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 املكاملة بني اسرتاتيجيتي نصوص التغيري املفاهيمي وخريطة املفاهيم لتدريس 
   مفاهيم التنفس الخلويالصف األول الثانوي العلميطالب 

  
  *الخوالدهسالم 

  

 22/8/2007 تاريخ قبوله     4/2/2007 تاريخ تسلم البحث

ر نصوص التغييهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية استراتيجية  :ملخص
المفاهيمي، واستراتيجية خريطة المفاهيم، واستراتيجية تقوم على الجمع بينهما في 
فهم طالب الصف األول الثانوي العلمي لمفاهيم التنفس الخلوي، واحتفاظهم بهذا 

وتم تطوير اختبار مفاهيم . الفهم مقارنة بالطريقة التقليدية في تدريس األحياء
لدراسة اعتمادا على البيانات التي تم الحصول التنفس الخلوي المستخدم في هذه ا

عليها من خالل المقابالت مع الطالب ومراجعة األدب التربوي ذي الصلة، حيث تم 
طالبا من طالب الصف ) 164(تطبيقه كاختبار قبلي وبعدي واختبار احتفاظ على 

ر األول الثانوي العلمي موزعين في أربع شعب في إحدى المدارس الثانوية للذكو
وقد وزعت هذه الشعب عشوائيا لتشكيل المجموعة الضابطة . في منطقة مدنية

فقد تم ) 40= ن (أما المجموعة التجريبية األولى . والمجموعات التجريبية الثالث
تدريسها باستراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي، ودرست المجموعة التجريبية 

، في حين درست المجموعة باستراتيجية خريطة المفاهيم) 41= ن (الثانية 
باستراتيجية تجمع بين نصوص التغيير المفاهيمي ) 41=ن (التجريبية الثالثة 

، فقد تم تدريسها بالطريقة )42= ن (وخريطة المفاهيم أما المجموعة الضابطة 
وأشارت نتائج الدراسة إلى تفوق مجموعات نصوص التغيير ). التقليدية(االعتيادية 

خريطة المفاهيم وبداللة / المفاهيم، ونصوص التغيير المفاهيميالمفاهيمي، وخريطة
إحصائية على المجموعة الضابطة في الفهم المفاهيمي للتنفس الخلوي واالحتفاظ 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعات التجريبية . به
وقد خلصت الدراسة إلى  .الثالث في الفهم المفاهيمي للتنفس الخلوي واالحتفاظ به

خريطة المفاهيم، : الكلمات المفتاحية(.عدد من التوصيات في ضوء النتائج
  ).نصوص التغيير المفاهيمي، الفهم الخطأ، مفاهيم التنفس الخلوي

  

  
 

  المقدمـــة
أشارت البحوث في مجال التربية العلمية خالل العقود الثالثة األخيـرة           

 الصف وهم يحملون أفكـارا وتفـسيرات      إلى أن الطلبة يأتون إلى غرفة     
ويــسمى مثــل هــذا الفهــم غيــر    . ال تتفــق مــع مــا توصــل إليــه العلمــاء   

ــسليم أو الخطــأ     ــر ال ــالفهم غي ، أو الفهــم (Fisher, 1985)المتفــق ب
ــديل  ــساذج  (Arnaudin & Mintzes, 1985)البـ ــم الـ ، أو الفهـ

(Mintzes, 1984) أو علــوم األطفــال ،(Gilbert, Osborne & 
Fenshman, 1982) .      وسيستَخدم فـي هـذه الدراسـة مـصطلح الفهـم

الخطــأ للداللــة علــى فهــم الطلبــة غيــر المتفــق أو المنــسجم مــع الفهــم     
  .العلمي السليم
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Abstract: The study aimed at investigating the effectiveness of 
conceptual change text, concept mapping, and a combination of 
conceptual change text/concept mapping on the first secondary 
scientific stream students' understanding of cellular respiration, and 
their retention of this understanding compared to the traditional 
instruction. Using information collected through interviews and 
related literature, the Cellular Respiration Concept Test was 
developed, and administered as a pre-test, post-test, and a retention 
test to a total of  (164) first secondary scientific stream students in 4 
sections at a school in an ubran area. The sections were randomly 
assigned as a control and three experimental groups. Students in the 
first experimental group (n = 40) received conceptual change text 
instruction; students in the second experimental group (n = 41) 
received concept mapping  instruction; students in the third 
experimental group (n = 41) received conceptual change text and 
concept mapping instruction; and students in the control group (n = 
42) received traditional instruction. The results indicated the 
conceptual change text, concept mapping and conceptual change 
text/concept mapping treatment groups significantly outperformed the 
traditional treatment group in conceptual understanding of cellular 
respiration, and in the retention of this understanding. However, there 
was no statistically significant difference among the three 
experimental groups. A number of recommendations were derived 
from the findings of this study .(Keywords: Concept mapping, 
Conceptual change text, Misconceptions, Cellular respiration 
concepts). 

 
ــاهيم الخطــأ    ــتلخص خــصائص المف فــي Misconceptions وت

مقاومتها للتغيير، وتماسكها وثباتها، وتغلغلها بالبنية المعرفية للفرد،        
وألن . طـرق التــدريس المـصممة لــذلك  وصـعوبة الــتخلص منهـا حتــى ب  

المعرفة الجديدة ترتبط مع البنية المعرفية الموجودة لدى الفرد، فـان           
المفاهيم الخطـأ تـؤثر فـي الـتعلم الالحـق، وتجعـل مـن الـصعوبة رؤيـة           
المــتعلم الــصورة الكاملــة الــشاملة، أي إدراك الــروابط بــين المفــاهيم       

  .عنى في الحياة اليوميةوالمبادئ العلمية، وتطبيقها بصورة ذات م
وقد أظهرت الدراسات التي أجريت حـول فهـم الطلبـة للمفـاهيم             

وشـملت المفـاهيم فـي      . في األحياء شيوع العديد من المفاهيم الخطأ      
ـــها   ـــاء الــضـــوئي : مــادة األحيــاء التــي تمــت دراستــ  & Hazel)البنـ

Prosser, 1994; Waheed & Lucas, 1992)،واالنتشار (Marek, 
Cowan & Cavallo, 1994; Westbrook & Marek, 1991) ،

 ,Browning & Lehman) والوراثـة  ،(Adeniyi, 1985) والبيئـة 
، واالنتخـاب الطبيعـي   (Fisher, 1985)، واألحمـاض االمينيـة   (1988

(Brumby, 1984)   والجهـاز الهـضمي ،(Teixeria, 2000)  وجهـاز ،
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 ,Arnaudin & Mintzes, 1985; Yip)دوران الـدم فـي اإلنـسان    
1988; Sungur, Tekkaya & Geban, 2001) والتـــنفس ،

(Alparslan, Tekkaya& Geban, 2003; Cakir, Yuruk& 
Geban, 2001; Mann & Treagust, 1998; Syemour& 
Longden, 1991; Sanders& Cramers, 1992; Sanders, 

1993; Songer& Mintzes, 1994).  
ــة مفــاهيم   والعديــد مــن هــذه الموضــوعات،    والتــي يحمــل الطلب

. خطأ حولها تعد أساسية في علم األحياء ويوجـد بينهـا تـرابط كبيـر              
ومن ضمن المفاهيم التي يحمل الطلبة مفاهيم خطـأ حولهـا المفـاهيم             

حيث يلعب التـنفس الخلـوي دورا محوريـا         . المتعلقة بالتنفس الخلوي  
اقـة فـي الـنظم      انتقـال الط  : في العديد من اطر التغيير المفاهيمي منها      

البيئية، واألنشطة االيضية المختلفة كالهـضم، ودوران الـدم، والتـنفس           
 &Sanders)فعلـى سـبيل المثـال أشـار سـاندرز وكرامـر       . واإلخـراج 

Cramer, 1992)    فــي دراســتهما إلــى احتماليــة تطــور الفهــم الخطــأ 
المتعلق بالتنفس الخلوي لدى الطلبـة بـسبب عـدم قـدرتهم علـى ربـط                

بمفـاهيم الهـضم،    ) التـنفس الخلـوي   ( الجديـدة المتعلقـة بـه        المعلومات
كمــا أشــارت  . والبنــاء الــضوئي، وســريان الطاقــة فــي سالســل الغــذاء   

الدراسـة المـشار إليهـا ســابقا إلـى العوامـل المــؤثرة فـي حـدوث الفهــم        
الخطــأ المتعلــق بــالتنفس الخلــوي، ومــن هــذه العوامــل مفــردات اللغــة    

فقـد أشـار    . ة لها مـدلوالتها الخاصـة     عند استخدامها كمفهومات علمي   
 إلى أن المفاهيم  (Seymour& Longden, 1991)سيمور ولونجدن

الخطـأ  المتــصلة باعتبـار التــنفس حركــات تنفـسية شــهيق وزفيــر، وأن    
التــنفس يــتم فقــط فــي الــرئتين تكــون راســخة فــي البنيــة المعرفيــة لــدى 

خرى المؤثرة في   ومن العوامل األ  . الطلبة، ومتماسكة، وتقاوم التغيير   
حــدوث الفهــم الخطــأ، الكتــاب عنــد وجــود أخطــاء علميــة مــضمنة فيــه 

 ,Barras)فقـــد أشـــار بـــاراس . يتبناهـــا الطالـــب العتقـــاده بـــصحتها
:  إلى أن استخدام أكثر من مصطلح للداللة على المفهوم مثل          (1984

التـــنفس الـــداخلي، والتـــنفس الخـــارجي، والتـــنفس الخلـــوي، والتـــنفس  
فس الهــوائي، والتــنفس الالهــوائي، يــؤدي إلــى الخلــط بــين  العــام، والتــن

ــة  ــاهيم لـــدى الطلبـ ــارات والمـــصطلحات   . المفـ ــا بـــين أن هـــذه العبـ كمـ
  .مضللة للطلبة، وتوحي بحدوث التنفس خارج الخلية

وبــالرغم مــن بيــان الدراســات الــسابقة لوجــود المفــاهيم الخطــأ    
مــن الدراســات المتعلقــة بــالتنفس الخلــوي، إال أن عــددا قلــيال نــسبيًا   

 ,.Alparslan, et al)تتناول كيفية التعامل مـع هـذه المفـاهيم الخطـأ     
2003; Cakir,Yuruk & Geban, 2001) . ولتسهيل حدوث التعلم

ذي المعنـــى القـــائم علـــى الفهـــم، ال بـــد مـــن وجـــود طرائـــق تدريـــسية  
وهنـاك العديـد   . مناسبة للتخلص من المفاهيم الخطـأ أو منـع تكوينهـا        

  . التدريسية التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدفمن الطرائق
ويعد منحى التغيير المفاهيمي أحـد المنـاحي المناسـبة لتحقيـق            
هــذا الغــرض المتمثــل فــي الــتخلص مــن المفــاهيم الخطــأ واســتبدالها    

ويفتــرض هــذا المنحــى أن المــتعلم يقــوم . بالمفــاهيم العلميــة الــسليمة
 الخطــأ وإحــالل التفــسيرات بــشكل نــشط ومنطقــي باســتبدال المفــاهيم

ــا  ــا محلهـــ ــة علميـــ ــون   . المقبولـــ ــترايك وهوســـ ــنر وســـ ــرح بوســـ ويقتـــ
 أربعـة   (Posner, Strike, Hewson, Gertzog, 1982)وجيرتـزوج  

  :شروط لحدوث التغيير المفاهيمي

يجب أن يكون هناك حالة من عدم الرضا عـن الفهـم الموجـود               -1
(Dissatisfaction).  

ــب أن يكــــــــون الفهــــــــم الجديــــــــد     -2 واضــــــــحا ومفهومــــــــا  يجــــــ
(Intelligible). 

يجــــب أن يكــــون المفهــــوم الجديــــد مقبــــوال مبــــدئيا وجــــديرا    -3
 .(Plausible)بالتصديق ظاهريا 

ــرد        -4 ــاهيم الف ــد فــي خــصوبة مف يجــب أن يــسهم المفهــوم الجدي
 ويفــتح مجــاالت ومنــاطق بحثيــة وبقــوة تفــسيرية فــي    ،وثرائهــا

 .(Fruitful)المواقف الجديدة 
ــة اســتخدام طرائــق    وأشــارت العديــد مــن الد  راســات إلــى إمكاني

التدريس التي تؤدي إلـى التغييـر المفـاهيمي فـي معالجـة الفهـم الخطـأ                 
ــا     ــتخلص منهـ ــالي الـ ــة وبالتـ ــا الطلبـ ــي يحملهـ  ;Beeth, 1998)التـ

Hewson& Hewson, 1983; Smith, Blakessie & 
Anderson, 1993; Tsai,2000)  .   

 Conceptual)ي وتعـد اسـتراتيجية نـصوص التغييـر المفـاهيم     
Change Text)  إحــدى االســتراتيجيات القائمــة علــى منحــى التغييــر 

ففي نصوص التغييـر    . المفاهيمي التي تستخدم في عالج الفهم الخطأ      
المفـــاهيمي يــــتم الطلـــب مــــن الطلبــــة أن يـــصفوا الظــــاهرة الخاضــــعة    
للدراسة ويتنبـؤوا بمـا يحـدث بنـاًء علـى مـا لـديهم مـن معرفـة سـابقة                     

م بالمعلومــات التــي تبــين التعــارض وعــدم التوافــق بــين     قبــل تزويــده 
وهــذه الطريقــة . الفهــم غيــر الــسليم أو الخطــأ والفهــم العلمــي الــسليم 

تنشط الفهم الخطأ لدى الطلبة، ومن ثـم يعـرض المعلـم الفهـم الخطـأ          
الــشائع لــدى الطلبــة متبوعــا باألدلــة والبــراهين التــي تــدلل علــى عــدم    

ــم يقــدم الم . صــحة هــذا الفهــم   ــة الــصحيحة   ث ــم التفــسيرات العلمي . عل
وتــستعمل هــذه النــصوص إلكمــال وتعزيــز التــدريس الــصفي، فخــالل      
التدريس يوجه المعلم الطلبـة لقـراءة الـنص قـراءة صـامتة، وفـي اخـر                 
الفقرة التي يظهر في نهايتها سؤال، يطلب المعلم مـن الطلبـة التوقـف     

خطـأ و يفـسره   عن القراءة، ويقدم الدالئل على عدم صـحة المفهـوم ال     
  .تفسيرا علميا سليما، ثم يناقش الطلبة بما ورد في النص

ــتلز     ــارز وشـ ــتخدم هاينـــد ومكروتـــر وفـ ــذا الـــصدد، اسـ وفـــي هـ
(Hynd, Mcwhorter, Phares & Suttles, 1994)   فـي دراسـتهم  

اســتراتيجية نــصوص التغييــر المفــاهيمي، وكــان اســتخدامها فعــاال فــي 
ــا الفهــم   إحــداث التعــارض المفــاهيمي، وإكــسا   ــة المــدارس العلي ب طلب

  .العلمي السليم لقوانين نيوتن في الحركة
، وكــامبرز (Wang & Andre, 1991)وبــين وانــغ وانــدري  

 فـي دراسـتين منفـصلتين    (Chambers & Andre, 1997)وانـدري  
أن نصوص التغيير المفاهيمي أدت إلـى فهـم أفـضل لمفـاهيم الكهربـاء               

  .مقارنة بالطريقة التقليدية
ــاء، بينــــت دراســــات   وفي ــا يتعلــــق بمفــــاهيم األحيــ  البارســــالنمــ
 ,Mikkila)  ، وميخــيال (Alparslan, et al., 2003)وزمــالؤه 

 Ozkan,  Tekkaya & Geban) ،واوزكـان وتيكايـا وجيبـان   (2001
ــالؤه   (2004 ــنغر وزمـ ــا (Sungur et al., 2001)وسـ ، وتيكايـ

(Tekkaya, 2003)   ــدريس باســتخدام نــصوص ال ــة الت ــر ، فاعلي تغيي
المفاهيمي في فهم الطلبة لمواضيع التـنفس الخلـوي، والبيئـة، والبنـاء             

  .الضوئي، والجهاز الدوري، واالنتشار واالسموزية بالترتيب
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وباإلضافة إلى استخدام استراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي 
التي يتم تحضيرها وفقا لمنحى التغيير المفاهيمي في تدريس العلوم 

خدام استراتيجية خريطة المفاهيم التي ابتكرها نوفاك للفهم، تم است
Novak لتطبيق نظرية اوزوبل في غرفة الصف لتسهيل حدوث 

 ,Heinze- Fry & Novak, 1990; Jegede). التعلم ذي المعنى
Aliyemola &Okebukola,1990; Okebukola, 1990; 
Horton, McConney, & Gallo, 1993; Martin , Mintzes & 
Cavallo, 2000; Odom & Kelly, 2001; Sungur et al., 

حيث يحدد اوزوبل ثالث خطوات رئيسية لتنظيم المعارف . (2001
 :هي) 1996الخليلي وحيدر ويونس، ( في البنية المعرفية للفرد

 Hierarchically: تنظيم هرمي للبنية المعرفية  .1
Organized ويعني أن المعلومات في عقل المتعلم ينبغي أن

رتب من األكثر عمومية واألكثر شمولية إلى األقل عمومية تت
أي أن المعلومات تترتب بصورة هرمية بحيث . واألقل شمولية

تحتل المفاهيم والمبادئ األكثر شموال قمة الهرم، وتليها 
ويترتب على ذلك أن . المفاهيم والمبادئ األقل شموال

ط وتندرج المعلومات الجديدة غالبا ما تكون قابلة ألن ترتب
بمفاهيم أعلى رتبه عنها، وهذا يعني أن الفرد يتعلم أوال 

. المفاهيم األكثر عموما، ثم يبني تحتها المفاهيم األقل عموما
لذلك ينبغي أن تقدم المادة العلمية في صورة مفاهيم شاملة 

  .واسعة، ثم تتدرج نحو مفاهيم اقل شمولية واكثر خصوصية
وهي :  Progressive Differentiationالتمييز المتعاقب .2

عملية تمييز المفاهيم العامة إلى ما تتضمنه من مفاهيم جزئية 
وذلك إليضاح العالقة بين هذه المفاهيم، وإلظهار الفروق 

  .بينها
وفيها : Integrative Reconciliationالتوفيق التكاملي  .3

يحدث تحوير وتعديل للمفهوم القديم قبل أن يرتبط بالمفهوم 
 يتكامل المفهومان معا ليكونا مفهوما مستحدثا فيه الجديد ثم

  .من كل من القديم والجديد ولكنه يتميز عنهما
ويرى اوزوبل أن التعلم ذي المعنى يتطلب أن يتم فيه اندماج 

وبذلك يعاد تشكيل . حقيقي لمعلومة جديدة بالبنية المعرفية للفرد
تسلسال فريدا ونظرا الن كل فرد منا يمتلك . هذه البنية المعرفية

من خبرات التعلم، فان كال منا يكتسب معاني مختلفة للمفاهيم ومن 
هنا تبرز أهمية المعارف السابقة للمتعلم والتي اعتبرها اوزوبل بأنها 

إذا كان هناك عامل واحد : " العامل الحاسم في التعلم حينما قال
ه حاسم في التعلم، فهو معرفة الطالب السابقة، تأكد منها وعلم

  . بموجبها
 من ثالث Concept Mapping وتتكون خريطة المفاهيم 

 :، وهي)1996الخليلي وحيدر ويونس، (خطوات 
يقدم المعلم المفهوم للطلبة مستخدما إحدى : تقديم المفهوم .1

، أو يكلف الطلبة )المحاضرة، العرض العملي(طرق العرض 
  .بقراءة من الكتاب

يقوم الطلبة :  ىيم األدنتحديد موقع المفهوم بالنسبة للمفاه .2
بترتيب المفاهيم األساسية التي يحتويها الدرس من المفاهيم 

  .األكثر عمومية إلى المفاهيم األقل عمومية

يساعد المعلم الطلبة :  تحديد العالقات العرضية بين المفاهيم .3
عالقات (على إدراك أوجه الشبة أو االختالف بين المفاهيم 

  ).عرضية
قبـول علـى نطـاق واسـع أن الطلبـة يفـسرون،             وقد أصبح من الم   

وينظمــــون، ويبنــــون المعرفــــة فــــي أبنيــــتهم المعرفيــــة بمــــساعدة مــــا   
وتتطلب خريطة المفـاهيم مـن الطلبـة التعـرف علـى المفـاهيم           . يعرفون

األساســية والمهمــة وبيــان مــا بينهــا مــن عالقــات، وبهــذا فهــي تمكــنهم  
ر فــي اتجاهــات مــن تكــوين فهمهــم الــذاتي لمحتــوى الموضــوع والتفكيــ

ــالي     ــاهيم، وبالتـ ــين المفـ ــات بـ ــدة، أي تـــساعدهم علـــى إدراك العالقـ عـ
  .تساعد على حدوث التعلم ذي المعنى القائم على الفهم 

 أن خريطــــة (Okebukola, 1990)فقــــد وجــــد اوكبيوكــــوال 
ــة        ــاهيم الوراث ــى لمف ــتعلم ذي المعن ــى حــدوث ال ــاهيم ســاعدت عل المف

 -Heinze)هينــز فــراي ونوفــاك  كمــا أشــارت نتــائج دراســة  . والبيئــة
Fry& Novak, 1990) إلى دالئل على مساعدة خرائط المفاهيم في 

حدوث التعلم ذي المعنى فـي إحـدى مـساقات األحيـاء التمهيديـة فـي                
 ,.Horton et al)واستقـصى هورتـون وزمـالؤه    . المرحلـة الجامعيـة  

ــوا أن خريطــة    (1993   فعاليــة خريطــة المفــاهيم كــأداة تدريــسية، وبين
ــصيل الطلبـــــة        ــي تحـــ ــابي فـــ ــر ايجـــ ــدوث أثـــ ــى حـــ ــاهيم أدت إلـــ المفـــ

  .واتجاهاتهم
 ومن جهة أخرى، أوصى عدد من الباحثين بـضرورة الجمـع أو            
التكامل بين أكثر من استراتيجية من استراتيجيات التغييـر المفـاهيمي      
فـــي التـــدريس لتـــسهيل حـــدوث التغييـــر المفـــاهيمي فـــي فهـــم الطلبـــة   

وقد بينت دراسات كل مـن  . (Smith et al.,1993)للمفاهيم العلمية 
 ,Tekkaya) اـــ  وتيكاي( Sungur et al., 2001) ر وزمـالؤه غسـن 

 (Uzuntiryaki & Geban, 2005) واوزنتريــاك وجيبــان  (2003
فعاليــة الجمــع بــين نــصوص التغييــر المفــاهيمي وخريطــة المفــاهيم فــي 

ــاز دوران        ــسليم لمفـــاهيم جهـ ــي الـ ــة الفهـــم العلمـ ــساب الطلبـ الـــدم إكـ
  وبينــــت دراســـــــة . والمحاليــــل بالترتيــــبواالســــموزيةواالنتــــشار 

(Yenilmez & Tekkaya, 2006)  فاعليــة الجمــع بــين نــصوص  
ــر شــبكة االنترنــت فــي إكــساب الفهــم        ــر المفــاهيمي والتعــاون عب التغيي

  .  العلمي السليم لمفاهيم البناء الضوئي والتنفس في النباتات
م بشكل عـام والمفـاهيم فـي األحيـاء          ونظرا ألهمية تعلم المفاهي   

بـــشكل خـــاص، والتـــي تعـــد أحـــد محـــاور اهتمـــام البحـــث فـــي التربيـــة 
العلمية، وكذلك بيان الدراسات الـسابقة لوجـود العديـد مـن المفـاهيم        
الخطأ المتعلقة بالتنفس الخلـوي، وفـي ضـوء مـا أوصـى بـه عـدد مـن                   

ية مــن  البــاحثين بــضرورة الجمــع أو المــزج بــين أكثــر مــن إســتراتيج        
ــر      ــسهيل التغييــ ــدريس لتــ ــي التــ ــاهيمي فــ ــر المفــ ــتراتيجيات التغييــ اســ

، (Smith et al., 1993)المفاهيمي في فهم الطلبـة للمفـاهيم العلميـة    
وقلــة الدراســات العربيــة، والمحليــة علــى حــد علــم الباحــث واطالعــه      

لـذلك  ظهـرت الحاجـة      . التي تناولـت كيفيـة التعامـل مـع هـذه المفـاهيم            
ــين      إلجــراء هــذه ا  ــدمج أو التكامــل ب ــر ال لدراســة بهــدف استقــصاء أث

استراتيجيي نصوص التغيير المفاهيمي وخريطة المفاهيم في إكـساب         
ــنفس       ــسليم لمفــاهيم الت ــانوي الفهــم العلمــي ال طــالب الــصف األول الث

  .الخلوي المفاهيمي واحتفاظهم بهذا الفهم



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 216

  مشكلة الدراسة وأهدافها
ال الفهــم الخطــأ عنــد   تنبثــق مــشكلة الدراســة مــن وجــود أشــك     

الطلبـــة فــــي معظــــم المفــــاهيم البيولوجيـــة، وفــــي جميــــع المــــستويات   
التعليميــة، ومــن الحاجــة إلــى البحــث عــن أســاليب جديــدة فــي تــدريس  
ــة،        العلــوم قــادرة علــى إحــداث تغييــر فــي المفــاهيم الخطــأ عنــد الطلب

 ,Hewson & Hewson)واحالل المفـاهيم العلميـة الـسليمة محلهـا     
ــ. (1983 ــة     وذلـ ــر، وخاصـ ــاوم التغييـ ــأ تقـ ــاهيم الخطـ ــذه المفـ ك ألن هـ

، وفـي   (Hashweh,1988)باستخدام الطريقة التقليدية في التـدريس       
ضوء ما أشار إليه عـدد مـن البـاحثين مـن ضـرورة الجمـع أو التكامـل                   
بـــين اســـتراتيجيتين أو أكثـــر مـــن اســـتراتيجيات التغييـــر المفـــاهيمي       

 Smith)لبة للمفـاهيم العلميـة   لتسهيل التغيير المفاهيمي في فهم الط
et al.,1993)      ــة ــدى فاعليـ ــث مـ ــة لتبحـ ــذه الدراسـ ــاءت هـ ــد جـ ؛ فقـ

التـــــدريس باســـــتخدام اســـــتراتيجيتي نـــــصوص التغييـــــر المفـــــاهيمي، 
نــصوص (وخريطــة المفــاهيم، واســتراتيجية تقــوم علــى الجمــع بينهمــا  

في اكتساب طالب الـصف األول      ) خريطة المفاهيم   /التغيير المفاهيمي 
وي العلمي الفهم العلمي السليم لمفاهيم التـنفس الخلـوي مقارنـة             الثان

وعليـــه حـــددت مـــشكلة الدراســـة  . بالطريقـــة التقليديـــة فـــي التـــدريس 
ــالي  ــرئيس التـ ــة التـــدريس باســـتخدام نـــصوص   : بالـــسؤال الـ ــا فاعليـ مـ

التغييــر المفــاهيمي، وخريطــة المفــاهيم، والجمــع بينهمــا فــي اكتــساب    
ــانوي ال   ــاهيم    طــالب الــصف األول الث ــسليم لمف علمــي الفهــم العلمــي ال

 فـي تـدريس     ةالتنفس الخلوي واحتفاظهم به مقارنة بالطريقة التقليديـ       
األحيـاء؟ وبــشكل محــدد هــدفت الدراســة إلــى اإلجابــة علــى الــسؤالين  

  :التاليين
هــل يختلــف فهــم مفــاهيم التــنفس الخلــوي لــدى طــالب الــصف       -1

نـصوص  (يس  األول الثانوي العلمي باختالف اسـتراتيجية التـدر       
ــر      ــصوص التغييــ ــاهيم، ونــ ــة المفــ ــاهيمي، وخريطــ ــر المفــ التغييــ

 ؟)خريطة المفاهيم، والطريقة التقليدية/المفاهيمي
هـــل يختلـــف االحتفـــاظ بمفـــاهيم التـــنفس الخلـــوي لـــدى طـــالب  -2

الــصف األول الثــانوي العلمــي  بــاختالف اســتراتيجية التــدريس   
ــصوص    ( ــاهيم، ونـ ــة المفـ ــاهيمي، وخريطـ ــر المفـ  نـــصوص التغييـ

 ؟)خريطة المفاهيم، والطريقة التقليدية/التغيير المفاهيمي
  فرضيات الدراسة

فـــــي ضـــــوء الـــــسؤالين الـــــسابقين، حاولـــــت الدراســـــة اختبـــــار   
  :ن الصفريتين التاليتينالفرضيتي

ــى  ــية األولـ ــنفس      : الفرضـ ــاهيم التـ ــم مفـ ــي فهـ ــروق فـ ــد فـ ال توجـ
ة الخلوي لدى طالب الصف األول الثـانوي العلمـي تعـزى السـتراتيجي           

نـصوص التغييـر المفـاهيمي، وخريطـة المفـاهيم، ونـصوص          (التدريس  
  ).خريطة المفاهيم، والطريقة التقليدية/التغيير المفاهيمي

ال توجد فـروق فـي االحتفـاظ بمفـاهيم التـنفس            : الفرضية الثانية 
الخلوي لدى طالب الصف األول الثـانوي العلمـي تعـزى السـتراتيجية            

هيمي، وخريطـة المفـاهيم، ونـصوص     نـصوص التغييـر المفـا     (التدريس  
 ).خريطة المفاهيم، والطريقة التقليدية/التغيير المفاهيمي

 
 

  أهمية الدراسة
  :تكتسب هذه الدراسة أهميتها من

 أهمية تعلم المفاهيم العلمية نفسها، والتي تعد اللبنات  -1
  .األساسية في تكوين البنية المعرفية للطلبة

موضوعات في علم األحياء،  كونها تتناول موضوعا من أهم ال -2
وهو التنفس الخلوي، والذي يعتمد عليه في فهم الكثير من 

 .موضوعات األحياء
نصوص :  كونها تقارن بين أربع استراتيجيات للتدريس هي -3

 ونصوص التغيير ،التغيير المفاهيمي، وخريطة المفاهيم
خريطة المفاهيم، والطريقة التقليدية والتي لم يسبق /المفاهيم

رنة أثرها في الفهم المفاهيمي، في حدود علم الباحث، على مقا
  .الصعيد المحلي أو العربي

  التعريفات اإلجرائية   
ورد في هذه الدراسة عدد من المصطلحات األساسية، وفيما 

  .يلي التعريفات اإلجرائية لها
  Conceptual Change Texts نصوص التغيير المفاهيمي 

مة على منحى التغيير المفاهيمي، هي استراتيجية تعليمية قائ
تستخدم لمعالجة الفهم الخطأ، إذ يتم تقديم الموضوع الخاضع 
للدراسة في كل نص من خالل طرح األسئلة، ثم يتم بيان الفهم 

 يلي ذلك بيان ،الخطأ الشائع لدى الطلبة المتعلق  بهذا الموضوع
 لبيان للتفسيرات العلمية وطرح أمثلة توضيحية حول هذا الموضوع؛

