  Memory Self - efficacyالفعاليـة الذاتيـة للـذاكرة      . 3

بهــا إحــساس الفــرد بإتقانـــه أو قدرتــه علــى اســتخدام الـــذاكرة       
وقــد أكــد كافــانوف وقــرين . بفعاليــة فــي المواقــف التــي تتطلبهــا

)Cavanaugh& Green, 1990 (    على وجـود عـاملين يـؤثران
فـــي الفعاليـــة الذاتيـــة للـــذاكرة وهمـــا مـــستوى الجهـــد المبـــذول  

ودولـــــف وجيلمـــــر وطــــول اإلصـــــرار والمثـــــابرة كمــــا ويـــــرى ر  
)Rudolf& Jellemer, 1996 (  أن القلــق وشــكاوي الــذاكرة

ــا يعكــسان        ــر مــن كونهم ــة أكث ــة الذاتي ــدات الفعالي يعكــسان معتق
 . التراجع في قدرات الذاكرة

 Related Affect الحالــــة االنفعاليــــة المتعلقــــة بالــــذاكرة    .4
Memory      ويقصد بها الحاالت االنفعالية التـي ربمـا تـرتبط أو

عــن المواقــف التــي تتطلــب التــذكر مثــل القلــق، واالكتئــاب  تنــتج 
ــب ــسج    . والتعـــــ ــسون وهولتـــــ ــون وديكـــــ ــد ديفدســـــ ــد أكـــــ وقـــــ

)Davidson, Dixon & Hultsch,, 1991 (  علــى وجــود
عالقــة عكــسية دالــة إحــصائيًا بــين القلــق حــول الــذاكرة واألداء    

 . المعرفي
أن مـا وراء الـذاكرة   ) Van Ede, 1993(بينمـا يـرى فـان أدي    

 من مكونات ما وراء المعرفة وتشتمل على        Subsetمكون فرعي   هي  
وتعـرف علـى أنهـا معتقـدات     ، عمليتين أساسين هما المراقبة والضبط 

ــذكر        ــدرات الت ــه بق ــذاكرة، ومعرفت ــة لل ــة الذاتي ــة بالفعالي ــرد المتعلق الف
ومعرفته بالذاكرة بشكل عـام،   لدى اآلخرين وكيفية مقارنة نفسه بهم،

كـــل مـــن اســـتراتيجيات (لـــذاكرة واســـتراتيجياتها ومعرفتـــه بمهمـــات ا
الــذاكرة والعمليــات التنفيذيــة ومراقبــة وإدارة معالجــة المعلومــات مــن  

  ).أجل تذكرها
فيريـان أن  )  (Troyer & Rich, 2002وريـتش  " ترويـر "أمـا  

ــة هــي      ــات فرعي ــة مكون ــذاكرة تتكــون مــن ثالث الرضــا عــن  : مــا وراء ال
مـدى رضـا الفـرد      :ويقصد بالرضـا    . واالستراتيجية، الذاكرة، والقدرة 

عــن قــدرات الــذاكرة لديــه وإدراكــه لهــا بمــا يتــضمنه هــذا الرضــا مــن     
ــق   ــام والقلـ ــة واالهتمـ ــاالت كالثقـ ــذاكرة   . انفعـ ــأ الـ ــدرة أو أخطـ ــا القـ أمـ

فيقــصد بهــا قــدرة الــذاكرة علــى أداء وظائفهــا اليوميــة بفعاليــة دون        
ــتخدام ال    ــتراتيجية مــــدى اســ ــين يقــــصد باالســ ــي حــ ــاء، فــ ــرد أخطــ فــ

  .الستراتيجيات ومساعدات التذكر المختلفة
ُتعد اسـتراتيجيات التـذكر األسـاس الـذي تـستند عليـه عمليـات               
ــي       ــات فهـ ــدم الثبـ ــتراتيجيات بعـ ــذه االسـ ــز هـ ــذاكرة، وتتميـ ــا وراء الـ مـ
ــة         ــة اإلجرائيـ ــن المعرفـ ــزيج مـ ــي مـ ــذكر، وهـ ــرة التـ ــسب خبـ ــرة حـ متغيـ

Procedural Knowledge) جيةمعرفــــة كيفيــــة عمــــل االســــتراتي (
ــصريحة   ــة الــ ــع   (Declarative Knowledgeوالمعرفــ ــة واقــ معرفــ

وقـــد صـــنف برســـلي وبوركووســـكي ). Chi, 1984) (االســـتراتيجية
) Pressley, Borkowski & O'Sullivan, 1998(وســوليفان 

استراتيجيات ما وراء الذاكرة حسب المعرفة اإلجرائية والصريحة فـي     
  : ست فئات هي

عـد العنـصر األساسـي فـي عمليـات مـا           وُت: استراتيجيات المتعلم  -1
وراء الـذاكرة، إذ تفتــرض أن المــتعلم الخبيـر لديــه معرفــه حــول   
عــدٍد مــن االســتراتيجيات مثــل التــسميع، والتنظــيم ذي المعنــى     
للمعلومــــات، والتخيــــل الموســــع، والتوزيــــع المختلــــف للجهــــد،  

  . والكلمة المفتاحية وغيرها من استراتيجيات الذاكرة
وهــي مبــادئ عامــة تتعلــق بكافــة : ة باالســتراتيجيةالمعرفــة العامــ -2

الجهــــد المبــــذول الــــذي يتطلبــــه : اســــتراتيجيات التــــذكر مثــــل
اســتخدام االســـتراتيجية، ومـــدى مالءمـــة تطبيـــق االســـتراتيجية  

 .للمهمات التعليمية المتنوعة
ــة الخاصــة باالســتراتيجية   -3 َيعــرف كــل متــذكر كفــؤ متــى     : المعرف

تــــى ال تــــستخدم غيرهــــا، تــــستخدم إحــــدى االســــتراتيجيات وم
ــتمتاع فـــــي        ــدى االســـ ــد المطلـــــوب ومـــ ــضًا الجهـــ ــرف أيـــ وَيعـــ

 . استخدامها
ويجــــــب أن تــــــرتبط هــــــذه : إجــــــراءات اســــــتراتيجيات التــــــذكر -4

 . اإلجراءات مع المعرفة العامة باستراتيجيات التذكر
إذ يجــب علــى المــتعلم أن يمتلــك  : معرفــة اســتراتيجيات التــذكر  -5

 العامـــة والتـــي تـــتالءم مـــع  معرفـــة بـــبعض اســـتراتيجيات التـــذكر 
 . طبيعة تذكره

 :ومن هذه اإلجراءات: إجراءات اكتساب ما وراء الذاكرة -6
محاولة تكييف االستراتيجية الجديدة مـع المواضـع األخـرى فـي            
المادة نفسها، والتحقق من النـواتج طويلـة المـدى الناتجـة عـن              
 استخدام االستراتيجية من خـالل االختبـار الـذاتي للـذاكرة بعـد            

ــن     ــة أي مـــ ــتراتيجية، ومعرفـــ ــتخدام االســـ ــام مـــــن اســـ ــدة أيـــ عـــ
ــر األكبــر مــن خــالل مقارنــة         ــان لهــا األث اســتراتيجيات التــذكر ك
نواتج استخدام االستراتيجيات المختلفة، والموازنة بين الجهـد         

  . المبذول وبين نتاجات استخدام االستراتيجيات
ــر       ــد ترويـ ــذاكرة أكـ ــا وراء الـ ــات مـ ــة مكونـ ــق بتنميـ ــا يتعلـ  وفيمـ

(Troyer, 2001).     ــن ــسن مـ ــات يحـ ــذه المكونـ ــى هـ ــدريب علـ ان التـ
وظـــائف الـــذاكرة اليوميـــة خــــصوصًا لـــدى الراشـــدين، الـــذين تنــــتج       
مخاوف الذاكرة لديهم عن عدم المعرفة الكافية بالـذاكرة وأثـر التقـدم             

  . في العمر
يالحظ مـن خـالل اسـتعراض تعـاريف مـا وراء الـذاكرة تركيزهـا                

كرة في حـين لـم يحـظ مكـون الـضبط باهتمـام       على مكون المعرفة بالذا 
ــر باســتثناء تعريــف فليفــل    ــر  ) Flavell , 1979(كبي وتعريــف تروي

 وتعريـــــف نلــــــسون  Troyer & Rich, 2002)(وريـــــتش  
إذ تـضمنت هــذه التعريفــات  ). Nelson & Narens, 1990(ونيرنـز 

  . إشارة واضحة إلى ضرورة استخدام استراتيجيات الذاكرة
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ض التعـاريف قـد تميـزت بتـضمنها مكونـًا ذا            كما ويالحظ أن بع   
ــزوج      ــًال تعريـــف هلـــستج وهرتـ ــا تـــضمنه فعـ ــة، وهـــذا مـ ــبغة عاطفيـ صـ

إذ تــضمن ) Hultsch, Hertzog, & Dixon, 1987(وديكــسون 
ُبعدًا أطلقـوا عليـه اسـم الحالـة االنفعاليـة المتعلقـة بالـذاكرة، وتعريـف                 

ســمي إذ تــضمن ُبعــدًا  ) Troyer & Rich, 2002(ترويــر وريــج  
ــول أداء       ــالقلق حـ ــاالت كـ ــضمن انفعـ ــذي يتـ ــذاكرة، والـ ــن الـ ــا عـ الرضـ

  .الذاكرة والثقة بها
وبناًء على ما تقدم، ُيعّرف الباحث ما وراء الذاكرة بأنها معرفـة    
ــا        ــا ومعالجته ــة تخزينه ــه مــن حيــث كيفي ــه حــول ذاكرت ــرد ومعتقدات الف
 للمعلومــات، وســعتها، ونقــاط ضــعفها وقوتهــا، واألوقــات التــي تــؤدي   

ــاءة  ــا بكفــ ــا وظائفهــ ــا يرافــــق هــــذه المعرفــــة مــــن انفعــــاالت،   ،فيهــ  ومــ
  .واستخدام استراتيجيات التذكر المناسبة للمهمة المطلوبة

  دافعية اإلنجاز األكاديمي
الدافعيــة طاقــة كامنــة ال بــد مــن وجودهــا لحــدوث الــتعلم بــل         

وعنـدما  ). Petri & Govern, 2004(لتطويره وتنميتـه لـدى الطلبـة    
ــى رفــع مــستوى األداء وتحــسينه     تنطلــق هــذه   الطاقــة فإنهــا تــؤدي إل

واكتساب معارف ومهارات جديـدة ومعقـدة، واسـتخدام اسـتراتيجيات           
تعليميــة متطــورة، وتبنــي طــرق فعالــة فــي معالجــة المعلومــات، التــي         
يحصل عليها الطالب أثناء العملية التربوية، ولعل دافعية اإلنجـاز مـن            

مــن قبــل علمــاء الــنفس التربــوي، إذ     أكثــر أشــكال الدافعيــة اهتمامــًا    
تمثل أرقى الحاجات االجتماعية التي يسعى اإلنسان لتحقيقها وتعتبـر          

 Academic Achievement Motivation يمـي األكاددافعية اإلنجاز 
شكًال من أشكال دافعية اإلنجـاز التـي يكـون التركيـز فيهـا علـى المهـام                

: األكـــاديمي بأنهـــا والنـــشاطات المدرســـية، وتعـــرف دافعيـــة اإلنجـــاز     
التنافس في ضوء مستوى معين من مـستويات االمتيـاز األكـاديمي أو             
االهتمام بالمنجزات األكاديمية، أو الرغبة في األداء الجيـد سـواء فـي           

أو الميــل إلــى الــسعي  ، المدرســة أم الكليــة أم فــي أي مجــاالت أخــرى  
  ).1990الديب، .(والكفاح في سبيل النجاح في المواقف األكاديمية

ــا مجموعــة القــوى التــي     ) 1996(وعــرف الحامــد   الدافعيــة أنه
تثير السلوك وتوجهـه نحـو هـدف دراسـي أو الرغبـة الملحـة فـي أداء                  
العمـــل الدراســـي بـــصورة جيـــدة، أو النـــزوع لبـــذل الجهـــد مـــن أجـــل   

) Gottfried, 1985(ويعرفهــا جوتفريــد .  تحقيــق النجــاح الدراســي
يـــز بالتوجـــه نحـــو النبـــوغ وحـــب  بأنهـــا االســـتمتاع بـــالتعلم الـــذي يتم 

ــدي       ــم التحـ ــة، وتعلـ ــداخلي للمهمـ ــد الـ ــابرة، والتولـ ــتطالع والمثـ االسـ
أن دافعيـــة اإلنجـــاز ) 1993(ويـــرى قطـــامي . والمهـــام الـــصعبة جـــدًا

ــام     ــتعلم لالهتمــ ــة المــ ــارة رغبــ ــًا فــــي إثــ ــاديمي تلعــــب دورًا حيويــ األكــ
بالموضــــــوعات الدراســــــية وتوجيــــــه ســــــلوكاته التعليميــــــة وتعزيــــــزه 

تمراره وتجعلــــه أكثــــر نــــشاطًا وحيويــــة وتفــــاعًال فــــي المواقــــف واســــ
  . الصفية

حدد علمـاء الـنفس التربـوي عـددًا مـن العوامـل المـسؤولة عـن                 
ــايتهم         ــة حــول كف ــدات الطلب ــل معتق ــتعلم مث ــة لل ــة الطلب اســتثارة دافعي
األكاديميـة، واألهــداف التــي يتوجهــون نحوهــا أثنــاء تعلمهــم، وقــيمهم  

وفيمـا يلـي   ) Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998(األكاديميـة  

وصفًا مختصرًا لـثالث نظريـات ارتكـزت فـي تفـسيرها لدافعيـة اإلنجـاز                
  :  األكاديمي على هذه العوامل وهي

  Self efficacy theoryنظرية الفعالية الذاتية 
يقــصد بالفعاليــة الذاتيــة معتقــدات الفــرد حــول قدرتــه علــى أداء 

وتـــرتبط هـــذه المعتقـــدات بالـــسلوكات  . المهمـــات التـــي يتعامـــل معهـــا 
المرتبطـــــة باإلنجـــــاز مثـــــل معالجـــــة المعلومـــــات، واألداء اإلنجـــــازي،  

  ) .Bandura, 1997(والدافعية، وتقدير الذات، واختيار النشاطات 
ــدورا      ــة بانــ ــي نظريــ ــًا فــ ــًا مركزيــ ــة مفهومــ ــة الذاتيــ ــد الفعاليــ تعــ