تضارب هذه التفسيرات مع الفهم الخطأ، مع التركيز على بيان فشل 
وأخيرا يتم طرح أسئلة . الفهم الخطأ في تفسير الظاهرة الحقيقية

أخرى على الطلبة لمساعدتهم على تطبيق المفاهيم الجديدة 
وهذه االستراتيجية تنشط . المكتسبة في اإلجابة عن هذه األسئلة

ع لدى الطلبة، ثم يتم عرض الفهم الخطأ الشائع الفهم الخطأ الشائ
لدى الطلبة من قبل المعلم، متبوعا باألدلة والبراهين التي  تبين 

) الطلبة(تعارض الفهم الخطأ مع الفهم السليم، ثم يتم تزويدهم 
بالتفسيرات العلمية الصحيحة لنقلهم إلى الفهم العلمي السليم المتفق 

   ).2006لده، الخوا(مع النظريات العلمية 
 Concept Mappingخريطة المفاهيم 

توصف خريطة المفاهيم بأنها أداة تخطيطية تهدف إلى تمثيل 
على شكل إطار ) بطريق الرسم(المفاهيم والعالقات بينها بصريا 

شبكي من الجمل التعبيرية المعنوية، مما يتيح للمعلم والمتعلم 
ا، حيث يقوم المعلم اإلطالع على هذه المفاهيم وتسلسلها وترابطه

من خاللها بتمثيل المادة المعرفية على شكل خرائط في كل درس 
من الدروس، مما يساعد المعلم والمتعلم على إدراك ترابط المادة 
وتكاملها، من خالل التركيز على تقديم المفاهيم، وتوضيح تمايزها، 

 ومحاولة ،والعالقات التي تربط بينها، وتفسير هذه  العالقات
وهذا يتطلب التفكير الدقيق في  .ستقصاء عالقات أخرى جديدةا

اختيار المفاهيم الرئيسة التي تعد أساسا لبناء الخريطة المفاهيمية؛ 
ثم مساعدة الطلبة باالستمرار في البحث  وتقصي المفاهيم ذات 

، وبناء العالقات بين )المفاهيمية(العالقة في بنيتهم المعرفية 
لهم وتلك التي يعرفونها من خالل مساعدتهم المفاهيم التي تدرس 
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على اختيار كلمات الربط المناسبة، والتمييز بين المفاهيم من حيث 
العمومية والتجريد، واالحتواء لتتناسب والتسلسل الهرمي في 
الخريطة، ويظهر المفهوم األعم واألشمل في قمة الخريطة، وكلما 

جريد حتى نصل إلى نزلنا إلى األسفل قلت درجة العمومية والت
   ).2003الزعبي، (قاعدة الخريطة حيث األمثلة 

اإلستراتيجية التكاملية بين استراتيجيتي نصوص التغيير 
  المفاهيمي وخريطة المفاهيم

وهي استراتيجية تعليمية تقوم على الجمع بين استراتجيتي 
نصوص التغيير المفاهيمي وخريطة المفاهيم، إذ يتم تقديم 

ضع للدراسة في كل نص من نصوص التغيير الموضوع الخا
المفاهيمي من خالل طرح األسئلة، ثم يتم بيان الفهم الخطأ الشائع 
لدى الطلبة المتعلق بهذا الموضوع، يلي ذلك بيان للتفسيرات 
العلمية وطرح أمثلة توضيحية حول هذا الموضوع؛ لبيان تضارب 

يان فشل الفهم هذه التفسيرات مع الفهم الخطأ، مع التركيز على ب
الخطأ في تفسير الظاهرة الحقيقية، ثم يتم طرح أسئلة جديدة على 
الطلبة لمساعدتهم على تطبيق المفاهيم الجديدة المكتسبة في 

ويلي ذلك الطلب من الطلبة بناء خرائطهم . اإلجابة عن هذه األسئلة
المفاهيمية الخاصة بهم التي تبين العالقات بين المفاهيم التي 

  . ا، بهدف تسهيل حدوث التعلم ذو المعنىدرسوه
  Traditional Methodالطريقة التقليدية

طريقة تدريسية تعتمد على الشرح والتفسير والمناقشة، 
والدور األكبر هنا على المعلم، إذ يقوم المعلم بتقديم المفهوم 

  .وشرحه للطالب ثم مناقشته معهم
  Misconceptionالفهم الخطأ 

سجم مع ما توصلت إليه المعرفة العلمية هو كل فهم ال ين
لمفهوم معين، وقد يكون هذا الفهم خاطئا، وقد يكون غير كامل 

  ).1993برهم، (
   الفهم العلمي السليم

هو الفهم الذي ينسجم مع ما توصلت إليه المعرفة العلمية 
لهذا المفهوم، والذي يتناسب مع مستوى المادة العلمية الجديدة 

 وتم قياسه إجرائيا بالعالمة التي يحصل عليها .المراد تدريسها
التنفس الخلوي الذي قام الباحث مفاهيم الطالب على اختبار 
  .بإعداده لهذه الدراسة

  حدود الدراسة ومحدداتها 
  : هذه الدراسة جزئيا بعدد من المحددات من أهمهادتتحد

األول الثانوي العلمي من اقتصرت الدراسة على طالب الصف  -1
 لمديرية التربية والتعليم في مدارس الثانوية التابعةإحدى ال

 .قصبة المفرق
تم اختيار المجموعات التجريبية والضابطة بالطريقة القصدية  -2

 ).المتوافرة(
اقتصرت الدراسة على تطبيق استراتيجيات التدريس على  -3

/ التنفس الخلوي من كتاب األحياء للمرحلة الثانوية موضوع 

، وتم تطبيقها في الفصل )وى الثانيالمست(الفرع العلمي 
   .2005/2006الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 الدراسات السابقة
الدراسات التي تناولت التدريس باستخدام نصوص : أوال

  التغيير المفاهيمي
 دراسة هدفت (Cakir et al., 2001)أجرى كاكير وزمالؤه 

تغيير المفاهيمي إلى مقارنة فاعلية التدريس المبني على نصوص ال
بالتدريس بالطريقة التقليدية في فهم الطلبة لمفاهيم التنفس الخلوي 

طالبا ) 84(وتكونت عينة الدراسة من . واتجاهاتهم نحو األحياء
وطالبة يدرسون في أربع شعب في إحدى المدارس الثانوية في 

 عشوائيا لتمثل المجموعة التجريبية تانتركيا، حيث اختيرت شعب
م تدريسها باستخدام استراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي، التي ت

 لتمثل المجموعة الضابطة التي تم تدريسها تانواختيرت شعب
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق . باستخدام الطريقة التقليدية

الطلبة الذين درسوا باستراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي في فهم 
لطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية، مفاهيم التنفس الخلوي على ا

بينما تشابهت اتجاهات طلبة المجموعتين، التجريبية والضابطة نحو 
 .مادة األحياء

 بدراسة هدفت إلى استقصاء (Mikkila, 2001)وقام ميخيال 
من الطلبة لمفاهيم البناء ) 209(اثر تصميم النصوص في استيعاب 

 ،اسة الصف الخامس األساسيوقد أنهي هؤالء الطلبة در. الضوئي
وتم تدريسهم البناء الضوئي بالطريقة التقليدية وبطريقة نصوص 

وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذين . التغيير المفاهيمي
درسوا بطريقة نصوص التغيير المفاهيمي في استيعاب مفاهيم البناء 

  .الضوئي على الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية
 & Yuruk)هدفت الدراسة التي قام بها يورك وجيبان و

Geban, 2001) إلى استقصاء اثر فاعلية التدريس القائم على 
نصوص التغيير المفاهيمي في فهم الطلبة لمفاهيم الخلية 

وتكونت عينة الدراسة من . الكهروكيميائية مقارنة بالطريقة التقليدية
 إحدى المدارس طالبا وطالبة يدرسون في شعبتين في) 64(

الثانوية في تركيا، وزعتا عشوائيا إلى مجموعة تجريبية، تم 
تدريسها باستخدام طريقة نصوص التغيير المفاهيمي، وأخرى 

وأشارت نتائج تحليل . ضابطة، تم تدريسها بالطريقة التقليدية
 إلى تفوق الطلبة الذين درسوا (ANCOVA)التباين المصاحب 

فاهيمي على الطلبة الذين درسوا بطريقة نصوص التغيير الم
بالطريقة التقليدية في فهم مفاهيم الخلية الكهروكيميائية عند ضبط 
معرفتهم القبلية في مفاهيم الخلية الكهروكيميائية، وضبط مهارات 

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان . عمليات العلم إحصائيا
تدريس الصفي باستخدام طريقة نصوص التغيير المفاهيمي كداعم لل

  .لتحسين فهم الطلبة للمفاهيم العلمية
 دراسة هدفت (Cakir et al., 2002)وأجرى كاكير وزمالؤه 

إلى استقصاء اثر طريقة نصوص التغيير المفاهيمي وطريقة خريطة 
المفاهيم في فهم طلبة الصف العاشر األساسي لمفاهيم األحماض 

ت عينة الدراسة من وتكون. والقواعد مقارنة بالطريقة التقليدية
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طالبا وطالبة موزعة في ست شعب، وقد وزعت هذه الشعب ) 110(
مجموعة نصوص (إلى مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة 

التغيير المفاهيمي، ومجموعة خريطة المفاهيم، والمجموعة 
وقد تم إعطاء جميع الطلبة اختبار األحماض والقواعد ). الضابطة

 نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة أشارت. القبلي والبعدي
إحصائيا في فهم الطلبة لمفاهيم األحماض والقواعد تعزى لطريقة 

طريقة نصوص التغيير المفاهيمي، وطريقة خريطة (التدريس 
، ولصالح الطلبة الذين تعلموا بطريقة )المفاهيم، والطريقة التقليدية

كما أشارت . نصوص التغيير المفاهيمي وطريقة خريطة المفاهيم
النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في فهم الطلبة لمفاهيم 

  .  للجنستعزىاألحماض والقواعد 
 بدراسة (Alparslan et al., 2003) وزمالؤه البارسالنوقام 

هدفت إلى استقصاء اثر استراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي في 
. صف الحادي عشرالفهم المفاهيمي لمفاهيم التنفس لدى طلبة ال

طالبا وطالبة من طلبة الصف ) 68(وتكونت عينة الدراسة من 
الحادي عشر، يدرسون في شعبتين في إحدى المدارس الثانوية في 

وقد تم توزيع هاتين الشعبتين عشوائيا إلى مجموعة تجريبية . تركيا
، تم تدريسها باستراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي، )34=ن(

. ، تم تدريسها بالطرية االعتيادية)34= ن (وأخرى ضابطة  
وأشارت نتائج الدراسة إلى تفوق الطلبة الذين درسوا باستراتيجية 
نصوص التغيير المفاهيمي في الفهم المفاهيمي لمفاهيم التنفس على 

كما أشارت نتائج . نظرائهم الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية
ة إحصائيا في فهم مفاهيم التنفس الدراسة أيضا إلى وجود فروق دال

  .لدى الطلبة تعزى للجنس، ولصالح الطالبات
 ,.Ozkan et al)وهدفت الدراسة التي قام بها اوزكان وزمالؤه 

 إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام نصوص التغيير (2004
وتكونت عينة . المفاهيمي في فهم طلبة الصف السابع لمفاهيم البيئة

طالبا وطالبة في الصف السابع يدرسون في ) 58(الدراسة من 
 تم تدريسها ،شعبتين، ووزعت هاتان الشعبتان إلى مجموعة تجريبية

 تم ،باستخدام نصوص التغيير المفاهيمي، ومجموعة  ضابطة
أما أداة الدراسة المتمثلة باختبار . تدريسها بالطريقة التقليدية

علومات التي تم جمعها المفاهيم البيئية فقد استخدم في تطويرها الم
من خالل المقابالت والرجوع إلى الدراسات السابقة في هذا 

وبينت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين . المجال
متوسطات عالمات طلبة مجموعتي الدراسة على اختبار المفاهيم 

 ولصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا باستخدام ،البيئية
  . التغيير المفاهيمينصوص 

بدراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية ) 2006(وقام الخوالده 
التدريس باستخدام استراتيجية نصوص التغير المفاهيمي في فهم 
مفاهيم البناء الضوئي لدى طالبات الصف األول الثانوي ممن هن 

. في مرحلة التفكير المحسوس، وممن هن في مرحلة التفكير المجرد
طالبة يدرسن في شعبتين، ووزعت ) 81(ة الدراسة من وتكونت عين

، )40=ن(هاتان الشعبتان عشوائيا لتشكيل المجموعة التجريبية 
وتم تدريسها باستراتيجية نصوص التغير المفاهيمي، والمجموعة 

وأشارت نتائج . وتم تدريسها بالطريقة التقليدية) 41=ن(الضابطة 
في الفهم المفاهيمي بالبناء الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا 

الضوئي لدى طالبات الصف األول الثانوي العلمي تعزى الستراتيجية 
التدريس، ولصالح الطالبات اللواتي درسن باستراتيجية نصوص 
التغير المفاهيمي، كما وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة 

ت الصف إحصائيا في الفهم المفاهيمي بالبناء الضوئي لدى طالبا
األول الثانوي تعزى لمستوى التفكير الشكلي، ولصالح الطالبات 

  .ذوات التفكير المجرد
ــا ــرائط    : ثانيـ ــتخدام خـ ــدريس باسـ ــت التـ ــي تناولـ ــات التـ الدراسـ

  المفاهيم 
 (Heinze -Fry & Novak,1990)قام هينزفراي ونوفاك 

بدراسة هدفت إلى استقصاء اثر استخدام الخرائط المفاهيمية في 
وتكونت عينة الدراسة من . ث تعلم ذي معنى في مادة األحياءإحدا

تجريبية درس أفرادها : متطوعاًُ تم تقسيمهم إلى مجموعتين ) 40(
باستخدام خرائط المفاهيم، وأخرى ضابطة درس أفرادها باستخدام 

أظهرت نتائج . الطريقة التقليدية، واستمرت الدراسة أسبوعين
التجريبية على طلبة المجموعة الدراسة تفوق طلبة المجموعة 

الضابطة في اختبار التحصيل الذي اعد للكشف عن حصول تعلم 
ذي معنى، كما اظهر طلبة المجموعة التجريبية قدرة على االحتفاظ 
بالفهم على االختبار الذي جرى تطبيقه بعد خمسة أشهر من انتهاء 

  .الدراسة
راسة  د(Jegede et al., 1990)وأجرى جيجيدي وزمالؤه  

الستقصاء اثر استراتيجية خريطة المفاهيم في قلق وتحصيل 
طالبا وطالبة ) 51(وتكونت عينة الدراسة من. التالميذ في األحياء

في شعبتي صف عاشر في مدرسة تتبع جامعة احمد بّلو في زائير، 
وزع الصفان عشوائيا إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، وكان 

ئي لمجموعة ضابطة واختبار قبلي تصميم الدراسة شبه العشوا
 للقلق المطور عام Dockingواستخدم مقياس دوكنج . وبعدي
، كما استخدم 1960 لعامZuckerman عن مقياس زكرمان 1978

وقد تم تدريس  . Jegedeلقياس التحصيل اختبار طوره جيجيدي 
 أما ،المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية خريطة المفاهيم

وأظهرت .  الضابطة فقد تم تدريسها بالطريقة التقليديةالمجموعة
نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية في التحصيل على 
المجموعة الضابطة، كذلك فإن قلق المجموعة التجريبية قد نقص 

  .بداللة إحصائية
بدراسة هدفت إلى استقصاء اثر النمط ) 1993(وقام رواشدة 

واثر استراتيجيتي ) قل المجالمست/اعتمادي المجال(المعرفي
 في تعلم طلبة الصف الثامن األساسي vالخرائط المفاهيمية وأشكال 

المعرفة العلمية بمستوى اكتساب المفاهيم وتفسير الظواهر وحل 
) 6(طالبا وطالبة في ) 182(وتكونت عينة الدراسة من. المشكلة

بدأت و. شعب من الصف الثامن األساسي في مدارس اربد الحكومية
المعالجة التجريبية بتعليم شعب عينة الدراسة المادة التعليمية 
المختارة، كل شعبة بواحدة من االستراتيجيات التعليمية 

واستمرت ). ، والطريقة التقليديةvخريطة المفهوم، وأشكال (الثالث
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وأظهرت نتائج . أسابيع) 6(حصة صفية على مدى ) 24(المعالجة 
 النمط المعرفي مستقل المجال في القدرة الدراسة تفوق الطلبة من

على تفسير الظواهر وحل المشكلة من النمط معتمد المجال، وتكافأ 
كما أظهرت تفوق استراتيجية خرائط . النمطان في اكتساب المفاهيم

المفاهيم بمستوى اكتساب المفاهيم وتفسير الظواهر وحل المشكلة 
  على الطريقة vة أشكال على الطريقة التقليدية، وتفوقت استراتيجي

التقليدية في القدرة على تفسير الظواهر، وتكافأت االستراتيجيتان 
في أثرهما في تعلم اكتساب المفاهيم وتفسير الظواهر وحل 

  مع الطريقة التقليدية في vالمشكلة، وتكافأت استراتيجية أشكال 
  .اكتساب المفاهيم وحل المشكلة

فت إلى معرفة اثر بدراسة هد) 1995(وقامت محمود 
استخدام الخرائط المفاهيمية على التحصيل العلمي واكتساب 
العمليات العلمية لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم 

طالبا وطالبة تم تقسيمهم ) 239(وتكونت عينة الدراسة من . العامة
إلى أربع شعب تجريبية درس أفرادها باستخدام الخريطة المفاهيمية، 

وأظهرت النتائج . ربع شعب ضابطة درس أفرادها بالطريقة التقليديةأ
تفوق الطلبة الذين تم تدريسهم باستخدام الخريطة المفاهيمية في 
التحصيل العلمي على الطلبة الذين لم يتم تدريسهم باستخدامها، 
كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة بين الطلبة الذين تم 

 خرائط المفاهيم والطلبة الذين لم يتم تدريسهم تدريسهم باستخدام
بها وذلك في اكتساب العمليات العلمية، كما أظهرت النتائج أيضا 
تفوق اإلناث على الذكور في اختبار التحصيل العلمي، وبالمقابل 

  .تفوق الذكور على اإلناث في اختبار اكتساب العمليات العلمية
 معرفة اثر بدراسة هدفت إلى) 1996(وقامت عقروق 

استخدام طريقة خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة الصف الثامن 
األساسي لبعض المفاهيم المتعلقة بالصوت واالحتفاظ بها في 

طالب وطالبة تم ) 500(وتكونت عينة الدراسة من . األردن
تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية درس أفرادها باستخدام خرائط 

. ا باستخدام الطريقة التقليدية وضابطة درس أفراده،المفاهيم
وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذين تم تدريسهم باستخدام 

خرائط المفاهيم في التحصيل الفوري والمؤجل على الطلبة الذين  
  .تم تدريسهم باستخدام الطريقة التقليدية

دراسة هدفت إلى استقصاء عالقة ) 1998(وأجرت القاروط 
ئط المفاهيمية في التحصيل الفوري والمؤجل استخدام أسلوب الخرا

في وحدة الوراثة لطلبة الصف العاشر األساسي في المدارس 
. الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة جنين

وأظهرت النتائج تفوق الطلبة الذين تم تدريسهم باستخدام خرائط 
لذين لم يتم المفاهيم في التحصيل الفوري المؤجل على الطلبة ا

  . تدريسهم باستخدامها
 دراسة هدفت إلى (Rye & Ruba, 1998)وأجرى راي وروبا 

استقصاء فاعلية نوعين مختلفين من المقابالت، تم في إحداهما 
استخدام خرائط المفاهيم كأداة للمقابلة بعد االنتهاء من التدريس، 

بة ولم يتم استخدامها في األخرى، وذلك  من اجل مساعدة الطل
على فهم موضوع مركبات الكلور فلوروكربون 

(Chlorofluorocarbons)ودورها في التغيرات المناخية الكونية  .
وبعد االنتهاء من تدريس موضوع التغيرات المناخية الكونية الذي 

طالبا وطالبة من ) 34(تضمن استخدام خرائط المفاهيم، تم توزيع 
ن تجريبية وضابطة، تم طلبة الصف الثامن عشوائيا إلى مجموعتي

 ،استخدام خرائط المفاهيم كأداة للمقابلة في المجموعة التجريبية
وأظهرت نتائج الدراسة عدم . ولم تستخدم في المجموعة الضابطة

وجود فروق دالة بين المجموعتين في الفهم، ولكن أعرب معظم 
الطلبة الذين استخدمت خرائط المفاهيم في مقابالتهم أنها ساعدتهم 

  .في فهم المادة وأثرت بصورة إيجابية في إجاباتهم ألسئلة المقابالت
 بدراستهما (Odom &Kelly, 2001)وحاول اودم وكيلي

استكشاف فاعلية خرائط المفاهيم، ودورة التعلم، وطريقة العرض، 
وطريقة تجمع بين خرائط المفاهيم ودورة التعلم في زيادة الفهم 

وتكونت عينة الدراسة من . السموزيةالمفهومي لمفاهيم االنتشار وا
) الصف العاشر والحادي عشر(من طلبة المرحلة الثانوية ) 108(

في إحدى مدارس والية كنساس موزعين في أربع شعب يدرسون 
وقد وزعت هذه . مساقا تمهيديا في األحياء في المرحلة الجامعية

  :يالشعب األربع عشوائيًا لتشكيل مجموعات الدراسة األربع، وه
، وقد تم تدريسها باستراتيجية )26=ن(المجوعة األولى   - أ

  .خرائط المفاهيم
  .، وتم تدريسها بدورة التعلم)28= ن(المجموعة الثانية   - ب
 ، وتم تدريسها بطريقة العرض)27= ن(المجموعة الثالثة   -  ج
، وتم تدريسها بالطريقة التي )27= ن(المجموعة الرابعة   - د

 .تعلمتجمع بين خريطة المفاهيم ودورة ال
وتم تقييم الفهم المفهومي قبل التدريس وبعد انتهاء التدريس 
الذي استمر حوالي سبعة أسابيع باستخدام االختبار التشخيصي 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق الطلبة الذين . حول االسموزية
درسوا وفق الطريقة التي تجمع بين خرائط المفاهيم ودورة التعلم، 

ن درسوا وفق طريقة العرض في الفهم المفهومي على الطلبة الذي
لالنتشار واالسموزية؛ في حين لم تظهر فروق ذات داللة بين الطلبة 
الذين درسوا وفق دورة التعلم وبقية مجموعات الطلبة الذين 

  .درسوا وفق طرائق التدريس األخرى
الدراسات التي تناولت التدريس القائم على الجمع بين : ثالثا

   غيير المفاهيمي وخرائط المفاهيمنصوص الت
 بدراسة هدفت (Sungur et al., 2001)قام سنغر وزمالؤه 

إلى استقصاء مدى مساهمة الجمع بين طريقة نصوص التغيير 
المفاهيمي وطريقة خرائط المفاهيم في فهم طلبة الصف العاشر 

وتكونت عينة الدراسة من . األساسي للجهاز الدوري في اإلنسان
با وطالبة في شعبتين، وزعتا عشوائيا إلى مجموعتين طال) 49(

، وتم تدريسها بالجمع بين طريقة نصوص )26= ن(تجريبية 
  التغيير المفاهيمي وطريقة خريطة المفاهيم، ومجموعة ضابطة 

ولبناء أداة الدراسة . تم تدريسها بالطريقة التقليدية) 23= ن(
، تم تحديد الفهم وهي اختبار مفاهيم الجهاز الدوري في اإلنسان

طالب من طلبة الصف ) 10(الخطأ لدى الطلبة من خالل مقابلة 
الحادي عشر، وفي ضوء نتائج المقابالت والرجوع إلى األدب 
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وأشارت نتائج الدراسة إلى أن . التربوي، تم تطوير هذه األداة
الجمع بين طريقة نصوص التغيير المفاهيمي وطريقة خريطة 

إيجابي في فهم الطلبة لمفاهيم الجهاز الدوري المفاهيم كان له اثر 
  . في اإلنسان مقارنة بالطريقة التقليدية

 بدراسة هدفت إلى استقصاء (Tekkaya, 2003)وقام تيكايا 
فاعلية طريقة تقوم على الجمع ما بين طريقة نصوص التغيير 
المفاهيمي وطريقة خريطة المفاهيم في فهم الطلبة لالنتشار 

طالبا وطالبة يدرسون ) 44(تكونت عينة الدراسة من و. واالسموزية
= ن(وقد وزعت هاتان الشعبتان إلى مجموعة تجريبية . في شعبتين

تم تدريسها عن طريق الجمع بين طريقة نصوص التغيير ) 24
، )20= ن(المفاهيمي وطريقة خريطة المفاهيم، ومجموعة ضابطة 

 الدراسة باستخدام وجمعت بيانات. تم تدريسها بالطريقة التقليدية
. اختبار تشخيصي لالنتشار واالسموزية، واختبار للتفكير المنطقي

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في فهم 
الطلبة لمفاهيم االنتشار واالسموزية تعزى لطريقة التدريس، 
ولصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا بطريقة تجمع بين 

  . تي نصوص التغيير المفاهيمي و خريطة المفاهيمطريق
 (Uzuntiryaki & Geban, 2005)وأجرى اوزنترياك وجيبان 

دراسة هدفت إلى استقصاء اثر استراتيجية تقوم على الجمع بين 
استراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي وخريطة المفاهيم في فهم 

حو العلوم كمادة طلبة الصف الثامن لمفاهيم المحاليل واتجاهاتهم ن
وتكونت عينة الدراسة من . مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس

طالبا وطالبة موزعين في شعبتين، وقد وزعت هاتان الشعبتان ) 64(
المجموعة التجريبية وقد تم . عشوائيا لتشكيل مجموعتي الدراسة

تدريسها باالستراتيجية التي تقوم على الجمع بين نصوص التغيير 
مفاهيمي وخريطة المفاهيم، والمجموعة الضابطة، وتم تدريسها ال

وأظهرت النتائج أن الجمع بين . بالطريقة االعتيادية التقليدية
استراتيجيتي نصوص التغيير المفاهيمي وخريطة المفاهيم أدى إلى 
اكتساب أفضل للفهم العلمي السليم لمفاهيم المحاليل من قبل 

كما أدى إلى تحسين اتجاهات . قليديالطلبة مقارنة بالتدريس الت
من ناحية أخرى كان لقدرات التفكير المنطقي، . الطلبة نحو المادة

وللمعرفة القبلية دورا تنبؤيا قويا في تعلم المفاهيم المرتبطة 
  .بالمحاليل

يستخلص من مراجعة األدب التربوي قلة بل ندرة الدراسات 
أربع  استراتيجيات للتدريس العربية، والمحلية التي  قارنت  بين اثر 

في إحداث التغيير المفاهيمي، واكتساب الطلبة للفهم العلمي السليم 
  .لمفاهيم التنفس الخلوي

وهكذا، فان مراجعة األدب التربوي في ميدان موضوع البحث 
والدراسة الحالية الذي تم استعراضه، ساعدت الباحث في تنفيذ 

 التغيير المفاهيمي، وخرائط الدراسة الحالية لتحديد فاعلية نصوص
خرائط المفاهيم في اكتساب /المفاهيم، ونصوص التغيير المفاهيمي

طالب الصف األول الثانوي العلمي الفهم العلمي السليم لمفاهيم 
  .التنفس الخلوي واحتفاظهم بهذا الفهم مقارنة بالطريقة التقليدية

  

  مجتمع الدراسة وعينتها
 طالب الصف األول الثانوي تكون مجتمع الدراسة من جميع

العلمي في مدارس االذكور الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم 
. 2005/2006 والمنتظمين فيها للعام الدراسي ،لقصبة المفرق
  .مدارس ثانوية) 5(طالبا موزعين على ) 316(والبالغ عددهم 

طالبا موزعين في ) 164(أما عينة الدراسة فقد تكونت من 
ع شعب من شعب الصف األول الثانوي العلمي الخمس في إحدى أرب

ووزعت هذه الشعب . المدارس الثانوية للذكور في مدينة المفرق 
  :األربع عشوائيا لتشكيل مجموعات التجربة األربع

، وقد تم تدريسها )40=ن(المجموعة التجريبية األولى   - أ
  .باستراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي

، وقد تم تدريسها )41=ن(يبية الثانية  المجموعةالتجر  - ب
 .باستراتيجية خريطة المفاهيم

، وتم تدريسها )41=ن( المجموعة التجريبية الثالثة - ج
باستراتيجية تجمع بين استراتيجيتي نصوص التغيير المفاهيم 

  .وخريطة المفاهيم
، وتم تدريسها بالطريقة )42=ن(المجموعة الضابطة    -د

    .االعتيادية التقليدية
    أدوات الدراســــــة

  اختبار مفاهيم التنفس الخلوي: أوال
فقرة من نوع االختيار من متعدد ) 17(تكون هذا االختبار من 

 وهو من إعداد الباحث، وصمم من اجل قياس الفهم ،)1الملحق (
العلمي السليم لمفاهيم التنفس الخلوي قبل المعالجة التجريبية 

ب بهذا الفهم، حيث يختار الطالب وبعدها، ولقياس احتفاظ الطال
جوابا صحيحا واحدا من أربعة بدائل، أما البدائل الثالثة األخرى 
فتعكس أنماط الفهم الخطأ لدى الطلبة والتي تم تحديدها في األدب 

وقد تم . التربوي ذي الصلة والمقابالت التي تم إجراؤها مع الطلبة
وعي من الدراسة في إتباع الخطوات اآلتية التي شكلت الجانب الن

  : إعداد هذا االختبار
تم تحليل محتوى موضوع التنفس الخلوي من الفصل  -1

الفرع العلمي / الخامس عشرمن كتاب األحياء للمرحلة الثانوية
لتحديد مفاهيم التنفس الخلوي التي ) المستوى الثاني(

يتناولها هذا الفصل من قبل الباحث ومشرف تربوي وثالثة 
 يحملون درجة البكالوريوس في األحياء معلمين لألحياء

 .والماجستير في أساليب تدريس العلوم
روجعت أدبيات البحث ذات الصلة وبخاصة دراسة البارسين  -2

، ودراسة كاكيـر وزمالئــه  (Alparslan et al., 2003)وزمالئه
(Cakir, et al., 2001) ودراســة سنغــر ومنتزس ،

(Songer&  Mintzes, 1994). 
ت مقابالت مع الطالب الستقصاء فهمهم بعمق، حيث تم أجري -3

قبل البدء بالدراسة إجراء مقابالت مع عشرة طالب من 
المتطوعين من طالب الصف األول الثانوي العلمي في إحدى 

. شعب مجتمع الدراسة ومن غير المشاركين في الدراسة
وألغراض إجراء المقابالت مع الطالب تم تصنيفهم حسب 



  الخوالدة

 221

ي مادة األحياء في الفصل الدراسي األول للعام عالماتهم ف
 إلى ذوي تحصيل مرتفع، وذوي ،2005/2006الدراسي 

وقد طلب من . تحصيل متوسط، وذوي تحصيل منخفض
المعلم اختيار المتطوعين العشرة من متوسطي التحصيل 

وتم استخدام المقابالت شبه المنظمة . إلجراء المقابالت معهم
(Semistructured)تي تتضمن طرح سؤال محدد متبوعا  ال

واستغرقت . بأسئلة توضيحية غير محددة أو مفتوحة النهاية
 وغطت أسئلة المقابالت ،دقيقة) 25(مقابلة كل طالب حوالي 

عملية التنفس، وأغراض التنفس، : أربعة مفاهيم أساسية هي
هذا، وقد . والطبيعة الكيميائية للتنفس، والتنفس في النباتات

.  جميع المقابالت بالفيديو وتحليلها من قبل الباحثتم تصوير
وفيما يلي أمثلة مختارة لمقتطفات من المقابالت التي أجريت 

 :مع عدد من الطالب لتحديد فهمهم لمفاهيم التنفس الخلوي
  ما المقصود بالتنفس ؟: الباحث
  .هو الشهيق والزفير : 6الطالب 
كسجين وإطالق التنفس عملية يتم فيها أخذ األ : 2الطالب 

  .ثاني أكسيد الكربون
  .شيء ضروري للحياة : 4الطالب 
  أين تحدث عملية التنفس؟: الباحث

يختلف حدوث عملية التنفس باختالف الكائنات : 5الطالب 
الحية فعلى سبيل المثال يتنفس عدد من الحيوانات 
بواسطة القصبات، ويتنفس بعضها بواسطة الرئات، 

نفس بواسطة الخياشيم كما أن بعضها اآلخر يت
  .والجلد

تتنفس النباتات بواسطة األوراق، والثغور،  : 3الطالب 
  .والعديسات

  في أي األوقات تتم عملية التنفس؟: الباحث
تتنفس الحيوانات في كل األوقات، لكن النباتات  : 9الطالب 

تتنفس في الليل فقط، ألنها تقوم بعملية البناء 
  .الضوئي في النهار

النباتات تتنفس في كل األوقات، ولكن في النهار :  7الطالب
  .يحدث التنفس في صورة بناء ضوئي

قائمة بأشكال الفهم الخطأ المتعلقة ) 2(ويبين الملحق 
بموضوع التنفس الخلوي، التي تم تحديدها من خالل 

  .المقابالت ومراجعة األدب التربوي ذي الصلة
فقرة من نوع ) 17(صيغت أسئلة االختبار التي تكونت من    -4

االختيار من متعدد بأربعة بدائل في ضوء األهداف التعليمية 
وأشكال الفهم الخطأ المتعلقة بموضوع التنفس الخلوي التي 

 . تم تحديدها
تم تحديد صدق االختبار بداللة صدق المحتوى، حيث تم    -5

عرضه على لجنة مكونة من خمسة محكمين يحملون درجة 
حياء، ودرجة الماجستير، أو الدكتوراه في البكالوريوس في األ

أساليب تدريس العلوم، واجريت بعض التعديالت في نصوص 
بعض الفقرات وبدائلها بناًء على مالحظاتهم لكي تصبح أكثر 

تمثيال للفهم الخطأ، وأكثر مالئمة لمستوى الطالب، وألهداف 
  .الدراسة

 محايدة في للتأكد من ثبات االختبار تم تطبيقه على شعبة   -6
طالبًا من طلبة ) 40(إحدى مدارس مجتمع الدراسة تألفت من 

الصف األول الثانوي العلمي، وتم حساب ثبات االختبار 
، فكان )(KR20 20باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 

  .، وقد اعتبر مقبوال ألغراض الدراسة)0.84(
  المذكرات التدريسية: ثانيا

ل موضوع التنفس الخلوي تم إعداد مذكرات تدريسية حو
استراتيجية : باالستراتيجيات األربع المستخدمة في الدراسة وهي

نصوص التغيير المفاهيمي، واستراتيجية خريطة المفاهيم، 
واالستراتيجية التي تجمع بين استراتيجيتي نصوص التغيير 

وقد تم عرض . التقليديةالمفاهيمي وخريطة المفاهيم، والطريقة 
اللجنة التي عرض عليها (مذكرات التحضير على لجنة من المحكمين 

اختبار مفاهيم التنفس الخلوي، وطلب منهم اإلجابة عن األسئلة 
  :اآلتية

 . هل تتفق المذكرات مع االستراتيجية التي تمثلها •
 .هل المذكرات مناسبة لمستوى الطالب •
ليمية الموجودة في الكتاب هل تمثل المذكرات المادة التع •

 . المقرر
وقد تم تعديل هذه المذكرات في ضوء المالحظات التي 
أبداها المحكمون، وأصبحت مناسبة لهذا الغرض باتفاق جميع 

  .   المحكمين
  إجـــراءات الدراســـة

تحديد عينة الدراسة من مجتمع الدراسة وتحديد المجموعات  •
  .التجريبية والمجموعة الضابطة

تطبيق اختبار مفاهيم التنفس الخلوي القبلي قبل البدء تم  •
بالدراسة لتحديد الفهم القبلي لدى الطالب بمفاهيم التنفس 

 .الخلوي
تدريب معلمة التجربة على التدريس باستراتيجيتي نصوص  •

التغيير المفاهيمي خريطة المفاهيم، والجمع بينهما على 
. بعملية التدريسدقيقة قبل البدء ) 45(فترتين مدة كل فترة 

وتم عقد عدة لقاءات بين الباحث والمعلم المذكور أثناء 
عملية التدريس لالطمئنان على أنه يقوم بتطبيق المعالجة 

. للمجموعات التجريبية والضابطة بالشكل المناسب والمطلوب
وتم زيارة كل مجموعة من مجموعات الدراسة ثالث زيارات 

التصال بمعلم التجربة عدة كما جرى ا. أثناء عملية التدريس
مرات أسبوعيا طيلة فترة التجربة، وذلك لإلجابة عن أي 
سؤال، أو حل أية مشكلة طارئة، ومراجعة خطوات المعالجة 

 .التجريبية
تنفيذ عملية التدريس وفق األصول الالزمة لكل من  •

ففيما يتعلق باستراتيجية نصوص . االستراتيجيات األربع
م إعداد نصوص التغيير المفاهيمي من التغيير المفاهيمي، ت

قبل الباحث مجسدًة للشروط التي اقترحها بوسنر 
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وتضمنت هذه النصوص . (Posner et al., 1982)وزمالئه
مجموعة من التوجيهات واإلرشادات للطالب لمساعدتهم على 

ووفرت . اكتساب الفهم العلمي السليم لمفاهيم التنفس الخلوي
م خاصة مثل تحديد الفهم الخطأ هذه اإلرشادات بيئة تعل

الشائع، وتنشيط  هذا الفهم الخطأ لدى الطالب عن طريق 
عرض األمثلة واألسئلة، وعرض دالئل وصفية في النصوص 
تبين عدم صحة الفهم الخطأ، ومن ثم تقديم التفسيرات 

وقد تم إعداد ثالثة نصوص للتغيير . العلمية السليمة لذلك
مفهوم التنفس، والتنفس : التاليةالمفاهيمي شملت المواضيع 

و قد تضمن كل . الخلوي الهوائي، والتنفس الخلوي الالهوائي
نص من هذه النصوص أسئلة تمهيدية، واإلجابات المحتملة 
غير المقبولة علميا، وذلك إلحداث حالة من عدم 

 لدى الطالب بفهمهم الحالي، (Dissatisfaction)الرضا
التفسيرات العلمية وتضمن كل نص من هذه النصوص 

وتضمنت . (Intelligible) والمعقولة(Plausible)المقبولة 
هذه النصوص أيضا أمثلة وأشكال لمساعدة الطالب على 
الفهم العلمي السليم وإدراك محدودية أفكارهم، كما تضمنت 
أسئلة إضافية لمساعدة الطالب على تطبيق المفاهيم الجديدة 

 .في اإلجابة عن هذه األسئلة
قد تم توزيع النصوص على الطالب قبل ثالثة أو أربعة أيام و

. التي تم فيها تغطية موضوع الدرس) الدرس(من موعد الحصة 
وعند بدء الحصة يوجه المعلم الطالب إلى قراءة النص قراءة 
صامته، وبعد قراءة الفقرة التي تتضمن سؤاال ودالئل على عدم 

 العلمي السليم المتعلق صحة الفهم الخطأ، وتتضمن أيضا التفسير
بالمفهوم، يطلب المعلم من الطالب التوقف عن القراءة، ويسألهم 
فيما إذا كان هناك شيء غامض أو غريب يتعلق بما تم قراءته للتو، 

وباإلضافة إلى ذلك يقوم . ثم يناقش معهم نص التغيير المفاهيمي
من خالل المعلم بالتركيز على المفاهيم الخطأ التي يحملها الطالب 
ويبين . طرح األسئلة وبيان التفسير العلمي الصحيح لهذه المفاهيم

  .مثاال ألحد نصوص التغيير مفاهيمي) 3(الملحق
أما بالنسبة الستراتيجية خريطة المفاهيم فقد تم تدريب 
الطالب على تطوير وتنفيذ خرائط المفاهيم، تال ذلك قيام المعلم 

تم من خاللها التركيز على بشرح موضوعات التنفس الخلوي التي 
إبراز الترابط بين مفاهيم التنفس، ثم شجع الطالب على إيجاد 

إلى العالقات بين المفاهيم من خالل المناقشة وطرح ) التوصل(
التساؤالت من قبلهم، وبعد تدريس جميع المفاهيم طلب المعلم من 

ين الطالب بناء خرائطهم المفاهيمية الخاصة، حيث ساعد الطلبة الذ
عانوا من صعوبات في إيجاد العالقات بين المفاهيم من خالل اعطاء 

. تلميحات بسيطة أو تذكيرهم باألجزاء ذات العالقة التي تم شرحها
وبعد إعداد الطلبة لخرائطهم الخاصة، تم توزيع الخرائط المعدة من 
قبل الباحث على الطالب، وبهذه الطريقة أتيحت الفرصة لهم لمقارنة 

واحدة ) 4(ويبين الملحق  .  بالخرائط التي أعدها الباحثخرائطهم
  . من الخرائط المفاهيمية التي تم استخدامها في الدراسة

وفيما يتعلق باالستراتيجية التي تجمع بين استراتيجيتي 
نصوص التغيير المفاهيمي وخريطة المفاهيم، فقد تم التدريس وفقا 

ذكورة سابقًا، وبعد الستراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي الم
مراجعة الطلبة لنصوص التغيير المفاهيمي، كان يطلب منهم بناء 
خرائطهم المفاهيمية الخاصة إلظهار العالقات بين هذه المفاهيم 

وقبل البدء بتطبيق . بهدف تعزيز وتشجيع حدوث التعلم ذي المعنى
استراتيجية خريطة المفاهيم من قبل الطالب، تعلموا خصائص 

جية خريطة المفاهيم وقدمت لهم إرشادات حول رسم هذه استراتي
وقام المعلم بتدريس المفاهيم مستخدما خريطة المفاهيم، . الخرائط

وطلب من الطالب القيام ببعض التدريبات مثل ملئ خريطة صماء، 
هذا، وقد طلب من الطالب تحضير . وبناء خريطة من قطعة صغيرة

 والتنفس الخلوي ،الهوائيخرائطهم الخاصة حول التنفس الخلوي 
  .الالهوائي، ومن ثم بناء خريطة تبين العالقات بين هذه المفاهيم

أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد تم تدريس الطالب فيها 
، وذلك عن )التقليدية(موضوع التنفس الخلوي بالطريقة االعتيادية 

 طريق الشرح والمناقشة والتوضيح باستخدام السبورة والطباشير
هذا، . في غرفة الصف، وعرض مصورات الكتاب على شكل شفافيات

ولم يتم أخذ المفاهيم الخطأ لدى الطالب بعين االعتبار بهذه 
وتم البدء بتنفيذ عملية التدريس في النصف الثاني من . الطريقة

وتم . 2005/2006الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
حصص ) 8( بالتنفس الخلوي في تدريس المادة التعليمية المتعلقة

 . صفية لكل مجموعة من مجموعات الدراسة
تم تطبيق اختبار مفاهيم التنفس الخلوي البعدي بعد االنتهاء  •

من تطبيق المعالجة التجريبية لتحديد مدى اكتساب الطالب 
للفهم العلمي السليم لمفاهيم التنفس الخلوي نتيجة للمعالجة 

 .التجريبية
بعد ثالثة ) االحتفاظ(ر مفاهيم التنفس الخلوي تم تطبيق اختبا •

أسابيع من االنتهاء من المعالجة التجريبية لتحديد مدى 
احتفاظ الطالب بالفهم العلمي السليم لمفاهيم التنفس 

 .الخلوي
ترتيب البيانات التي تم جمعها وتبويبها، وفق تصميم الدراسة  •

صفية وأجريت عليها التحليالت اإلحصائية والو. المحدد
 .SPSSواالستداللية باستخدام نظام 

  التصميم والمعالجة اإلحصائية
  . تعتبر هذه الدراسة دراسة شبه تجريبية ميدانية

المتغير المستقل للدراسة هو استراتيجية التدريس ولها أربعة 
استراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي، : مستويات، وهي

ة التدريس القائمة على واستراتيجية خريطة المفاهيم، واستراتيجي
الجمع بين استراتيجيتي نصوص التغيير المفاهيمي وخريطة 

  .المفاهيم، والطريقة التقليدية
  :أما المتغيران التابعان لها فهما

 الفهم العلمي السليم لمفاهيم التنفس الخلوي، وتم قياسه -1
بالعالمة التي حصل عليها الطالب على اختبار مفاهيم التنفس 

  .المطبق بعد المعالجة التجريبيةالخلوي 
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وهو ناتج ما يتذكره الطالب من فهم علمي سليم : االحتفاظ    -2
 وتم قياسه بالعالمة التي حصل عليها ،لمفاهيم التنفس الخلوي

والمخطط التالي يوضح تصميم . الطالب على اختبار االحتفاظ
  الدراسة

O3                            O2  x1 O1          

 O2O3                                          x2  O1   
O2O3                              x3  O1   
O2O3                                  O1   

  :وتمت المعالجة اإلحصائية وفق الخطوات التالية
الختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعـات الدراسـة    

جريبيــة فــي اكتــساب الطــالب للفهــم العلمــي الــسليم   وأثــر المعالجــة الت
ـــم التـــــنفس الخلـــــوي اســـــتخدم تحليـــــل    ــاير(لمفاهيـــ ـــاين ) التغـــ التبـــــ

 علــــى نتــــائج االختبــــار بمفــــاهيم التــــنفس (ANCOVA)المــــصاحــب 
  .الخلوي البعدي

 والختبار أثر المعالجة التجريبية في احتفاظ الطالب بهذه 
على (ANCOVA)ن المصاحب المفاهيم تم استخدام تحليل التباي

  .التنفس الخلوينتائج اختبار االحتفاظ بمفاهيم 
  تـــائج الدراســـــــةن

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: أوال
ال توجـد فـروق فـي فهـم مفـاهيم        : نصت هذه الفرضـية علـى أنـه       

التـــنفس الخلـــوي لـــدى طـــالب الـــصف األول الثـــانوي العلمـــي تعـــزى    
ــدريس   ــتراتيجية التـــ ــة   (الســـ ــاهيمي، وخريطـــ ــر المفـــ نـــــصوص التغييـــ

خريطــة المفــاهيم، والطريقــة  /المفــاهيم، ونــصوص التغييــر المفــاهيمي  
  ).التقليدية

ــفية     ــتخراج اإلحـــصائيات الوصـ ــم اسـ ــية تـ ــذه الفرضـ ــار هـ والختبـ
المتمثلــــة بالمتوســــطات الحــــسابية واالنحرافــــات المعياريــــة لعالمــــات 

م التنفس الخلـوي    مجموعات طالب عينة الدراسة على اختباري مفاهي      
ملخـــص هـــذه اإلحـــصائيات  ) 1(ويبـــين الجـــدول . القبلـــي  والبعـــدي

لعالمات مجموعات طالب عينة الدراسة على اختباري مفاهيم التـنفس       
  .الخلوي القبلي والبعدي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : )1(جدول 
 التنفس الخلوي طالب مجموعات عينة الدراسة على اختباري مفاهيم

  القبلي والبعدي
    االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المجموعة
  

عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

  1.50  11.28  0.83  4.23  40  نصوص التغيير المفاهيمي
  1.61  11.77  0.79  4.34  41  خريطة المفاهيم
ر نصوص التغيي

 خريطة المفاهيم/المفاهيمي
41  4.34  0.79  11.61  1.79  

  1.37  9.98  0.81  4.21  42  التقليدية 

تقـارب متوسـطات عالمـات مجموعـات       ) 1(يالحظ مـن الجـدول      
ــتالف       ــاك اخـ ــا هنـ ــي، بينمـ ــار القبلـ ــى االختبـ ــة علـ ــة الدراسـ طـــالب عينـ
ملحوظ بين متوسطات عالمات مجموعـات طـالب عينـة الدراسـة علـى         

وبنـــاًء علـــى هـــذا االخـــتالف فقـــد تقـــرر إحـــصائيا  .  البعـــدياالختبـــار
فحص الفرضية المتعلقة بأثر استراتيجية التدريس في اكتـساب الفهـم            
العلمــي الــسليم لمفــاهيم التــنفس الخلــوي، لــدى طــالب الــصف األول     

ــل    ــتخدام تحليــ ــي باســ ــانوي العلمــ ــاير(الثــ ــصاحب  ) التغــ ــاين المــ التبــ
(ANCOVA) ــة فــي التــنفس الخلــوي،    علــى عالمــات الطــالب البعد ي

ويبين الجدول  . وذلك باعتبار عالمات الطالب القبلية متغايرا مشتركا      
نتــائج تحليــل التبــاين المــصاحب بــين عالمــات الطــالب البعديــة        ) 2(

  .والقبلية لدى مجموعات الدراسة 
نتائج تحليل التباين المصاحب لعالمات طالب عينة : )2(جدول 

  لتنفس الخلوي البعدي ا الدراسة في اختبار مفاهيم
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
اإلحصائي 

  )ف(

مستوى 
الداللة 

  )ح(
المتغير 
  المصاحب

30.679  1  30.679  13.343*  0.000  

استراتيجية 
  التدريس

76.006  3  25.335  11.019*  0.000  

      2.99  159  365.589  الخطأ
        163  478.488  الكلي

وجـود  ) 2(يالحظ من نتائج تحليل التباين المـصاحب الجـدول          
المتعلقــــة ) 11.019" (ف"لقيمــــة ) 0.000= ح(داللــــة إحــــصائية 

ــع     ــين متوســطات مجموعــات الدراســة األرب ــالفروق ب وهــذه النتيجــة  . ب
ــنفس      ــاهيم التـ ــم مفـ ــي فهـ ــصائية فـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــي وجـ تعنـ

لعلمـي تعـزى السـتراتيجية     الخلوي لدى طالب الصف األول الثـانوي ا       
نــصوص التغييــر المفـــاهيمي، خريطــة المفــاهيم، نـــصوص     (التــدريس  

ــاهيمي  ــر المفـ ــة  /التغييـ ــة التقليديـ ــاهيم، والطريقـ ــة المفـ ؛ أي أن )خريطـ
مـــستوى فهـــم مفـــاهيم التـــنفس الخلـــوي لـــدى طـــالب الـــصف األول        

  .الثانوي العلمي يختلف باختالف االستراتيجية التي يتعلمون بها
 االستراتيجية ذات األثر األكبر في فهـم مفـاهيم التـنفس        ولمعرفة

 فقــد أجريــت المقارنــات البعديــة  ،الخلــوي لــدى طــالب عينــة الدراســة 
الثنائية بين المتوسطات المّعدلة لعالمات طالب االستراتيجيات األربـع        

ــر      ( ــصوص التغييـ ــاهيم، نـ ــة المفـ ــاهيمي، خريطـ ــر المفـ ــصوص التغييـ نـ
، باسـتخدام طريقـة     )والطريقـة التقليديـة   خريطـة المفـاهيم،     /المفاهيمي

ــونفيروني  ــات  ) 3( ويتــضمن الجــدول  (Bonferroni)ب ــائج المقارن نت
  .الثنائية المذكورة

  17= العالمة القصوى على االختبار
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  فاهيم التنفس الخلوينتائج المقارنات البعدية بين المتوسطات المعدلة لعالمات طالب استراتيجيات التدريس األربع في اختبار م: )3(جدول 
  االستراتيجية                                  

  
    المتوسط المعدل                      اإلستراتجية      

    نصوص التغيير         التقليدية    نصوص التغيير      خريطة المفاهيم   
   مخريطة المفاهي/  المفاهيمي                          المفاهيمي

   11.31             11.72              11.58                10.01  
  نصوص التغيير المفاهيمي

  خريطة المفاهيم
  خريطة المفاهيم/نصوص التغيير المفاهيمي

  التقليدية

11.31  
11.72  
11.58  
10.01  

                       0.41-                0.27                1.30   *  
                                             0.15                1.71*   
                                                                   1.57*  

  )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
تـــشير نتـــائج مقارنـــة متوســـطات عالمـــات طـــالب اســـتراتيجيات  

ــونفيروني  التــدريس األربــ  ــى وجــود فــروق   ) 3الجــدول (ع بطريقــة ب إل
 في فهم مفاهيم التـنفس الخلـوي بـين    α =0.05)(ذات داللة إحصائية 

الطـــالب الـــذين تعلمـــوا باســـتراتيجية نـــصوص التغييـــر المفـــاهيمي،       
ــر    ــتراتيجية نـــــصوص التغييـــ ــاهيم، واســـ ــة المفـــ ــتراتيجية خريطـــ واســـ

لتقليديــة مــن جهــة  خريطــة المفــاهيم مــن جهــة، والطريقــة ا /المفــاهيمي
أخرى، وقـد كـان التفـوق فـي الفهـم المفـاهيمي لـصالح الطـالب الـذين               
تعلموا باسـتراتيجية نـصوص التغييـر المفـاهيمي، وخريطـة المفـاهيم،             

خريطــــة المفــــاهيم مقارنــــة بنظــــرائهم  /ونــــصوص التغييــــر المفــــاهيمي
ــين     ــة؛ إال ان الفـــــرق بـــ ــة التقليديـــ ــوا بالطريقـــ الطـــــالب الـــــذين تعلمـــ

نــصوص التغييــر المفــاهيمي، خريطــة (ات التــدريس الــثالث اســتراتيجي
ــر المفــاهيمي    ــاهيم، ونــصوص التغيي ــي فهــم  ) خريطــة المفــاهيم /المف ف

  .مفاهيم التنفس الخلوي لم يكن ذو داللة إحصائية
  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ثانيا

ال توجد فروق في احتفاظ طـالب     : نصت هذه الفرضية على أنه    
 الثـــــانوي العلمـــــي بمفـــــاهيم التـــــنفس الخلـــــوي تعـــــزى الـــــصف األول

نـصوص التغييـر المفـاهيمي، خريطـة المفـاهيم،          (الستراتيجية التدريس 
  ).خريطة المفاهيم، والطريقة التقليدية/نصوص التغيير المفاهيمي

والختبار هذه الفرضية تم استخراج اإلحصائيات الوصفية 
لمعيارية لعالمات المتمثلة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا

مجموعات طالب عينة الدراسة على اختبار االحتفاظ بمفاهيم التنفس 
ملخص هذه النتائج اإلحصائيات ) 4(الخلوي، ويبين الجدول 

    .لعالمات طالب عينة الدراسة على هذا االختبار
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : )4(جدول 

راسة على اختبار االحتفاظ بمفاهيم التنفس مجموعات طالب عينة الد
  الخلوي

عدد   المجموعة
  الطالب

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  1.50  10.95  40  نصوص التغيير المفاهيمية
  1.60  11.29  41  خريطة المفاهيم

خريطة /نصوص التغيير المفاهيمي
  المفاهيم

41  11.51  1.95  

  1.52  9.76  42  التقليدية 

  17=  القصوى على االختبارالعالمة

) ظاهريا(اختالف القيم الوصفية ) 4(يالحظ من الجدول 
إلحصائيات عالمات مجموعات عينة الدراسة حسب استراتيجية 

وبناًء على هذا االختالف في اإلحصائيات الوصفية . التدريس
لمجموعات طلبة عينة الدراسة المتعلقة بأثر استراتيجية التدريس 

فقد تقرر إحصائيا ) 4الجدول (الفهم العلمي السليم في االحتفاظ ب
فحص هذه الفرضية المتعلقة بأثر استراتيجية التدريس في احتفاظ 
طالب الصف األول الثانوي بالفهم العلمي السليم لمفاهيم التنفس 

ويبين . (ANCOVA)الخلوي باستخدام تحليل التباين المصاحب 
  .         نتائج التحليل) 5(الجدول 
نتائج تحليل التباين المصاحب لعالمات طالب عينة : )5(جدول 

  بمفاهيم التنفس الخلويى اختبار االحتفاظ الدراسة عل
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
اإلحصائي 

  )ف(

مستوى 
الداللة 

  )ح(
  0.001  *10.527  27.214  1  27.214  المتغير المصاحب

  0.000  *9.062 23.425  3  70.276 ة التدريساستراتيجي
      2.585  159 411.036  الخطأ
        163 514.311  الكلي

وجـود داللـة   ) 5الجـدول   (يالحظ من تحليل التباين المـصاحب       
للفـــــــروق بـــــــين ) 9.062" (ف"لقيمـــــــة ) 0.000= ح(إحـــــــصائية 

وهــذه النتيجــة تعنــي رفــض الفرضــية  . متوســطات مجموعــات الدراســة
ال توجــد فــروق باالحتفــاظ   : انيــة والتــي تــنص علــى انــه    الــصفرية الث

بــالفهم العلمــي الــسليم لمفــاهيم التــنفس الخلــوي لــدى طــالب الــصف    
نـصوص التغييـر   (األول الثانوي العملـي تعـزى السـتراتيجية التـدريس       

خريطـــة /المفـــاهيمي، خريطـــة المفـــاهيم، نـــصوص التغييـــر المفـــاهيمي 
الي قبــــول الفرضــــية البديلــــة ؛ وبالتــــ)المفــــاهيم، والطريقــــة التقليديــــة

ــانوي     المتـــضمنة وجـــود فـــروق فـــي احتفـــاظ طـــالب الـــصف األول الثـ
ــاهيم التــــنفس الخلــــوي تعــــزى     ــالفهم العلمــــي الــــسليم لمفــ العلمــــي بــ
الستراتيجية التدريس؛ أي أن االحتفاظ بفهم مفاهيم التـنفس الخلـوي           
لدى طالب الصف األول الثانوي العلمي يختلف باختالف الطريقـة أو           

  .الستراتيجية التي يتعلمون بهاا
ولمعرفــــة أي مــــن اســــتراتيجيات التــــدريس المــــستخدمة فـــــي      
الدراسة هـي المـسؤولة عـن داللـة هـذه الفـروق، تـم إجـراء المقارنـات                
البعدية الثنائية بين المتوسطات المّعدلة لعالمات طالب اسـتراتيجيات         

، نـــصوص التغييـــر المفـــاهيمي، خريطـــة المفـــاهيم    (التـــدريس األربـــع  
) خريطــة المفــاهيم، والطريقــة التقليديــة   /نــصوص التغييــر المفــاهيمي  
) 6(، ويتـضمن الجـدول      (Bonferroni)باستخدام طريقة بونفيروني    

  .نتائج  المقارنات الثنائية المذكورة
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تيجيات التدريس األربع على اختبار نتائج المقارنات الثنائية البعدية بطريقة بونفيروني بين المتوسطات المعدلة لعالمات طالب استرا: )6(جدول 
  االحتفاظ بمفاهيم التنفس الخلوي

  االستراتيجية
  

    المتوسط المعدل                       اإلستراتجية       

  نصوص التغيير       خريطة المفاهيم       نصوص التغيير         التقليدية
   يطة المفاهيمخر/  المفاهيمي                          المفاهيمي

   10.98              11.26             11.48                  9.8    
  نصوص التغيير المفاهيمي

  خريطة المفاهيم
  خريطة المفاهيم/نصوص التغيير المفاهيمي

  التقليدية

10.98  
11.26  
11.48  

9.8  
  

                       0.28-               0.50-                 1.18*  
                                            0.22                  1.47*  

                                                                    1.69*  

  )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
تـــشير نتـــائج مقارنـــة متوســـطات عالمـــات طـــالب اســـتراتيجيات  

ــونفيروني الجــدول    ال ــع بطريقــة ب ــى وجــود فــروق   ) 6(تــدريس األرب إل
  في االحتفاظ بالفهم العلمي الـسليم  α = 0.05)(ذات داللة إحصائية 

لمفـــاهيم التـــنفس الخلـــوي بـــين الطـــالب الـــذين تعلمـــوا باســـتراتيجية  
نـــصوص التغييـــر المفـــاهيمي، وخريطـــة المفـــاهيم، ونـــصوص التغييـــر  

 والطريقــة التقليديــة؛ وقــد كــان التفــوق  خريطــة المفــاهيم،/المفــاهيمي
ــوا      ــذين تعلمــ ــصالح الطــــالب الــ ــاهيمي لــ ــالفهم المفــ ــاظ بــ ــي االحتفــ فــ
ــاهيمي، واســــتراتيجية خريطــــة       ــتراتيجية نــــصوص التغييــــر المفــ باســ

خريطــة المفــاهيم /المفـاهيم، واســتراتيجية نـصوص التغييــر المفـاهيمي   
ديـــة؛ إال ان مقارنــة بنظــرائهم الطـــالب الــذين تعلمـــوا بالطريقــة التقلي    

ــثالث      ــتراتيجيات التـــــدريس الـــ ــين اســـ ــرق بـــ ــصوص التغييـــــر  (الفـــ نـــ
ــر المفــاهيمي     ــاهيم، ونــصوص التغيي خريطــة /المفــاهيمي، خريطــة المف

فـــي االحتفـــاظ بـــالفهم العلمـــي الـــسليم لمفـــاهيم التـــنفس        ) المفـــاهيم
  .الخلوي، لم يكن ذو داللة إحصائية

  مناقشة النتائج
عاليــة ثــالث اســتراتيجيات هــدفت هــذه الدراســة إلــى استقــصاء ف

نــــصوص التغييــــر المفــــاهيمي، وخريطــــة المفــــاهيم،  : تدريــــسية هــــي
خريطـــة المفـــاهيم فـــي اكتـــساب طـــالب /ونـــصوص التغييـــر المفـــاهيمي

الــصف األول العلمــي للفهــم العلمــي الــسليم لمفــاهيم التــنفس الخلــوي  
واحتفــــاظهم بهــــذا الفهــــم مقارنــــة بالطريقــــة التقليديــــة فــــي تــــدريس   

  .األحياء
قد أشارت نتائج الدراسة إلى وجـود فـروق دالـة إحـصائيا فـي               و

فهــــم مفــــاهيم التــــنفس الخلــــوي واالحتفــــاظ بــــه تعــــزى الســــتراتيجية  
نــصوص التغييــر المفــاهيمي، وخريطــة المفــاهيم، ونــصوص   (التــدريس