)Bandura ( معرفيـــًا فـــي الـــتعلم المعرفـــي االجتمـــاعي، فهـــي وســـيطًا
للــسلوك، إذ تحــدد طبيعــة الــسلوك الــذي ســيقوم بــه ومــداه، ومقــدار  
ــي        ــيبديها فـ ــي سـ ــابرة التـ ــة المثـ ــرد، ودرجـ ــيبذله الفـ ــذي سـ ــد الـ الجهـ
ــا إذا       ــدد فيمـ ــه، وتحـ ــي تعترضـ ــصعوبات التـ ــشكالت، والـ ــة المـ مواجهـ

. سيدرك المهمة التـي يريـد االنهمـاك بهـا باعتبارهـا فرصـة أم تهديـداً            
كن القول إن الطلبة ذوي الفعاليـة الذاتيـة المرتفعـة           وبناًء على ذلك يم   

أكثر احتماًال لتنظـيم ذواتهـم ويوصـفون كمتعلمـين اسـتراتيجيين ومـا              
  ، وأكثـر إظهـارًا للـسلوكات االتقانيـة     )Seifert, 2004(وراء معـرفيين  

)Deweck & Leggett, 1988 .( وأكثر رغبة في مواجهة المشكالت
وعلى العكس من ذلك يتجنب الطلبة      ) Bandura,1993. (والتحديات

ــة المنخفــــضة المهمــــات الــــصعبة ويميلــــون إلــــى     ــة الذاتيــ ذوو الفعاليــ
 -Ego- performanceالتـصرف بـسلوك موجـه نحـو األداء والـذات      

oriented manner        وبمعنـى آخـر يركـزون علـى كيفيـة حكـم اآلخـرين 
اد عليهم وهم تواقون للظهور كأفراد أذكياء، ويتجنبون وصـفهم كـأفر          

غيــر مــؤهلين، وال يعتمــدون فــي تقيــيم أدائهــم علــى الجهــد المبــذول     
  . وإنما على النتيجة النهائية لذلك الجهد

  Achievement goal theoryنظرية انجاز الهدف 
ــة     ــة الطلبــ ــة فهــــم دافعيــ ــاز الهــــدف إمكانيــ ــة انجــ تفتــــرض نظريــ
 األكاديمية بالنظر إليها كمحاوالت إلنجاز أهداف معينة، فما سـلوكات      
  الطلبــــــــة إال نتاجــــــــًا لرغبــــــــاتهم فــــــــي تحقيــــــــق تلــــــــك األهــــــــداف      

)Pintrich & Garcia, 1991(  
وقد ركز البحث في هـذه النظريـة علـى هـدفين أساسـين للـتعلم                

 Mastery taskالهـــدف الموجـــه نحـــو المهمـــة أو االتقـــان  : همـــا
oriented   والهدف الموجـه نحـو األداء Performance- oriented .

ت المهتمـة بهـذه النظريـة عـن تميـز الطلبـة ذوي             كشفت نتائج الدراسا  
ــذاتي    ، والتــصميم Self- regulationاألهــداف اإلتقانيــة بــالتنظيم ال

 واالعتقـاد بأهميـة الجهـد المبـذول فـي      Self- determiningالـذاتي،  
 & Malleable) Dweckالنجـاح والفـشل، وقابليـة الـذكاء للتغيـر      

Leggett, 1988 (  ــى التحــدي،   وتفــضيل المهمــات التــي تن طــوي عل
)Seifert, 1995a (      وهـم أكثـر اسـتخدامًا لالسـتراتيجيات وخـصوصًا

ــق   ــة األعمـ ــتراتيجيات المعالجـ    Deep Stretegy Processingاسـ
)Meece, Blumenfeld, & Hoyle, 1988 (  ومــن جهــة أخــرى

يتميــــز الطلبــــة الــــذين يــــسعون نحــــو األهــــداف األدائيــــة بانــــشغالهم   
يفيــة نظــر اآلخــرين ألدائهــم، ويعتقــدون  بمخــاوفهم حــول قــدراتهم، وك

 ,Deweck & Leggett(بــان القــدرة هــي ســبب النجــاح والفــشل   
وينهمكــون فــي اســتراتيجيات أقــل تعقيــدًا، ويــرددون عبــارات   ) 1988
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 ,Seifert(سلبية للذات، ويعزون نجاحهم لعوامل غير قابلـة للـضبط   
1995b. (  

  :  Attribution theoryنظرية العزو 
ية العزو في تفسيرها للدافعية من تساؤل الفرد عـن        تنطلق نظر 

أسباب نجاحه وفـشله، وغالبـًا مـا يعـزو الطلبـة نجـاحهم وفـشلهم إلـى                  
ــة     ــباب التاليـ ــن األسـ ــر مـ ــد أو أكثـ ــد، والمـــزاج،   : واحـ ــدرة، والجهـ القـ

 ,Wiener(ويـرى واينـر   . وصعوبة المهمة، وتحيز المـدرس، والحـظ  
بـوي المـسؤولين عـن إحكـام         وهو من أبرز علماء النفس التر      -)1992

ــي     ــتعلم المدرسـ ــزو والـ ــة العـ ــين نظريـ ــصلة بـ ــصنيف   -الـ ــن تـ ــه يمكـ  أنـ
: األسباب التي يعزو إليها الطالب نجاحـه وفـشله إلـى ثالثـة أبعـاد هـي                

  . مصدر الضبط واستقراره، وقابليته للسيطرة
 Attributional Beliefsوقــد اســتأثرت المعتقــدات العزويــة    

ي تفــسيره لدافعيــة اإلنجــاز، فقــد تناولــت   باهتمــام البحــث المعاصــر فــ  
األبحــاث الحديثــة العالقــة بــين المعتقــدات العزويــة ومــا وراء المعرفــة   
  وهــــذا مــــا يتــــضح جليــــًا فــــي دراســــة بوركوســــكي وجنــــسون وريــــد  

) Borkowski, Johnson, & Reid, 1987 (    إذ تـم التأكيـد علـى
ــة اإلنجــاز      ــة، ودافعي ــا وراء المعرف ــين م ــادل ب ــأثير المتب ــين  الت  فقــد تب

ــر      ــة غيـــــ ــدات العزويـــــ ــا، فالمعتقـــــ ــة بينهمـــــ ــة تفاعليـــــ ــود عالقـــــ وجـــــ
 تعــوق اكتــساب الفــرد لمهــارات مــا وراء    Dysfunctionalالوظيفيــة

ــزز       ــة يعــ ــا وراء المعرفــ ــارات مــ ــساب مهــ ــي اكتــ ــشل فــ ــة، والفــ المعرفــ
المعتقدات العزوية غير الوظيفيـة مثـل الحـظ وصـعوبة المهمـة وتحيـز               

لــــك تــــساعد المعتقــــدات العزويــــة وعلــــى العكــــس مــــن ذ. المدرســــين
الوظيفية مثل الُجهد في اكتساب مهارات مـا وراء المعرفـة، واكتـساب           

  .هذه المهارات ُيعزز المعتقدات العزوية اإليجابية
ــذاكرة والمعتقــدات العزويــة، فقــد      أمــا فيمــا يتعلــق بمــا وراء ال

أن ) Borkowski & Krause,1985(أكــد بوركوســكي وكروســكي  
يعزون نجاحهم إلى الجهـد المبـذول، وفـشلهم إلـى عـدم             الطلبة الذين   

بــذل الجهــد الكــافي، كانــت معــرفتهم بمــا وراء الــذاكرة مرتفعــة مقارنــة  
بالطلبة الذين يعزون نجاحهم وفشلهم إلى عوامـل غيـر قابلـة للـضبط              

كما وتم الكشف في بحثهما عن مـستوى       . كالقدرة وخصائص المهمة  
بة الذين يمتلكون معتقـدات راسـخة       مرتفع لما وراء الذاكرة لدى الطل     

حــول دور الجهــد المبــذول فــي النجــاح األكــاديمي، وهــم أكثــر مــيًال         
لتعميم استراتيجيات الذاكرة على مواقف متعددة مـن نظـرائهم الـذين            

  .يميلون إلى عزو نتائج أدائهم إلى عوامل غير قابلة للضبط
 ,Devolder & Pressly(ولم تختلف دراسة دفولدر وبرسلي 

ــي    ) 1992 ــكي وكروســــــ ــة بوركوســــــ ــه دراســــــ ــلت إليــــــ ــا توصــــــ عمــــــ
)Borkowski & Kraues, 1985 (    إذ أشـارت إلـى أن األفـراد ذوي

ــتراتيجيات التــــذكر،    ــة هــــم األكثــــر اســــتخدامًا الســ العــــزوات الداخليــ
ــزوات       ــرائهم ذوي العـ ــة بنظـ ــة مقارنـ ــة مرتفعـ ــرتهم بفعاليـ ــزت ذاكـ وتميـ

 .الخارجية
ــذاكرة، أكــد  أمــا فيمــا يخــص عالقــة مركــز الــضبط بمــ      ا وراء ال

 ,Stevens, Kaplan, Ponds" (ستيفنس وكابالن وبوندز وجولس"
& Jolles, 2001 (  أن األفــراد ذوي الــدرجات المرتفعــة علــى مركــز

. الضبط الداخلي لـديهم مـستوى مرتفـع فـي مهـارات مـا وراء الـذاكرة                

ومما يدلل علـى وجـود عالقـة بـين دافعيـة اإلنجـاز ومـا وراء الـذاكرة            
 البرامج التدريبية على مهارات ما وراء الذاكرة في رفع مـستوى     نجاح

) Schneider, 1985(دافعية اإلنجاز لدى األطفال، إذ أكد سـكنايدر  
أن تدريب األطفال على استراتيجية التسميع ساهم بـشكل واضـح فـي             
رفــع مــستوى دافعيــة اإلنجــاز لــديهم مــن خــالل تأثيرهــا علــى أســلوب     

 ,Gaskill(ذا ما توصل أيضًا إليه جاسـكيل  وه. العزو لدى األطفال
إذ ســاهم برنــامج تــدريب األطفــال علــى اســتراتيجية التنظــيم     ) 2004

في رفع مـستوى الفعاليـة الذاتيـة والتـي تـؤثر بـدورها فـي رفـع دافعيـة                    
  .اإلنجاز لدى األطفال

) Sinkavich, 1994" (سـنكافح "كمـا وأكـدت دراسـة أجراهـا     
م ما وراء الذاكرة وأسلوب العزو همـا  على طلبة جامعيين أن استخدا   

أفضل المتنبئات باألداء في االمتحانات وهذا يشير إلـى وجـود عالقـة            
  .بين المتغيرات الثالث

وبناء على ما تقدم يعتقد الباحث ضرورة إجراء دراسة تكـشف           
عن العالقـة بـين مـا وراء الـذاكرة ودافعيـة اإلنجـاز األكـاديمي بعـد أن              

طقيـة قويـة علـى وجـود هـذه العالقـة، فـالعزو        تبين وجود مؤشـرات من    
السببي ومركز الضبط ٌيعدان عنـصرين أساسـيين فـي الدافعيـة عمومـًا           
ودافعية اإلنجاز األكاديمي خصوصًا، لذا جاءت هذه الدراسة محاولًة          
الكشف عن العالقة بـين مـا وراء الـذاكرة ودافعيـة اإلنجـاز لـدى طلبـة            

  .جامعة اليرموك
  ئلتها مشكلة الدراسة وأس

تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة الكـشف عـن العالقـة بـين مـا               
وراء الذاكرة ودافعية اإلنجـاز األكـاديمي لـدى طلبـة جامعـة اليرمـوك،               

  : وبالتحديد فإن الدراسة تهدف إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية
  ما مستوى ما وراء الذاكرة لدى طلبة جامعة اليرموك؟: 1س
ة اإلنجــــاز األكــــاديمي لــــدى طلبــــة جامعــــة مــــا مــــستوى دافعيــــ: 2س

  اليرموك؟
هل توجد عالقة دالة إحـصائيًا بـين مـستوى  مـا وراء الـذاكرة               : 3س

  ومستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة اليرموك؟
هل تختلف قوة العالقة بين مستوى ما وراء الذاكرة ومستوى          : 4س

ــة اإلنجــاز األكــاديمي بــاختالف جــنس ال     طالــب وتخصــصه  دافعي
  األكاديمي؟
  أهمية الدراسة

ــة التـــي     ــا مـــن الدراســـات القليلـ ــة فـــي كونهـ ــة الدراسـ تنبـــع أهميـ
تناولــت العالقــة بــين مــا وراء الــذاكرة ودافعيــة اإلنجــاز األكــاديمي فــي  

وتعد الدراسة الحالية على درجـة بالغـة        . البيئة العربية والبيئة األردنية   
مام إجراء العديد من الدراسـات  من األهمية، لكونها ستمهد الطريق أ     

المستقبلية حول موضوع ما وراء الذاكرة، وذلك بعد أن تبـين أهميـة      
فقـــد كـــشفت . هـــذا المفهـــوم فـــي العمليـــة التربويـــة والتكيـــف النفـــسي 

ــذاكرة فــي األداء المعرفــي       ــرئيس لمــا وراء ال الدراســات عــن الــدور ال
 ,Randolph, Arnett & Higginson)كالتذكر واالستدعاء اللفظي 

 ,Rudolf & Jellemer) وصلتها الوثيقـة بـالقلق والُعـصابية    (2001
 ,Kuhn)، الشخــــصية والعمليــــات المعرفيــــة االجتماعيــــة  )(1996
، كمـا ويمكـن   (Sinkavich, 1994)، واألداء فـي االمتحانـات   (2000
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أن تسهم نتائج هذه الدراسة فـي تحـسين العمليـة التعليميـة لكـون مـا                 
عيــة اإلنجــاز األكــاديمي مــن العوامــل المــؤثرة فــي       وراء الــذاكرة وداف

  . عملية التعلم
وتبـــرز أهميـــة أخـــرى للدراســـة تنبثـــق مـــن أدواتهـــا، وتحديـــدًا   
مقيــاس مــا وراء الــذاكرة إذا قــام الباحــث بتطــوير أداة لتناســب البيئــة   

ــة ــاحثين     ، األردنيــ ــيح للبــ ــي تتــ ــذاكرة والتــ ــا وراء الــ ــاس مــ ــي مقيــ وهــ
سـتخدامها لتحقيـق أهـداف تربويـة أخـرى،          األردنيين والعرب إمكانية ا   

تقع خـارج أهـداف الدارسـة الحاليـة إذ يمكـن اسـتخدام هـذا المقيـاس          
مـــن المرشـــدين النفـــسيين وأعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــات        

وكـذلك يمكـن    ، للتعرف على الطلبة الذين يعانون من مشكالت تكيفيـة        
هـدف إلـى تنميـة      استخدامه فـي تقيـيم فعاليـة البـرامج التدريبيـة التـي ت             

  .مهارات ما وراء الذاكرة وتحسين كفاءتهم المعرفية واالنفعالية
  التعريفات اإلجرائية

مدى رضا الفرد عن ذاكرته، ووظيفة الـذاكرة        . ما وراء الذاكرة    * 
اليوميــة، ومــدى اســتخدامه لالســتراتيجيات ومــساعدات التــذكر  

علــى المختلفــة والمقاســه بالدرجــة التــي يحــصل عليهــا الطالــب    
والمحـددة  ) Troyer & Rich, 2002(مقيـاس ترويـر وريـتش    

  .172بمدى درجات يتراوح بين صفر و
ــاديمي    *  ــاز األكـ ــة اإلنجـ ــاح    : دافعيـ ــق النجـ ــي تحقيـ ــرد فـ ــة الفـ رغبـ

والتفوق في المواقف األكاديمية ويقـصد بهـا فـي هـذه الدراسـة              
الدرجة التي يحصل عليهـا الطالـب علـى مقيـاس دافعيـة اإلنجـاز              

  ). 2004. (ديمي والذي طوره كنعاناألكا
  الدراسات السابقة 

نظرًا لندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين مـا وراء الـذاكرة          
ودافعية اإلنجاز األكاديمية أرتأى الباحـث تقـسيم هـذه الدراسـات إلـى              

الدراســـات المتعلقـــة بمـــا وراء الـــذاكرة، والدراســـات     : جـــزأين همـــا 
األكـــــاديمي وفيمـــــا يلـــــي عـــــرض لهـــــذه المتعلقـــــة بدافعيـــــة االنجـــــاز 

  :الدراسات
  الدراسات المتعلقة بما وراء الذاكرة: أوًال

 Davidson, Dixon(أجـرى ديفدسـون وديكـسون وهولتـسج     
& Hultsch, 1991 (      ــق ــى التحقــق مــن دور القل دراســة هــدفت إل

المتعلق بأداء الـذاكرة فـي التنبـؤ بـاألداء المعرفـي المقـاس مـن خـالل                  
من الكلمات وقـصص بطالتهـا مـن النـساء لـدى عينـة              استدعاء قوائم   

راشدًا في مرحلة الرشد المبكر والرشـد المتوسـط        ) 350(مؤلفة من   
ــق، وهــو         ــاس القل ــأخر، وقــد أســتخدم فــي الدراســة مقي والرشــد المت
مقياس فرعي في مقياس مـا وراء الـذاكرة فـي مرحلـة الرشـد المطـور                

ــستج وهرتــزوج      & Dixon, Hultsch(مــن قبــل ديــسكون وهول
Hertzog, 1983(   وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقـة عكـسية ،

دالة إحصائية بين القلق حول الذاكرة واألداء المعرفـي لـدى راشـدي             
) 0.25-(إذ بلـــغ معامـــل االرتبــــاط   )  ســـنة 78-69(العمـــر المتـــأخر   

ــذكر  ــري  ) 0.30-(و) List recall(لقائمــة الت ــذكر النث  Prose(للت
recall. (  

 دراســة للتحقــق مــن   (Sinkavich, 1994)نكافيج وأجــرى ســ 
العالقة بين مجموعة من المتغيرات تضمنت أسلوب العـزو والدافعيـة،           

واالختبار الذاتي للقدرة، والقدرة على معالجة المعلومات، واستخدام        
مـــا وراء الـــذاكرة فـــي مواقـــف تعلـــم صـــفية حقيقيـــة، وتألفـــت عينـــة         

 30(متوســط أعمــارهم) كــرًا ذ15 أنثــى، و30( فــردًا 45الدراســة مــن 
، تم اختيارهم من طلبة تخصص علم النفس التربوي في جامعـة      )سنة

، وأظهــرت نتــائج الدراســة أن اســتخدام مــا   (Pittsburgh)بيتــسبورغ 
وراء الـذاكرة والدافعيـة وأسـلوب العـزو هـي أفـضل المتنبئـات بــاألداء        

 دال كمـا وأشــارت نتـائج الدراســة إلـى وجــود ارتبــاط   . فـي االمتحانــات 
إحصائيًا بين كل مـن اسـتخدام مـا وراء الـذاكرة والدافعيـة مـن جهـة،                  
وبـــين األداء فـــي االمتحانـــات الـــصفية مـــن جهـــة أخـــرى؛ لـــذلك يمكـــن 
القول إن الطلبة الذين ينهمكون في ما وراء الـذاكرة هـم األفـضل فـي            
استرجاع وتطبيق المعرفة المتعلقة بالمساقات عند مقـارنتهم بالطلبـة         

  . ينهمكون في ما وراء الذاكرةالذين ال 
فقـد هـدفت   ) Pierce & Lange, 2000(أمـا بيرسـي والنجـي    

ــة       ــذاكرة والدافعي دراســتهما إلــى الكــشف عــن العالقــة بــين مــا وراء ال
طالبــًا مــن الــصف الثــاني  ) 80(وأداء الــذاكرة لــدى عينــة تكونــت مــن  

 مقيـاس مـا  : إذ استخدمت في الدراسة أداتين همـا . والثالث األساسي 
وراء الـذاكرة ومقيـاس عــزو الجهـد لمعرفـة لمــن يعـزو الطلبـة النجــاح       

. والفـشل أثنـاء تعلمهــم وقيـامهم باسـترجاع المهمــات المطلوبـة مــنهم     
وقد توصلت الدراسة إلى أن عمليـات مـا وراء الـذاكرة وعـزو الجهـد                
ــين        ــة بـ ــتراتيجية، وأن العالقـ ــتخدام االسـ ــي اسـ ــر فـ ــأثير مباشـ ــا تـ لهمـ

اكرة واستخدام  االسـتراتيجية أقـوى مـن العالقـة           عمليات ما وراء الذ   
كمــا كــشفت نتــائج الدراســة عــن   . بــين مــا وراء الــذاكرة واالســترجاع 

وجــود عالقــة وثيقــة بــين مــا وراء الــذاكرة وأداء الــذاكرة فــي مهمــات   
  . االسترجاع

دراســة هــدفت  ) 2006(أمــا فــي األردن فقــد أجــرى المــشاعلة   
لبة الـصف الـسادس األساسـي       إلى تصميم برنامج تعليمي محوسب لط     

في مادة التربية اإلسالمية ،ودراسة تأثيره في تنمية عمليـات مـا وراء         
الذاكرة ،وفي تحـصيل طلبـة الـصف الـسادس،واتجاهاتهم نحـو الـتعلم              

طالبًا من الذكور فـي مدرسـة   ) 135(بالحاسوب لدى عينة تألفت من      
ائيًا إلـى  عبد الملك بـن مـروان فـي مدينـة عمـان إذ تـم تـوزيعهم عـشو               

ــوعتين ــن   : مجمـ ــة مـ ــابطة مكونـ ــة ضـ ــة  ) 67(مجموعـ ــًا ومجموعـ طالبـ
وكان من نتائجهـا وجـود فـروق ذات         . طالبًا) 68(تجريبية مكونة من    

داللـــة إحـــصائية بـــين المجوعـــة الـــضابطة والتجريبيـــة فـــي االختبـــارات 
ــذاكرة وهــي     ــة مــن أبعــاد مــا وراء ال ــة لثالث ــة،  : البعدي ــة الواقعي المعرف

بينمــا لــم تظهــر . اتيــة للــذاكرة، والتــأثر المــرتبط بالــذاكرة والفعالــة الذ
فــروق دالــة إحــصائيا بــين المجموعــة التجريبيــة والــضابطة علــى بعــد    

فــي حــين كــشفت نتــائج الدراســة علــى وجــود فــروق    . مراقبــة الــذاكرة
دالة إحصائيًا بين المجموعة الضابطة والتجريبية والتحصيل ولـصالح         

  .المجموعة التجريبية 
ظ من خالل اسـتعراض الدراسـات الـسابقة، قلـة الدراسـات             ُيالح

العربية التي تناولت مفهوم ما وراء الـذاكرة إذ أجريـت دراسـة واحـدة                
، والتي هـدفت  )2006(فقط في البيئة األردنية وهي دراسة المشاعلة   

إلى تنمية مهارات ما وراء الذاكرة باستخدام التعليم المحوسـب لـدى            
كمـا يالحـظ وجـود بعـض الدراسـات      . لسادسعينة من أطفال الصف ا 
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الـذي  -التي حاولت التحقق من قدرة ما وراء الذاكرة وأسلوب العزو            
 فـي التنبـؤ بـاألداء فـي         -ُيعد عامًال أساسـيًا مـؤثرًا فـي دافعيـة اإلنجـاز           

ــة      االمتحانــات واســتخدام اســتراتيجيات التــذكر فــي المواقــف التعليمي
ودراســــة برســــي ) Sinkavich, 1994( ســــينكافج ومنهــــا دراســــة 

ــم   ) Pierce & Lange, 2000(والنجــي  لكــن هــاتين الدراســتين ل
تتحقق من العالقـة المباشـرة بـين وراء الـذاكرة ودافعيـة اإلنجـاز؛ لـذا          
جــاءت الدراســة الحاليــة للتحقــق مــن هــذه العالقــة فــي ضــوء متغيــري   
الجـــنس والتخـــصص األكـــاديمي لـــدى عينـــة مـــن الطلبـــة الجـــامعين إذ 

راسات السابقة إلى نتائج متناقضة فيمـا يتعلـق بـأثر هـذين         أشارت الد 
  . المتغيرين في دافعية اإلنجاز

وقد تميـزت الدراسـة الحاليـة عـن الدراسـات الـسابقة أيـضًا فـي              
الرضــا (محاولتهــا تقــصي عالقــة المكونــات الفرعيــة لمــا وراء الــذاكرة   

ــذاكرة     ــترتيجيات الـ ــتخدام اسـ ــذاكرة، واسـ ــاء الـ ــذاكرة، وأخطـ ــن الـ ) عـ
بدافعية اإلنجاز األكاديمي، إذ لـم تتعـرض أي مـن الدراسـات الـسابقة               
إلى مثل هذه العالقة باستثناء دراسة ديفدسون وديكسون وهولتـسج          

)1991 Davidson, Dixon & Hultsch,(   ــًا التــي تناولــت مكون
واحدًا فقط بـين سـبعة مكونـات لمـا وراء الـذاكرة، وهـو مكـون القلـق                   

ــذاكرة محاولـــ   ــول أداء الـ ــاألداء المعرفـــي     حـ ــن عالقتـــه بـ ــشف عـ ًة الكـ
  . ، لدى عينة من كبار السن)التذكر(

وبناًء على كل ما ذكر آنفًا، يمكـن القـول إن هـذه الدراسـة تعـد         
قاعـــدة وأرضـــية خـــصبة إلجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات واألبحـــاث        
المستقبلية حول موضـوع مـا وراء الـذاكرة، إذ لـم يعثـر الباحـث علـى           

ي العالقــة بــين مــا وراء الــذاكرة عامــة ومكوناتهــا  أيــة دراســة تبحــث فــ 
ــة          ــة العربي ــي كــل مــن البيئ ــاديمي ف ــة اإلنجــاز اإلك ــين دافعي ــة وب الفرعي

  . واألجنبية
 :وقد استفاد الباحث من نتائج هذه الدراسات فيما يلي* 
اختيـــار عينـــة الدراســـة حيـــث الحـــظ الباحـــث تركيـــز الدراســـات    -

ــال الــص     ــسن واألطف ــار ال ــى كب ــسابقة عل ــذا جــاءت هــذه   ال غار، ل
  .الدراسة للبحث في ما وراء الذاكرة على الطلبة الجامعيين

االستفادة من نتائج هـذه الدراسـات فـي مناقـشة نتـائج الدراسـة                -
باإلضــافة إلــى األدب التربــوي والنفــسي حــول موضــوع مــا وراء  

 .الذاكرة
ــي بلــورة مــشكلة الدراســة         - االســتفادة مــن الدراســات الــسابقة ف

 أهميتها حيث الحظ الباحث ندرة الدراسـات التـي          والتأكيد على 
 .تناولت ما وراء الذاكرة وعالقتها بدافعية اإلنجاز األكاديمي

  الدراسات المتعلقة بدافعية اإلنجاز األكاديمي: ثانيًا
دراســة هــدفت إلــى معرفــة أثــر كــل مــن  ) 1993(أجــرت قطــامي 

ــة     ــاز لـــدى طلبـ ــع اإلنجـ ــع الـــضبط والتحـــصيل علـــى دافـ  الجـــنس وموقـ
) 709(التوجيهيــة العامــة فــي مدينــة عمــان تألفــت عينــة الدراســة مــن   

ــة  ــًا وطالبـ ــة      . طالبـ ــر ذي داللـ ــود أثـ ــى وجـ ــة إلـ ــائج الدراسـ ــارت نتـ أشـ
وأثـرًا ذي   . إحصائية لمتغير الجنس على دافع اإلنجـاز لـصالح الـذكور          

داللة إحـصائية لموقـع الـضبط علـى دافـع اإلنجـاز لـصالح ذوي الـضبط          
  . الداخلي

دراسة هدفت للكـشف عـن الفـروق فـي      ) 1993(ابلة  وأجرى مق 
ــة والمــــستوى     ــاز فــــي ضــــوء متغيــــرات الجــــنس والكليــ دافعيــــة اإلنجــ

) 410(تألفت عينة الدراسة مـن      . الدراسي لدى طلبة جامعة اليرموك    
أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروقـات        . طالبة) 290(طالبًا و 

 لمتغيــر للجــنس والــى  ذات داللــة إحــصائية فــي دافعيــة اإلنجــاز تعــزى   
تفوق طلبة الكليات العلمية على طلبـة الكليـات اإلنـسانية فـي مـستوى            

  .دافعية اإلنجاز
دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة أثـــر  ) 1999(بينمـــا أجـــرى عبابنـــة 