؛ وقـد كـان     )خريطـة المفـاهيم، والطريقـة التقليديـة       /التغيير المفـاهيمي  
خلـوي واالحتفـاظ بـه لـصالح طـالب          التفوق في فهـم مفـاهيم التـنفس ال        

الــصف األول الثــانوي العلمــي الــذين تعلمــوا باالســتراتيجيات الــثالث    
ــر      ( ــاهيم، ونــصوص التغيي ــر المفــاهيمي، وخريطــة المف نــصوص التغيي

مقارنـة بنظـرائهم الطـالب الـذين تعلمـوا          ) خريطة المفـاهيم  /المفاهيمي
 التــدريس الــثالث بالطريقـة التقليديــة؛ إال ان الفــرق بــين اســتراتيجيات 

ــر      ( ــاهيم، ونــصوص التغيي ــر المفــاهيمي، وخريطــة المف نــصوص التغيي
ــاهيمي ــاهيم / المفـ ــة المفـ ــوي،   ) خريطـ ــنفس الخلـ ــاهيم التـ ــم مفـ ــي فهـ فـ

ــة إحــصائية    ويمكــن تفــسير  . واالحتفــاظ بهــذا الفهــم، لــم يكــن ذو دالل

النجــاح الــذي أحــرزه الطــالب فــي المجموعــات التجريبيــة الــثالث علــى  
  :ليالنحو التا

تــضمنت نــصوص التغييــر المفــاهيمي فــي المجموعــة التجريبيــة     
األولـــى التـــي تـــم تدريـــسها باســـتخدام هـــذه النـــصوص مجموعـــة مـــن 
التوجيهات واإلرشادات وفرت بيئة تعلم خاصة في التعرف علـى الفهـم      
الخطـــأ وتنـــشيطه لـــده الطلبـــة مـــن خـــالل عـــرض األمثلـــة البـــسيطة         

لفهـم، وأعطـت الطلبـة فرصـة        والدالئل الوصفية على عدم صـحة هـذا ا        
. لتطبيــق الفهــم العلمــي الــسليم مــن خــالل اإلجابــة علــى التــساؤالت         

ــى      ــاهيمي علـ ــر المفـ ــى التغييـ ــذه الخـــصائص لمنحـ ــاعدت هـ ــا سـ ولربمـ
  .إكساب الطلبة فهما أفضل لمفاهيم التنفس الخلوي

ــها طــــالب هــــذه المجموعــــة        ــاعدت األنــــشطة التــــي مارســ وســ
م الـسابقة والوقـوف علـى مـا لـديهم       التجريبية على مراجعتهم لمعـرفته    

فعلى سبيل المثال، تـم التركيـز فـي هـذه           . من فهم خطأ والتعامل معه    
النـصوص علــى الفهـم الخطــأ لــدى الطلبـة والتعامــل معـه، األمــر الــذي      
أدى إلــى إحــداث عــدم قناعــة بمــا لــديهم مــن فهــم، األمــر الــذي ســهل  

لمطروحـــة، علـــيهم تقبـــل التفـــسيرات العلميـــة الـــصحيحة للمـــشكالت ا  
. وأفـــسح لهـــم المجـــال للتفكيـــر فـــي معـــرفتهم القبليـــة والتفاعـــل معهـــا 

؛ 2006وتتفق هذه النتيجـة مـع نتـائج كثيـر مـن الدراسـات الخوالـده،          
(Alparslan et al., 2003; Cakir et al., 2001; Hynd et al., 

1994; Ozkan et al., 2004;  yuruk & Geban, 2001). 
فقـد قـام    ) مجموعة خريطـة المفـاهيم    (ية  أما في المجموعة الثان   

الطــــالب بإعــــداد الخــــرائط المفاهيميــــة الخاصــــة بهــــم للمفــــاهيم ذات 
 ,okebukola)العالقة، مما ساعدهم علـى التفكيـر فـي عـدة اتجاهـات     

، وترســيخ العالقــات التــي تكونــت فــي بنيــتهم المعرفيــة، وتعلــم  (1990
ــى    ــا ذا معن ــاهيم تعلم ــز المع . هــذه المف ــا أدى تركي ــم   كم ــى الفه ــم عل ل

الخطأ لدى الطالب من خـالل طـرح التـساؤالت أثنـاء عرضـه لمفـاهيم            
التنفس الخلوي إلى إحداث عدم قناعة لدى الطلبة بهذا الفهم، األمـر             
ــاهيم،       ــة الــصحيحة للمف الــذي ســاعدهم علــى تقبــل التفــسيرات العلمي
وساعد انغماس الطالب في األنشطة علـى تعلـم هـذه المفـاهيم تعلمـا               

 وأدت مـــساعدة المعلـــم  ،ى مـــن خـــالل بنـــاء العالقـــات بينهـــا    ذا معنـــ
للطالب الذين عانوا من صعوبات في إعداد خرائطهم المفاهيمية إلـى           

وتتفــق هــذه النتــائج مــع نتــائج   . زيــادة التفاعــل بــين المعلــم والطــالب  
 ;Cakir et al., 2002; Horton et al., 1993)الكثير من الدراسات 

Odom &Kelly, 2001; Okebukola, 1990). 
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أما المجموعة التجريبية الثالثة، التي تـم تدريـسها باسـتراتيجية          
تجمــــع بــــين اســــتراتيجيتي نــــصوص التغييــــر المفــــاهيمي وخريطـــــة       
ــذه      ــي هـ ــها الطـــالب فـ ــاعدت األنـــشطة التـــي مارسـ ــد سـ ــاهيم، فقـ المفـ
ــع       ــل مـ ــة والتفاعـ ــرفتهم القبليـ ــة معـ ــى مراجعـ ــة علـ ــة التجريبيـ المجموعـ

لي إحداث عدم قناعة بالفهم الخطأ لديهم، األمـر         فهمهم الخطأ، وبالتا  
الــذي ســاعدهم علــى تقبــل التفــسيرات العلميــة الــصحيحة للمــشكالت    

 .المطروحة، وأفسح لهم المجال للتفكير في معرفتهم القبلية
وعلى كل فان الشيء الهام الـذي يـوفره اسـتخدام  اسـتراتيجية       

ــاهيمي هـــو التفاعـــل االجتمـــاعي ا   ــر المفـ ــه نـــصوص التغييـ لـــذي يقدمـ
ــى         ــساعد الطــالب عل ــذه المناقــشات ت ــاش، فه ــه للنق ــم فــي قيادت المعل

ويتـضمن التـدريس عـادة النقاشــات    . تبـادل أألفكـار والتفكيـر بهـا مليــا    
المكثفــة بــين المعلــم والطــالب والحــوار الحــي بــين الطــالب ممــا يولــد  

  .لدى الطالب الرغبة في المشاركة في هذه األنشطة
 فــي نــصوص التغييــر المفــاهيمي إلــى   وتــؤدي مناقــشة المفــاهيم 

مساعدة الطالب على الفهـم باإلضـافة إلـى تـشجعيهم علـى إعـادة بنـاء             
فهمهــم المفــاهيمي، ونتيجــة لــذلك يــصبح الطــالب أكثــر اقتناعــا بــالفهم 

كما يزود هذا النوع من التـدريس بفـرص لمزيـد مـن         . العلمي السليم 
طالب فـي التعمـق    االنغماس والمشاركة، األمر الذي يزيد من فرص ال       

المعرفي، ويزيد مـن دافعيـتهم واهتمـامهم وكفـايتهم الذاتيـة، وبالتـالي              
  .يزيد من تركيزهم على التعلم والفهم واستيعاب الواجبات

وبعد تطبيـق نـصوص التغييـر المفـاهيمي قـام الطـالب بتحـضير               
خرائطهم المفاهيميـة المتعلقـة بمفـاهيم التـنفس الخلـوي، األمـر الـذي               

، (Okebukola,1990)لمجال للتفكيـر فـي عـدة اتجاهـات     أفسح لهم ا 
ــة   ــة فـــي بنيـــتهم المعرفيـ ــم التـــنفس . وتجـــسيد العالقـــات المتكونـ وتعلـ

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج عـــدد مـــن . الخلـــوي تعلمـــا ذا معنـــى
الدراســــات  األجنبيــــة مــــن حيــــث فاعليــــة الجمــــع بــــين اســــتراتيجيتي 

ي إكساب الطلبة الفهـم  نصوص التغيير المفاهيمي وخريطة المفاهيم ف    
 Sungur)العلمي السليم للمفاهيم العلمية مثل دراسة سنغر وزمالئـه 

et al., 2001) ــا ، ودراســـة (Tekkaya, 2003)، ودراســـة تيكايـ
  .(Uzuntiryaki & Geban, 2005)اوزنتريك وجيبان 

ــة        ــسه للمجموعـ ــي تدريـ ــم فـ ــز المعلـ ــم يركـ ــرى، لـ ــة أخـ ــن جهـ مـ
والمفـاهيم الخطـأ لـدى الطلبـة، بـل تـم       الضابطة على المفاهيم القبلية    

التركيز على التدريس بطريقة المحاضرة واستخدام الكتاب المدرسـي          
فــي نقــل المعرفــة، إضــافة إلــى تــشجيع الطــالب علــى الحــوار والنقــاش    
الـــذي يـــدار بواســـطة المعلـــم، أي لـــم يـــتم تـــدريس الطـــالب بطريقـــة  

عينـة فـي    تساعدهم علـى أن يأخـذوا باعتبـارهم وجـود مفـاهيم خطـأ م              
وقد يكون عدم توفير بيئة تعليميـة مناسـبة لمقارنـة      . أبنيتهم المعرفية 

ــاهيم الجديـــدة فـــي التـــدريس      ــع المفـ ــاهيم مـ ــة مـــن مفـ ــا لـــدى الطلبـ مـ
 من األسباب في عدم اكتـساب الطلبـة للفهـم العلمـي الـسليم               يالتقليد

ويقودنـا هـذا إلـى مـا سـبق وأشـار إليـه         . بالشكل المناسب والمطلوب  
ــتعلم ذا المعنـــى يحـــدث لـــدى    (Ausbel,1968)اوزوبـــل  مـــن أن الـ

الطلبة من خالل بناء المعرفة الجديدة في ضوء ما لـديهم مـن معرفـة        
مـاذا يعــرف  : سـابقة، أي أن العامـل المهــم الـذي يــؤثر فـي الـتعلم هــو     

 (Hewson & Hewson,1988) المتعلم؟ ويرى هوسون وهوسـون 

بــل التــدريس تعــد مــصدرا  أن المعرفــة القبليــة التــي يمتلكهــا الطلبــة ق  
  .لصعوبات التعلم

  التوصيــــات
ــن        ــة يمكـ ــذه الدراسـ ــا هـ ــلت إليهـ ــي توصـ ــائج التـ ــوء النتـ ــي ضـ فـ

  :التوصية بما يلي
ــر    - ــتراتيجيات نـــــصوص التغييـــ ــوم الســـ ــتخدام معلمـــــي العلـــ اســـ

المفـــــــــاهيمي، وخريطـــــــــة المفـــــــــاهيم، ونـــــــــصوص التغييـــــــــر     
ــاهيم ــوم فــي المــدارس،     /المف ــاهيم فــي تــدريس العل  خريطــة المف

 .كونها أدت إلى إحداث تغيير مفاهيمي
عمــل دورات تدريبيــة وتــدريب المعلمــين علــى اســتخدام هــذه        -

 .االستراتيجيات
اهتمام معلمي العلوم  بالخلفية المعرفية للطلبـة، والتعـرف علـى            -

أشكال الفهم الخطأ الشائعة لـديهم قبـل البـدء بعمليـة التـدريس              
اليب تدريــسهم، وأثنائهــا، لمــا لــذلك مــن أهميــة فــي تطــوير أســ    

وإعــداد خطــط التــدريس المناســبة لمعالجــة هــذا الفهــم الخطــأ      
بالــشكل المناســب والمطلــوب قبــل المباشــرة بتــدريس المفــاهيم  

 .العلمية
تجريب الدراسة نفسها على طلبة آخـرين مـن فئـات مختلفـة فـي                -

الجنس، والعمر، والـصف، والتحـصيل الدراسـي، لمعرفـة مـا إذا        
ــتراتيجيا  ــذه االسـ ــات    كانـــت هـ ــع الفئـ ــسها مـ ــائج نفـ ــي النتـ ت تعطـ

  .المختلفة للطلبة
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  )1(الملحق 
  اختبار مفاهيم التنفس الخلوي

  
  .     ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

 :يعرف التنفس بأنه عملية -1
  .أخد األكسجين وإطالق ثاني أكسيد الكربون  -أ 
 . تحرير الطاقة من الغذاء  -ب 
 .الحصول على األكسجين من البيئة الخارجية  - ج 
 .NADHتكوين مركب   -د 

 : عمليتي التنفس والتخمر هيسلسلة التفاعالت المشتركة بين -2
   التحلل السكري-ب           حلقة كربس-أ
  سلسلة نقل اإللكترون-د  اختزال حمض البيروفيك إلى حمض اللبن- ج

 :التنفس الخلوي في النباتات الخضراء يحدث -3
  النباتات ال تتنفس-د   أثناء النهار والليل- ج   أثناء الليل فقط-ب   أثناء النهار فقط-       أ
 ن العبارات اآلتية تعد  غير صحيحة فيما يتعلق بعملية التخمر؟أي م -4

   تتم تفاعالتها في السيتوسول-ب   2ATP الناتج من هذه العملية -أ
   في سلسلة نقل اإللكترون NADH انتقال من -د       تبدأ بسكر الجلوكوز- ج

 : في عملية التنفس الخلوي بواسطةATPيتم إنتاج معظم  جزيئات  -5
        سكري التحلل ال-أ

   اإلنتاج المباشر في حلقة كربس-ب
  .ADP نقل مجموعة الفوسفات من الجلوكوز أحادي الفوسفات إلى مركبات - ج
   تفاعالت األكسدة والفسفرة-د

 :التنفس في النباتات عملية -6
   تتم في صورة بناء ضوئي-ب     تتم في جميع األوقات-أ
   ألن عملية تبادل الغازات تتم عبر    تتم في أوراق النباتات-د      عكس البناء الضوئي- ج

                                               الثغور الموجودة في األوراق
 أي من التفسيرات التالية يعد صحيحا فيما يتعلق بالطاقة الناتجة في عملية التنفس؟ -7

  .تستخدم الطاقة الناتجة من قبل خلية في نشاطات الخاليا األخرى  -أ 
 .رارة الناتجة خالل عملية التنفس في النشاطات الخلويةتستخدم الح  -ب 
 . في الخاليا بدائية النوى وحقيقية النوىATPتنتج نفس الكمية من   - ج 
 . في عمليتي التنفس الهوائي والتخمر2ATPالناتج النهائي في لعملية التحلل السكري   -د 

 :المادة التي ال يمكنها توفير طاقة للخلية هي -8
  الماء-د   الدهون- ج  لبروتينات ا-ب   الكربوهيدرات-أ

 :عملية التخمر إذا ما قورنت بالتنفس الهوائي -9
  ATP اقل فعالية في إنتاج -ب    ATP أكثر فعالية في إنتاج -أ
   موجودة فقط في خاليا العضالت-د  O2 بدال من CO2 يستخدم فيها - ج
 أي مما يلي يعد صحيحا فيما يتعلق بعملية التخمر؟ -10

 .في كل من عمليتي التخمر الكحولي والتخمر اللبني 2ATPالناتج النهائي   -أ 
 .في كل من التخمر الكحولي والتخمر اللبني CO2يتم إنتاج   -ب 
 .يعد الماء احد نواتجها   - ج 
 .يتم استهالك كمية اكبر من األكسجين في مرحلة التحلل السكري فيها مقارنة بالتنفس الهوائي  -د 

  
 :الغلوكوز -11

  .يتم إنتاجه في عملية التنفس  -أ 
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  في جميع تفاعالت التنفسيستخدم  -ب 
 المادة الوحيدة المستخدمة في التنفس  - ج 
 وتحويل CO2يتم تحطيم روابطه بصورة تدريجية في عملية التنفس وذلك باستخدام األكسجين لتحويل الكربون إلى   -د 

 .الهيدروجين إلى ماء ويرافق ذلك تحرير طاقة كيميائية
 :رونمستقبل االلكترونات النهائي في سلسلة نقل اإللكت -12

   فيرودكسين-د  +NAD - ج   الماء-ب     األكسجين-أ
 : المنطلق في عمليات الهدم مصدرهCO2معظم  -13

  سلسلة نقل اإللكترون-د     التخمر اللبني- ج     حلقة كربس-ب   التحلل السكري-أ
 :من استخدامات األكسجين في عملية التنفس، استخدامه -14

  مباشرة في تفاعالت أكسدة الجلوكوز  -أ 
 تخمر في تفاعالت ال  -ب 
  في جميع الكائنات الحية في تفاعالت التنفس  - ج 
 في أكسدة المواد العضوية إلنتاج الطاقة  -د 
 :واحدة من العبارات التالية تعد صحيحة فيما يتعلق بعملية التنفس -15

في هذه الرئات، الخياشيم، القصبات الن عملية تبادل الغازات تتم : في الحيوانات تتم عملية التنفس في األعضاء التنفسية مثل  -أ 
  األعضاء

  التنفس سلسلة منظمة من تفاعالت حيوية يتم فيها تحطيم الجزيئات العضوية إلنتاج الطاقة  -ب 
 يحدث التنفس الهوائي فقط في جميع خاليا اإلنسان  - ج 
 تتم عملية التنفس في خاليا األعضاء التنفسية فقط  -د 
 :الخميرة -16

  تقوم بعملية البناء الضوئي عند تعرضها للضوء  -أ 
  الذي يقوم بعملية التخمرالكائن الوحيد  -ب 
 تقوم بعملية التخمر الكحولي   - ج 
 تتنفس تنفسا هوائيا  -د 
 :واحدة من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون -17

  يعد من نواتج عمليتي التنفس الهوائي والتخمر  -أ 
 يعد من نواتج عمليتي التخمر اللبني والتخمر الكحولي  -ب 
 الهوائي والتخمر الكحولييعد من نواتج عمليتي التنفس   - ج 
 يستخدم في عملية التخمر بدال من األكسجين  -د 
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  )2(الملحق 
  أشكال الفهم الخطأ المتعلقة بموضوع التنفس الخلوي

  
  .تتنفس النباتات في الليل -1
 .يتم التنفس في النباتات على صورة بناء ضوئي -2
 .النباتات ال تتنفس -3
 .الن نوات البناء الضوئي، تمثل المواد المتفاعلة في عملية التنفسالتنفس عكس عملية البناء الضوئي  -4
 .تتنفس النباتات عبر األوراق الن عملية تبادل الغازات تتم عبر الثغور في األوراق -5
 .الرئات، الخياشيم، القصبات الهوائية الن عملية تبادل الغازات تتم عبر هذه األعضاء: يتم التنفس في األجهزة التنفسية مثل -6
 .تتم عملية التنفس في خاليا األعضاء التنفسية فقط -7
 .يستخدم األكسجين مباشرة في تفاعالت اختزال الغلوكوز  -8
 .يستخدم األكسجين في تفاعالت التنفس الالهوائي -9

 .يستخدم األكسجين في جميع الخطوات الالزمة لتفاعالت اختزال الغلوكوز -10
 .ت التنفسجميع الكائنات الحية تستخدم األكسجين في عمليا -11
 .التنفس عبارة عن اخذ األكسجين وطالق ثاني أكسيد الكربون -12
 . في تفاعالت التنفس الالهوائيO2 بدال من CO2يستخدم  -13
 . ناتجا للتنفس الهوائي والتنفس الالهوائيCO2يعد  -14
 . في نهاية التخمر الكحولي والتخمر اللبنيCO2يتم إنتاج  -15
 .نشطة الحيوية للخاليا األخرىالطاقة التي تنتجها الخلية تستخدم في األ -16
 .الحرارة الناتجة في عملية التنفس تستخدم في األنشطة الخلوية -17
 .ATPالخاليا بدائية النوى وحقيقية النوى تنتج الكمية نفسها من  -18
 .الغلوكوز إحدى نواتج عملية التنفس -19
 .يستخدم الغلوكوز في جميع تفاعالت التنفس -20
 .تخدمة في جميع تفاعالت التنفسيعد الغلوكوز المادة الوحيدة المس -21
 .الخميرة تقوم بعملية البناء الضوئي عند تعرضها للضوء -22
 .تعد الخميرة الكائن الحي الوحيد الذي يقوم بعملية التنفس الالهوائي -23
 .تقوم الخميرة بإطالق األكسجين في عملية التخمر -24
 .تنفس الهوائيعملية التحلل السكري في التخمر تحتاج إلى أكسجين أكثر مقارنة بال -25
 .تتم عملية التنفس الهوائي فقط في جميع خاليا جسم اإلنسان -26
 .يعد الماء احد نواتج عملية التخمر -27
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  )3(الملحق 
  مثال لنص تغيير مفاهيمي

  
  ما المواد المستخدمة كمصدر للطاقة في التنفس الهوائي؟

فــإذا كــان هــذا صــحيحا، فمــا .  الطاقــة الوحيــد فــي تفــاعالت التــنفس الهــوائيقــد يكــون لــدى الكثيــر منــا فهــم خطــأ بــأن الغلوكــوز هــو مــصدر 
ــا     ــي نتغــذى عليه ــدهون الت ــات وال ــدة           . اســتخدامات البروتين ــا المــادة الوحي ــى أنه ــر هــذا الفهــم الخطــأ نتيجــة لعــرض ســكر الغلوكــوز عل وقــد يظه

ــة األخــرى فــي الكتــب المدرســية       ــى الغلوكــوز   وباإل. المــستخدمة كمــصدر للطاقــة دون مــصادر الطاق ــدرات(ضــافة إل ــات  ) كربوهي تــستخدم البروتين
  .والدهون أيضا في التنفس الهوائي كمصادر للطاقة

 للطاقة، فعندما توجد كميات كافية من الكربوهيدرات يستخدم الكائن الحـي الكربوهيـدرات فـي التـنفس            روتعد الكربوهيدرات المصدر المباش   
ولكن في حالة المجاعة أو الصيام، أو عند عـدم تـوفر كميـة كافيـة مـن الكربوهيـدرات لتزويـد الكـائن الحـي           . الخلوي لتزويده بالطاقة التي يحتاجها    

، يـتم اسـتخدام الـدهون كمـصدر للطاقـة، وعنـد عـدم تـوفر الكربوهيـدرات والـدهون، يلجـأ الكـائن الحـي إلـى اسـتخدام البروتينـات كمـصدر                           ةبالطاق
فعلـى سـبيل المثـال    .  كربوهيـدرات، دهـون أم بروتينـات، فإنهـا تـدخل فـي تفـاعالت تحطـيم الغلوكـوز          سـواء كـان   ةومهما كان مـصدر الطاقـ     . للطاقة

تتحـول الكربوهيــدرات إلــى سـكريات أحاديــة ثــم تــدخل سلـسلة تحطــيم الغلوكــوز، فيتحــول الغلوكـوز إلــى حمــض البيروفيــك، ثـم إلــى اســيتل مرافــق       
 - يتم تحطيم البروتينات إلى قطع من األحماض االمينية وتتحول إلى اسيتل مرافـق األنـزيم        من جهة أخرى،  .  أ تمهيدا لدخوله حلقة كربس     -األنزيم

أ، وبعد ذلك يمكن أن تتم أكسدتها في حلقة كربس أو تحويلها إلى أحماض دهنية، أما القطع األخرى من األحمـاض االمينيـة فتتحـول إلـى حمـض               
  :ويمكن توضيح المسارات التي تسلكها على النحو التالي.  أ-افق   األنزيمالبيروفيك الذي يتحول إلى سكر الغلوكوز أو اسيتل مر

  حلقة كربس    أحماض امينية      بروتينات
  حلقة كربس    حمض البيروفيك    أحماض امينية     بروتينات
  تحلل سكري    غلوكوز    حمض البيروفيك    أحماض امينية     بروتينات

 حيث يتم تحطيمها إلى أحماض دهنية وغليسرول، حيث يتم تحويل األحمـاض الدهنيـة إلـى اسـيتل          ويمكن أن تكون الدهون مصدرا للطاقة،     
 أ تمهيدا لدخوله في تفاعالت تحطيم روابـط الغلوكـوز، ويـتم تحويـل الغليـسرول إلـى غلوكـوز الـذي يـدخل فـي عمليـة التـنفس مـن                           -مرافق األنزيم 

  خالل عملية التحلل السكري
  تحلل سكري             غليسرول      دهون
  حلقة كربس     أ-اسيتل مرافق األنزيم       أحماض دهنية    دهون

فهنـاك مركبـات أخـرى كالـدهون والبروتينـات يمكـن       . يتضح مما سبق أن سكر الغلوكوز ليس المادة الوحيدة المستخدمة في التنفس الخلوي          
  .استخدامها كمصدر للطاقة من قبل الكائنات الحية

ا لماذا يمارس الناس التمرينات الرياضية إلنقاص وزنهم؟ فـإذا كـان سـكر الغلوكـوز هـو المـادة الوحيـدة المـستخدمة                   فهل فكرت يوم     
  في التنفس، فلماذا يمارس الناس التمرينات الرياضية إلنقاص أوزانهم؟
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  )4(الملحق 
  واحدة من الخرائط المفاهيمية المستخدمة في الدراسة
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للمعلمني في  االعتقاد بفعالية الذات والتمكني من السلطة
   شمال األردن-محافظة إربد 

  
  **علي جبران و *عارف عطاري

  
  

 16/9/2007 تاريخ قبوله     5/11/2006 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة للكشف عن درجة اعتقاد المعلمـين فـي محافظـة اربـد             :ملخص
 155شارك في الدراسـة  .  لديهم وتمكنهم من السلطة شمال األردن لفعالية الذات    –

أمـا األداة فهـي اسـتبانة مـن نـوع ليكـرت مكونـة مـن         . معلما مـن أفـراد عينـة مقـصودة        
 فقــرة موزعــة علــى ثالثـــة محــاور لفعاليــة الــذات وخمـــسة محــاور للتمكــين مـــن         47

عاليـة  وقد أظهرت النتـائج تقـديرا مرتفعـا نـسبيا لدرجـة اعتقـاد المعلمـين لف                . السلطة
وقد جاء محـورا االعتقـاد بفعاليـة إحـداث النتـائج والفعاليـة الشخـصية        . الذات لديهم 

وبالنـسبة للتمكـين مـن الـسلطة فـان محـور            . في المرتبة األولـى والثانيـة علـى التـوالي         
وقـد  . المكانة سجل متوسطا مرتفعا مقارنة مع متوسـطات معتدلـة للمحـاور األخـرى             

ق ذات داللـة إحـصائية بـين المـشاركين علـى بعـض              أظهرت النتـائج كـذلك وجـود فـرو        
وانتهـــــت الدراســـــة بمالحظـــــات ختاميـــــة . المحـــــاور تبعـــــا لخصائـــــصهم الشخـــــصية

  ).فعالية الذات، التمكين من السلطة: الكلمات المفتاحية. (.وتوصيات

  

  
  
  

ألن هنــاك اتفاقــا عامــا علــى دور المعلمــين فــي تعلــم     :مقدمــة
وتفـسير أنـواع الـسلوك التعليمـي     التالميذ فقد عني الباحثون بوصـف     

وكان االعتقاد السائد حتى سبعينيات القرن الماضـي أن تعلـم           . الفعال
. التالميذ والتعليم الفعال هما ثمرة معرفة المدرس وقدراته ومهاراتـه         

ولكـــن اتجهـــت األنظـــار بعـــد ذلـــك إلـــى معتقـــدات المـــدرس وتحديـــدا   
، وقـد أطلـق علـى    اعتقاده بقدرته على إحـداث أثـر فـي تعلـم التالميـذ          

بينمــا لــم  "Self-Efficacy" االعتقــاد بفعاليــة الــذات"هــذا االعتقــاد 
يـــتمكن البـــاحثون مـــن العثـــور علـــى أي عالقـــة دائمـــة بـــين خـــصائص   
المعلمــين الشخــصية وتعلــم طالبهــم فقــد تكونــت لــديهم قناعــة بــأن         
ــم         ــى تعلـــ ــر علـــ ــر مباشـــ ــه أثـــ ــذات لـــ ــة الـــ ــين بفعاليـــ ــاد المعلمـــ اعتقـــ

 ,.Fritz, J., Heyl, J., Kreutzer, J. and MacPhee, D)"التالميذ
ــذات    . )1995 ــة الـ ــاد بفعاليـ ــى أن لالعتقـ ــة إلـ ــات الحقـ ــارت دراسـ وأشـ

عالقة ليس فقط بتعلم التالميذ ونتائجهم بـل وبـدافعيتهم واتجاهـاتهم       
نحـــو المدرســـة، وكـــذلك بإبـــداع المعلمـــين واســـتعدادهم للتجديـــد       

 .Nietfeld and Cao, 2003) (والتجريب
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Self-Efficacy and Empowerment of Teachers in Irbid 

District – North of Jordan 
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Abstract: The study aimed at investigating the perceived degree of 
self-efficacy and empowerment of teachers at Irbid district – north of 
Jordan. A 47-item Likert-type questionnaire was administered to 155 
participants of a convenient sample. The findings revealed a high 
degree of perceived self-efficacy in general. Outcome efficacy and 
personal efficacy got the highest degree. For empowerment of 
teachers, Status has got a high degree compared with a moderate 
degree for the other dimenssions. Statistically significant differences 
that could be attributed to demographic characteristics on some 
dimensions were also reported. Finally, the study presented 
conclusions and recommendations.(Keywords: Self Efficacy, 
Empowerment). 
 