بعـــض الـــسمات الشخـــصية فـــي مـــستوى دافعيـــة اإلنجـــاز لـــدى طلبـــة  
) 409(طالبـــًا و) 337(تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن . جامعـــة اليرمـــوك

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا   . طالبــة
تعزى لمتغير الجنس والكليـة والمرحلـة الجامعيـة فـي مـستوى دافعيـة               

  .اإلنجاز
التــي كــان مــن أهــدافها التحقــق  ) 1987(وكــشفت دراســة العمــر

من وجود أثر للجنس والتخصص األكاديمي في دافعيـة اإلنجـاز لـدى             
 طالبًا وطالبة عن تفوق طلبـة الكليـات العلميـة           )235(عينة تألفت من    

على طلبة الكليـات اإلنـسانية فـي دافعيـة اإلنجـاز، وتفـوق اإلنـاث علـى                 
  .الذكور في دافعية اإلنجاز

بدراســة كــان أحــد أهــدافها التعــرف علــى   ) 1997(وقــام خليفــة
مــستويات دافعيــة اإلنجــاز، وفيمــا إذا كانــت تختلــف هــذه المــستويات   

  طالبـًا  ) 654(تكونـت عينـة الدراسـة مـن       .  والجنـسية  باختالف الجنس 
وطالبة من مرحلـة التعلـيم الجـامعي ممـن يحملـون الجنـسية المـصرية             

كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق في مـستوى    . والسودانية
الدافعيــــة تعــــزى لمتغيــــر الجــــنس فــــي كــــل مــــن المجتمــــع المــــصري   

  .والسوداني
 تناولـــت دافعيـــة اإلنجـــاز إن المتأمـــل فـــي هـــذه الدراســـات التـــي

ــر متغيـــــري الجـــــنس      ــى أثـــ ــح علـــ ــا الواضـــ ــاديمي يـــــرى تركيزهـــ األكـــ
والتخــصص، كمــا ويالحــظ أن أكثــر الدراســات قــد أشــارت إلــى عــدم     
وجـــود فـــروق فـــي دافعيـــة اإلنجـــاز األكـــاديمي تعـــزى لمتغيـــر الجـــنس 

باستثناء دراسة العمر   )  1997؛ خليفة، 1999؛عبابنة،1993مقابلة،(
ــة    إذ تفو) 1987( قـــــت اإلنـــــاث علـــــى الـــــذكور فـــــي مـــــستوى دافعيـــ

ــذكور علــى اإلنــاث فــي    ) 1993(اإلنجاز،ودراســة قطــامي   إذ تفــوق ال
دافعية اإلنجاز، وهذا ينـسجم مـع معظـم الدراسـات العربيـة واألجنبيـة               

  .إذ أكدت على عدم وجود مثل هذه الفروق الجندرية
كما ويالحـظ أيـضًا أن أكثـر هـذه الدراسـات أكـدت علـى وجـود                  

وق دالـــة إحـــصائيًا فـــي مـــستوى دافعيـــة اإلنجـــاز تعـــزى لمتغيـــر        فـــر
) 1987؛العمـــر 1993مقابلـــة .(التخــصص ولـــصالح الكليـــات العلميــة  

بينما أشـارت دراسـة واحـدة فقـط إلـى عـدم وجـود مثـل هـذه الفـروق                     
  ).1999(وهي دراسة العبابنة

  :وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات فيما يلي *
ــاديمي    التحقــق مــن دالالت صــدق   - ــة اإلنجــاز األك ــاييس دافعي  مق

  .وثباته 
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االستفادة من نتـائج هـذه الدراسـات فـي مناقـشة نتـائج الدراسـة            -
باإلضــافة إلــى األدب التربــوي والنفــسي حــول موضــوع دافعيــة       

 .اإلنجاز األكاديمي
حيث تعـد دافعيـة     .بلورة مشكلة الدراسة والتأكيد على أهميتها        -

 لكل من يتعامـل مـع الطلبـة مـن         اإلنجاز األكاديمي هدفًا أساسياً   
معلمــين ومدرســين فــي الجامعــات، مختــصين فــي علــم الــنفس        

 .التربوي، ووسيلة فعالة لتحقيق نواتج تعلمية مجدية
  مجتمع الدراسة 

تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع طلبـــة جامعـــة اليرمـــوك مـــن  
ــي    ــام الدراسـ ــالوريوس للعـ ــستوى البكـ ــدد  2005/2006مـ ــغ عـ  إذ بلـ

ــراد مجتمــع ا  ــات، مــوزعين    ) 16808(لدراســة أف مــن الطــالب والطالب
  ).1(وفقًا لمتغيرات الدراسة كما في الجدول 

ــرات الجــنس،       : )1(جــدول  ــراد عينــة الدراســة حــسب متغي ــع أف توزي
  والمستوى الدراسي، والتخصص

  تخصصات  التخصص
  إنسانية

  تخصصات
  علمية

 الجنس
  

  المستوى 
  الدراسي

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  
  

  المجموع

  5185  1128  1117  2079  861  أولى
  4540  860  992  1843  845  ثانية
  3229  582  561  1491  595  ثالثة
  3854  621  1139  1447  647  رابعة

    3191  3809  6860  2948  المجموع
  16808  7000  9808  الكلي

  .حسب سجالت دائرة القبول والتسجيل التابعة لجامعة اليرموك* 

  عينة الدراسة
ينة الدراسة من مجتمع طلبة جامعة اليرموك مـن  جرى اختيار ع  

ــي     ــام الدراســـ ــالوريوس للعـــ ــستوى البكـــ ــة 2005/2006مـــ  بالطريقـــ
ــسبة    ــة وبنــ ــشوائية الطبقيــ ــع   %) 2.54(العــ ــراد مجتمــ ــدد أفــ ــن عــ مــ

       طالبًا وطالبة، ويبين ) 426(الدراسة الكلي، إذ بلغ حجم العينة 
  .س والكلية توزيع عينة الدراسة على متغيري الجن:)2(جدول 

  المجموع المئوية النسبة   العدد   الكلية  الجنس 
  كور ذ  %65.9  122  أدبية 
  %34.1  63  علمية

  
185  

  إناث  %75.9  183  أدبية 
  %24.1  58  علمية

  
241  

  أدوات الدراسة
  : استخدمت في هذه الدراسة أداتان هما

  . مقياس ما وراء الذاكرة: أوًال
 ,Troyer & Rich" (ريــتشترويــر و"طــور هــذا المقيــاس  

فقـرة ذات تـدريج خماسـي       ) 57(، ويتكون هذا المقيـاس مـن        )2002
  : موزعة على ثالثة أبعاد فرعية ويتكون من

ــذاكرة   -1 يــستخدم لتقــدير مــدى رضــا الفــرد عــن     :  الرضــا عــن ال
ــه   ــذاكرة لدي ــرة) 18(ويتكــون مــن  ، قــدرة ال ــراوح درجــة  . فق تت

  ). 72 – 0(الفرد على هذا المقياس بين 
يــستخدم لتقــدير وظيفــة الــذاكرة اليوميــة، ويتكــون مــن  : القــدرة -2

 الفــرد تتــراوح درجــة. خطــأ مــن أخطــاء الــذاكرة اليوميــة ) 20(
 ). 80 -صفر(على هذا المقياس بين 

يــــــستخدم لتقــــــدير مــــــدى اســــــتخدام الفــــــرد   : اإلســــــتراتيجية -3
ويتكــــون هــــذا ، الســــتراتيجيات ومــــساعدات التــــذكر المختلفــــة

د علـــى هــــذا  تتـــراوح درجـــة الفــــر  . فقــــرة) 19(المقيـــاس مـــن   
 ). 76 -صفر( المقياس بين

  صدق مقياس ما وراء الذاكرة بصورته األصلية وثباته
 Troyer)للتحقق من صدق المقياس استخدام تروير وريـتش  

& Rich, 2002) وللتحقــق مــن ثبــات المقيــاس   .  صــدق المحتــوى
ــار    ــادة االختبــــــــ ــار وإعــــــــ ــة االختبــــــــ ــان طريقــــــــ ــتخدم الباحثــــــــ   اســــــــ

(Test – Retest) فردًا مـن خـارج   ) 24(، وذلك بتوزيع المقياس على
عينــة الدراســـة وبفــارق أربعـــة أســابيع بـــين االختبــار األول واالختبـــار     

) 0.86(لمقيـاس الرضـا، و    ) 0.93(الثاني، وقد بلـغ معامـل االرتبـاط         
  .لمقياس االستراتيجية) 0.88(لمقياس القدرة، و 

  ه العربيةصدق وثبات مقياس ما وراء الذاكرة بصورت
ــا وراء      ــاس مـ ــوى لمقيـ ــتخراج الـــصدق المحتـ ــام الباحـــث باسـ قـ

محكمـين مـن المختـصين فـي علـم          ) 5(الذاكرة بعـرض المقيـاس علـى        
الــنفس التربــوي بجامعــة اليرمــوك، إذ طلــب مــنهم بيــان مــدى انتمــاء      

ومـدى سـالمة    ، ومدى وضوح الفقرات  ، الفقرة للبعد الذي تنتمي إليه    
وأيـة  ، مـدى مناسـبة المقيـاس لعينـة الدراسـة         الصياغة اللغوية للفقرة و   

ــاق      ــسبة اتفـ ــد الباحـــث نـ ــبة، واعتمـ ــا مناسـ ــات يرونهـ %) 80(مالحظـ
وبناء على هذا المعيـار ووفقـًا آلراء المحكمـين          . كمعيار لقبول الفقرة  

تــم حــذف فقــرتين مــن فقــرات المقيــاس لكــون نــسبة االتفــاق عليهمــا      
ــة      ــة ليــصبح المقيــاس بــصورته النهائي . فقــرة) 55(مكــون كانــت متدني

ولغرض التأكد من ثبات مقياس ما وراء الذاكرة بصورته العربيـة، تـم             
تطبيـــق معادلـــة كرونبـــاخ ألفـــا علـــى األبعـــاد الفرعيـــة المقيـــاس وعلـــى  

ــات    ــغ معامــــل الثبــ ــل، وبلــ ــا، و  ) 0.79(المقيــــاس ككــ ــاس الرضــ لمقيــ
لمقيــــاس االســـــتراتيجية، أمـــــا  ) 0.89(لمقيــــاس القـــــدرة، و  ) 0.77(

وتـدل هـذه المؤشـرات    ) 0.87(كل فقـد بلـغ معامـل الثبـات       المقياس ك 
  .على درجة ثبات مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة

  التحليل العاملي
بغــرض اســتخراج درجــة تــشبع فقــرات االســتبانة علــى المجــاالت  

تـم تطبيـق التحليـل العـاملي     ، الثالث الخاصة بمقياس ما وراء الذاكرة   
) 4(و) 3(والجـداول  ، الثالثـة لجميع فقـرات المقيـاس علـى المجـاالت         

  .توضح ذلك) 5(و
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 درجـــة تـــشبع فقـــرات مجـــال الرضـــا عـــن الـــذاكرة علـــى  :)3(جـــدول 
  مجاالت مقياس ما وراء الذكرة

  الفقرة  الرقم
ــا  الرضــــ
عــــــــــــــن 
  الذاكرة

ــاء  أخطــــــــــ
  الذاكرة

إستراتيجية 
  الذاكرة

1  
بشكل عام، أنا مسرور من قدرتي علـى        

  0.021  0.498-  0.381  .التذكر

  0.379  0.234-  0.507  . في ذاكرتي) خطير(اك خلل جدّي هن  2

3  
من المحتمـل أن أتـذكر األشـياء عنـدما          

  0.265  0.272-  0.309  . تكون مهمة

4  
عندما أنسى شيئًا ما، أخـشى أن يكـون         

  0.252  0.127  0.430  .لدي مشكلة حقيقية في الذاكرة

5  
ذاكرتي أسـوا مـن ذاكـرة معظـم مـن هـم        

  0.363  0.152-  0.459  .في مثل سني

  0.088  0.508-  0.519  .أثق بقدرتي على تذكر األشياء  6

7  
أشـــــعر بعـــــدم الـــــسعادة عنـــــدما أفكـــــر   

  0.135  0.132  0.427  .بقدرتي على التذكر

8  
يــساورني القلــق إذا فكــرت أن اآلخــرين  

  0.165  0.139  0.367  .قد يالحظون ضعف ذاكرتي

  0.300  0.090  0.576  .أنا قلق بشأن ذاكرتي  9

10  
أشــــعر مــــؤخرًا أن ذاكرتــــي آخــــذه فــــي  

  0.212  0.134  0.422  . التراجع

11  
ــا راض بــشكل عــام عــن قــدرتي علــى     أن

  0.057  0.479-  0.566  .التذكر

12  
ال أنـزعج عنــدما أفــشل فـي تــذكر شــيئًا   

  0.238  0.230-  0.276  . ما

13  
ــذكر     ــة فـــشلي فـــي تـ أقلـــق مـــن احتماليـ

  0.297  0.104-  0.501  .شيء ما

. من قدرتي على التذكرأنا ُمحرج  14  0.427  -0.021  0.382  

15  
أنـــــزعج وأغـــــضب مـــــن نفـــــسي عنـــــدما 
.أنسى  0.491  -0.171  0.311  

.ذاكرتي جيدة بالنسبة لسني  16  0.497  -0.530  0.025  
.أنا قلق حول قدرتي على التذكر  17  0.522  0.179  0.181  

  
أن درجة تشبع فقرات مجـال الرضـا عـن    ) 3(يظهر من الجدول  

ــذاك ــين      الـ ــت بـ ــذاكرة تراوحـ ــن الـ ــا عـ ــال الرضـ ــى مجـ  -0.276(رة علـ
ــا ، )0.576 ــرة رقـــــم  ) 0.576(كـــــان أبرزهـــ ثـــــم ، )9(وتعـــــود للفقـــ

للفقــرة ) 0.276(وكــان أدناهــا ، )11(وتعــود للفقــرة رقــم ) 0.566(
ــم  ــم  ) 0.309(و، )12(رقـ ــرة رقـ ــم  ) 0.367(و، )3(للفقـ ــرة رقـ للفقـ

  ).1(للفقرة رقم ) 0.381(و، )8(
 إلى أن هناك بعض الفقـرات حـصلت علـى درجـة      وتجدر اإلشارة 

ــة  ــشبع قليل ــه      ، ت ــذي تنتمــي إلي ــى المجــال ال ــرز عل ــت األب ــا كان ، إال أنه
  . ولذلك ارتأى الباحث اإلبقاء عليها في المجال نفسه

كمــا يظهــر مــن الجــدول الــسابق أن درجــة تــشبع فقــرات مجــال    
 جـدًا   الرضا عن الذاكرة على مجال أخطاء الذاكرة كانت بدرجة قليلة         

أمـا  ، )0.139-_ 0.508-(ومعظمها كانت سالبة حيث تراوحت بـين        
درجة تشبع فقرات مجـال الرضـا عـن الـذاكرة علـى مجـال إسـتراتيجية                 

وهـــي تعبـــر عـــن درجـــة  ) 0.382 – 0.021(الـــذاكرة تراوحـــت بـــين 
  .قليلة 

  
  

 درجة تشبع فقرات مجـال أخطـاء الـذاكرة علـى مجـاالت              :)4(جدول  
  كرةمقياس ما وراء الذا

  الفقرة  الرقم
ــا  الرضــــــ
عـــــــــــــــن 

  الذاكرة

أخطــاء 
  الذاكرة

ــتراتيجي إســــ
  الذاكرة

1  

 في وضع شيء تستخدمه يوميًاخطأت
  0.103  0.511  0.230-  . مثل المفاتيح أو النظارات

2  
فشلت في تذكر رقم هـاتف اسـتخرجته        

  0.139  0.522  0.247-  .للتو من الدليل

  0.093  0.469  0.287-  .نسيت اسم شخص قابلته لتوك  3

4  
تركــت شــيئًا مــا كــان مــن المفــروض أن  

  0.117-  0.610  0.234-  . تحضره معك

  0.235  0.465  0.078- .نسيت موعدًا مهمًا  5

6  
نسيت ما كنـت تنـوي فعلـه كـأن تـذهب            
إلـــى غرفـــة، ثـــم تنـــسى مـــا كنـــت تريـــد  

  . منها
-0.293  0.583  0.046  

  0.097  0.528  0.107-  .نسيت القيام بنقل رسالة شفهية  7

8  
واجهتــك صــعوبة فــي اســتخدام الكلمــة    

  0.136-  0.494  0.200-  .المناسبة التي تريدها أثناء المحادثة

9  
واجهتـــك مـــشكلة فـــي تـــذكر التفاصـــيل  

  0.104  0.554  0.139-  .التي قرأتها في صحيفة الصباح

  0.041  0.476  0.137-  . نسيت تناول الدواء في موعده  10

11  
 تعرفـه  لم تتمكن من تذكر اسم شخص   

  0.021  0.538  0.225-  .منذ مده

  0.088  0.551  0.146-  .نسيت أن ترسل رسالة في موعدها  12

13  
نــسيت مــا كنــت تريــد أن تقولــه أثنــاء      

  0.001  0.586  0.194-  . حديثك

14  
نــسيت عيــد مــيالد أو مناســبة ســنوية     

  0.205  0.448  0.125-  .تعرفها جيدًا

15  
نـــسيت رقـــم هـــاتف تعرفـــه وتـــستخدمه 

  0.289  0.376  0.018  . ًادائم

16  
ذكـــرت قـــصة أو نكتـــه أكثـــر مـــن مـــرة      
ــك قــد      ــسيت أن ــنفس الــشخص ألنــك ن ل

  . ذكرتها له
-0.166  0.500  0.156  

17  
نسيت مكان شيء كنت قد وضعته فيـه        

  0.016-  0.656  0.231-  .قبل أيام

18  
ــوي     ــت تنـ ــيئًا كنـ ــشتري شـ ــسيت أن تـ نـ

  0.006-  0.637  0.182-  . شراءه

19  
تفاصـــيل حـــول حـــديث نـــسيت بعـــض ال
  0.142  0.524  0.199-  .أجريته مؤخرًا

أن درجــة تــشبع فقــرات مجــال أخطــاء    ) 4(يظهــر مــن الجــدول  
ــين       ــت بــ ــذاكرة تراوحــ ــاء الــ ــال أخطــ ــى مجــ ــذاكرة علــ  - 0.3.76(الــ

ثــم ، )17(التــي تعــود للفقــرة رقــم   ) 0.656(كــان أبرزهــا  ، )0.656
للفقــرة ) 0.376(وكــان أدناهــا ، )18(وتعــود للفقــرة رقــم ) 0.637(

  ).15(رقم 
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك بعض الفقـرات حـصلت علـى درجـة       

ــة  ــشبع قليل ــه      ، ت ــذي تنتمــي إلي ــى المجــال ال ــرز عل ــت األب ــا كان ، إال أنه
  . ولذلك ارتأى الباحث اإلبقاء عليها في المجال نفسه

كمــا يظهــر مــن الجــدول الــسابق أن درجــة تــشبع فقــرات مجــال    
 الرضا عن الذاكرة كانت بدرجة قليلة جـدًا         أخطاء الذاكرة على مجال   

أمـا  ، )0.018 – 0.078-(ومعظمها كانت سالبة حيث تراوحت بـين        
درجــة تــشبع فقــرات مجــال أخطــاء الــذاكرة علــى مجــال إســتراتيجية         
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ــين    ــذاكرة تراوحــت ب ــر عــن درجــة    ) 0.289 _ 0.136-(ال وهــي تعب
  .قليلة

اكرة علـــى  درجــة تــشبع فقــرات مجــال إســتراتيجية الــذ      :)5(جــدول  
  مجاالت مقياس ما وراء الذاكرة

  الفقرة  الرقم
ــن  ــا عـ الرضـ

  الذاكرة
ــاء  أخطــــــــــ

  الذاكرة
إستراتيجية 

  الذاكرة

1  
اســـتخدمت المنبـــه لتـــذكيرك بموعـــد 

  0.304  0.007  0.142  .شيء تود القيام به

2  
طلبــت مــن شــخص أن يــساعدك فــي    

  0.451  0.068-  0.231  .تذكر شيء أو أن ُيذكرك بفعل ما

3  
ت قافيــة غنائيــة لألشــياء التــي  اخترعــ

  0.548  0.212-  0.100  . تود تذكرها

4  
اخترعت صورة ذهنية لتذكر األشـياء    

  0.312  0.195  0.256  . مثل صورة وجه مقرونة باالسم

5  
كتبت أشياء في مفكرتـك، كالمواعيـد       

  0.288  0.012  0.201  .أو أشياء أنت بحاجة لعملها

6  
استعرضــــت الحــــروف الهجائيــــة كــــي  

إن كانت تـذكرك باسـم أو كلمـة        ترى  
  . معينة

0.203  -0.099  0.460  

7  
رتبت ونظمـت المعلومـات التـي تريـد         
ــة   أن تتــــذكرها كترتيــــب مــــواد البقالــ

  .حسب مجموعات الطعام
0.142  0.052  0.331  

8  
ــع     رددت اســم شــيء مــا بــصوت مرتف
كــــــي تتــــــذكره مثــــــل رقــــــم هــــــاتف     

  .استخرجته للتو
0.215  0.028  0.363  

9  

ــتخدمت الــــ  ــيئًا  اســ ــذكر شــ روتين لتتــ
ــًا مثـــل التأكـــد مـــن أنـــك تحمـــل    مهمـ
ــد    ــك عنــ ــودك أو مفاتيحــ ــة نقــ محفظــ

  . مغادرتك البيت

0.178  -0.264  0.456  

10  
أعــــددت قائمــــة مثــــل قائمــــة المــــواد 
الغذائيــــة، أو قائمـــــة بأشــــياء تريـــــد   

  .فعلها
0.225  0.177  0.265  

11  
استخدمت التوسعه الذهنية من أجـل     

 على تفاصـيل    تذكر شيئًا ما، كالتركز   
  .كثيرة لحفظها

0.198  -0.023  0.444  

12  

وضعت شـيئًا مـا فـي مكـان بـارز لكـي             
يـــــذكرك بعمـــــل شـــــيئ، كـــــأن تـــــضع  
الشمسية مثًال في مـدخل البـاب لكـي         

  .تأخذها معك صباحًا

0.178  -0.122  0.509  

13  
كـــررت شـــيئًا مـــا بينـــك وبـــين نفـــسك  

  0.502  0.079-  0.185  . لفترات طويلة لكي تتذكره

14  
اخترعت قصة معينة تعمل علـى ربـط        

  0.443  0.137  0.178  . المعلومات التي تريد أن تتذكرها

15  
  

كتبت أشياء في دفتر مالحظتـك لكـي        
  0.267  0.164  0.217  .تتذكرها

16  

ركبـــت كلمــــة مـــن الحــــروف األوائــــل   
ألشــــياء تريــــد تــــذكرها مثــــل كلمــــة  

" طمــاطم"لتــذكرك بــشراء  " طــبخ"
  ". خس"و " وباذنجان"

0.158  -0.129  0.581  

17  
ركــزت بــشكل كبيــر وعــن قــصد علــى  

  0.529  0.071-  0.239  . شيء ما لكي تتذكره

18  
كتبــت مالحظــات أو مــذكرات لنفــسك  

) غيــر المفكــرة أو دفتــر المالحظــات (
  . لكي تذكرك بعمل شيء

0.226  0.209  0.238  

19  

تتبعـــت ذهنيـــًا خطواتـــك لكـــي تتـــذكر  
ــن      ــه مـ ــت بـ ــا قمـ ــع مـ ــأن تتبـ ــيئًا، كـ شـ

 أو أمــــاكن لكــــي تتــــذكر أيــــن أعمــــال
  .وضعت شيئًا نسيت مكانه

0.149  -0.239  0.540  

أن درجـــــة تـــــشبع فقـــــرات مجـــــال    ) 5(يظهـــــر مـــــن الجـــــدول   
إســتراتيجية الـــذاكرة علــى مجـــال إســتراتيجية الـــذاكرة تراوحــت بـــين     

، )16(تعـود للفقـرة رقـم       ) 0.581(كان أبرزها   ، )0.581 -0.238(
للفقـرة  ) 0.265( وكـان أدناهـا      ،)3(تعـود للفقـرة رقـم       ) 0.548(ثم  

للفقــرة رقــم  ) 0.288(و، )18(للفقــرة رقــم  ) 0.238(و، )10(رقــم 
ــم  ) 0.304(و، )5( ــرة رق ــم  ) 0.312(و، )1(للفق ــرة رق و ، )4(للفق
  ).8(للفقرة رقم ) 0.363(و، )7(للفقرة رقم ) 0.331(

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك بعض الفقـرات حـصلت علـى درجـة       
ــة  ــشبع قليل ــه      إال، ت ــذي تنتمــي إلي ــى المجــال ال ــرز عل ــت األب ــا كان ،  أنه

  . ولذلك ارتأى الباحث اإلبقاء عليها في المجال نفسه
كمــا يظهــر مــن الجــدول الــسابق أن درجــة تــشبع فقــرات مجــال    
إســتراتيجية الــذاكرة علــى مجــال أخطــاء الــذاكرة كانــت بدرجــة قليلــة     

 _ 0.264-(جـــــدًا ومعظمهـــــا كانـــــت ســـــالبة حيـــــث تراوحـــــت بـــــين  
أمــا درجــة تــشبع فقــرات مجــال إســتراتيجية الــذاكرة علــى        ، )0.209

وهــي ) 0.256 – 0.100(مجــال الرضــا عــن الــذاكرة تراوحــت  بــين 
  .تعبر عن درجة قليلة

  مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي: ثانيًا
فقـرة  ) 36(هـذا المقيـاس وقـد تكـون مـن        ) 2003(طور كنعان   

ــة  ــلبية وإيجابيـ ــى  . ذات أوزان سـ ــل علـ ــد عمـ ــن دالالت  وقـ ــق مـ  التحقـ
محكمــين مــن ذوي االختـــصاص   ) 10(صــدق االختبــار بعرضــه علــى     

وجرى إضافة بعض الفقرات أو حـذفها بحيـث أصـبح المقيـاس يتكـون           
واستخدمت طريقـة االختبـار وإعـادة االختبـار للتأكـد           . فقرة) 36(من  

) 50(من ثبات االختبار على عينة من خارج عينة الدراسة تألفـت مـن              
ــًا وط ــاط بيرســون     طالب ــغ معامــل ارتب ــة، وقــد بل واســتخدم ) 0.92(الب

لحــساب قيمـة الثبــات لالتـساق الــداخلي   ) كرونبــاخ الفـا (أيـضًا معامـل   
د المعيـار اآلتـي فـي الحكـم       ااعتمـ وقد تـم    ). 0.88(للفقرات حيث بلغ    

) 2.33. (على درجة توفر مهـارات مـا وراء الـذاكرة، ودافعيـة االنجـاز            
ــعيفة    ــة ضـ ــا دون درجـ ــطة  ) 3.66 – 2.34(فمـ ــة متوسـ ) 2.67(درجـ

  .فأعلى درجة عالية
  نتائج الدراسة

فيمــا يلــي عــرض لنتــائج الدراســة التــي تناولــت  العالقــة بــين مــا 
  .وراء الذاكرة ودافعية االنجاز األكاديمي

مــا مــستوى مــا وراء الــذاكرة لــدى طلبــة جامعــة   : الــسؤال األول
  اليرموك؟

طات الحـــسابية لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال تـــم حـــساب المتوســـ
واالنحرافــات المعياريــة لجميــع فقــرات مقيــاس مــا وراء الــذاكرة الــذي   
طــــوره الباحــــث بــــصورته العربيــــة، وحــــساب المتوســــطات الحــــسابية  

ــداول      ــة، الجـ ــاده الثالثـ ــة ألبعـ ــات المعياريـ ) 9)(8) (7)(6(واالنحرافـ
  .توضح ذلك
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 الرضا عن الذاكرة -1
ــات المعياريــة لجميــع   المتوســطات الحــسابية واالنحرا  ):6(جــدول  ف

 فقرات الرضا عن الذاكرة

متوسط   الفقـــرة  الرقم
  حسابي

انحراف 
  معياري

  0.90  3.04  .بشكل عام، أنا مسرور من قدرتي على التذكر  1
  1.01  2.87  . في ذاكرتي) خطير(هناك خلل جدّي   2
  0.86  3.43  . من المحتمل أن أتذكر األشياء عندما تكون مهمة  3

4  
ــدما أنــس  ــدي مــشكلة     عن ى شــيئًا مــا، أخــشى أن يكــون ل

  1.04  2.61  .حقيقية في الذاكرة

  1.04  2.86  .ذاكرتي أسوا من ذاكرة معظم من هم في مثل سني  5
  0.91  3.10  .أثق بقدرتي على تذكر األشياء  6
  1.07  2.74  .أشعر بعدم السعادة عندما أفكر بقدرتي على التذكر  7