 
يشير التراث التربوي إلى أن جذور االعتقاد بفعالية الذات 
تعود إلى الفكر السياسي في الخمسينيات، وإلى أن المقاييس األولى 
التي استخدمت لقياس االعتقاد بفعالية الذات لدى المعلمين كانت 
قد استخدمت في الميدان السياسي وحورت لتتالءم مع الميدان 

ولكن االعتقاد بفعالية . (Woolfolk and Hoy, 1990)التربوي 
الذات لدى المعلمين استقت بعد ذلك من ينابيع نظرية أخرى في 

 Banduraومن أهم تلك الينابيع نظرية باندورا . علم النفس بالذات
 المعروفة بـ نظرية اإلدراك االجتماعي (1997 ;1986 ;1977)

Social Cognitive Theory وكذلك نظرية روتر ،(Rotter, 
  . Locus of Control حول جهة التحكم (1966

حسب باندورا فاالعتقاد بفعالية الذات هي منظومة من 
المعتقدات الشخصية لدى الفرد حول مدى قدرته على أداء مهام 

وقد استخدم باندورا . معينة وتحقيق نتائج معينة نتيجة لذلك األداء
 Outcome expectations توقعات النتائج: مفهومين فرعيين هما

، وتوقعات )العواقب المترتبة على سلوك معين في وضع معين(
اعتقاد الفرد أن في قدرته  (Efficacy expectationsالفعالية 

وقد اعتبر باندورا توقعات ). تحقيق نتائج معينة في ذلك الوضع
الفعالية من أهم محددات الحافزية للفرد للقيام بسلوك ما وأداء 

د والوقت وإصراره على تخطي الظروف الصعبة مهمة ما، وبذله الجه
    .التي قد تواجهه في سبيل ذلك
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 External Locus ofأما روتر فقد حدد جهتي ضبط خارجية 
Controlوداخلية  Internal Locus of Control فالفرد الذي ،

جهة الضبط لديه خارجية ال يثق في قدرته على إحداث نتائج معينة 
ئق خارجية تحول دون نجاحه، وإلى تلك فهو غالبا ما يرى عوا

العوائق يعزو غالبا إخفاقاته؛ أما الفرد الذي جهة الضبط لديه 
داخلية فيثق بقدرته على تحقيق نتائج في سياق معين، وينهمك 

  . بالعمل وبذل الجهد ويتسلح بالعزيمة لتخطي تلك العوائق
منذ و. من هذا التراث تبلور مفهوم فعالية الذات لدى المعلم

السبعينيات اعتبر الباحثون فعالية الذات عامال مهما في تحسين 
ووصل األمر ببعضهم أن اعتبر . التعليم والنهوض باإلصالح التعليمي

ان أي برنامج إصالح تعليمي بدون النهوض بفعالية الذات لدى 
  .(Wheatley, 2002)  المدرس مصيره الفشل

بره بعض الباحثين سمة في تناولهم لالعتقاد بفعالية الذات اعت
. وكان ذلك هو شأن المعالجات المبكرة للمفهوم. شخصية ثابتة

ولكن الرأي السائد اآلن أنه ليس سمة شخصية بل حالة ذهنية تتأثر 
بوضع الفرد والظروف المحيطة به، وبناء على ذلك فالفرد ال يحس 
 بنفس القدر من فعالية الذات في جميع الظروف وفي جميع الميادين

(Tschannen-Moran and Gareis, 2004) . وقد قاد هذا التحول
الباحثين إلى تقصي العوامل والمتغيرات التي ترتبط باالعتقاد بفعالية 
الذات، وطرحت تساؤالت حول متى وأين تتكون هذه الفعالية، وما 
الفرق بين من يظهرون قدرا أعلى أو أقل من االعتقاد بالفعالية 
(Benz, C., Alderman, L. and Flowers, M., 1992; Ross, 

1994) .  
من ناحية أخرى هناك من تعامل مع االعتقاد بفعالية الذات 

وقد أجريت الدراسات المبكرة التي . كبنية مفاهيمية ذات بعد واحد
ولكن الرأي السائد .  على هذا األساسRANDقامت بها مؤسسة 

ون من  أنها تتكGibson and Dembo (1984)منذ دراسات 
 Personal Teachingاالعتقاد بالفعالية التعليمية الشخصية : بعدين

Efficacy وتعني اعتقاد المعلم بقدرته التعليمية الشخصية على 
إحداث فرق في تعلم التالميذ، واالعتقاد بالفعالية التعليمية العامة 

General Teaching Efficacy وتشير إلى اعتقاد المعلم بقدرة ،
 بشكل عام على إحداث فرق في تعلم التالميذ بغض النظر المعلمين

وحسب وولفولك وهوي . عن الظروف األسرية والبيئية للتالميذ
Woolfolk and Hoy (1990) فاالقتصار على بعد واحد من شأنه 

وفوق ذلك فهذا . تضييع الكثير من المعلومات واالرتباطات المهمة
ن اللذين بلورهما باندورا التصنيف إلى بعدين مبني على المفهومي

) الذي يناظر االعتقاد بالفعالية الشخصية(وهما توقعات الفعالية 
على صعيد ). الذي يناظر االعتقاد بالفعالية العامة(وتوقعات النتائج 

آخر فإن معظم الدراسات بينت أن البعدين مستقالن نسبيا مما يبرر 
ردز وزمالؤها ورأت ادوا. (Welch, 1995)دراستهما كل على حدة 

Edwards, L., Green, K. and Lyons, C., (2002) إضافة بعد 
ثالث لبعدي االعتقاد بالفعالية الشخصية والفعالية العامة وأطلقا على 

 Outcomeهذا البعد اسم االعتقاد بفاعلية إحداث النتائج 
Efficacy .وقد تبنت الدراسة الحالية هذا التوجه.  

اسة االرتباط بين االعتقاد بفعالية واهتم باحثون آخرون بدر
 Ideology ofالذات وبعض البنى المفاهيمية مثل عقيدة الضبط 

Controlوجهة الضبط  Locus of Control  والعافية المدرسية
School Healthوالمناخ التنظيمي والنمط القيادي للمدير  

(Woolfolk and Hoy, 1990) . ومن أهم البنى المفاهيمية التي
 الباحثون بينها وبين االعتقاد بفعالية الذات التمكين ربط

Empowerment الذي بدأ يظهر في األدبيات في أواخر ثمانينيات ،
فالمعلمون الذين يشعرون . القرن الماضي مع موجة اإلدارة الذاتية

بالتمكين هم الذين لديهم مستوى عال من االعتقاد بفعالية الذات 
دة التالميذ على التعلم وتطوير البرامج األمر الذي يمكنهم من مساع

الفعالة، والمشاركة في صنع القرار خاصة الذي يتعلق بعملهم، 
 Bredesonوحسب . والتأثير في الحياة المدرسية بشكل عام

يمكن أن يكون التمكين وسيلة لزيادة فاعلية الذات التي  "(1989)
أصبح نتيجة لذلك ". بدورها تؤدي إلى تحسين تعلم التالميذ

االعتقاد بفعالية الذات بعدا من أبعاد التمكين في أكثر من دراسة 
إما بصفته بنية مفاهيمية مستقلة ذات صلة بالتمكين أو مكونا من (

 درس (Edwards et al, 2002)في دراسة إدواردز ). مكوناته
في دراسات . المفهومان على أنهما مستقالن ولكن بينهما عالقة

 Short and) كبعد من أبعاد التمكين أخرى درست الفعالية
Rinehart, 1992) . وفي هذه الدراسة الحالية يتم تبني النهج األول

الذي يعتبر التمكين وفعالية الذات بنيتين مستقلتين بينهما عالقة 
   .ارتباطية

وقد استندت الدعوة إلى التمكين إلى مجموعة افتراضات 
 للناس، وهذا يجعل نظرية وعملية فاألصل في السلطة أن تكون

. األداء أفضل ألن األطراف التي تشعر بالتمكين تحقق نجاحا أكبر
ومن االفتراضات التي يستند إليها التمكين أن اإلنسان بطبعه لديه 
القدرة والرغبة في أداء عمل جيد، ولديه حاجة داخلية لتقرير 

وعلى صعيد المدرسة يستند . المصير وللتكيف مع مطالب البيئة
ة التمكين إلى افتراض أن الذين يعملون عن قرب مع التالميذ دعا

يعرفون عملهم بشكل أفضل ويتخذون القرارات بشأن أداء العمل 
من ناحية ثانية فالتعليم كعملية معقدة يحتاج تفكيرا . بشكل أفضل

وجهدا عقليا رفيع المستوى ال تكفي معه اإلجراءات والقواعد 
ين مؤهلين ملتزمين لديهم قدرة في التنظيمية بل يحتاج إلى مدرس

  .الحكم على األشياء والتحليل الناقد لظروف العمل وتحسينها
وكشفت الدراسات التي عنيت بمحددات التمكين ارتباطا داال 
بين التمكين وبعض الخصائص الشخصية والمهنية والقيادية للمعلم 

اكتسابه مثل عمر المعلم وخبرته وروحه المعنوية واتصافه باإلقدام و
  .بعض المهارات

هذا قد حدد الباحثون أبعادا مختلفة للتمكين فبعضهم رأى أن 
التمكين يتكون من ثالثة أبعاد هي المكانة، الدراية العالية، المشاركة 

  ورأى مويي وزمالؤه.(Edwards et al, 2002)في صنع القرار 
(Moye, M., Henkin, A. and Egley, R., 2005)  أن التمكين

اإلحساس بوجود معنى للعمل، : كون من أربعة أبعاد هييت
وحدد شورت  .واإلحساس باالستقاللية، والتأثير، والكفاءة
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 التمكين إلى ستة أبعاد (Short and Rinehart, 1992) وراينهارت
  :فرعية هي

 درجة إدراك المعلمين :Decision Making اتخاذ القرار
م، باعتبار أن بالمشاركة في القرارات التي تمس عمله

المشاركة تزيد من وعي المعلمين ومن احتمال التوصل إلى 
  . خيارات أفضل ونوعية تعلم أفضل

درجة إدراك المعلمين أن المدرسة التي يعملون بها : النمو المهني
توفر لهم فرص النمو والتطور والتعلم المستمر وتوسع 

  .مهاراتهم من خالل الحياة العملية
راك المعلمين أنهم يحظون باحترام مهني وإعجاب درجة إد: المكانة

ممن يعملون معهم وأن زمالءهم يدعمونهم ويحترمون 
  .معرفتهم ودرايتهم

درجة إدراك المعلمين أن لديهم القدرة : االعتقاد بفاعلية الذات
لمساعدة المتعلمين على التعلم، وأن لديهم الكفاءة لتطوير 

ث تغييرات في تعلم برامج فعالة للطالب وبإمكانهم إحدا
  .الطالب
ي درجة إدراك المعلمين أن لهم صوتا مسموعا ف: االستقاللية

  .جوانب معينة من حياتهم العملية
درجة إدراك المعلمين أن لهم تأثيرا وأثرا على الحياة في : التأثير

  .المدرسة
وقد تبنت الدراسة الحالية تقسيم شورت وراينهارت مع حذف 

ية الذات على اعتبار أنه في هذه الدراسة الحالية محور االعتقاد بفعال
  . يشكل بنية قائمة بذاتها وليس بعدا من أبعاد التمكين

على صعيد آخر فإن مراجعة الدراسات السابقة يشير إلى 
توجه المنحى األول هو منحى ذو . منحنيين في دراسة التمكين

جاده في  ينظر إلى التمكين على أنه شيء تعنى اإلدارة بإيتنظيمي
أما المنحى الثاني فذو توجه نفسي ينظر إلى التمكين . المنظمة

يكونها العاملون عن منظمتهم وليس ) صورة ذهنية (كحالة نفسية
ويترتب على . كشيء محسوس تقدمه أو تعمله المنظمة للعاملين

ذلك أن يتأثر إدراك العاملين له بخصائصهم الشخصية، وهذا بدوره 
أن العاملين يدركون درجات متفاوتة  ر وهويؤدي إلى افتراض آخ

وقد أشار . (Moye et al, 2005)من التمكين وليس درجة واحدة
 إلى أن (Dee, J., Henkin, A. and Lee, D., 2003)ديي وزمالؤه 

البحوث ذات التوجه التنظيمي في دراسة التمكين هي أكثر بكثير من 
ذات توجه نفسي الدراسة الحالية . البحوث ذات التوجه النفسي

تتناول التمكين باعتباره حالة ذهنية نفسية تتجلى في بعض األبعاد 
وانسجاما مع ذلك ويمكن قياسها من خالل بعض المؤشرات، 

تتقصى الدراسة تقدير المعلمين درجة تمكينهم من السلطة وليس 
كما تتقصى ما إذا كان تقدير . مجرد تمكينهم أو عدم تمكينهم

  . خصائصهم الشخصيةالمعلمين يتأثر ب
في السنوات الماضية الحظ بعض الباحثين أن دراسات 
االعتقاد بفعالية الذات تتم في الوسط الثقافي الغربي وتحديدا 
األنجلو ساكسوني، وظهرت تساؤالت عما إذا كانت نتائج الدراسات 

باستثناء "التي أجريت في الوسط الغربي تتكرر في بلدان أخرى 
ا توجد معلومات عن دراسات أجريت خارج بعض التقارير قلم

من هنا ظهرت الحاجة إلى إجراء . (Early, 1984)" البلدان الغربية
 Nordin (2001)نوردين  وقد قام. دراسات خارج الوسط الغربي

 بدراسات في ماليزيا Tai Mei Kin (2001)وكذلك تاي مي كن 
ة على بدراس Schwarzer (1998)من هذا المنطلق، وقام شوارزر 

 جنسية غربية 12االعتقاد بالفعالية العامة للذات لدى عينات من 
وقد استخدم . وغير غربية من بينها الجنسية العربية السورية

نوردين و شوارزر عدة اختبارات، وتوصال إلى أن االعتقاد بفعالية 
الذات بنية مفاهيمية عالمية توجد في كل الثقافات ويمكن دراستها 

  . م إلى لغات مختلفةبمقاييس تترج
كذلك األمر بالنسبة للتمكين فبالرغم من ظهور هذا المفهوم 
في أدبيات اإلدارة التربوية منذ ما يقارب عقدين من الزمن إال أنه لم 
يحظ باالهتمام المناسب في أدبيات اإلدارة التربوية العربية حيث لم 

 ميدان  سوى على دراسة بحثية واحدة ولكن في غيرانيعثر الباحث
التعليم، وهي عن درجة تقدير العاملين في الفنادق األردنية 

، وعلى دراستين ذات طابع (Milhim, 2004)لشعورهم بالتمكين 
أما في الميدان التربوي ). 2004؛ العتيبي، 2003أفندي، (نظري 

  .فلم يعثرا على أية دراسة ميدانية أو نظرية
تند إلى نظرية أصبح االعتقاد بفعالية الذات المسوبذلك 

اإلدراك االجتماعي بنية مفاهيمية راسخة ذات قوة تفسيرية وإجرائية 
ال يفسر األداء اإلنساني وحسب بل يمكنه تغيير ذلك األداء "أي أنه 

وفي الميدان التعليمي أصبح العمل . (Bandura, 1995)" أيضا
 لم على تعزيز االعتقاد بفعالية الذات لدى المعلمين ال يقل أهمية إن

يكن أهم من مجرد بناء القاعدة المعرفية للمعلم وصقل مهاراته 
ليس مهما مجرد قدرات الشخص بل معتقداته بشأن "وقدراته 

مفهوم ذو طابع أما التمكين فهو . (Bandura, 1997)" قدراته
إنساني يعلي من شأن اإلنسان ويثق بقدرته على األداء الذاتي دون 

لك فمن شأن الوعي بهذا المفهوم ولذ. حاجة إلى رقابة خارجية
وأبعاده والعمل على تبنيه أن ينعكس إيجابا على األداء الفردي 

وفي ميدان التربية تجد آثاره اإليجابية طريقها إلى . والمؤسسي
  .من هذا المنظور يتوقع أن يكون للدراسة فوائد عملية. التالميذ

 على ضوء ما سبق فان هذه الدراسة تتميز عن سابقاتها
تتبنى منحى لم يحظ بكثير من االهتمام من قبل الباحثين وهو كونها 

المنحى النفسي في دراسة التمكين باعتباره حالة نفسية ذهنية يشعر 
باإلضافة إلى أن . بها العاملون وليس واقعا تنظيميا تحدثه اإلدارة

هذه الدراسة تطبق على معلمين ملتحقين بالخدمة فعال بينما معظم 
 السابقة في مجال االعتقاد بفعالية الذات أجريت على الدراسات

مدرسين ملتحقين ببرامج ما قبل الخدمة وقلما أجريت على 
  .مدرسين مؤهلين وذوي خبرة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
أصبح االعتقاد بفعالية الذات خطا بحثيا واعدا سواء على 

رتباط وقد عني الباحثون بدراسة اال. مستوى المحددات أو النتائج
بين االعتقاد بفعالية الذات وعدد من البنى المفاهيمية األخرى ومن 
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الصلة "بينها التمكين الذي ظهر في أواخر ثمانينيات القرن الماضي 
عضوية بين التمكين واالعتقاد بفعالية الذات فكالهما يؤثر في اآلخر 
ويتأثر به بل يمكن اعتبار كل منهما مكونا رئيسا من مكونات 

وعلى الرغم من مرور أكثر من . (Edwards et al, 2002)" راآلخ
ثالثة عقود على ظهور االعتقاد بفعالية الذات وعقدين على مفهوم 
التمكين إال أن الدراسات حولهما قليلة جدا خارج الوسط الثقافي 

باإلضافة إلى أن هذه الدراسة . الغربي بما في ذلك العالم العربي
معلمين ملتحقين بالخدمة فعال ممثلين تتميز بكونها تجرى على 

بالمعلمين الملتحقين ببرنامج الدبلوم والدراسات العليا في جامعة 
في هذا اإلطار يقوم الباحثان بهذه الدراسة لإلجابة على . اليرموك

  :األسئلة التالية
ما مستوى االعتقاد بفعالية الذات لدى المعلمين الملتحقين  -1

   العليا في جامعة اليرموك؟ببرنامج الدبلوم والدراسات
 ما مستوى االعتقاد بالتمكين لدى المعلمين المعنيين؟ -2
هل هناك عالقة ارتباطية بين االعتقاد بفعالية الذات والتمكين  -3

 لدى المشاركين؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المشاركين  -4

تبعا لخصائصهم الشخصية كالجنس والعمر والمستوى العلمي 
 والخبرة ونوع الدراسة؟

  محددات الدراسة
  .كون العينة مقصودة .1
احتمال تأثر النتائج بحجم العينة من الفئات المختلفة من  .2

 .المشاركين
اقتصار الدراسة على استبانة خاصة لقياس االعتقاد بفعالية  .3

 .الذات والتمكين من السلطة لدى المعلمين بتصرف الباحثين
 المعلمين الملتحقين ببرنامج اقتصرت الدراسة على عينة من .4

الدبلوم والدراسات العليا في جامعة اليرموك في العام 
 .م2006-م2005 الدراسي األكاديمي

  التعريفات اإلجرائية
تقدير المعلمين في مدارس " هو :Empowerment التمكين

محافظة إربد شمال األردن درجة تمكنهم من السلطة على 
 ".ة هذه الدراسةاألبعاد التي تتكون منها أدا

 درجة إدراك :Teachers’ Self-Efficacyاالعتقاد بفعالية الذات 
المعلمين في محافظة إربد أن بإمكانهم إحداث فرق في تعلم 

  .الطالب على البنود التي تتكون منها أداة هذه الدراسة
 قدرة المعلمين مدارس في محافظة اربد :Authority السلطة

  .لموقف المناسبعلى التصرف الصحيح في ا
  الدراسةأهمية 

 فقد أصبح العمل تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها
على تعزيز االعتقاد بفعالية الذات لدى المعلمين ال يقل أهمية إن لم 
يكن أهم من مجرد بناء القاعدة المعرفية للمعلم وصقل مهاراته 

ي من شأن مفهوم ذو طابع إنساني يعلأما التمكين فهو . وقدراته
اإلنسان ويثق بقدرته على األداء الذاتي وتجد آثاره اإليجابية 

من هذا المنظور يتوقع أن يكون للدراسة . طريقها إلى التالميذ
  .فوائد عملية

من ناحية أخرى فبالرغم من االهتمام المتواصل من قبل 
الباحثين في العالم بدراسة هذين المفهومين إال أنهما غائبان عن 

لذلك يتوقع أن . ات الباحثين العرب في ميدان التعليم بالذاتاهتمام
يكون لهذه الدراسة أهمية نظرية بتقديم بيانات ميدانية من بيئة 

  . جديدة
على صعيد آخر تتبنى الدراسة منحى لم يحظ بكثير من 
االهتمام من قبل الباحثين وهو المنحى النفسي في دراسة التمكين 

 نفسية ذهنية يشعر بها العاملون وليس أي بتناوله على أنه حالة
وبذلك تسد الدراسة فجوة في البحث . واقعا تنظيميا تحدثه اإلدارة

  .المتعلق بالتمكين ويكون لها إسهام نظري من هذه الزاوية
كذلك تجرى الدراسة على معلمين ملتحقين بالخدمة فعال 

ذات بينما معظم الدراسات السابقة في مجال االعتقاد بفعالية ال
أجريت على مدرسين ملتحقين ببرامج ما قبل الخدمة وقلما أجريت 

نفتقر إلى معلومات عن "على مدرسين مؤهلين وذوي خبرة 
ومن هذا الجانب يكون للدراسة ". مدرسين مؤهلين ممارسين 

  .إسهام نظري أيضا
  الدراسةعينة 

 155المشاركون في هذه الدراسة هم أفراد عينة قصدية من 
الملتحقين ببرامج الدبلوم والدراسات العليا في جامعة معلما من 

 طالب وعدد طلبة 305ويذكر أن عدد طلبة الدبلوم هو . اليرموك
- 2005 طالبا في السنة األكاديمية 1020الدراسات العليا هو 

. م بحسب مصادر دائرة القبول والتسجيل في جامعة اليرموك2006
. سة على مختلف المتغيرات توزع أفراد عينة الدرا1ويبين الجدول 

 و 49(ويتبين من الجدول أن أعداد الذكور واإلناث متقاربة جدا 
أما من حيث العمر فحوالي نصف العينة . على التوالي%) 51

دون الثالثين،  %32.9وهناك .  سنة40 و31هم بين %) 48.8(
ومن حيث المؤهل فاألغلبية هي من حملة . فوق األربعين% 18.7و

ويذكر هنا أن حملة شهادة %). 65.2(امعية األولى الدرجة الج
هم ممن التحقوا ببرنامج الدراسات العليا %) 22,6(الدبلوم 

أما من . وليسوا من الملتحقين ببرنامج الدبلوم أثناء إجراء الدراسة
حيث عدد سنوات الخبرة فإن نصف أفراد العينة تقريبا لديهم أقل 

خر لديه أكثر من عشر  سنوات خبرة بينما النصف اآل10من 
وأخيرا فيتوزع أفراد العينة بشكل متقارب على مدارس . سنوات

  . التعليم األساسي والثانوي
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  البيانات الشخصية ألفراد العينة: )1(جدول رقم 
النسبة المئويةالعدد البيان  المتغير

  الجنس 49.0 76 ذكر
 51.0 79 أنثى

 32.9 51  سنة30 -20
 48.4 75  سنة40 -31
 17.4 27  سنة50 -41

  العمر

 1.3 2  سنة فما فوق51
 22.6 35 دبلوم

 65.2 101 بكالوريوس
 9.7 15 ماجستير

 المستوى العلمي

 2.6 4 دكتوراة
 30.3 47  سنوات5 -1
 23.2 36  سنوات10 -6

 29.7 46  سنة15 -11
  الخبرة

 16.8 26  سنة فما فوق16
 45.8 71 ثانوي  نوع المدرسة 54.2 84 اسيأس

  أداة الدراسة
عادة ما تقاس الفعالية باالستبيانات من نوع ليكرت، ونادرا ما 

وعادة ما . تستخدم المقابالت أو بطاقات مالحظة السلوك الفعلي
تنتهي نتائج البحوث إلى تقسيم المعلمين إلى ذوي مستوى عال 

وقد . (Wheatley, 2002)ومعتدل ومتدن من االعتقاد بالفعالية 
سارت هذه الدراسة الحالية على هذا النهج فاستخدمت استبانة من 

منها االعتقاد  22-1 بندا، تقيس البنود 47نوع ليكرت مكونة من 
  .  التمكين47-23بفعالية الذات بينما تقيس البنود 

  :وتوزعت بنود االعتقاد بفعالية الذات على المحاور التالية
، 1 التعليمية الشخصية، وتمثلها البنود االعتقاد بالفعالية -1

3،5 ،6 ،7 ،16 ،17 ،18 ،20  
، 9، 8: االعتقاد بالفعالية التعليمية العامة، وتمثلها البنود -2

10 ،11 ،12 ،13 
، 14، 4، 2: االعتقاد بفاعلية إحداث النتائج، وتمثلها البنود -3

15 ،19 ،21 ،22  
ة على النحو أما بنود التمكين فقد توزعت على المحاور التالي

  :التالي
  51، 47، 46، 25، 24، 23: اتخاذ القرار، وتمثله البنود -1
، 40، 39، 33، 31، 30، 29: النمو المهني، وتمثله البنود -2

42 ،49 
 48، 41، 36، 35، 34، 28: المكانة، وتمثله البنود -3
 45، 44، 38، 37، 32: االستقاللية، وتمثله البنود -4
  52، 50، 43، 27، 26: التأثير، وتمثله البنود -5

 Edwards etأداة االعتقاد بفعالية الذات هي أصال من إعداد 
al (2002) . ومعظم بنود هذه االستبانة واردة في دراسات أخرى

(Nordin, 2001; Tai Mei Kin, 2001; Woolfolk and Hoy, 
 Gibson وجميعها تعود لألداة األصل التي طورها مبكرا .(1990

and Dembo (1984) .أشارت الدراسات التي استخدمت هذه وقد 
االستبانة أن معامل االتساق الداخلي لالستبانة ومعامل االتساق 

أما أداة التمكين فهي . لألبعاد هما وفق المعايير العلمية الصحيحة
أورد معدو وقد . Short and Rinehart (1992)أصال من إعداد 

نة ككل ومعامل  لالستبا0.94االستبانة معامل اتساق داخلي قدره 
وقد استخدمت األداة . 0.89 و 0.81اتساق لألبعاد يتراوح بين 

بعد ذلك في عدد من الدراسات في أماكن وأوقات مختلفة، وكان 
هنلك إجماع بين الباحثين الذين استخدموها على صالحيتها 

 ,Klecker, 1998; Scribner, J., Rruell, A., Hager)لإلستخدام 
D., and Srichai, S., 2001; Bogler and Somesh; 2004) .

وقد قام الباحثان . وهذا يعزز مبرر استخدامها في هذه الدراسة
بتعريبها باستخدام الترجمة والترجمة المعاكسة، ثم عرضاها على 
مختصين باللغة العربية للتأكد من سالمة الترجمة، كما قاما 

اتها وقياس بتوزيعها على عينة استطالعية للتأكد من وضوح عبار
 لألداة 0.81وقد أسفرت عن كرونباخ ألفا . معامل اتساقها الداخلي

   . للمحاور0.82-0.77ككل وبين 
  :النتائج

لمعالجة البيانات التي وفرتها هذه الدراسة استخدمت 
المتوسطات وقيمة ت وتحليل التباين األحادي ومعامل ارتباط 

 3.5فان متوسط ولتحديد معيار للحكم على المتوسطات . بيرسون
،  سيكون معتدال3.5 الى 2.5ومتوسط ، فأكثر سيكون مرتفعا

  . سيكون ضعيفا2.5 ومتوسط أقل من
ما مستوى االعتقاد بفعالية الذات لدى المعلمين : السؤال األول

الملتحقين ببرنامج الدبلوم والدراسات العليا في جامعة 
  اليرموك؟

االعتقاد العام  أن 2تظهر البيانات التي يعرضها الجدول 
ولكن وفق المحاور فإن ). 3.51(بفعالية الذات مرتفع نسبيا 

االعتقاد بفاعلية إحداث النتائج والفعالية الشخصية حظيا 
بينما سجل ) 3.79 و 3.8(بمتوسطات مرتفعة نسبيا ومتقاربة 

  ).2.95(االعتقاد بالفعالية التعليمية العامة متوسطا معتدال 
  المشاركين درجة اعتقادهم بفاعلية الذاتتقدير : )2(جدول رقم 

  المتوسط  المحور  الرقم
  3.79  الفعالية التعليمية الشخصية  1
 2.95  الفعالية التعليمية العامة  2
 3.8  فاعلية إحداث النتائج  3

  3.51  االعتقاد العام بفعالية الذات  
ما مستوى االعتقاد بالتمكين لدى المعلمين : السؤال الثاني
  ؟المعنيين

 أن المشاركين أوردوا 3تبين البيانات التي يعرضها الجدول 
وقد كان ). 3,28(تقديرا معتدال نسبيا لدرجة تمكنهم من السلطة 

محور المكانة هو المحور الوحيد الذي سجل متوسطا مرتفعا 
وحظي . بينما سجلت المحاور األخرى متوسطات معتدلة) 3.89(

  ).2.9(محور اتخاذ القرار بأقل المتوسطات 
  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 240

  تقدير المشاركين درجة تمكنهم من السلطة: )3(جدول رقم 
  المتوسط  المحور  
 2.9  اتخاذ القرار  1
 3.19  النمو المهني  2
 3.89  المكانة  3
 3.18  االستقاللية  4
 3.26  التأثير  5

  3.28  التمكين ككل  

هل هناك عالقة ارتباطية بين االعتقاد بفعالية الذات : السؤال الثالث
  لتمكين لدى المشاركين؟وا

 أن هناك ارتباطا بين مختلف المحاور 4يتبين من الجدول 
باستثناء محور االعتقاد بالفعالية التعليمية العامة الذي لم يرتبط 

  .بأي من محاور االعتقاد بفعالية الذات أو التمكين
  

  
 ت والتمكينمعامل ارتباط بيرسون للعالقة بين االعتقاد بفعالية الذا: )4(جدول رقم 

  اتخاذ القرار  النمو المهني  المكانة  االستقاللية  التأثير  المحور
إفعالية إحداث 

  النتائج
  الفعالية العامة

الفعالية 
  الشخصية

                  التأثير
                0.711  االستقاللية
              0.597  0.628  المكانة

            0.677  0.629  0.609  النمو المهني
          0.675  0.45  0.523  0.556  اتخاذ القرار

        0.351  0.347  0.497  0.398  0.47  فعالية إحداث النتائج
      0.035  0.064  0.031  0.051  0.122  0.043  الفعالية العامة

    0.082  0.745  0.29  0.335  0.453  0.347  0.472  الفعالية الشخصية
  

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : السؤال الرابع
كين تبعا لخصائصهم الشخصية كالجنس والعمر المشار

  والمستوى العلمي والخبرة ونوع الدراسة؟
  
  

  تأثير متغير الجنس
 أنه لم يكن لمتغير الجنس تأثير على 5يبين الجدول رقم 

استجابات المشاركين باستثناء محور واحد وهو االعتقاد بالفعالية 
 .ح الذكورالتعليمية العامة حيث كانت هناك فروق دالة لصال

  المتوسطات وقيمة ت لداللة الفروق بين المشاركين تبعا للجنس: )5(جدول رقم
  الداللة  درجة الحرية  قيمة ت  المتوسط  الجنس  المحور

  الفعالية الشخصية 3.786  ذكور
 3.797  إناث

-.127 153 .899 

 2.839  إناث  الفعالية التعليمية العامة 3.072  ذكور
2.350 153 .020 

 3.84  إناث  فعالية إحداث النتائج 3.83  ذكور
-.180 153 .857 

 2.77  إناث  اتخاذ القرار 3.03  ذكور
1.761 153 .080 

 3.12  إناث  النمو المهني 3.27  ذكور
1.069 153 .287 

 3.83  إناث  المكانة 3.95  ذكور
1.071 153 .286 

  االستقاللية 3.19 ذكور
 3.17  إناث

.122 153 .903 

  التأثير 3.27 ذكور
 3.24  إناث

.242 153 .809 
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 تأثير متغير العمر
 أنه كان لمتغير العمر تأثير على استجابات 6يبين الجدول 

المشاركين على عدد من محاور التمكين وهي اتخاذ القرار 

وباستخدام شافيه يتبين أن الفروق كانت في . واالستقاللية والتأثير
  .40-31صالح المشاركين من الفئة العمرية 