8  
خـــرين قـــد يالحظـــون يـــساورني القلـــق إذا فكـــرت أن اآل

  1.1  2.56  .ضعف ذاكرتي

  0.99  2.71  .أنا قلق بشأن ذاكرتي  9
 1.05  2.65  . أشعر مؤخرًا أن ذاكرتي آخذه في التراجع  10
 0.99  3.02  .أنا راض بشكل عام عن قدرتي على التذكر  11
 1.05  2.54  . ال أنزعج عندما أفشل في تذكر شيئًا ما  12
 1.1  2.31  . في تذكر شيء ماأقلق من احتمالية فشلي  13
 0.99  2.75  .أنا ُمحرج من قدرتي على التذكر  14
 1.1  2.47  .أنزعج وأغضب من نفسي عندما أنسى  15
 0.96  3.08  .ذاكرتي جيدة بالنسبة لسني  16
 0.98  2.60  .أنا قلق حول قدرتي على التذكر  17

 0.47  2.78  الكلي

   أخطاء الذاكرة -2
ــات المعياريــة لجميــع    المتوســطات  ):7(جــدول  الحــسابية واالنحراف

  فقرات أخطاء الذاكرة
متوســـــــــــــــط   الفقـــرة  الرقم

  حسابي
انحــــــــــــراف  

  معياري
ــل      1 ــًا مثــ ــستخدمه يوميــ ــيء تــ ــع شــ ــأت فــــي وضــ أخطــ

  . المفاتيح أو النظارات
2.41  1.05  

فـــشلت فـــي تـــذكر رقـــم هـــاتف اســـتخرجته للتـــو مـــن    2
  .الدليل

2.53  1.04  

  1.14  2.56  .وكنسيت اسم شخص قابلته لت  3
  1.05  2.52  . تركت شيئًا ما كان من المفروض أن تحضره معك  4
  1.07  2.33  .نسيت موعدًا مهمًا  5
نسيت ما كنت تنوي فعلـه كـأن تـذهب إلـى غرفـة، ثـم               6

  . تنسى ما كنت تريد منها
2.58  1.11  

  1.01  2.28  .نسيت القيام بنقل رسالة شفهية  7
كلمــة المناســبة التــي واجهتــك صــعوبة فــي اســتخدام ال  8

  .تريدها أثناء المحادثة
2.39  1.05  

واجهتك مـشكلة فـي تـذكر التفاصـيل التـي قرأتهـا فـي             9
  .صحيفة الصباح

2.28  1.03  

  1.11  2.45  . نسيت تناول الدواء في موعده  10
  1.08  2.49  .لم تتمكن من تذكر اسم شخص تعرفه منذ مده  11
  1.02  2.30  .نسيت أن ترسل رسالة في موعدها  12
  1.03  2.45  . نسيت ما كنت تريد أن تقوله أثناء حديثك  13
  1.05  2.44  .نسيت عيد ميالد أو مناسبة سنوية تعرفها جيدًا  14
  1.00  2.36  . نسيت رقم هاتف تعرفه وتستخدمه دائمًا  15
ذكــرت قــصة أو نكتــه أكثــر مــن مــرة لــنفس الــشخص،     16

  . ألنك نسيت أنك قد ذكرتها له
2.26  1.10  

  1.04  2.47  .نسيت مكان شيء كنت قد وضعته فيه قبل أيام  17
  1.04  2.39  . نسيت أن تشتري شيئًا كنت تنوي شراءه  18
  1.01  2.29  .نسيت بعض التفاصيل حول حديث أجريته مؤخرًا  19

  0.59 2.41  الكلي

  

   استراتيجيات الذاكرة-3
ــات المعياريــة   ):8(جــدول   لجميــع  المتوســطات الحــسابية واالنحراف

  فقرات استراتيجيات الذاكرة
ــط   الفقـــرة  الرقم متوســــــــــــــــــ

  حسابي
انحــــــــــــــراف 

  معياري
اســتخدمت المنبــه لتــذكيرك بموعــد شــيء تــود القيــام    1

  1.10  2.82  به

طلبت من شخص أن يساعدك فـي تـذكر شـيء أو أن        2
  1.00  2.47  .ُيذكرك بفعل ما

  1.18  2.89  . اخترعت قافية غنائية لألشياء التي تود تذكرها  3
اخترعـــت صـــورة ذهنيـــة لتـــذكر األشـــياء مثـــل صـــورة    4

  1.06  2.66  . وجه مقرونة باالسم

كتبــت أشــياء فــي مفكرتــك، كالمواعيــد أو أشــياء أنــت    5
  1.09  2.55  .بحاجة لعملها

استعرضــــت الحــــروف الهجائيــــة كــــي تــــرى إن كانــــت     6
  1.15  2.88  . تذكرك باسم أو كلمة معينة

ــات     7 ــت المعلومـ ــت ونظمـ ــذكرها   رتبـ ــد أن تتـ ــي تريـ التـ
  1.12  2.71  .كترتيب مواد البقالة حسب مجموعات الطعام

رددت اســم شــيء مــا بــصوت مرتفــع كــي تتــذكره مثــل    8
  1.02  2.57  .رقم هاتف استخرجته للتو

استخدمت الروتين لتتذكر شيئًا مهمًا مثل التأكد مـن     9
أنك تحمل محفظة نقودك أو مفاتيحـك عنـد مغادرتـك           

  . البيت
2.64  1.18  

أعــددت قائمــة مثــل قائمــة المــواد الغذائيــة، أو قائمــة     10
  1.07  2.64  .بأشياء تريد فعلها

استخدمت التوسعه الذهنية من أجـل تـذكر شـيئًا مـا،             11
  1.06  2.44  .كالتركيز على تفاصيل كثيرة لحفظها

ــارز لكــي يــذكرك بعمــل         12 وضــعت شــيئًا مــا فــي مكــان ب
ي مـدخل البـاب لكـي       شيئ، كأن تضع الشمسية مثًال ف     

  .تأخذها معك صباحًا
2.59  1.12  

كررت شيئًا ما بينـك وبـين نفـسك لفتـرات طويلـة لكـي                13
  1.07  2.50  . تتذكره

اخترعت قصة معينة تعمل على ربـط المعلومـات التـي             14
  1.15  2.74  . تريد أن تتذكرها

  1.09  2.65  .كتبت أشياء في دفتر مالحظتك لكي تتذكرها  15
لمة من الحروف األوائل ألشياء تريد تـذكرها        ركبت ك   16

" طمـــــاطم"لتـــــذكرك بـــــشراء " طـــــبخ"مثـــــل كلمـــــة 
  ". خس"و " وباذنجان"

2.90  1.13  

ــا لكــي          17 ــى شــيء م ــر وعــن قــصد عل ــشكل كبي ركــزت ب
  1.08  2.47  . تتذكره

غيـر المفكـرة أو   (كتبت مالحظات أو مـذكرات لنفـسك       18
  1.05  2.72  . لكي تذكرك بعمل شيء) دفتر المالحظات

تتبعت ذهنيًا خطواتك لكي تتذكر شـيئًا، كـأن تتبـع مـا               19
قمت به من أعمال أو أمـاكن لكـي تتـذكر أيـن وضـعت               

  .شيئًا نسيت مكانه
2.58  1.16  

  0.48  2.66  الكلي

المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لمقيــاس  ):9(جــدول 
  ما وراء الذاكرة بأبعاده الثالثة

توســـــــــــــــــــــط الم  البعد  الرقم
  الحسابي

االنحــــــــــــــــراف 
  المعياري

  0.47  2.78  الرضا عن الذاكرة  1
  0.48  2.66  استراتيجية الذاكرة  2
  0.59  2.41  القدرة أو أخطاء الذاكرة  3
  0.36  2.61  المقياس ككل  

أن مــستوى مــا وراء الــذاكرة لطــالب    ) 9(يظهــر مــن الجــدول   
حــسابي جامعــة اليرمــوك هــو المــستوى المتوســط، إذ بلــغ المتوســط ال
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علــى المقيــاس ككــل، أمــا بعــد الرضــا عــن الــذاكرة فكــان فــي   ) 2.61(
ــسابي    ــط حــ ــالي بمتوســ ــستوى العــ ــتراتيجية  )2.78(المــ ــد اســ ، وبعــ

الذاكرة وبعـد القـدرة أو أخطـاء الـذاكرة فـي المـستوى المتوسـط، إذ                
  .على التوالي) 2.41(، )2.66(بلغ المتوسط الحسابي لكل منهما 

 دافعيـة اإلنجـاز األكـاديمي لـدى طلبـة        ما مستوى  :السؤال الثاني 
  جامعة اليرموك؟

لإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث تــم حــساب المتوســطات الحــسابية    
ــاز      ــة اإلنجـــ ــاس دافعيـــ ــرات مقيـــ ــع فقـــ ــة لجميـــ ــات المعياريـــ واالنحرافـــ
والمجمــوع الكلــي لهمــا، وبلــغ المتوســط الحــسابي للمجمــوع الكلــي         

لـــدى طلبـــة ممـــا يـــدل علـــى وجـــود مـــستوى دافعيـــة مرتفـــع ) 2.77(
المتوســــــطات الحــــــسابية ) 7(جامعــــــة اليرمــــــوك، ويبــــــين الجــــــدول 

ــاز      ــة اإلنجـــ ــاس دافعيـــ ــرات مقيـــ ــع فقـــ ــة لجميـــ ــات المعياريـــ واالنحرافـــ
  .األكاديمي
المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لجميــع  ):10(جــدول 

  .فقرات مقياس دافعية االنجاز األكاديمي
ــط   الفقـــرة  الرقم متوســــــ

  حسابي
ف انحـــــــــرا
  معياري

ــى        1 ــساعدني علـ ــك يـ ــد ألن ذلـ ــذل الجهـ ــى بـ ــابر علـ أثـ
  0.96  3.13  .النجاح

  0.95  2.84  .أبذل قصارى جهدي ألتفوق على زمالئي  2
أشـــعر بالملـــل مـــن الدراســـة بـــسبب كثـــرة المقـــررات    3

  1.12  2.51  .واالمتحانات

  1.05  2.73  .أحب النشاط والعمل داخل الصف وخارجه  4
حــول موضــوع دراســي معــين    عنــد مناقــشة زمالئــي     5

  1.00  2.88  .أشعر بضعف الثقة بالنفس

  0.96  2.21  .أستفيد من وقت الفراغ واستثمره في الدراسة  6
أســعى لــن أكــون فــي مــستوى الطلبــة المتفــوقين فــي      7

  0.98  3.05  .دراستهم

  1.12  2.73  .أرغب االمتحانات التي تكون أسئلتها سهلة  8
عمل دراسي فـأنني أتفهـم   إذا انتقدني زمالئي إلنجاز      9

  0.92  3.03  .هذا النقد بموضوعية

  091  2.45  .اهتم بدروسي وال تهمني المشاغل األخرى  10
ــًا مـــــن الـــــدروس أتركـــــه     11 عنـــــدما ال اســـــتوعب درســـ

  1.06  2.69  .وانصرف إلى شيء آخر ال يتعلق بالدراسة

اعتمـــد فـــي الدراســـة علـــى تـــصوير دفـــاتر زمالئـــي         12
  1.03  3.10  .للمادة الدراسية

أشــعر بالمتعــة عنــدما أطــالع الكتــب الالمنهجيــة التــي      13
  1.06  2.66  .تفيدني في دراستي

أفــضل ســاعات يــومي هــي التــي أقــضيها فــي أحاديــث   14
  1.08  2.62  .عامة مع أصدقائي أو في النزهة

عنــد شــرح موضــوع دراســي أمــام الطــالب ألقيــه بكــل   15
  1.02  2.78  .ثقة واقتدار

  1.00  2.47  .تابعة دروسي مهما كانت الظروفأواظب على م  16
عنــدما ال أفهــم موضــوعًا دراســيًا معينــًا أحــاول بــذل     17

  1.023  3.03  .كل جهدي لفهمه

  0.97  2.84  .أميل للتنافس مع الطلبة في الدراسة  18
ألجــأ إلــى الغــش فــي االمتحــان عنــدما ال أتمكــن مــن       19

  1.04  2.87  .اإلجابة على األسئلة

  0.97  2.68  . الوقت يمر بطيئًا في الفصل الدراسيأشعر أن  20
  099  3.37  .أعتقد أن مرحلة الدراسة هي أمتع مراحل العمر  21
عندما يكون الموضـوع الدراسـي الـذي أمـامي صـعبًا            22

  0.96  2.50  .أتركه وأنصرف إلى موضوع أسهل

  1.07  2.48  .أشعر أن الدراسة مسؤولية كبيرة يصعب تحملها  23
  .ي سباق مع الزمن من أجل النجاحأنا ف  24

  
3.02  1.02  

ــط   الفقـــرة  الرقم متوســــــ
  حسابي

ف انحـــــــــرا
  معياري

عنــدما يطلــب منــي إبــداء رأي فــي المحاضــرة أتــردد    25
  1.00  2.78  .خشية النقد من الطالب والمدرسين

  0.99  2.67  .لدي االستعداد الكافي ألداء االمتحانات  26
  0.98  3.17  .أبذل قصارى جهدي لرفع مستواي العلمي  27
سئلة المدرسـين قبـل أن يبـادر     أحاول أن أجيب عن أ      28

  1.05  2.62  .زمالئي بذلك 

  1.04  2.33  .أحرص على تحضير دروسي قبل تقديمها  29
أشــعر أن مــستقبل المهــن الحــرة أفــضل مــن مــستقبل   30

  1.04  2.88  .مواصلة الدراسة

أرغب في تأجيل امتحانـاتي أو األعمـال الفـصلية إلـى           31
  1.00  2.79  .آخر لحظة في الفصل

واظب على القيام بالواجب الذي بيدي حتى يكتمـل         أ  32
  0.99  2.91  .أو ينتهي

  1.07  2.63  .أتمنى لو أن وقت المحاضرة تم اختصاره   33
حينما يختلف رأيـي عـن آراء الطـالب اآلخـرين حـول               34

ــعر بالخجـــــل      ــإنني أشـــ ــين فـــ ــي معـــ ــوع دراســـ موضـــ
  .واالرتباك