  تحليل التباين في إجابات المشاركين تبعا لمتغير العمر: )6(جدول رقم 
  الداللة  ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المحور

  الفعالية الشخصية 17.217 3 51.650  بين المجموعات
 23.111 151 3489.769 داخل المجموعات

.745 .527 

 14.046 151 2120.927 داخل المجموعات  الفعالية العامة 15.381 3 46.144  بين المجموعات
1.095 .353 

 14.027 151 2118.033 داخل المجموعات  الفعالية بالنتائج 7.129 3 21.386  بين المجموعات
.508 .677 

  اتخاذ القرار 67.854 3 203.563  بين المجموعات
 21.266 151 3211.173 داخل المجموعات

3.191 .025 

 18.459 151 2787.289 داخل المجموعات  النمو المهني 45.562 3 136.685  بين المجموعات
2.468 .064 

 13.492 151 2037.229 داخل المجموعات  المكانة 25.775 3 77.326  بين المجموعات
1.910 .130 

 62.496 3 187.487  جموعاتبين الم
  االستقاللية

 18.811 151 2840.423 داخل المجموعات
3.322 .021 

 15.030 151 2269.539 داخل المجموعات  التأثير 41.736 3 125.209  بين المجموعات
2.777 .043 

  
  تأثير المؤهل األكاديمي

بين المستجيبين أن المؤهل األكاديمي لم يحدث فروقا ذات داللة إحصائية 7يبين الجدول 
  

  تحليل التباين في إجابات المشاركين تبعا لمتغير المؤهل األكاديمي: )7(جدول رقم 
  الداللة  ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المحور

  الفعالية الشخصية 13.723 4 54.890  بين المجموعات
 23.244 150 3486.529  داخل المجموعات

.590 .670 

 14.237 150 2135.476  داخل المجموعات  الفعالية العامة 7.899 4 31.595  بين المجموعات
.555 .696 

 14.211 150 2131.615  داخل المجموعات  الفعالية بالنتائج 1.951 4 7.805  بين المجموعات
.137 .968 

  اتخاذ القرار 36.494 4 145.974  بين المجموعات
 21.792 150 3268.761  داخل المجموعات

1.675 .159 

 19.062 150 2859.310  داخل المجموعات  النمو المهني 16.166 4 64.664  بين المجموعات
.848 .497 

 13.982 150 2097.310  داخل المجموعات  المكانة 4.311 4 17.245  بين المجموعات
.308 .872 

 34.441 4 137.765  بين المجموعات
  االستقاللية

 19.268 150 2890.145  داخل المجموعات
1.788 .134 

 15.686 150 2352.879  داخل المجموعات  التأثير 10.467 4 41.869  بين المجموعات
.667 .616 
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  تأثير متغير سنوات الخبرة
 أن متغير سنوات الخبرة أدى إلى وجود 8يبين الجدول رقم 

تجيبين على بعض محاور فروق ذات داللة إحصائية بين المس

وبين معامل شافيه . التمكين وهي اتخاذ القرار واالستقاللية والتأثير
 سنة من 15-11أن الفرق كان لصالح المشاركين الذين كان لديهم 

  .الخبرة
  تحليل التباين في إجابات المشاركين تبعا لمتغير سنوات الخبرة: )8(جدول رقم 

  الداللة  ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  بعاتمجموع المر  مصدر التباين  المحور
  الفعالية الشخصية 6.130 3 18.389  بين المجموعات
 23.331 151 3523.030 داخل المجموعات

.263 .852 

 13.827 151 2087.858 داخل المجموعات  الفعالية العامة 26.404 3 79.213  بين المجموعات
1.910 .130 

 14.147 151 2136.249 داخل المجموعات  الفعالية بالنتائج 1.057 3 3.171  ن المجموعاتبي
.075 .974 

  اتخاذ القرار 60.697 3 182.092  بين المجموعات
 21.408 151 3232.643 داخل المجموعات

2.835 .040 

 18.947 151 2861.045 داخل المجموعات  النمو المهني 20.977 3 62.930  بين المجموعات
1.107 .348 

 13.746 151 2075.650 داخل المجموعات  المكانة 12.968 3 38.905  بين المجموعات
.943 .421 

 51.254 3 153.762  بين المجموعات
  االستقاللية

 19.034 151 2874.148 داخل المجموعات
2.693 .048 

 14.931 151 2254.564 تداخل المجموعا  التأثير 46.728 3 140.185  بين المجموعات
3.130 .028 

  
  تأثير نوع المدرسة

 أنه لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المشاركين من مدارس التعليم األساسي والثانوي9يبين الجدول رقم 
  
  المتوسطات وقيمة ت لداللة الفروق بين المشاركين تبعا لنوع لمدرسة: )9( جدول رقم

  الداللة  درجة الحرية  قيمة ت  المتوسط  الجنس  المحور
  الفعالية الشخصية 34.1429  أساسي
 34.0286  ثانوي

.147 152 .883 

 17.7000  ثانوي  الفعالية العامة 17.7738  أساسي
.121 152 .904 

 26.5857  ثانوي  الفعالية بالنتائج 27.0595  أساسي
.785 152 .434 

 14.4571  ثانوي  اتخاذ القرار 14.4524  أساسي
-.006 152 .995 

 15.7143  ثانوي  النمو المهني 16.1310  أساسي
.593 152 .554 

 19.3857  ثانوي  المكانة 19.4762  أساسي
.151 152 .880 

 15.5000  ثانوي  االستقاللية 16.1548  أساسي
.922 152 .358 

 16.0714  ثانوي  التأثير 16.4048  أساسي
.526 152 .600 
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  مناقشة النتائج
أجريت هذه الدراسة بهدف معرفة درجة اعتقاد المعلمين 
الملتحقين ببرنامج الدبلوم والدراسات العليا في جامعة اليرموك في 
محافظة إربد بشمال األردن بفعالية الذات والتمكين وتقصي االرتباط 
بين االعتقاد بفعالية الذات والتمكين لديهم وتقرير ما إذا كانت 
اإلجابات تتأثر بخصائص المشاركين الشخصية والمتغيرات 

  :وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية. التنظيمية
أورد المشاركون مستوى عاليا نسبيا من االعتقاد بفعالية   -1

من ناحية أخرى كان تقدير المشاركين ). 3.51(الذات 
لية إحداث لالعتقاد بالفعالية التعليمية الشخصية واالعتقاد بفعا

، 3.79(النتائج أعلى من تقديرهم للفعالية التعليمية العامة 
توفر هذه النتيجة دعما لالتجاه ).  على التوالي2.95 و 3.8

السائد الذي يرى تمايزا بين االعتقاد بالفعالية التعليمية 
 ;Nordin, 2001) والفعالية التعليمية العامة(PTE)الشخصية 

Woolfolk and Hoy, 1990; Ross, 1994) . وحسب
فمن يعتقد أن سلوكا معينا قد يؤدي إلى نتائج "باندورا 

معينة ال يعني بالضرورة أن يثق بقدرته على القيام بذلك 
وتبدو . (Bandura, 1977)" السلوك المؤدي إلى تلك النتائج

، في هذه الدراسة مقولة باندورا معكوسة بعض الشيء
 تقف في طريق المعلمين فالمشاركون على وعي بالقيود التي

ومع ذلك لديهم اعتقاد عال نسبيا بقدرتهم على ، بشكل عام
وهذه النتيجة تتفق . وإحداث فرق في تعلم التالميذ تجاوزها

 فقد كان االعتقاد Tai Mei Kin (2001)مع ما توصلت إليه 
بالفعالية التعليمية الشخصية أعلى من االعتقاد بالفعالية 

  . دى المشاركين في دراستهاالتعليمية العامة ل
أما بالنسبة للتمكين فقد أورد المشاركون مستوى معتدال من  . 2

وجاء محور المكانة متقدما على ). 3.28(التمكين بشكل عام 
) 3.19(تليه محاور النمو المهني ) 3.89(بقية المحاور 

بينما جاء محور اتخاذ ) 3.26(والتأثير ) 3.18(واالستقاللية 
هذه النتائج متقاربة مع ما ). 2.9( آخر القائمة القرار في

لقد قدر المشاركون . توصلت إليه كثير من الدراسات السابقة
 درجة تمكنهم من السلطة Klecker (1998)في دراسة كليكر 

 وفي جميع الدراسات التي تم .بأنه فوق المتوسط بقليل
ينما االطالع عليها كان اتخاذ القرار يحتل المرتبة األخيرة ب

 ;Scribner et al, 2001) تحتل المكانة المرتبة األولى
Bogler and Somech, 2004; Wall and Rinehart, 

قدم الباحثون تفسيرات كثيرة لتدني درجة وقد  .(1998
 Wall)عزى وول و راينهارتالمشاركة في اتخاذ القرار، فقد 

and Rinehart, 1998)  انخفاض معدالت اإلحساس بالتمكين
ى محور اتخاذ القرار إلى أن المعلمين غالبا ما يعنون عل

بالقرارات المتعلقة بفصولهم التي يقومون بالتدريس لها وليس 
ولكن ربما يضاف إلى ذلك أنهم . بتلك المتعلقة بالمدرسة ككل

أو أنهم ال ، ال يعطون الفرص للمشاركة في اتخاذ القرار
مر يحتاج إلى ولكن األ. يميلون للمشاركة في اتخاذ القرار

تقص أوسع فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المعلمين 
يرغبون في المشاركة في اتخاذ القرار في مجاالت معينة وال 
يرغبون للمشاركة في اتخاذ القرار في مجاالت أخرى مثل 

 Hoy and Miskelوقد صنف هوي و مسكل. الميزانية مثال
لمين إلى مجاالت مجاالت اتخاذ القرار بالنسبة للمع (1987)

ومجاالت يعزفون  Zone of interestتقع ضمن اهتمامهم 
 هناك احتماالت أخرى وهو قلة .Zone of disinterestعنها 

االهتمام بتدريب المعلمين على المشاركة في اتخاذ القرار، 
 ,Honold)وتعزو هونولد . وعدم ارتياح المديرين لذلك

أن المعلمين يتجنبون  انخفاض معدالت اتخاذ القرار ب(1997
االنخراط في اتخاذ القرار ألن الوجه اآلخر لذلك هو تحمل 

 Scribner et alويضيف سكراينبر وزمالؤه . المسئولية
أن المعلمين يقبلون على المشاركة في اتخاذ القرار  (2001)

ويرى بوجلر . عندما يشعرون أن المشاركة ليست شكلية
 أنه ربما يكون Bogler and Somesh (2004)وسوميش 

المعلمون غير واعين لدرجة مشاركتهم في صنع القرار أو أنهم 
أما الدراسات التي تناولت . ال يعطون الفرصة للمشاركة

 فقد وجدت (Duke, 2005)الموضوع من منظور المديرين 
أن المديرين يعتقدون أنهم غالبا ما يشركون المدرسين في 

كما . اتخاذ القرار النهائيصنع القرار ولكنهم يحتفظون بحقهم 
ولكن األهم . أن هناك بنى تنظيمية ومعايير تحدد من يشارك

من منظور المديرين هو جودة القرار وليس المشاركة بحد 
 . ذاتها

بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين مختلف محاور االعتقاد   -3
ليمية بفعالية الذات والتمكين فيما عدا االعتقاد بالفعالية التع

توفر هذه النتيجة . العامة التي لم ترتبط بأي من المحاور
دعما لالفتراض الذي انطلقت منه هذه الدراسة وهو وجود 
عالقة ارتباطية بين االعتقاد بفعالية الذات والتمكين، كما تتفق 

 Edwards et)هذه النتيجة مع ما كشفت عنه دراسات سابقة 
al, 2002)من ناحية أخرى تؤكد . ة من وجود مثل تلك العالق

النتيجة ما ذكر سابقا وما هو سائد اآلن في األدبيات وما 
كشفت عنه معظم الدراسات وهو أن االعتقاد بالفعالية 
التعليمية العامة مستقل نسبيا عن االعتقاد بالفعالية التعليمية 

  . (Woolfolk and Hoy, 1990; Nordin, 2001)الشخصية 
د فروق ذات داللة إحصائية بين أظهرت النتائج وجو  -4

  :المشاركين تبعا لبعض المتغيرات على النحو التالي
 كان هناك فرق ذو داللة إحصائية بين المشاركين تبعا -

للجنس لصالح الذكور على محور االعتقاد بالفعالية 
وباستثناء ذلك لم يكن للخصائص . التعليمية العامة

باتهم فيما يتعلق الشخصية للمشاركين أي تأثير على إجا
تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت . باالعتقاد بفعالية الذات

 حيث لم تكشف دراستها عن Tai Mei Kin (2001)إليه 
أي فروق ذات داللة إحصائية بين المشاركين تبعا 

ولكن معظم الدراسات السابقة . لخصائصهم الشخصية
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. راتكشفت عن تأثر االعتقاد بفعالية الذات بمعظم المتغي
 مثال عن تأثر Edwards et al (2002)لقد كشفت دراسة 

االعتقاد بفعالية الذات بالمستوى التعليمي للمشاركين 
فكلما ازداد المستوى التعليمي ازداد االعتقاد بفعالية الذات 

. والتمكين، بينما لم يكن للعرق والجنس ونوع المدرسة أثر
عن  Hoy and Woolfolk (1993)كما كشفت دراسة 

ارتباط إيجابي بين الخبرة واالعتقاد بالفعالية الشخصية 
فاالعتقاد بالفعالية التعليمية الشخصية تزداد ازديادا كبيرا 
أثناء إعداد المدرسين وبعد التحاقهم بالخدمة مباشرة إلى 
أن تستقر، بينما في المقابل يتراجع االعتقاد بالفعالية 

 أنه Ross(1994)د وبالعكس من ذلك وج. التعليمية العامة
مع الخبرة فإن االعتقاد بالفعالية التعليمية العامة يتقدم بينما 

وقد يعزى االختالف . يتراجع االعتقاد بالفعالية الشخصية
بين الدراسات إلى المقصود بالخبرة فالمسألة ليست مجرد 
عدد سنوات الخبرة بل نوع الخبرة وما إذا كانت هناك 

رات وتطبيق المعرفة وتكوين فرص منظمة لممارسة المها
شبكة عالقات اجتماعية تدعم المعلمين وتساعدهم على 

 Hoy andمن ناحية أخرى وجد . تخطي معوقات العمل
Woolfolk (1993) وكذلك Ross (1994) فروقا ذات 

داللة إحصائية بين معلمي المرحلة االبتدائية والثانوية فيما 
  . يتعلق بمستوى االعتقاد بفعالية الذات

 فلم يكن للجنس وال للمؤهل العلمي للتمكينأما بالنسبة   -
. وال لنوع المدرسة تأثير على استجابات المشاركين

 توصلت إليها التيوتختلف هذه النتيجة عن النتائج 
التي أشارت إلى فروق بين   الدراسات السابقةبعض

 ;Scribner et al, 2001)الجنسين عادة لصالح الذكور 
Klecker, 1998)، ومع ما يشير إليه األدب التربوي 

بشكل عام من أن الذكور أكثر إحساسا بالتمكين من 
ولكنها تلتقي مع ما . (Shakeshaft, 1989)اإلناث 

كذلك . (Dee et al, 2003)توصلت إليه دراسات أخرى 
بالنسبة للمؤهل فإن الدراسات التي تم االطالع عليها 

أكثر إحساسا بالتمكين تشير إلى أن األعلى مؤهال يكون 
 ,Dee et al, 2003; Edwards et al)من األدنى مؤهال 

2002; Short and Rinehart, 1992; Scribner et al, 
2001) 

في المقابل كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
المشاركين تبعا للعمر وسنوات الخبرة على ثالثة محاور من محاور 

االفئة األكبر  واالستقاللية والتأثير، لصالح التمكين وهي اتخاذ القرار
وتبدو النتيجة منطقية نظرا الرتباط العمر . سنا واألكثر خبرة

كما تبدو النتيجة معقولة فالفئة األصغر عمرا ربما تكون . بالخبرة
وهناك احتمال أن يعطى األكثر خبرة دورا أكبر في . حديثة الخبرة

دد منهم، وفي المشاركة في اتخاذ الرعاية المهنية لزمالئه خاصة الج
القرار على مستوى المدرسة وأن يحس بقدر أكبر من االستقاللية 

كما قد تعزى هذه النتيجة إلى إحساس هذه الفئة . والتأثير
هناك عامل آخر ربما كان وراء . باالستقرار الوظيفي أكثر من غيرها

ي من مكانة هذه النتيجة وهو العامل الثقافي فالثقافة العربية تعل
على أية حال . الكبار وتبدي احتراما لهم، وتربط ذلك بالخبرة

 Scribner etتختلف هذه النتيجة عما توصل إليه سكرايبنر وزمالؤه 
al (2001)إذ لم يجدوا فروقا دالة تبعا للعمر . 

وفيما يتعلق بنوع المدرسة فالنتيجة تتفق مع ما توصلت إليه 
عن وجود فروق ذات داللة  Edwards et al (2002)دراسة 

ولعل ذلك راجع إلى . إحصائية بين المشاركين تبعا لنوع المدرسة
كون المشاركين من مختلف المدارس عاملين لدى وزارة التربية 

  . والتعليم ويخضعون لنفس القوانين
  التوصيات

أظهرت النتائج تقديرا معتدال لدرجة تمكين المعلمين من   -
عتقاد بفعالية الذات ولكنه عا نسبيا لالالسلطة، وتقديرا مرتف

من ناحية ثانية فاالعتقاد بالفعالية . يبقى فوق الوسط بقليل
 يحتاج األمر إلى وضع لذلك. التعليمية العامة جاء معتدال

استراتيجيات لتمكين المعلمين وتدريبهم خاصة على األبعاد 
. التي نالت معدالت أقل وبالذات المشاركة في اتخاذ القرار

وكذلك يحتاج األمر إلى برامج تدخلية وتدريبية لالرتقاء 
ويتطلب ذلك تدريب . بمستوى االعتقاد بفعالية الذات

وهذا . المعلمين على رؤية فصولهم في إطار المدرسة ككل
يحتاج إلى تغيير العقلية والنفسية السائدة والنمط اإلداري 

 بين Division of Laborالسائد والقائم على تقسيم العمل 
  . أناس يديرون وأناس يعلمون

وينصح في هذا الشأن بإدخال مفاهيم جديدة مثل المدرس   -
القائد، كما ينصح بانتهاج استراتيجيات إدارية جديدة مثل 

  .اإلدارة الذاتية وفرق العمل خاصة متداخلة التخصصات
وبما أن الدراسة أظهرت تأثر بعض محاور التمكين بالخبرة   -

الح األكثر خبرة وعمرا فإنه يوصى بوضع برامج والعمر لص
توجيهية للمعلمين الجدد وبرامج رعاية مهنية للمعلمين 

  .حديثي الخبرة
المشاركة في تحمل المسئولية لدفع المعلمين للمشاركة في   -

  .اتخاذ القرار ولالرتقاء بمستوى االعتقاد بفعالية الذات
تة من االتفاق وبما أن الدراسة كشفت عن درجات متفاو  -

 واالختالف مع الدراسات السابقة أي أن النتائج غير قاطعة
فمن الضروري إعادة هذه الدراسة سواء باستخدام نفس 

. المنهج واألدوات أو باستخدام مناهج أخرى ومتغيرات أخرى
لقد أخذت هذه الدراسة بالمنحى النفسي لتعريف التمكين 

المنحى التنظيمي وبإمكان باحثين آخرين األخذ ب، وبحثه
لتعريف التمكين ودراسته في عالقاته ببعض المتغيرات 
التنظيمية أو البنى المفاهيمية مثل النمط القيادي للمدير 

  . ومدى الثقة بين العاملين وبيئة العمل
كما يمكن إجراء دراسات تجريبية تستخدم برامج تدريبية 

ى ذلك االعتقاد تدخلية لزيادة االعتقاد بفعالية الذات وقياس مستو
  . قبل وبعد البرامج
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هذا ويوصى أيضا بإجراء دراسات في مناطق أخرى من 
المملكة وبإجراء دراسات مقارنة بين األنماط المختلفة من 

  . المدارس
كما يوصى بإجراء دراسات على عاملين آخرين في ميدان 

  .التربية مثل اإلداريين والمشرفين
تقصى االعتقاد بفعالية الذات ويمكن إجراء دراسات تطورية ت  -

االعتقاد بفعالية " والتمكين في مراحل مختلفة من حياة المعلم
الذات يرتبط بالسياق وليس شيئا ثابتا لذلك يجب دراسته في 
عدة أطر وحاالت تعليمية فالمدرسون ال يحسون بالفعالية في 

  .(Ross, 1994)" جميع الحاالت بنفس القدر

 مقارنة بين أصحاب المستويات ويمكن إجراء دراسات  -
المختلفة من االعتقاد بفعالية الذات والتمكين من حيث األداء 

  وتعلم التالميذ وأساليب الضبط 
 

  المراجعالمصادر و
مدخل للتحسين : تمكين العاملين .)2003(أفندي، عطية 

، المنظمة العربية للتنمية أإلدارية، والتطوير المستمر
  . القاهرة
 أفكار لتعزيز تمكين العاملين في .)2004(د بن مرزوق العتيبي، سع

محاضر المؤتمر العربي السنوي الخامس المنظمات العربية، 
، ص ص 2004 نوفمبر 29-27، شرم الشيخ، في اإلدارة

91-116.  
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  ملحق
  استبانة

  وصلتها بدرجة شعورهم بالتمكين من السلطة االعتقاد بفاعلية الذات لدى المدرسين
   ........................................................../المعلم الفاضل 

  ........................................................../المعلمة الفاضلة 
المدرسين وصلتها بدرجة شعورهم بالتمكين من فاعلية الذات لدى االعتقاد ب مدىتقدير   االستبانة إلى التعرف علىهذه تهدف

 . يك المناسبة التي تنطبق علاإلجابة التالية واختيار اتالعبارلذلك نرجو قراءة .السلطة
   لغرض البحث العلمي الذي ُأعّد من أجله إالالعلم بأن ما يرد في هذه االستبانة ال ُيستخدم  مع

  : داخل الخانة المناسبة التي تستجيب للوصف الذي اخترته حسب االختيارات التالية(√)ضع إشارة وُتسّجل اإلجابات ب
  ينطبق علي إلى حد كبير جدا) 5 ينطبق علي إلى حد كبير) 4 إلى حد ما) 3 قليال) 2 قاإطال )1

 
  لكم حسن تعاونكمينشاكر

 
  عارف عطاري. د

  علي جبران. د
 
  

 
 

 
 

  
  
 

  
  الرقم

  
  الفقرة

 علي بقينط
الى حد كبير 

 جدا

الى  علي ينطبق
 حد كبير

 اطالقا قليال الى حد ما

        صعوبةالطلبةعندما أحاول فعال أستطيع التعامل حتى مع أكثر  1

2 
عن المعتاد فيعود ذلك إلى أنني وجدت الطالب إذا تحسن أداء 

      الطالطرقا مناسبة أفضل لتوجيه ذلك 

3 
للمشاكل فلدي من األساليب ما يمكنني مثيرا طالبا إذا واجهت 

      من التفاهم معه

4 
عندما أبذل جهدا كبيرا أستطيع غرس الدافعية حتى لدى أقل 

      دافعيةالطلبة 

5 
من أداء مهمة ما فأستطيع تحليل الموقف الطالب إذا لم يتمكن 

      ومعرفة السبب

 العمر 30 – 20   40 – 31   50 – 41   فما فوق 51  
 المستوى العلمي دبلوم   بكالوريوس   ماجستير   دكتوراه  
 سنة فما 16  

 فوق
كم عدد سنوات خبرتك في المجال  سنوات 5–1   سنة 10- 6   سنة 15 - 11  

 التربوي
 سنة فما 11  

 فوق
لهذه رس في كم عدد سنوات خبرتك كمد أقل من سنة    سنوات5-1   سنوات6-10  

 المدرسة
 المستوى األكاديمي للمدرسة أساسي   ثانوي   = =  = =   =  = =  

 :א

א א  :א

 :::א
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6 
 هستطيع تكييف ما فأواجبصعوبة في تنفيذ الطالب عندما يواجه 

      لمستواه

7 
 لدي من اإلمكانيات ما يكفي للتعامل مع أي مشكلة

 
     

8 
محدودة ألن الظروف الطالب قدرتي على التأثير في أداء 

  الطالبالمحيطة لها تأثير كبير على أداء 
 

     

9 
يعتمد على التدريس من برامج الطالب ما يمكن أن يفيد منه 

  نظر عن قدرتيموقفه الشخصي بغض ال
 

     

10 
معي فيمكن أن ) المدرسينمثل (إذا تكاتف العاملون اآلخرون 

  الطالبيؤثر ذلك في أداء 
 

     

11 
محدود قياسا مع مصادر التأثير الطالب الوقت الذي أقضيه مع 

      األخرى

12 
  الطلبةأشعر بالحيرة إزاء كيفية التعامل مع 

 
     

13 
  لتحقيق مزيد من التقدمالطلبة  ال أدري كيف أدفع بعض

 
     

14 
في البداية فأستطيع أن أجعله يتحسن الطالب إذا لم يتحسن أداء 

  فيما بعد باستخدام أساليب أخرى
 

     

15 
 يمكن أن يتحسنطالب أومن أن كل 

 
     

16 
حتى لو حدث توتر الطلبة أستطيع االحتفاظ بعالقة إيجابية مع 
      بيني وبينهم

17 
أحتفظ بتماسكي بالتدريس عندما أتعرض الستفزاز أثناء قيامي 

  وأستمر في أداء عملي وكأن شيئا لم يكن
 

     

18 
حتى لو الطلبة لدي االعتقاد بأنني قادر على االهتمام بحاجات 

  كان مزاجي متعكرا
 

     

19 
يجابي على النمو الشخصي اإلتأثير أشعر بأنني قادر على ال
  ةالعلمي للطلبو

 
     

20 
أستطيع تطوير طرق خالقة للتعامل مع قيود النظام والمشكالت 

      التنظيمية واالستمرار في أداء عملي بشكل جيد

21 
  للمشاركة في مشاريع خالقةالطلبة أستطيع حفز 

 
     

       أستطيع القيام بمشاريع عمل خالقة رغم تشكك اآلخرين 22

  المدرسةمج أشارك في متابعة تنفيذ برا  23
 

     

24  
اتخاذ قرارات تتعلق بالبرامج الجديدة في المدرسة تفوضني إدارة 

  الميدان
 

     

  المدرسةأشارك في قرارات تتعلق بميزانية   25
 

     

  أشارك بتدريب الزمالء اآلخرين  26
 

     

  يؤخذ رأيي باالعتبار فيما يتعلق بتصميم جدول عملي  27
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  نصيحتيالمدرسة  والعاملون في يطلب المدير  28
 

     

  أشعر أنني أعمل في مؤسسة تراعي المعايير المهنية  29
 

     

  أشعر أن اإلدارة تحترم قدراتي وإمكانياتي المهنية  30
 

     

  توفر اإلدارة لي فرص النمو المهني  31
 

     

  "مصلحة العمل أوال"وفق شعار المدرسة أعمل في هذه   32
 

     

      المدرسةيسر اإلدارة لي فرصا للتعاون مع الزمالء اآلخرين في ت  33

  المدرسةأشعر بأنني كشخص أحظى باالحترام في هذه   34
 

     

  المدرسةأشعر أنني عنصر فعال في هذه   35
 

     

  المدرسةأعتقد بأنني أحظى بدعم زمالئي في هذه   36
 

     

  م التي أكلف بهالدي المهارات الالزمة للقيام بالمها  37
 

     

  أعتقد أنني أؤدي عملي بشكل جيد  38
 

     

  أشعر بأنني أساعد زمالء العمل على تحسين أدائهم  39
 

     

  أشعر بأنني أساعد الزمالء على التمكن من عملهم  40
 

     

  المدرسةأشعر بأنني أقوم بعمل مهم لمصلحة   41
 

     

  ل عملي اليوميأشعر أن لدي فرصة للنمو من خال  42
 

     

  المدرسة على اأشعر أن لعملي تأثير  43
 

     

  المدرسةأستطيع التحكم بجدولي اليومي في هذه   44
 

     

  المدرسةأستطيع العمل بالطريقة التي أريدها في هذه   45
 

     

46  
لدي الحرية التخاذ قرارات تتعلق بما أقوم بعمله في هذه 

      المدرسة

  المدرسةاتخاذ قرارات تتعلق ببرامج عمل أستطيع   47
 

     

  أثق بمقدرتي على إنجاز ما أنا مكلف به  48
 

     

   بالمدرسةأشارك في برامج النهوض بالنمو المهني للعاملين  49
 

     

  المدرسةأشعر بأنني أؤثر في سير األمور في   50
 

     

  المدرسةأشعر بأنني صاحب قرار في هذه   51
 

     

  المدرسةأشعر بقدرتي على التأثير في اآلخرين في هذه   52
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  التحليل الفوقي لفاعلية استخدام اسرتتيجيتي الخرائط املفاهيمية 
  *في تحصيل الطلبة في العلوم واالستقصاء

  
  **ثيودورة دي بــازسهير العتوم و 

  

 16/9/2007 تاريخ قبوله     15/1/2007 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام استراتيجيتي  :ملخص
ائط المفاهيمية والتعلم باالستقصاء في التحصيل األكاديمي للطلبة في المواد الخر

ولتحقيق ذلك، جرى استخدام طريقة . العلمية، وذلك للمرحلتين األساسية والثانوية
التحليل الفوقي في جمع وتلخيص نتائج مجموعة من الرسائل الجامعية ذات 

   العربيةالجامعاتعدد من في   2004-1984عامي أجريت ما بين العالقة، التي 
كشفت نتائج التحليل الفوقي للدراسات . باعتماد نموذج ترميزي أعد لهذه الغاية

التي بحثت في أثر استراتيجية استخدام الخرائط المفاهيمية في تحصيل الطلبة في 
المواد العلمية للمرحلتين األساسية والثانوية، التي بلغ عددها إحدى وعشرين 

كما أظهرت نتائج التحليل الفوقي .  0.67 قيمة معدل حجم األثر دراسة، أن
للدراسات التي تناولت أثر استراتيجية التعلم باالستقصاء في تحصيل الطلبة في 
المواد العلمية للمرحلتين األساسية والثانوية، التي بلغ عددها واحدًا وثالثين 

رت نتائج التحليل فاعلية كما أظه.  0.71دراسة، أن قيمة معدل حجم األثر بلغت 
عالية الستخدام استراتيجية الخرائط المفاهيمية واستراتيجية التعلم باالستقصاء 

وفي ضوء هذه النتائج، توصي الدراسة بإجراء .  لدى طلبة المرحلة األساسية
المزيد من األبحاث باستخدام طريقة التحليل الفوقي بهدف التعرف على 

مكن أن يكون لها أثر فعال في تحصيل  الطلبة في استراتيجيات تدريس أخرى ي
الكلمات (.   المواد العلمية، ولتحقيق األهداف المرجوة من عملية التعليم والتعلم

التحليل الفوقي، استراتيجيات التدريس، الخرائط المفاهيمية، : المفتاحية
  ).االستقصاء، تحصيل الطلبة، العلوم

  
  

بـوي بالعديـد مـن الدراسـات التـي          يزخـر األدب التر    :خلفية الدراسة 
بحثت في أثر عدد من اسـتراتيجيات التـدريس المختلفـة فـي تحـصيل               
الطلبة في المواد العلمية، وقد شكلت النتائج التي توصلت إليها هـذه         
الدراســـات تحـــديًا فـــي مجـــال التربيـــة العلميـــة، ممـــا أدى إلـــى إبتكـــار  

عنــد الطلبــة طرائــق جديــدة فــي التــدريس هــدفت علــى تنميــة التفكيــر   
وللتعــرف إلــى اســتراتيجيات  .  والتعــرف علــى صــعوبات الــتعلم لــديهم 

التــــــــدريس ذات الفاعليــــــــة يخطــــــــط المعلمــــــــون بعنايــــــــة الختيــــــــار  
االستراتيجيات األكثر مالءمـة لتـدريس المـادة العلميـة، والتـي أظهـرت            
أثرهــا اإليجــابي فــي تحــصيل الطلبــة، وذلــك بهــدف تطبيقهــا فــي غرفــة  

ــة الــــــــصف، وبــــــــشكل يــــــــتال  ــرة للطلبــــــ ــع الحاجــــــــات المتغيــــــ   ءم مــــــ
) Holdzkom & Lutz, 1986 .(  
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Abstract: The purpose of this research was to summarize 
quantitatively the findings of a number of  studies related to the 
effectiveness of using concept mapping and inquiry teaching strategies 
on the achievement of students in science, at both the basic and 
secondary school levels.  In order to achieve the purpose, the meta-
analysis method was applied to summarizing Masters' Theses and 
Doctoral Dissertations comducted in 1984 through 2004 at a number 
of Arab Universities.  As pertaining to the studies that aimed at 
detecting the effectiveness of  applying concept mapping strategy, the 
results revealed a mean effect size of 0.67, for the 21 studies.  With 
reference to the studies that aimed at finding out the effectiveness of 
applying the inquiry strategy, the results exhibited a mean effect size 
of 0.71, for the 31 studies.  Further analyses showed a high 
effectiveness of applying the inquiry strategy at the basic school level.  
In light of the above results, the study recommends that the meta-
analytic method  be applied to analyzing  studies that aim at 
investigating further instructional strategies in order to determine 
their effectiveness on students’ achievement in science, and to attain 
the  proposed goals in teaching and learning. (Keywords: Meta-
Analysis, Instructional Strategies, Concept Maps, Inquiry, Student 
Achievement, Science). 