2.75  1.06  

  1.01  2.59  . أتفوق عليهمأتابع ما يبذله زمالئي من جهد لكي  35
مهما أبذله من جهد للدراسـة فـإن الحـظ هـو أسـاس                36

  1.06  2.84  .النجاح

  0.43  2.77    الكلي

هل توجد عالقة دالة إحـصائيًا بـين مـستوى مـا            : السؤال الثالث 
  وراء الذاكرة ومستوى دافعية اإلنجاز؟

ــاط بيرســون        ــة عــن هــذه الــسؤال تــم حــساب معامــل ارتب لإلجاب
(Pearson Correlation)     بــين متغيــري دافعيــة اإلنجــاز ومــا وراء 

الــذاكرة لــدى طلبــة جامعــة اليرمــوك مــن جهــة، وبــين متغيــر دافعيــة          
االنجاز وكل بعد من أبعد مقياس ما وراء الـذاكرة مـن جهـة أخـرى ،          

  .ذلك) 11(ويوضح الجدول 
معـامالت االرتبـاط بـين دافعيـة اإلنجـاز وأبعـاد مقيـاس              :)11(جدول  

  اء الذاكرة، والمقياس ككلما ور
  الداللة اإلحصائية  معامل االرتباط  البعد

  0.00  0.37   الرضا عن الذاكرة-1
  0.00  0.35   استراتيجية الذاكرة-2
  0.00  0.33   القدرة أو أخطاء الذاكرة-4

  0.00  0.49  المقياس ككل
أن جميع معامالت االرتبـاط بـين أبعـاد         ) 11(يظهر من الجدول    

اء الــذاكرة ومقيــاس دافعيــة اإلنجــاز دالــة إحــصائيًا عنــد مقيــاس مــا ور
، إذ بلغت بين بعد الرضا عن الـذاكرة         )α = 0.05(مستوى الداللة   
، وبين إسـتراتيجية الـذاكرة ودافعيـة اإلنجـاز          )0.37(ودافعية اإلنجاز   

، )0.33(، وبـين القــدرة أو أخطـاء الــذاكرة ودافعيـة اإلنجــاز    )0.35(
وهــو أعلــى مــن  ) 0.49( المقيــاس ككــل بلــغ  أمــا معامــل االرتبــاط مــع  

ــا وراء     ــة لمـ ــاد الفرعيـ ــاز واألبعـ ــة اإلنجـ معـــامالت االرتبـــاط بـــين دافعيـ
أقـل  (الذاكرة وربما يعـود سـبب ذلـك أن العينـة أصـبحت أكثـر تباعـدًا                  

علــى مقيــاس مــا وراء الــذاكرة بــصورته الكليــة وهــذا يــؤدي  ) تجانــسًا
  .إلى زيادة قيمة معامل االرتباط
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هـل تختلـف قـوة العالقـة بـين مـستوى مـا وراء          : ال الرابـع    السؤ
الذاكرة ومستوى دافعية االنجاز األكاديمي باختالف جنس        

  الطالب ؟

ــيم       ــتخراج قـ ــم اسـ ــسؤال تـ ــذا الـ ــن هـ ــة عـ ــشرية ) Z(لإلجابـ الفـ
ــدول      ــنس ، جـ ــر الجـ ــسابقة حـــسب متغيـ ــاط الـ ــامالت االرتبـ ) 12(لمعـ

  .يوضح ذلك

  معامالت االرتباط بين دافعية االنجاز والمكونات الفرعية لما وراء الذاكرة على متغير الجنسالفشرية ل )  z( قيم ):12(جدول 

  الكلي  القدرة أو أخطاء الذاكرة   الذاكرة استراتيجية  الرضا عن الذاكرة
  المستوى  المتغير

معامالت 
  االرتباط

 Zقيمة 
معامالت 
  االرتباط

 Zقيمة 
معامالت 
  االرتباط

 Zقيمة 
معامالت 

  رتباطاال
 Zقيمة 

  *0.502  *0.336  *0.419  *0.336  ذكور
  الجنس

  *0.394  إناث
0.716  

0.300*  
1.412  

0.320*  
0.163  

0.481*  
0.3376  

  ).0.05(دال عند مستوى الداللة * 
لمعــامالت االرتبــاط بــين  ) z(أن قــيم ) 12(يظهــر مــن الجــدول  

ــا     ــذكور واإلنـ ــذاكرة للـ ــا وراء الـ ــارات مـ ــاز ومهـ ــة االنجـ ــت دافعيـ ث كانـ
وبالتـــالي لـــيس هنـــاك ، )1.96(منخفـــضة وأقـــل مـــن القيمـــة الحرجـــة  

  .فروق في معامالت االرتباط على متغير الجنس 

هل تختلف قوة العالقة بين مـستوى مـا وراء   : السؤال الخامس   
ــاختالف      ــاديمي بـ ــاز األكـ ــة االنجـ ــستوى دافعيـ ــذاكرة ومـ الـ

  تخصص الطالب ؟
ــتخراج قـــ      ــم اسـ ــسؤال تـ ــذا الـ ــن هـ ــة عـ ــشرية ) Z(يم لإلجابـ الفـ

) 13(لمعامالت االرتباط السابقة حسب متغير التخصص ، والجـدول          
  .يوضح ذلك

  الفشرية لمعامالت االرتباط بين دافعية االنجاز المكونات الفرعية لما وراء الذاكرة على متغير التخصص)  z( قيم ):13(جدول 

  الكلي  الذاكرةرة أو أخطاء القد  استراتيجية الذاكرة  الرضا عن الذاكرة

  المستوى  المتغير
ــامالت  معــــــــــ

  االرتباط
 Zقيمة 

معـــــــامالت 
  االرتباط

 Zقيمة 
معـــــــــــــــــامالت 

  االرتباط
 Zقيمة 

معـــــــامالت  
  االرتباط

ــة  قيمـــــ
Z 

ــات  الكليــــــــــ
  *0.549  *0.353  *0.460  *0.488  العلمية

  التخصص
ــات  الكليــــــــــ

  *0.297  األدبية
*2.159  

0.251*  
*2.252  

0.276  
0.828  

0.417*  
1.638 

لمعامالت االرتباط علـى  ) z(أن قيمة ) 13(حظ من الجدول  يال
، وهـي قيمـة أكبـر مـن القيمـة          )2.159(الرضا عـن الـذاكرة قـد بلغـت          

وبالتالي فإن هناك فروقًا فـي معـامالت االرتبـاط بـين            ) 1.96(الحرجة  
دافعيــة اإلنجــاز والرضــا عــن الــذاكرة تبعــًا لمتغيــر التخــصص ولــصالح  

لـــغ معامـــل االرتبـــاط للتخصـــصات العلميـــة  إذ ب، التخصـــصات العلميـــة
  ).0.297(بينما بلغ للتخصصات األدبية ، ) 0.488(

كمــا تبــين أن هنــاك فروقــَا فــي معــامالت االرتبــاط علــى مهــارة         
) z(إذ بلغــــت قيمــــة ، اســــتراتيجية الــــذاكرة تبعــــا لمتغيــــر التخــــصص

ــة    ) 2.252( ــة الحرجـ ــن القيمـ ــر مـ ــة أكبـ وكانـــت ، ) 1.96(وهـــي قيمـ
إذ بلـــــغ معامـــــل االرتبـــــاط ، ح التخصـــــصات العلميـــــة الفـــــروق لـــــصال

ــة   ــصات األدبيــ ــة    ، )0.251(للتخصــ ــصات العلميــ ــغ للتخصــ ــا بلــ بينمــ
)0.46.(  

ــة   ــا قيمـ ــا     ) z(أمـ ــل تبعـ ــاس ككـ ــى المقيـ ــاط علـ ــامالت االرتبـ لمعـ
، ) 1.96(وهي أقـل مـن القيمـة الحرجـة          ) 1.638(للتخصص فبلغت   

ــي       ــاط ب ــامالت االرتب ــي مع ــروق ف ــاك ف ــيس هن ــالي ل ن التخصــصات وبالت
  .العلمية والتخصصات األدبية 

  مناقشة النتائج والتوصيات
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التحقـــق مـــن العالقـــة بـــين مـــا وراء   

وفيمـــا إذا كانـــت هـــذه العالقـــة ، الـــذاكرة ودافعيـــة اإلنجـــاز األكـــاديمي
أشــارت نتــائج . تختلــف بــاختالف جــنس الطالــب وتخصــصه األكــاديمي

الــة إحــصائيًا بــين مــا وراء الــذاكرة عامــًة الدراســة إلــى وجــود عالقــة د
وبين دافعية اإلنجاز األكاديمي، وقد اتفقت نتائج الدراسـة مـع دراسـة             

، التي أشارت إلى أن ما وراء الـذاكرة  (Sinkavich, 1994)سنكافيج 
ودافعية اإلنجاز هما متنبأن قويان باألداء في االمتحانات، وهذا يـدل           

اء الــذاكرة ودافعيــة االنجــاز، واتفقــت  علــى الــصلة الوثيقــة بــين مــا ور  
إذ ) Pierce & Lange, 2000(أيــضًا مــع دراســة بيرســي والنجــي 

كشفت عن دور كل من ما وراء الذاكرة والعزو السببي فـي اسـتخدام              
 . استراتيجيات التذكر

ــدو مــع آراء أنــصار معالجــة        وتنــسجم هــذه النتيجــة علــى مــا يب
قـة دافعيـة اإلنجـاز بمـستويات        المعلومات المهتمين منهم تحديـدًا بعال     

ــة المعلومــــات فــــي الــــذاكرة   المــــستوى السطحي،والمــــستوى (معالجــ
فهــم يؤكــدون علــى التــأثير اإليجــابي المتبــادل بــين دافعيــة    ). األعمــق
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اإلنجـــاز ومـــستويات معالجـــة المعلومـــات إذ يـــدعم كـــل منهمـــا اآلخـــر 
)Bergin, 1998.(  

يمتلــك قــدرات وبنــاًء علــى ذلــك يمكــن القــول إن الطالــب الــذي   
كــــالوعي ) مــــستوى معالجــــة أعمــــق (مرتفعــــة فــــي مــــا وراء الــــذاكرة  

ــر فعاليــة، ترتقــي لديــه         ــذاكرة، واســتخدام اســتراتيجيات تــذكر أكث بال
ــاديمي  ــاز األكـ ــة اإلنجـ ــدو أن الطالـــب ذا   . دافعيـ ــة أخـــرى يبـ ــن جهـ ومـ

دافعية اإلنجاز األكاديمي المرتفعة أكثر ميًال إلى االنهمـاك فـي مهمـات            
أكثــر عمقــًا وتعقيــدًا، ومــا قــدرات مــا وراء الــذاكرة إلــى مثــاًال  معرفيــة 

  .قويًا على هذه العمليات
ويــستطيع المعلمــون فــي المــدارس وأعــضاء هيئــة التــدريس فــي 
ــذاكرة       ــا وراء الــ ــة مــ ــة بتنميــ ــذه العالقــ ــن هــ ــتفادة مــ ــات االســ الجامعــ

 فبمـا أن . بمكوناتها الفرعية أو باالرتقاء بدافعية اإلنجاز لدى طلبتهم   
مـا وراء الـذاكرة ودافعيـة اإلنجـاز يرتبطـان معـًا بـشكل دال إحــصائيًا،        
فإن التغيرات في أحد المتغيرين سيقود على األرجح إلـى تغيـرات فـي              

على سبيل المثال بإمكـان المـدرس أن يرتقـي بدافعيـة            . المتغير اآلخر 
اإلنجاز بتشجيع الطلبة على العزوات الداخلية من خالل التأكيـد علـى            

 الجهـد المبـذول والمثـابرة، وعـرض نمـاذج للطلبـة المتميــزين،       أهميـة 
ــب       ــة وتجنـ ــات للطلبـ ــديم المعلومـ ــاء تقـ ــة أثنـ ــروق الفرديـ ــاة الفـ ومراعـ
األســئلة الــصعبة جــدًا، لكــي نفــوت علــى الطالــب الفرصــة لعــزو ســبب       
رسوبه أو تدني درجاته فـي االختبـارات إلـى أسـباب خارجيـة ال يمكـن            

فــنحن فــي . المــدرس وصــعوبة المهمــةالــسيطرة عليهــا كــالحظ وتحيــز 
هـــذه الحـــاالت نجنـــب الطالـــب أن يكـــون فـــي موقـــف دفـــاعي وبالتـــالي   

  .نحصنه ضد العزوات غير الوظيفية
ومــا يــصدق علــى العــزوات الــسببية يــصدق أيــضًا علــى الفعاليــة  

ــاز      ــة اإلنجـ ــي دافعيـ ــمًا فـ ــب دورًا حاسـ ــي تلعـ ــة، التـ ــدرس . الذاتيـ فالمـ
الـشعور بالفعاليـة الذاتيـة لـدى طلبتـه       الناجح والخبير هو الذي ينمـي       

بتــشجيعهم علــى تــذكر خبــرات النجــاح الــسابقة التــي خبروهــا وإعــداد 
سجالت مكتوبة تعزز وعي الطالب وإدراكه لخبرة النجـاح وغيرهـا مـن         

  إن هــذه األنــشطة التــي ترتقــي بالفعاليــة الذاتيــة والعــزوات  . األنــشطة 
يـد مـن اإلصـرار والمثـابرة      السببية الداخلية قد تؤدي بالطلبـة إلـى مز        

والثقة باإلنجاز، مما يؤدي إلى زيادة التأمل بعملياتهم المعرفيـة ومـن        
وتعــــزز لديــــه اســــتخدام . ضــــمنها الــــذاكرة وكيفيــــة أدائهــــا لوظائفهــــا

اسـتراتيجيات التـذكر وضـبطها وبمعنـى آخــر تجعـل منـه طالبـًا منظمــًا        
  .لذاته ومتعلمًا استراتيجيًا

جع المدرس طلبته على االنهماك فـي       ومن جانب آخر عندما يش    
أنشطة تهدف إلى استخدام االستراتيجيات، والتبصر بالذاكرة وكيفيـة         
عملهــا، ومــا تؤديــه مــن دوٍر فاعــل فــي التــذكر والتكيــف بــشكل عــام،     
ــا وضـــعفها، فإنـــه علـــى األرجـــح ســـيعزز لـــديهم الـــشعور     ونقـــاط قوتهـ

 نتائج أدائهم   بأهمية الجهد المبذول ومسؤولياتهم عن تعلمهم ،وعزو      
ــة        ــة الذاتي ــة مــستوى الفعالي ــة للــضبط، وتنمي ــة قابل ــى أســباب داخلي إل
العامـــة واألكاديميـــة بـــشكل خـــاص، ممـــا يـــنعكس قطعـــًا علـــى دافعيـــة   

  .اإلنجاز األكاديمي
ــة إحــصائيًا بــين       وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود عالقــة دال

ــذاكرة    ــة لمــا وراء ال ــات الفرعي ــذاكرة،   : المكون وأخطــاء الرضــا عــن ال

. الـــذاكرة، واســـتخدام االســـتراتيجيات، ودافعيـــة االنجـــاز االكـــاديمي     
ففيما يخص العالقـة بـين الرضـا عـن الـذاكرة ودافعيـة اإلنجـاز فـيمكن                 
ردهـــا إلـــى الـــصلة الوثيقـــة بـــين االنفعـــال والدافعيـــة، إذ ينظـــر إلـــى         
  االنفعــــــــــــــــــاالت كــــــــــــــــــدوافع للــــــــــــــــــسلوك ومحركــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــه

(Petri & Govern, 2004) .عال الرضا من أبرز االنفعاالت وُيعد انف
اإليجابية التي تستشير السلوك والنـشاطات المعرفـة بأشـكالها كافـة ؛             
لـــذلك فـــإن الـــشخص الـــذي يـــشعر بالرضـــا عـــن ذاكرتـــه وعـــن أدائهـــا  
ووظائفهــا ســوف ينــدفع إلــى بــذل مزيــد مــن الجهــود والمثــابرة علــى      

تـــه إنجـــاز المهمـــات واألنـــشطة، التـــي تتطلـــب دورًا فـــاعًال مـــن ذاكر      
  .واتجاهات إيجابية نحوها

وفيما يخص العالقـة بـين أخطـاء الـذاكرة وبـين دافعيـة اإلنجـاز                
، Self- efficacyفيمكن ردهـا إلـى مـستوى الفعاليـة الذاتيـة المدركـة       

ــه        التــي تــشير إلــى معتقــدات الفــرد حــول قدرتــه علــى تنفيــذ مخططات
ــه ــاز أهدافـ صـــاحب هـــذا المفهـــوم فـــي  " بانـــدورا"فقـــد أكـــد .  وإنجـ

ظريتــه فــي الــتعلم االجتمــاعي المعرفــي إلــى أن اجتيــاز خبــرات متقنــة   ن
 ,Bandura)هـو أهـم العوامـل المـؤثرة فـي مـستوى الفعاليـة الذاتيـة         

ــًا أن الــشخص الــذي يمــارس       . (2000 ــدو منطقي ــك يب ــاًء علــى ذل وبن
عمليــات تؤديهــا الــذاكرة   نــشاطات معرفيــة بــسيطة أو معقــدة تتطلــب  

ــوف   ــاٍء، سـ ــل    دون أن يرتكـــب أخطـ ــن عمـ ــة عـ ــات مرتفعـ ــشكل توقعـ يـ
وبالنتيجـة سـوف يـؤثر إيجابيـًا فـي دافعيـة اإلنجـاز              ، الذاكرة ووظائفها 
ــه  ــاديمي لديـ ــه     . األكـ ــن ذاكرتـ ــة عـ ــات مرتفعـ ــرد توقعـ ــكل الفـ ــا شـ فكلمـ

واتجاهـــات إيجابيـــة نحوهـــا، ارتفـــع لديـــه مـــستوى الفعاليـــة الذاتيـــة        
مـر ينـسجم    وهـذا األ  . التي تؤثر قطعًا فـي مـستوى الدافعيـة        ، المدركة

 ,Hultsch)مع األدب التربوي حيث يرى هلتسج وهوتزوج وديكسون
Hertzog, Dixon, 1987)   أن الفعاليـة الذاتيـة للـذاكرة (Memory 

self- efficacy)        ،ُتعـد مكونـًا أساسـيًا مـن مكونـات مـا وراء الـذاكرة 
ويقـصد بهــا إحــساس الفـرد بإتقانــه أو قدرتــه علـى اســتخدام الــذاكرة    

  .لمواقف التي تتطلبهابفعالية في ا
أمـــا فيمـــا يخـــص العالقـــة بـــين اســـتراتيجيات الـــذاكرة ودافعيـــة   

 في الدافعية   (Rotter)اإلنجاز فيمكن تفسيرها من خالل نظرية روتر        
التــي تــنص علــى أن الدافعيــة هــي نتــاج لتفاعــل قــوتين رئيــسيتين همــا 

التوقـع  = الدافعية  .(توقعات الفرد لبلوغ هدف ما وقيمة هذا الهدف       
وبنــــاًء علــــى ذلــــك يبــــدو أن الــــشخص الــــذي يــــستخدم ). القيمــــة× 

اســتراتيجيات التــذكر بــشكل دائــم يكــون لديــه توقعــات مرتفعــة حــول     
ــزداد      ــة ســـوف تـ ــإن الدافعيـ ــة؛ ولـــذلك فـ ــاز مهمـــات معينـ جهـــوده إلنجـ
وتتحـــسن لمـــا للدافعيـــة مـــن صـــلة وثيقـــة بالتوقعـــات، فكلمـــا ارتفعـــت 

ك الحال بالنسبة للقيمة فيبدو     وكذل. التوقعات ارتفع مستوى الدافعية   
منطقيًا أن الشخص الذي يستخدم استراتيجيات التـذكر بكثـرة يكـون            

  . مدركًا ألهمية وقيمة المعلومات التي يعالجها في ذاكرته
ويمكـــــن تفـــــسير هـــــذه النتيجـــــة مـــــن خـــــالل نظريـــــة العـــــزو        

(Attribution)   فقد أشار األدب التربـوي إلـى أن        ،  في دافعية اإلنجاز
والتــي تعتبــر مــا  ((Metacognition)هــارات مــا وراء المعرفــة تعلــم م

 لــه (McDougall, 1994)) وراء الــذاكرة مكونــًا هامــًا مــن مكوناتهــا
إذ تجعـل لـدى الفـرد القـدرة         ، أهمية بالغـة وحاسـمة فـي مجـال الـتعلم          
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علــى عــزو نجــاح تعلمــه إلــى ذاتــه، وبمعنــى آخــر إلــى أســباب داخليــة      
عليهـا، كمـا تزيـد مـن ثقتـه بقدراتـه ممـا           يمكن التحكم بها والـسيطرة      

وتنـسجم هـذه النتيجـة      . ينعكس بالضرورة إيجابيًا على دافعية االنجاز     
ــع دراســة    ــضًا م ــي أكــدت  (Sinkavich, 1994)" ســينكافيج"أي ، الت

العالقة القوية بين ما وراء الذاكرة وأسلوب العزو مـن جهـة، ودافعيـة           
  .االنجاز من جهة أخرى

ة الوثيقــة بــين مــا وراء الــذاكرة ودافعيــة   وممــا يــدل علــى الــصل 
االنجاز نجاح برامج التـدريب علـى مـا وراء الـذاكرة فـي رفـع مـستوى                  

والتحـصيل  ) ;Schneider, 1985 Gaskill, 2004(دافعيـة االنجـاز   
 أن تدريب (Gaskill, 2004)فقد أكد جاسكيل). 2006 ،المشاعلة(

يــدًا إســتراتيجية  األطفــال علــى اســتخدام اســتراتيجيات الــذاكرة وتحد  
التنظيم يساهم فـي رفـع مـستوى الفعاليـة الذاتيـة، التـي بـدورها تـؤثر                  
ــًا فــي رفــع مــستوى دافعيــة االنجــاز لهــؤالء األطفــال، وهــذا مــا       إيجابي

، إذ أشارت نتـائج دراسـته   (Schneider, 1985)أكده أيضًا سكنايدر 
صًا إلى أن تدريب األطفال على استراتيجيات ما وراء الـذاكرة وخـصو   

تدريبهم على إستراتيجيتي التجميع والتسميع ساهم في رفـع مـستوى           
دافعية االنجاز لهؤالء الطلبـة مـن خـالل تأثيرهمـا علـى أسـلوب العـزو                 

  .لدى أفراد العينة
ــة، إذ تمهــد الطريــق        ــائج هــذه الدراســات بالغــة األهمي وتعــد نت
أمــام إجــراء دراســات أخــرى تهــدف إلــى تــصميم بــرامج تدريبيــة علــى   

رات مــا وراء الــذاكرة لــدى عينــات مــن الراشــدين وتحديــدًا طلبــة  مهــا
الجامعـــات ،وعلـــى متغيـــرات نفـــسية أخـــرى كـــالعزو، ومركـــز الـــضبط،   

فقــد أشــارت هــذه الدراســات إلــى نجــاح بــرامج     .والتحــصيل وغيرهــا  
فالـذي يـصدق    . التدريب على مهارات مـا وراء الـذاكرة لـدى األطفـال           

ما وإنهم يتميزون بأنماط تفكير     على األطفال سيصدق على الكبار سي     
أكثـــر تقـــدمًا وتعقيـــدًا والتـــي تتطلـــب عمليـــات معرفيـــة أكثـــر عمقـــًا         

  .وتنظيمًا
أما فيما يتعلق بـاختالف العالقـة بـين مـا وراء الـذاكرة ودافعيـة        

ــنس   ــاختالف الجـ ــاز بـ ــدم     ، االنجـ ــن عـ ــة عـ ــائج الدراسـ ــشفت نتـ ــد كـ فقـ
د هـذا إلـى أن      اختالف هذه العالقة باختالف جـنس الطالـب، ويمكـن ر          

غالبية األدبيات التربوية والنفسية لـم تـشر إلـى وجـود فـروق جندريـة                
فال يوجد فروق حقيقية بين الـذكور واإلنـاث         ، على كل من المتغيرين   

 1997؛ خليفـــة، 1999؛ عبابنــة  1993مقابلـــة، (فــي دافعيـــة االنجــاز  
Mednick & Thomas, 1993 (   وكــذلك الحــال بالنــسبة لقــدرات

ــذاكرة    الــذاكرة التــي  ــًا أساســيًا مــن مكونــات مــا وراء ال إذ ،  تعــد مكون
أشــارت العديــد مــن األبحــاث إلــى تــشابه الــذكور واإلنــاث فــي قــدرات    

 & Herlitz, Nilsson & Backman, 1997; Meinz)الـذاكرة  
Salthouse, 1998).  

وكشفت الدراسة اختالف العالقة بين مـا وراء الـذاكرة ودافعيـة             
.  األكـاديمي ولـصالح التخصـصات العلميـة        االنجاز باختالف التخصص  

ــة      ــى طلبـ ــة علـ ــة التخصـــصات العلميـ ــوق طلبـ ويمكـــن رد ذلـــك إلـــى تفـ
ــاز    ــة االنجـــــ ــي دافعيـــــ ــة فـــــ ــة،(التخصـــــــصات األدبيـــــ ؛ 1993المقابلـــــ

ــر، ــة،1987العمــ ــة    ) 1999؛ عبابنــ ــون طلبــ ــك لكــ ــسير ذلــ ــن تفــ ويمكــ
 بــــسبب طبيعــــة المنهــــاج وصــــعوبة  –التخصــــصات العلميــــة يميلــــون 

ــة فــي      -اســية مقــرراتهم الدر ــر علمي ــى اســتخدام طــرق دراســية أكث  إل
إذ  ، التعامــــل مــــع قــــضايا تخصــــصهم مثــــل أســــلوب حــــل المــــشكالت 

يتطلب هذا األسلوب من الطالـب القيـام بأنـشطة معرفيـة أكثـر تعقيـدًا                
  .كالتحليل واالستدالل والتأمل والتقويم والتخطيط

ويمكــن رد ذلــك وفقــًا لمنحــى معالجــة المعلومــات الــذي يركــز        
بعــض أنــصاره علــى مــستويات معالجــة المعلومــات وعالقتهــا بدافعيــة     
اإلنجــاز، إذ تبــين وجــود تــأثير متبــادل بــين دافعيــة اإلنجــاز ومــستوى  
ــر     ــا اآلخــــــــــ ــل منهمــــــــــ ــدعم كــــــــــ ــات، إذ يــــــــــ ــة المعلومــــــــــ   معالجــــــــــ

)Bergin, 1998.(دافعيـــة اإلنجـــاز زاد توبمعنـــى آخـــر كلمـــا ازداد 
 وبنــاًء علــى ذلــك  .عمــق معالجــة الطالــب للمعلومــات والعكــس صــحيح  

ــة        ــيًال لمعالجـ ــر مـ ــة أكثـ ــصات العلميـ ــة ذوو التخصـ ــون الطلبـ ــا يكـ ربمـ
المعلومات على المستوى األعمق بـسبب طبيعـة المنهـاج ومـا يتطلبـه              
مــن عمليــات معرفيــة أكثــر عمقــًا وتعقيــدًا، والتــي تتطلــب مــن الــذاكرة   

ون القيام بوظائفها بفعالية مرتفعة كالمراقبة والـضبط، باإلضـافة إلـى كـ          
. المواد العلميـة علـى درجـة كبيـرة مـن الدقـة وخطـورة األخطـاء فيهـا                  

لذلك من المنطقـي أن يكونـوا أكثـر اسـتخدامًا السـتراتيجيات الـذاكرة               
  .ومراقبة عملياتها وضبطها

  التوصيات 
ــا      ــى بعــض التوصــيات مــن أهمه ــاء  *.: خلــصت الدراســة إل ضــرورة بن

ــذاكرة، وذلـــك بعـــد     ــا وراء الـ ــة فـــي مـ ــلتها بـــرامج تدريبيـ ــين صـ أن تبـ
  .الوثيقة بدافعية اإلنجاز األكاديمي 

التحقق من أثر هذه البـرامج فـي تنميـة بعـض الظـواهر النفـسية                 •
ــة     ــة الذاتيـ ــة كالتحـــصيل، والفعاليـ ــة التعليميـ ذات الـــصلة بالعمليـ

 . ومركز الضبط وغيرها
ضرورة إجراء دراسات تبحث في العالقة المباشرة بين ما وراء           •

ســلوب العــزو والفعاليــة الذاتيــة مــن جهــة      الــذاكرة مــن جهــة وأ  
  .أخرى 

ضــرورة إجــراء أبحــاث تتنــاول الفــروق الجندريــة فــي اســتخدام      •
  .استراتيجيات التذكر
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