 
 تقـــوم طريقـــة التحليـــل الفـــوقي علـــى جمـــع وتلخـــيص نتـــائج        
ــتخدامها      ــة، واســـــ ــات ذات العالقـــــ ــن الدراســـــ ــرة مـــــ ــة كبيـــــ مجموعـــــ
كبيانـــات، ومـــن ثـــم تحليلهـــا الســـتخراج قـــيم كميـــة تعطـــي مؤشـــرًا         

ــن االســـ      ــدًال مـ ــة، بـ ــة الدراسـ ــدى فاعليـ ــن مـ ــسرد  عـ ــلوب الـ تعانة بأسـ
ويؤكــــد العديــــد مــــن البــــاحثين علــــى أهميــــة اســــتخدام   .   النظــــري

طريقــــــــة التحليــــــــل الفــــــــوقي فــــــــي تحليــــــــل الدراســــــــات التربويــــــــة 
ــًا    دوالنفــــسية، إذ تعــــ  ــساقًا وتنظيمــ ــة واتــ ــاءة ودقــ ــرق كفــ ــر الطــ  أكثــ

ــة  ــة الدراســـات الكميـ  ;Kulik & Kulik, 1989)..فـــي مراجعـ
Rosenthal, 1991; & Cooper & Hedges, 1999)   

وفي حدود اطالع الباحثتين، لم تجر أية دراسة في األردن، أو 
في العالم العربي استخدمت فيها طريقة التحليل الفوقي لدراسات 
تناولت أثر استخدام استراتيجيات التدريس المختلفة في تحصيل 

وتحاول الدراسة الحالية التعرف على فاعلية . الطلبة في العلوم
رتيجيتي تدريس في التحصيل األكاديمي لطلبة استخدام است

 كولتحقيق ذل.  المرحلتين األساسية والثانوية في المواد العلمية
، أو ما )Meta-Analysis(جرى استخدام طريقة التحليل الفوقي 

في تنفيذ خطوات هذه " تحليل التحليل"يطلق عليها طريقة 
  . الدراسة
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 طريقة التحليل  أول من ابتكر)Glass, 1976( يعد جالس 
الفوقي في تحليل نتائج عدد من الدراسات ذات العالقة، وذلك عن 

 حصائية أطلق عليها قيمة حجم األثرطريق استخدام قيمة إ
)Effect Size(. كما قام كوليك وكوليك)Kulik & Kulik, 1989( 

مراجعة الدراسات : بوضع أربع خطوات لدراسة التحليل الفوقي، هي
عالقة بموضوع البحث، وتحديد مخرجات هذه السابقة ذات ال

الدراسات بطريقة كمية، وترميز كل دراسة تناولت البحث في 
 البيانات لمجموعة من الدراسات، صالمتغيرات نفسها، وتلخي

  . وتحليلها إحصائيًا
ــن       ــدد مـ ــة عـ ــي فاعليـ ــات التـــي بحثـــت فـ ــق بالدراسـ ــا يتعلـ وفيمـ

علـوم، أجـرى ولبيـرج    استراتيجيات التدريس في تحصيل الطلبـة فـي ال    
)Walberg, et al., 1980(      دراسة تحليـل فـوقي هـدفت للتعـرف إلـى 

أثر استراتيجيات التدريس ذات الفعاليـة فـي تـدريس العلـوم، إذ حـدد               
عددًا من اسـتراتيجيات التـدريس التـي مـن الممكـن أن تزيـد تحـصيل                 

، الــتعلم باالستقــصاء، والتفكيــر الناقــد : الطلبــة فــي مــادة العلــوم منهــا 
وأسـفرت نتـائج التحليـل الفـوقي عـن          .   وإتجاهات الطلبة نحو العلوم   

، ممـا يـشير إلـى أن هنالـك زيـادة        0.42 حجم األثـر بلغـت       لقيمة معد 
في تحصيل الطلبة الذين استخدموا اسـتراتيجيات التـدريس الحديثـة           

كمــا قــام .  علــى تحــصيل الطلبــة الــذين اســتخدموا الطــرق التقليديــة  
 باسـتخدام طريقـة التحليـل الفـوقي فـي      )Boulanger, 1981(بـولنجر 

مراجعــة إحــدى وخمــسين دراســة نــشرت فــي المــدة مــا بــين عــامي          
، وأجريـــت علـــى طلبـــة الـــصفوف مـــن الـــسادس إلـــى   1978 - 1963

الثاني عشر في الواليـات المتحـدة األمريكيـة بهـدف التعـرف علـى أثـر                  
ــوم       ــة فــي العل  .عــدد مــن اســتراتيجيات التــدريس علــى تحــصيل الطلب

ــي        ــات التـ ــة الدراسـ ــن أن مجموعـ ــوقي عـ ــل الفـ ــائج  التحليـ ــشفت نتـ كـ
استخدمت فيهـا  الطريقـة االسـتقرائية كـان لهـا أثـر أكبـر فـي تحـصيل                    

 فوجــد 8-6أمــا فـي الـصفوف مـن    . 12-10 الطلبـة فـي الـصفوف مـن    
ــة       ــسهم الطريقــ ــي تدريــ ــتخدمت فــ ــذين اســ ــة الــ ــات الطلبــ أن مجموعــ

.  لتحــصيل فــي مــادة العلــوم االســتنتاجيه أظهــروا تحــسنًا وزيــادة فــي ا 
 0.55وبينــت نتــائج الدراســة ككــل أن قيمــة معــدل حجــم األثــر بلغــت   

  .وهو مؤشر إيجابي
دراسة  )Bredderman, 1983( كما أجرى برديرمان 

ثالثة مناهج لتدريس  استخدم فيها طريقة التحليل الفوقي ألثر
  :  ج هيالعلوم في المدارس االبتدائية والمقارنة بينهم، وهذه المناه

 .المدخل العملياتي: العلوم -
Science - A Process Approach (SAPA)  

 دراسة تحسين منهاج العلوم
Science Curriculum Improvement Study (SCIS)  

 دراسة العلوم األساسية -
Elementary Science Study (ESS)  

وقام برديرمان بتحليل نتائج سبع وخمـسين دراسـة، بحثـت فـي             
أمــا المتغيــر التــابع فكــان تحــصيل     . هج الثالثــة آنفــة الــذكر  المنــا أثــر

أشارت نتائج التحليل الفوقي على أن قيمـة معـدل         . الطالب في العلوم  
ــر  ــع الدراســات بلغــت    حجــم األث ــروا  0.88لجمي ــة اظه ،  أي أن الطلب

كمــا أجــرى شايمنــسكي   .تحــسنًا عنــد اســتخدامهم المنــاهج الحديثــة  

 دراسـة  )Shymansky, Kyle & Alport, 1983( وكايـل والبـورت  
 أثــر اســتخدامتحليــل فــوقي لمائــه وإحــدى عــشرة دراســة بحثــت فــي    

مناهج العلـوم الحديثـة للمرحلـة الثانويـة فـي التحـصيل االكـاديمي فـي          
  : العلوم، وهي

     دراسة علم األرض-
   )Earth Science Study  (ESS  
     جمعية الرابطة الكيميائية-
  Chemical Bond Association (CBA)  
   دراسة منهاج الفيزياء- 

  Physical Science  Study Curriculum (PSSC) 
وقد أشارت نتائج تحليل مجمل الدراسات إلى أن تحصيل 
الطلبة كان أفضل عند استخدامهم المناهج الحديثة عن استخدام 

، مما 0.65المناهج التقليدية، وأن قيمة معدل حجم األثر بلغت 
  .  متوسطة لهذه المناهجيظهر فعالية

 دراسة تحليل )Wise & Okey, 1983(وأجرى وايز وأوكي 
عدد من استراتيجيات التدريس، ومدى  فوقي بهدف التعرف إلى أثر

 التحصيل العلمي للطلبة في المواد العلمية، وذلك ةفاعليتها في زياد
 عشرة ياثنت من خالل تحليل مئة وستين دراسة، بحثت في أثر

ية تدريسية تستخدم في الغرف الصفية، وأسفرت نتائج استراتيج
   عن أن استراتيجية وقت االنتظارثالتحليل الفوقي لألبحا

)Wait Time( والتعلم باالستقصاء، واالستكشاف والتفسير، أدت ،
إلى زيادة تحصيل الطلبة في العلوم، فقد وجد أن قيمة معدل حجم 

 للطلبة قد ازداد، ، وأن التحصيل العلمي0.34قد بلغت  األثر
  .ءخاصة في مادة الفيزيا

 والتي )Lott, 1983 (وفي دراسة تحليل فوقي قام بها لوت
 كل من طريقة االستقصاء أثر استخدامهدفت إلى التعرف على 

والمنظم المتقدم في تحصيل الطلبة في العلوم، وقد بلغ عدد 
. وراةالدراسات تسعًا وثالثين دراسة من رسائل الماجستير والدكت

  أن قيمة معدل حجم األثرتكشفت نتائج التحليل النهائي للدارسا
، وهي تعد قيمة منخفضة بحسب معايير كوهن، أي أن 0.18بلغت 

هناك أثرًا منخفضًا عند استخدام التعلم باالستقصاء والمنظم 
المتقدم في تحصيل الطلبة في العلوم، وتبين من الدراسة أن قيمة 

، وأن 0.29 ذوي النشاط المتدني بلغت ةبللطل معدل حجم األثر
قيمة معدل حجم األثر في حالة الطلبة ذوي النشاط المتوسط 

، وظهر أن التعلم االستقرائي مناسب للمرحلة المتوسطة، وأن 0.41
  . التعلم أالستنتاجي مناسب للمرحلة الثانوية

دراسـة تحليـل فـوقي    ) Pankratius, 1990(وأجرى بنكـراتيس  
 الخــــرائط المفاهيميــــه فــــي تحــــصيل طلبــــة المرحلــــة  مثــــر اســــتخداأل

المتوســـطة فـــي مـــادة الفيزيـــاء، وأن قيمـــة معـــدل حجـــم األثـــر بلغـــت   
ــاء    0.61 ــة فــي مــادة الفيزي وفــي . ، أي ازداد التحــصيل العلمــي للطلب

ــوقي   ــل فـــــ ــة تحليـــــ ــا دراســـــ ــد أجراهـــــ ــا  جيغـــــ ــوال واكابولكـــــ  واليمـــــ
Jegede & Alaiyemola & Okebukola, 1990)(  هـــدفت 

َرف إلى أثر استخدام الخرائط المفاهيميه فـي تحـصيل الطلبـة فـي              للتع
ــة      ــى طلبـ ــات أجريـــت علـ ــاحثون دراسـ ــاول البـ ــد تنـ ــاء، وقـ ــادة األحيـ مـ
تراوحــت أعمــارهم أربــع عــشرة ســنة، وتنــاولوا أيــضًا دراســات أجريــت 
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ــنة     ــارهم ســـت عـــشرة سـ ــغ متوســـط أعمـ ــة بلـ ــدد  . علـــى طلبـ ــغ عـ و بلـ
لدراسـة عـن قيمـة معـدل        الدراسات واحد وخمسين دراسـة، ونتجـت ا       

ــادة  0.44حجــــم األثــــر بلغــــت   ، أي ازداد تحــــصيلهم العلمــــي فــــي مــ
  . األحياء

 دراسة )Esiobu & Soyibo, 1995(أجرى ايسيوبو وسويبو 
تحليل فوقي ألثر استخدام استراتيجية الخرائط المفاهيميه في 
تدريس مادة األحياء في تحصيل طالب الصف العاشر، وقاما 

التعلم التعاوني : ماذج للتعلم، وهي كما يأتيبتحليل ثالثة ن
، وتعلم )مجموعات تنافسيه(، وتعلم تعاوني )مجموعات تشاركيه(

فردي، ونتج عن دراسة التحليل الفوقي قيم حجم أثر تراوحت ما 
، أي أن القيم تراوحت من قيم متوسطة إلى قيم 0.93 - 0.53بين 

دة في تحصيل الطلبة  زيانعالية بحسب معايير كوهن، والتي تعبر ع
باستخدام الخرائط المفاهيميه، كما وجد الباحثان أن أكبر قيمة 

، )المجموعات التشاركيه(عند استخدام التعلم التعاوني  لحجم األثر
عنه ) مجموعات تنافسيه(عنه عند استخدام التعلم التعاوني 

 )Smith, 1996(  أما دراسة  سميث. باستخدام التعلم الفردي
 التعلم باالستقصاء، ثر استخداملى إجراء  تحليل فوقي ألفهدفت إ

بالمقارنة مع الطرق التقليدية في تحصيل الطلبة في المدارس 
األمريكية، التي بلغ عددها خمسًا وثالثين دراسة، التي نشرت منذ 

، وبينت الدراسة أن هنالك زيادة في تحصيل الطلبة )1965(عام 
  . عند استخدام التعلم باالستقصاء

 & Marzano, Pickering (وقام مارزانو وبيكيرنج وبوليك
Pollock,  2001(  بإجراء دراسة تحليل فوقي بهدف التعرف إلى

.  التدريس في التحصيل العلمي للطلبةتفاعلية عدد من استراتيجيا
ً أللف ومائتي  وإحدى وخمسين نأجرى الباحثون تحليًال فوقيا

تعلم باالستقصاء في تحصيل دراسة، تناولت أثر استراتيجية ال
الطلبة في المواد العلمية، فقد وجد أن قيمة معدل حجم األثر بلغت 

وقد أظهرت نتائج مجمل الدراسات التي جرى تحليلها أن .  0.54
الطلبة ازداد تحصيلهم العلمي،  كما كشفت نتائج الدراسة النهائية 

ر الكبير أن هنالك عوامل أخرى تؤثر في تحصيل الطلبة، وهي الدو
للمعلم في جذب الطلبة لمهمة الدرس، والبيئة الصفيه، وتصميم 

  .المنهاج، والكتاب المدرسي
  )Effect Size(حجم األثر 

تستخدم قيمة حجم األثر كمؤشر أو مؤشرات لمجتمع أو 
مجتمعات، أو مقدار تأثير أو تأثيرات لمتغير أو متغيرات مستقلة 

ا يعرف بالداللة العملية على متغير أو متغيرات تابعة، أو م
)Practical significance ( ألثر المتغير المستقل على المتغير

ومن وجهة نظر ماكسويل ). 2005جرادات وجودة، (التابع 
 يمكن أن تقسم المؤشرات التي )Maxwell & Delaney(وديالني 

: تدل على مقدار حجم األثر في الدراسات المتعددة إلى فئتين هما
التي تدل على مقدار ما يفسره المتغير المستقل من المؤشرات 

المتغير التابع، والمؤشرات التي تدل على الفرق بين متوسطي 
المجموعتين الضابطة والتجريبية بوحدة معيارية كما ورد في عودة 

 ). 1988(والخليلي 

وفيما يأتي عرض لبعض هذه المؤشرات التي تستخدم في 
  :األساليب اإلحصائية

يقوم على إيجاد الفرق بين ): Cohen's d(هن مؤشر كو •
متوسطي المجموعتين الضابطة التجريبية، ومن ثم قسمة 

واشترط . الناتج على االنحراف المعياري ألي من المجموعتين
واقترح . أن تكون المجموعتان متجانستان من حيث التباين

تصنيفًا لمستويات حجم األثر إلى منخفضة ومتوسطة وعالية، 
 0.2إذا كانت قيمة حجم األثر حول : تخلصة كما يأتيوالمس

فأنها تعد قيمة منخفضة، أما إذا كانت قيمة حجم األثر حول 
فأنها تعد قيمة متوسطة، وإذا كانت قيمة حجم األثر  0.5

كما أشار كوهن  لعدد من .  فأنها تعد قيمة عالية0.8حول 
 على قيمة المعايير للحكم على قيمة الداللة العملية ال تعتمد

 .حجم األثر فقط، وانما تعتمد على نوع االختبار االحصائي
، )1932(الذي قدمه فيشر ) Eta Squared( إيتا عمؤشرمرب •

، ومؤشر )1973(ومؤشر مربع إيتا الجزئي الذي قدمه كوهن 
" ر"، ومؤشر مربع )1935(مربع ابسيلون والذي قدمه كيلي 

)r ( الذي قدمه ستيفنز كما ورد في نصار)كما )2002 ،
 مقياسًا للداللة العملية كما ورد 40إلى )  1996(اشار كيرك 

 ).2005(في جرادات وجودة 
  مشكلة الدراسة 

ــت أثـــر       ــات التـــي  تناولـ ــد مـــن الدراسـ ــك العديـ ــدد مـــن   هنالـ عـ
االستراتيجيات التدريسية في التحـصيل األكـاديمي للطلبـة فـي المـواد       

 وللوقــوف علــى فاعليــة هــذه .العلميــة للمــرحلتين األساســية والثانويــة
الدراسات ومقارنتها ببعضها، جرى اسـتخدام طريقـة التحليـل الفـوقي            
وذلـك عــن طريــق جمــع وتلخــيص نتــائج مجموعــة مــن الدراســات ذات  
العالقــة، وجــرى احتــساب قيمــة حجــم األثــر لكــل دراســة علــى انفــراد،  
ــن       ــة مـ ــر لمجموعـ ــم األثـ ــدل حجـ ــة معـ ــساب قيمـ ــرى احتـ ــم جـ ــن ثـ ومـ

أمـــا الدراســـات التـــي تـــم . ي بحثـــت فـــي الهـــدف نفـــسهالدراســـات التـــ
تحليلهــا فــي هــذه الدراســة، فتتعلــق بفاعليــة اســتخدام اســترتيجيتي        

  . ءالخرائط المفاهيميه، والتعلم باالستقصا
  أسئلة الدراسة

تناولت الدراسة بالبحث مجموعة من الرسائل الجامعية الني 
ألردنية، ، في الجامعات ا2004 - 1984نوقشت ما بين األعوام 

  :  عن األسئلة أآلتيةةوذلك لإلجاب
 التي بحثت في أثرالداللة العملية للدراسات   قيمةما: السؤال األول

 باستخدام الخرائط المفاهيميه، في تحصيل ماستراتيجية التعلي
الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين األساسية والثانوية؟ وهل 

 نتائجها متجانسة؟
 قيمة الداللة العملية للدراسات التي بحثت في ما: السؤال الثاني

أثر استراتيجية التعليم باالستقصاء، في تحصيل الطلبة في المواد 
  العلمية للمرحلتين األساسية والثانوية؟ وهل نتائجها متجانسة؟
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  أهمية الدراسة
استمد هذا البحث أهميته من محاولته تحديد فاعلية 

، التي ءمفاهيميه، والتعلم باالستقصااستخدام استرتيجيتي الخرائط ال
أجريت على طلبة المرحلة األساسية والثانوية، وأكثرها فاعلية في 
زيادة تحصيل الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين األساسية 
والثانوية، وذلك عن طريق جمع وتلخيص نتائج مجموعة من 

ام  كل من استرتيجيتي استخدأثر استخدامالدراسات المتعلقة ب
 على تحصيل ءالخرائط المفاهيميه واستراتيجية التعلم باالستقصا

الطلبة في العلوم، واعطاء قيم كمية تعطي مؤشرًا للعاملين في 
إلى اهمية ) Blosser, 1985( واشارت بلوسر. الحقل التربوي

 في زيادة تحصيل ةالتعرف إلى استراتيجيات التدريس األكثر فاعلي
ية التي يمكن توظيفها داخل غرفة الصف، الطلبة في المواد العلم

ة بيئة تعليمية إيجابية يمكن من خاللها زيادة التحصيل ئبهدف تهي
كما تسهم هذه الدراسات في تطوير برامج إعداد . األكاديمي للطلبة

 التدريس، وأكثرها تالمعلمين عن طريق تحديد أفضل استراتيجيا
مية هذه الدراسة أيضًا وتأتي أه. فاعلية بهدف زيادة تحصيل الطلبة

من خالل تقديمها نموذجًا إحصائيا يمكن االستفادة منه في العديد 
  .من الدراسات

  تعريفات الدراسة
 هي عملية تحليل التحليل، إذ يجري من خاللها :التحليل الفوقي

المختارة  ذات العالقة، وتحليل نتائجها،  تجميع عدد من الدراسات
  .يم معدل حجم األثرالحتساب قيم حجم األثر، وق

هو الفرق ما بين متوسطي المجموعتين الضابطة : حجم األثر
والتجريبية، مقسومًا على االنحراف المعياري للمجموعة الضابطة، 

  .أو هو مقدار ما يفسره المتغير المستقل من تباين المتغير التابع
 ناتج علمي اكتسبه الطالب بعد تعريضه لخبرات تربوية :التحصيل

يمية منهجية، ويقاس من خالل عالماته في االختبار التحصيلي وتعل
  . في المجال المعرفي

هي طريقة تدريس : استراتيجية استخدام الخرائط المفاهيميه
يقوم فيها المدرس بتمثيل مجموعة من المفاهيم، عن طريق الربط 
بين مفهومين، بخط عليه كلمة أو أكثر تصف العالقة ما بين 

 تكون العالقات بين المفاهيم فيها إما أفقية أو المفهومين، وقد
  .عمودية، ويتم ترتيب المفاهيم فيها بشكل هرمي

طريقة تدريس تسير بخطوات : استراتيجية التعليم باالستقصاء
متتابعة بشكل منطقي في حل مشكلة ما، ووضع فرضيات وتجريبها، 
والتوصل إلى الحل الصحيح وتطبيق المعلومات، بحيث يكون 

متعلم محور العملية التعليمية من خالل مروره بمواقف تعليمية ال
، وقراءات خارجية ذات عالقة بالموضوع الذي يدرسه، تتطلب همعين

منه التفكير والمناقشة واالستنتاج والتصميم، وبتوجيه وإرشاد من 
  .قبل المعلم، حتى يتم تحقيق األهداف المطلوبة

  : حدود الدراسة
  : ل الفوقي في هذا البحث علىاقتصرت عملية التحلي

 :الدراسات التي بحثت في أثر كل من استرتيجيتي التدريس •

طريقة استخدام الخريطة المفاهيميه، والتعلم باالستقصاء، 
  .2004-1984خالل فترة عامي أجريت والتي 

الدراسات التي طبقت على طلبة المرحلتين األساسية والثانوية  •
تحصيل الطلبة في المواد في المدارس، والتي بحثت في 

 .العلميه
الدراسات الكمية فقط هي التي جرى تضمينها في هذه  •

 .الدراسة، أما الدراسات الكيفية فقد جرى استثناؤها
الدراسات التي احتوت على بيانات كافية لتحليلها واحتساب  •

قيم حجم األثر واستثناء الدراسات التي لم تتوفر فيها 
  .البيانات الكافية

  ات الدراسةإجراء
 التــي بحثــت فــي أثــر اســترتيجيتي الخــرائط     تاختيــرت الدراســا 

المفاهيميه والتعلم باالستقصاء في تحصيل الطلبة فـي العلـوم، وذلـك            
بغرض تضمينها فـي دراسـة التحليـل الفـوقي الحاليـة وتحليـل نتائجهـا         
ــار الدراســات التــي تــوافرت فيهــا المعــايير       اإلحــصائية، إذ جــرى اختي

  :آالتية
 . تكون الدراسات تجريبيةأن  .1
ــر اســتراتيجية اســتخدام       .2 أن تكــون الدراســات قــد بحثــت فــي أث

الخرائط المفاهمية أوالتعلم باالستقصاء في تحصيل الطلبـة فـي    
 .المواد العلمية

 بأن تتــضمن نتــائج الدراســات بيانــات إحــصائية كافيــة الحتــسا    .3
 .قيم حجم األثر

 .أن تتصف الدراسات بالصدق والثبات .4
، لرسائل 2004- 1984 قد توقشت خالل فترة عامي أن تكون .5

 .  العربيةالجامعاتعدد من الماجستير والدكتوراه في 
  أداة الدراسة 

أداة الدراســة عبــارة عــن نمــوذج ترميــزي، تــم إعــداده وتطــويره 
تحققـت   التي   الدراساتألغراض إجراء عملية التحليل الفوقي لتوثيق       

والنمــــوذج . بالهــــدف نفــــسه المعــــايير آنفــــة الــــذكر، واشــــتركت فيهــــا
ة تهـدف إلـى توثيـق كـل دراسـة بحثـت فـي           نالترميزي هو بمثابة استبا   

أثــر اســترتيجيتي التــدريس باســتخدام الخــرائط المفاهيميــة او الــتعلم    
باالستقــصاء فــي تحــصيل الطلبــة فــي المــواد العلميــة، وفقــا لألهــداف   

ي تــم والمعــايير المتعــارف عليهــا فــي دراســات التحليــل الفــوقي، والتــ    
 وضــــــــــــــعها مــــــــــــــن قبــــــــــــــل هــــــــــــــدجز وشايمنــــــــــــــسكي وودورث    

)Hedges, Shymansky, & Woodworth, 1989 ( .  
   Study Codingترميز الدراسة 

استخدم نموذج خاص بهدف ترميـز الدراسـات المـراد تحليلهـا            
للحــصول علــى البيانــات اإلحــصائية، إلجــراء دراســة التحليــل الفــوقي،   

ه الدراســة عــن النمــوذج وجــرى تطــوير نمــوذج الترميــز ألغــراض هــذ 
، واعتمـد كـأداة بحـث    )DeBaz, 1994(الذي قامت بإعداده دي باز 

وهـو بمثابـة المقابلـة، أو أداة    . لجمع البيانات من الدراسات المختـارة    
  . االستبانة لمراجعة كل دراسة على انفراد

 المعايير آنفة الذكر، تحققت فيهاوجرى توثيق الدراسات التي 
م العينة والمتوسط الحسابي واالنحراف كما جرى تحديد حج
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المعياري للمجموعتين الضابطة والتجريبية، أو جرى استخالص 
 ف -، أو من قيمة اختبار)t-value ("ت" البيانات من قيمة اختبار

)F-value( أثناء تحليل التباين األحادي )ANOVA( أومن ،
، وجرى أيضًا استخدام )ANCOVA(تحليل التباين المشترك 

وذج الترميز المذكور بهدف التعرف إلى تصميم الدراسة، نم
ويتضمن نموذج الترميز سبعة . اختيارهاوصدقها وثباتها، وطريقة 

  :  متغيرات، وهي
 .وهو العدد الكلي ألفراد العينة في الدراسة: المتغير األول
وهو طريقة اختيار العينة هل هي عينة عشوائية، أو : المتغير الثاني

 .ذات المجموعة كاملةقصديه، أو 
وهو نوع تصميم الدراسة أما تجريبية كاملة، أو                        :   المتغير الثالث      

  .شبه تجريبية، أو تجريبية اولية ، أو ارتباطية
درجـة الـصدق الـداخلي والخـارجي لكـل دراسـة وفـق              : المتغير الرابع 

 )Campbell & Stanley, 1963(ما  أشار كل من كامبل وسـتانلي  
اصر التهديد المحتمله، فيما يتعلق بعمليـة اختيـار      وذلك بناًء على عن   

عينة الدراسة، وأداة الدراسة، واالرتـداد، واالختبـار، وعامـل النـضج،            
وتفاعل االختبار مـع النـضج، والتـاريخ، وفنـاء الحـاالت، وللحكـم علـى                
درجــة الــصدق الــداخلي والخــارجي لكــل دراســة هــل هــو مرتفــع، أو         

اســة ســبعة مــن عناصــر التهديــد متوســط، أو مــنخفض، إذ حققــت الدر
ــر     ــة خمـــسة مـــن عناصـ ــة، وإذ حققـــت الدراسـ ــر مرتفعـ ــة تعتبـ المحتملـ
ــن      ــة أقـــل مـ ــطة، وإذ حققـــت الدراسـ ــر متوسـ ــة تعتبـ التهديـــد المحتملـ

  . خمسة من عناصر التهديد المحتملة تعتبر منخفضة
استراتيجيات التدريس المختارة، وهي استخدام : المتغير الخامس

 .ه، والتعلم باالستقصاءالخريطة المفاهيمي
المواضيع التي جرى التركيز عليهـا فـي الدراسـات          : السادس المتغير

أو  ،الفيزيـــاء ة، أو مـــادالكيميـــاء، أو مـــادة ءاألحيـــا: المختـــارة، وهـــي
  . العلوم العامة، أو مادة  الثقافة العلمية، أو مادةعلم األرضمادة 

حلة األساسية، التي المر: المراحل الدراسية للطلبة: المتغير السابع
سنة، والمرحلة الثانوية ) 15-10(تراوحت أعمار الطلبة فيها من 

  )2راجع الملحق (). 18- 16(التي تراوحت أعمار الطلبة فيها من 
 المعالجة اإلحصائية 

  )  (Effect Sizeالطرق واإلجراءات الحتساب قيمة حجم األثر
ت جرى احتساب قيمة حجم األثر بشكل مباشر إذا توفر

أما الدراسات التي جرى فيها استخدام أساليب .  الكافيةتالبيانا
في تحليل " ف"، أو اختبار "ت"اختبار: إحصائية مختلفة مثل

 تحليل التباين متعدد االتجاه، فقد جرى رالتباين األحادي، أو اختبا
احتساب قيم حجم االثر باستخدام عدد من االساليب االحصائية، 

 ).Lipsey & Wilson, 2001(ويلسون كما وردت  في لبسي و
  )3راجع  الملحق (

  تحليل البيانات
جرى استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

)SPSS( وبرنامج مايكروسوفت إكسل ،)MS Excel ( الحتساب
قيم حجم األثر وقيمة معدل حجم األثرمن خالل البيانات اإلحصائية، 

) F-value(، أو من قيم ف )t-value ("ت"أو من قيمة اختبار
، أو تحليل )ANOVA(المحسوبة في تحليل التباين األحادي 

  ). ANCOVA(التباين المشترك 
 للدراسات إنشاء جداول بيانات يتضمنت عملية التحليل الفوق

معلوماتية عن كل دراسة جرى توثيقها، كما ورد في لبسي 
ريق احتساب وذلك عن ط). Lipsey & Wilson, 2001(وويلسون 

، فيرمز له )Inverse variance(قيمة وزن معكوس التباين : أوًال
)wi(قسمة واحد على مربع ، وهو عبارة عن وزن معكوس التباين 

  :االنحراف المعياري لكل دراسة، كما في المعادلة آالتية

2

1
sewi =

  
ليساعد . قيمة مربع االنحراف المعياري لكل دراسة) 2se: (إذ أن

ثقة حول قيمة معدل حجم األثر، وليكشف أيضا في احتساب فترة ال
عن التجانس ما بين نتائج الدراسات التي جرى توثيقها، واحتسابها 

احتساب قيمة حجم األثر لكل : ثانيًافي دراسة التحليل الفوقي، 
  :احتساب القيم اآلتية، وهي : ثالثًادراسة مرمزة كما جرى سابقاً، 

، وهو ناتج ضرب قيمة )×ESwi(المتغير األول فيرمز له  
 .   معكوس  التبايننفي قيمة وز حجم األثر

( المتغير الثاني فيرمز له  
2ESwi

، وهو ناتج ضرب مربع )×
قسمة واحد على (في وزن معكوس التباين قيمة حجم األثر

 ).مربع االنحراف المعياري لكل دراسة

iw(المتغير الثالث فيرمز له   2

ربع ، وهو عبارة عن وزن م)
 يساعد في احتساب قيمة معدل حجم يمعكوس  التباين، الذ

في حالة وجود عدم تجانس ما بين نتائج جميع  األثر
 .الدراسات التي جرى توثيقها

ومن ثم وضعت قيم المتغيرات المذكورة سابقًا في جـدول كمـا            
 يللدراســات التــ  معــدل حجــم األثــرةيــأتي لتــساعد فــي احتــساب قيمــ 

ــي د   ــسابها فـ ــرى احتـ ــساب     جـ ــم احتـ ــن ثـ ــوقي، ومـ ــل الفـ ــة التحليـ راسـ
∑(مجموع قيم كل من    ii

ESw(     وهي عبارة عـن مجمـوع نـاتج قيمـة ،
مــضروب فــي قيمــة وزن معكــوس التبــاين، ثــم احتــساب        حجــم األثــر 

∑(مجمــوع قيمــة وزن معكــوس التبــاين   iw(  وذلــك الحتــساب قيمــة ،
معدل حجم األثر، والمقدر من قيم معدل حجـم األثـر لكـل الدراسـات      

ــأ العينــــي  لــــيس اكبــــ ــع مــــن الخطــ ــانس .ر مــــن المتوقــ  ولفحــــص التجــ
)Homogeneity ( ،يـــتم لكـــل مـــن الدراســـات التـــي جـــرى ترميزهـــا  

وضــح كــل مــن  هــدجز والكــن      كمــا )Q(احتــساب قيمــة التجــانس   
 & Hedges &Olkin, 1985; Rosenthal ( وروزنثــال وروبــن
Rubin, 1982(    ومن ثم مقارنة الناتج المحسوب من قيمـة التجـانس

)Q (        ــة ــد درجــة حري ــع  كــاي عن مــع القيمــة الحرجــة مــن جــدول مرب
ــساوي  ــشير )K-1(تـ ــات  ) K(، إذ تـ ــدد الدراسـ ــى عـ ــت  . إلـ ــإذا كانـ فـ

القيمــــة المحــــسوبة اقــــل مــــن القيمــــة الحرجــــة عنــــد مــــستوى داللــــة  
)0.05= .(نفشل في رفض الفرضية الصفرية للتجانس بين نتائج 
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ى اختيارهــــا قــــيم معــــدل حجــــم األثــــر لجميــــع الدراســــات التــــي جــــر  
  .وتوثيقها

ال يوجد تجانس بين نتائج مجموعة من : الفرضية الصفرية
 استراتيجيتي التدريس أثر استخدامبحثت في الدراسات التي 

الخرائط المفاهيميه، والتعلم باالستقصاء، في تحصيل الطلبة في 
  ). =0.05(المواد العلميه عند مستوى داللة 

  نتائج الدراسة
 جرى جمع البيانات للدراسات التي اختيرت كما أشير سابقًا

وفقا لمعايير محددة، حيث تضمنت عملية التحليل لدراسات 
التحليل الفوقي إنشاء جداول بيانات معلوماتية عن كل دراسة جرى 
توثيقها، باستخدام النموذج الترميزي بهدف احتساب قيمة حجم 

من خالل   حجم األثرللكل دراسة على انفراد، وقيمة معد األثر
  البيانات اإلحصائية، 

لإلجابة عن السؤال األول المتعلق بإيجاد قيمة الداللة العملية 
للدراسات التي بحثت في أثر استراتيجية استخدام الخرائط 
المفاهيمية في تحصيل الطلبة في المواد العلمية، للمرحلتين 

. األساسية والثانوية، جرى احتساب قيم حجم األثر لكل دراسة
رقم الدراسة، ورمز الدراسة وهو عبارة عن ) 1(وضح الجدول وي

رقم متسلسل لكل دراسة وال يحمل أي قيمة إحصائية، واسم 
 المؤلف، والسنة والموضوع، والطريقة اإلحصائية، وقيمة حجم األثر

لكل دراسة موثقة على إنفراد، وقد بلغ عدد الرسائل إحدى 
  ).1  الملحقراجع (.عشرين دراسةو

  

  
 تحصيل الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين األساسية ي الخرائط المفاهيميه فأثر استخدام  بيانات للدراسات التي بحثت في ):1(ول جد

  .والثانوية

رمز   الرقم
  الطريقة اإلحصائية  المادة العلمية  السنة   اسم المؤلف  الدراسة

قيمة 
حجم 
  األثر

  0.86  توالمتوسطا) ت(اختبار  األحياء  2002  المصري  42  1
  0.89  توالمتوسطا) ت(اختبار  العلوم  1995  ادريس  14  2
  0.90  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  العلوم  2004  البواعنة  26  3
  0.40  الفروق مابين المتوسطات  العلوم  1996  عقروق  44  4
  1.00  توالمتوسطا) ت(اختبار  العلوم  1993  ذياب  17  5
  0.32  توالمتوسطا) ز(اختبار  العلوم  2001  عطاالله  27  6
  0.30  توالمتوسطا) ت(اختبار  العلوم  1998  الشاويش  16  7
  0.74  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  الكيمياء  2003  المنسي  22  8
  0.51  والمتوسطات وتحليل التباين الثنائي) ت(اختبار األحياء  2002  الجراح  43  9
 1.00 تحليل تباين أحادي والمتوسطات الكيمياء  2004  بني يونس  09  10
  0.05  تكرارات والفروق ما بين المتوسطات  العلوم  2002  أبو عجمية  50  11
  1.60  والمتوسطات) ت(اختبار  العلوم  2000  العبيدات  04  12

سية
سا

 اال
حلة

مر
 ال

ات
اس

در
  

  0.50   تتحليل تباين أحادي ومتوسطا  العلوم  1993  الرواشدة  07  13
 0.20  تحليل تباين أحادي ومتوسطات الكيمياء  2000  زلوم  18  14
 1.40  تحليل تباين أحادي ومتوسطات الفيزياء  1990  القرعان  33  15
 0.70  والمتوسطات) ت(اختبار  األحياء  2001  القاروط  40  16
  1.00  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  الكيمياء  2001  العبسي  47  17
  1.64  الفروق مابين المتوسطات  األحياء  2002  العويمي  41  18
 0.80  تحليل تباين أحادي ومتوسطات الكيمياء  2003  ابو دالخ  21  19
وية  0.58  والمتوسطات) ت(اختبار  الفيز ياء  2002  عليوه  20  20

ثان
 ال

حلة
مر

 ال
ات

اس
در

  0.37  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  الكيمياء  1993  النسور  12  21  
 تراوحت ما بين يبين الجدول السابق  قيم حجم األثر التي

 للرسائل الجامعية التي بحثت في أثر استخدام 1.64 – 0.05
الخرائط المفاهيميه في تحصيل الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين 

. 2004 – 1993األساسية والثانوية، والتي نوقشت ما بين عامي 
أما بالنسبة للدراسات التي أجريت على طلبة المرحلة األساسية، بلغ 

ما بين   ا اثنتى عشرة دراسة، فقد تباينت قيم حجم األثرعدده
 ، أما بالنسبة للدراسات التي أجريت على طلبة 1.6 – 0.05

المرحلة الثانوية، التي بلغ عددها ثماني دراسات، فقد تراوحت قيم 
  .1.64 – 0.2ما بين  حجم  األثر

للدراســـات التـــي  كمـــا جـــرى احتـــساب قـــيم معـــدل حجـــم األثـــر
 الخــرائط المفاهيميــه فــي تحــصيل الطلبــة فــي      ر اســتخدامأثــ تناولــت 

المواد العلمية  للمرحلتين األساسية والثانوية، التي نوقـشت مـا بـين             
  . ،  التي بلغ عددها إحدى وعشرين دراسة2004 – 1993عامي 
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تحصيل الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين  بيانات لقيم حجم األثر للدراسات التي بحثت في أثر استخدام الخرائط المفاهيميه في ):2(جدول 
  األساسية والثانوية

 الرقم
اختيار 

  **العينة
رمز 
  الدراسة

قيمة حجم 
 األثر

  التباين

vi 

قيمة  معكوس  
  التباين

iw 

    
 
  

1  2 42  0.86  0.25  4.00  3.44 2.960  
2  2 14  0.89  0.020 50.0 44.5 39.60 
3  2  26  0.90  0.05 20.0 18.0 16.20 
4  2 44  0.40  0.009 111.1 44.4 17.7 
5  2 17  1.00  0.03 33.3 33.3 33.30 
6  2 27  0.32  0.98 1.02 1.00 0.980 
7  2 16  0.30  0.36 2.78 0.83  0.250 
8  2 22  0.74  0.98  1.02 0.76 0.560 
9  2 43  0.51  0.18  5.55 2.83 1.450 

10  1 09  1.00 0.09 11.1 11.1 11.10 
11  2 50  0.05  0.70 1.43 0.07 0.004 
12  2 04  1.60  0.39 2.56 4.10 6.560 
13  1 07  0.50  0.30 3.33 1.66 0.830 
14  2 18  0.20 0.03 33.3 6.66 1.333 
15  2 33  1.40 0.11 9.09 12.7 17.81 
16  2 40  0.70 0.06 16.7 11.67 8.166 
17  2  47  1.00 0.22 4.55 4.55 4.555 
18  2 41  1.64  0.19 5.26 8.63 14.16 
19  2 21  0.80 0.03 33.3 26.7 21.36 
20  2 20  0.58  0.03 33.3 19.3 11.20 
21  2 12  0.37  0.44 2.27 0.84 0.311 

 210.38 257.04 384.96  مجموع الكلي لدراسات المرحلتين
 131.44 165.99  247.19  المجموع الكلي لدراسات المرحلة األساسية

 78.89 91.05 137.77  ثانويةالمجموع الكلي لدراسات المرحلة ال
   بالطريقة غير العشوائية-2   بالطريقة العشوائية، -1:  طريقة  اختيار عينة الدراسة **

 تللدراسا) 2(من الجدول  حسبت قيمة معدل حجم األثر
 الخرائط المفاهيميه في تحصيل الطلبة في أثر استخدامالتي تناولت 

 0.67الثانوية والتي بلغت المواد العلمية للمرحلتين األساسية و
وهذه القيمة تعد متوسطة بحسب معايير كوهن، وبلغت قيمة الخطأ 

قيمة فترة الثقة حول معدل ، أما 0.98 المعياري لمعدل حجم األثر
%  95 عند مستوى ثقة 0.76 – 0.57فقد بلغت  حجم  األثر
  .التي جرى توثيقهاللدراسات 

 طلبة المرحلة  للدراسات التي أجريت علىةأما بالنسب
، وهذه القيمة 0.67 األساسية، فقد بلغت قيمة معدل حجم األثر

تعد متوسطة بحسب معايير كوهن لثالثة عشرة دراسة، وبلغت قيمة 
قيمة فترة الثقة ، أما 0.124 الخطأ المعياري لمعدل حجم األثر

 عند 0.79 - 0.54العليا والصغرى بلغت  حول معدل حجم األثر
  .التي جرى توثيقهاللدراسات % 95مستوى ثقة 

 للدراسات التي أجريت على طلبة المرحلة الثانوية ة بالنسبأما
، وهذه ة للدراسات الموثق0.66 فقد بلغت قيمة معدل حجم األثر

ي نالقيمة تعد متوسطة وفق معايير كوهن، والتي بلغ عددها ثما
. 0.16وبلغت قيمة الخطأ المعياري لمعدل حجم  األثر . دراسات

العليا والصغرى فبلغت  قيمة فترة الثقة حول معدل حجم األثرأما 
التي جرى للدراسات % 95 عند مستوى ثقة 0.82 - 0.49

  .توثيقها

ــق      ــن الـــسؤال األول المتعلـ ــاني مـ ــالفرع الثـ ــا يخـــتص بـ ــا فيمـ أمـ
ــر     ــات التــــــي تناولــــــت أثــــ ــع الدراســــ ــائج  جميــــ ــين نتــــ ــانس بــــ  بالتجــــ

ــصيل ا    ــي تحــ ــه فــ ــرائط المفاهيميــ ــتخدام الخــ ــواد   اســ ــي المــ ــة فــ لطلبــ
العلميــــة للمــــرحلتين األساســــية والثانويــــة للدراســــات التــــي جــــرى       

، وعنـــــــد Q( 38.76( توثيقهـــــــا، فقـــــــد بلغـــــــت قيمـــــــة التجـــــــانس
ــة    ــانس المحــــسوب مــــن قيمــ ــة التجــ ــة قيمــ ــة  ) Q(مقارنــ ــع  القيمــ مــ

الحرجـــــة مـــــن خـــــالل اســـــتخدام جـــــدول مربـــــع كـــــاي، فقـــــد بلغـــــت   
ــــ    31.41 ــة حريـــ ــى درجـــــ ــة علـــــ ــشرين دراســـــ ــدى والعـــــ   20ة   لحـــــ

ــة   ــانس المحــــسوبة  . 0.05وعنــــد مــــستوى ثقــ ــة التجــ ــا أن قيمــ وبمــ
ــن  ــة      ) Q(مـ ــستوى داللـ ــد مـ ــة عنـ ــة الحرجـ ــن القيمـ ــل مـ  ، 0.05اقـ

ــات      ــائج الدراسـ ــين نتـ ــانس بـ ــية الـــصفرية للتجـ ــم رفـــض الفرضـ فقـــد تـ
ــا بـــــين نتـــــائج جميـــــع الدراســـــات    الموثقـــــه، أي يوجـــــد تجانـــــسًا مـــ

تبــــاين قــــيم ، أي يعــــزى )=0.05(الموثقــــة عنــــد مــــستوى داللــــة 
  ). 3انظر الجدول رقم (معدل حجم األثر إلى الخطأ العيني  

2ESwi × ESwi ×
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 نتائج دراسة التحليل الفوقي ألثر استراتيجية استخدام ):3(جدول 
الخرائط المفاهيميه في التحصيل العلمي لطلبة المرحلتين األساسية 

  .والثانوية

  عدد الدراسات
  معدل
  حجم
  األثر

القيمة الصغرى  
  لمعدل
  ثرحجم األ

القيمة العليا 
لمعدل حجم 

  األثر

الخطأ المعياري 
  لمعدل

  حجم األثر
  0.124  0.79  0.54  0.67  13 للمرحلة األساسية
  0.16  0.82  0.49  0.66  8  للمرحلة الثانوية

     0.98  0.76  0.57  0.67  21مجمل الدراسات  

ولإلجابة عن السؤال الثاني المتعلق بإيجاد قيمة الداللة 
لية للدراسات التي بحثت في أثر استخدام استراتيجية التعلم العم

باالستقصاء، في تحصيل الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين 
أنظر . األساسية والثانوية، فقد جرى احتساب قيم حجم األثر

. إحدى وثالثين دراسةوقد بلغ عدد هذه الدراسات ) 4(الجدول 
  ).1 راجع الملحق(

  . تحصيل الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين األساسية والثانويةيالتعلم باالستقصاء ف ات للدراسات التي بحثت في أثر  بيان):4(جدول 

رمز   الرقم
المادة   السنة  اسم المؤلف  الدراسة

  قيمة حجم األثر  الطريقة اإلحصائية  العلمية

  0.60   أحادي ومتوسطاتتحليل تباين  العلوم  1993  الرواشدة  28  1
  0.40  والمتوسطات "ت" اختبار  العلوم  1992  الخطيب  39  2
  0.20  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  الفيزياء  1990  العملة  03  3
  0.57  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  العلوم  1994  ابو يمن  46  4
 0.54  متوسطاتمشترك وتحليل تباين   العلوم  2001  النمروطي  02  5
  0.55  والمتوسطات "ت" اختبار  الكيمياء  2002  الملكاوي  06  6
  0.28  ارتباط بيرسون والفروق ما بين المتوسطات  العلوم  1990  سعايدة  01  7
  1.20  والمتوسطات "ت" اختبار  العلوم  1996  ابو قمر  30  8
 0.14  متعدد  ومتوسطاتتحليل تباين   العلوم  1994  الخطاب  32  9

دراسات 
المرحلة 
 األساسية

  0.98  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  العلوم  2003  المساعدة  11  10
  0.85  تحليل تباين ثنائي متوسطات  العلوم  2001  بليبلة  23  11
  0.75  تحليل تباين ثنائي متوسطات  العلوم  2001  بلبيلة  35  12
 1.20  الفروق ما بين المتوسطات أإلحياء 2000 الحكمي 24  13
 0.77  تحليل تباين أحادي ومتوسطات الفيزياء  1985  المصري  38  14
  0.33  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  الفيزياء 1984 قموه 13  15
  0.20  والمتوسطات" ت" اختبار  الفيزياء  2000  القيسي  48  16
  1.0  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  العلوم  1993  ذياب  08  17
  0.36  توسطاتفروق ما بين الم  الكيمياء  1987  خليل  10  18
  0.77  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  العلوم  2000  خليف  34  19
  0.70   والمتوسطات" ت"اختبار  الكيمياء  2001  الحسيني  29  20
  0.40  والمتوسطات" ت"اختبار  الكيمياء  1987  الخصاونة  45  21
  1.24 فروق مابين المتوسطات  الفيزياء  2001  األصهب  52  22
 0.40 فروق مابين المتوسطات  الكيمياء  1993  برهم  15  23
  0.92  متوسطات وتحليل تباين ثالثي  العلوم  2000  احمد  36  24
  0.78  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  الفيزياء 1992 ةالعيا صر 51  25
  0.82  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  الكيمياء 2000 الدوابشة 31  26
  0.40   والمتوسطات"ت "اختبار  أإلحياء  2000  الرداد  49  27
  0.80  والمتوسطات" ت"اختبار  الكيمياء 1993 الحميدان 05  28
 0.03   متوسطاتأحاديتحليل تباين   األحياء  1985  العكور  37  29
 0.96   والمتوسطات" ت"اختبار  األحياء  2003  الخوالدة  25  30

دراسات 
المرحلة 
  الثانوية

 0.38  تحليل تباين أحادي ومتوسطات  العلوم  1993  ذياب  19  31
 الجدول السابق  قيم حجم  األثر والتي تراوحت ما بين يبين

التعلم باالستقصاء في   للدراسات التي تناولت أثر1.24 – 0.03
تحصيل الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين األساسية والثانوية، 

أما بالنسبة .  2003 -  1984 ما بين عامي أجريتللدراسات التي 
 المرحلة األساسية، والتي بلغ للدراسات التي أجريت على طلبة

 –0.14 عددها عشر دراسات، فقد تراوحت قيم  حجم األثر ما بين
أما فيما يتعلق بالدراسات التي أجريت على طلبة المرحلة . 1.2

الثانوية، والتي  بلغ عددها احدى وعشرين دراسة، فقد تراوحت 
  ).5انظر الجدول رقم ( 1.24–0.03قيم حجم األثر ما بين 

  



  دي بـــــاز والعتوم

 259

 العلمية  د التعلم باالستقصاء في تحصيل الطلبة في المواأثر استراتيجياتللدراسات التي بحثت في  بيانات لقيم حجم  األثر: )5(دول ج
  .للمرحلتين األساسية والثانوية

رمز   الرقم
  الدراسة

اختيار 
  *العينة

قيمة حجم 
 األثر

  التباين

vi 

وزن  معكوس  
  التباين

iw 

iw ES×  
 

2
iw ES×  

1  28  1 0.60  0.160  06.25 03.75 02.25 
2  39  2 0.40  0.072  13.71  05.48 2.195  
3  03  1 0.20  0.090  11.11  02.22  0.444  
4  46  1 0.57  0.160  06.25  03.56  02.03  
5  02  1 0.54 0.067 14.79 07.99 04.313 
6  06  2 0.55  0.769  01.30  0.715  0.393  
7  01  1 0.28  0.313  3.194  0.894  0.250  
8  30  1 1.20  0.025  40.00  48.00  57.60  
9  32  2 0.14 0.160 06.25 0.875 0.123 

10  11  1 0.98  0.017  58.82  57.64  56.49  
11  23  2 0.85  0.003  333.3  283.3  240.8  
12  35  2 0.75  0.004  250.0  187.5  140.6  
13  24 1 1.20 0.071 14.06 16.90 20.28 
14  38  1 0.77 0.090 11.11 08.55 06.59 
15  13 1 0.33  0.014  71.42  23.57  07.77  
16  48  1 0.20  0.008  125.0  25.00  05.00  
17  08  2 1.0  0.022  45.45  45.45  45.45  
18  10  1 0.36  2.250  0.444  0.160  0.057  
19  34  1 0.77  0.008  125.0  96.25  74.11  
20  29  2 0.70  0.111  09.00  06.31  4.414  
21  45  2 0.40  0.109  09.18  03.67  01.46  
22  52  1 1.24  0.078  12.82  15.89  19.70  
23  15  1 0.40 0.130 07.69 03.07 01.23 
24  36  1 0.92  1.440  0.694  0.638  0.587  
25  51 2 0.78  0.063  15.87  12.38  9.65  
26  31 1 0.82  0.019  52.63  43.10  35.38  
27  49  2 0.40  0.620  01.61  0.644  0.257  
28  05 2 0.80  0.384  02.60  2.08  01.66  
29  37  1 0.03 06.76 0.148 0.004 0.000 
30  25  1 0.96 0.460 02.17 02.08 02.00 
31  19  2 0.38 0.021 47.00 17.86 6.79 

 749.8 925.5  1298  المجموع الكلي لدراسات المرحلتين
  126.0  131.1  161.6  ة األساسيةالمجموع الكلي لدراسات المرحل

 623.7 794.4 1137  المجموع الكلي لدراسات المرحلة الثانوية
  بالطريقة غير العشوائية-2 بالطريقة العشوائية،    -1:    طرق  اختيار عينة الدراسة* *

  
 تأن قيمة معدل حجم  األثـر للدراسـا        ) 6(نالحظ من الجدول    

باالستقصاء، في تحصيل الطلبـة فـي      التعلم   أثر استخدام التي تناولت   
ــة بلغـــت    ــية والثانويـ ــرحلتين األساسـ ــة للمـ ــواد العلميـ ــذه 0.71المـ  وهـ

القيمة تعد متوسطة بحسب معايير كـوهن، والتـي بلـغ عـددها إحـدى                
ــر        ــاري لمعــدل حجــم األث ــين دراســة، وبلغــت قيمــة الخطــأ المعي وثالث

  العليـا    للفتـرة  أما قيمة فترة الثقة حول معـدل حجـم  األثـر           . 0.054
  %. 95 عند مستوى ثقة 0.76 – 0.65 والصغرى فقد بلغت

 التي أجريت على طلبة المرحلة تأما بالنسبة للدراسا
األساسية وعددها عشرة دراسات، فقد بلغت قيمة معدل حجم  

،  وتعد هذه القيمة عالية وفق معايير كوهن، وبلغت 0.81 األثر
قيمة فترة الثقة  أما 0.15 قيمة الخطأ المعياري لمعدل حجم  األثر

 عند 0.96 - 0.66العليا والصغرى فبلغت  حول معدل حجم  األثر
  %.95مستوى ثقة 

 للدراسات التي أجريت على طلبة المرحلة الثانوية ةأما بالنسب
 وتعد هذه القيمة متوسطة 0.69 فقد بلغت قيمة معدل حجم  األثر
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سة، وبلغت  درااحدى وعشرونبحسب معايير كوهن، وبلغ عددها 
، أما قيمة فترة 0.058قيمة الخطأ المعياري لمعدل حجم  األثر 

  - 0.63العليا والصغرى فقد بلغت  الثقة حول معدل حجم  األثر
  %. 95 عند مستوى ثقة 0.74

وفيما يختص بالفرع الثاني من السؤال االثاني المتعلق 
لم التع بالتجانس بين نتائج  جميع الدراسات التي تناولت أثر

باالستقصاء، في تحصيل الطلبة في المواد العلمية للمرحلتين 
لجميع الدراسات التي  جرى فحص التجانس األساسية والثانوية،

جرى توثيقها، وبحثت في المتغيرات نفسها، أشارت الدراسات إلى 
 وعند مقارنة ناتج التجانس 89.9بلغت) Q(أن  قيمة التجانس 
مع القيمة الحرجة من جدول تربيع كاي ) Q(المحسوب من قيمة 

 إلحدى وثالثين دراسة، وعند درجة حرية 43.77وتساوي 
وبما أن قيمة التجانس ). =0.05( وعند مستوى ثقة 30تساوي

أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى داللة ) Q(المحسوبة من 
 تم رفض الفرضية الصفرية للتجانس ما بين نتائج الدراسات 0.05
ثقه، أي أن هنالك تجانسًا بين نتائج جميع الدراسات الموثقة المو

، أي أنه يعزى تباين قيم معدل حجم )0.05(عند مستوى داللة 
  ).    6انظر الجدول رقم (إلى الخطأ العيني فقط  األثر

  نتائج دراسة التحليل الفوقي ألثر استراتيجية التعلم ):6(جدول 
  .والثانويةباالستقصاء للمرحلتين  األساسية 

  
  

 عدد الدراسات

  معدل
  حجم 
  األثر

القيمة 
الصغرى 

لمعدل حجم 
  األثر

القيمة العليا 
لمعدل حجم 

  األثر

الخطأ 
المعياري 

لمعدل حجم 
  األثر

المرحلة 
  األساسية

10 0.81  0.66  0.96  0.15  

المرحلة 
  الثانوية

21 0.69  0.63  0.74  0.058  

مجمل 
الدراسات   

31 0.71  0.65  0.76  0.054  

  مناقشة النتائج
  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرع األول من السؤال أألول

 التي بحثت في أثر ت كشفت نتائج التحليل الفوقي للدراسا
استراتيجية استخدام الخرائط المفاهيميه في تحصيل الطلبة في 
المواد العلمية للمرحلتين األساسية والثانوية في الوطن العربي أن 

، وهذه القيمة تعد متوسطة 0.67ل حجم األثر بلغت قيمة معد
بلغت  للدراسات  أما قيمة معدل حجم األثر.  بحسب معايير كوهن

كما . 0.67التي أجريت على  طلبة المرحلة األساسية فقد بلغت 
بلغت قيمة معدل حجم األثر للدراسات التي أجريت على طلبة 

سة الحالية مع نتائج تنسجم نتيجة الدرا.  0.66المرحلة الثانوية 
 )Pankratius, 1990 (دراسة التحليل الفوقي التي أجراها بنكراتيس

 الخريطة المفاهيميه في أثر استخدامالتي هدفت للتعرف إلى 
تحصيل الطلبة في مادة الفيزياء لطالب المرحلة المتوسطة، ونتج 

، 0.61عن دراسة التحليل الفوقي أن قيمة معدل حجم األثر بلغت 
  .أن التحصيل العلمي للطلبة إزداد  في مادة الفيزياءأي 

  كمــــــــــا اتفقــــــــــت نتيجــــــــــة هــــــــــذه الدراســــــــــة مــــــــــع دراســــــــــة 
  التحليــــــــــــل الفــــــــــــوقي التــــــــــــي أجراهــــــــــــا ايــــــــــــسيوبو وســــــــــــويبو 

)Esiobu & Soyibo, 1995(   تطبيــق    هــدفت للتعــرف إلــى أثــر
ــي     ــاذج، وهــ ــة نمــ ــتخدام ثالثــ ــه باســ ــرائط المفاهيميــ ــتراتيجية الخــ اســ

ــأتي  ــا يــــ ــــ : كمــــ ــتعلم التعــ ــشاركية (اوني الــــ ــات تــــ ــم )مجموعــــ ، وتعلــــ
ــاوني  ــة    )تنافــــسي (تعــ ــى أن قيمــ ــردي، حيــــث توصــــال إلــ ــم فــ ، وتعلــ

ــابين     ــت مــ ــر تراوحــ ــم األثــ ــدل حجــ ــيم  0.93  -0.53معــ ــن قــ  أي مــ
  . متوسطة إلى قيم مرتفعة حسب معايير كوهن

كما اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة أجراها جيغت 
  ,Jegede & Alaiyemola & Okebukola( واكابولكا واليمول

 الخريطة أثر استخدام، هدفت الدراسة للتعرف إلى )1990
المفاهيميه في تحصيل الطلبة في مادة األحياء في نيجيريا، وكشفت 
نتائج التحليل النهائي للدراسة أن قيمة معدل حجم األثر بلغت 

  . أي أن الطلبة ازداد تحصيلهم  العلمي0.44
  فرع الثاني من السؤال أألولمناقشة النتائج المتعلقة بال

كشف التحليل الفوقي عن تجانس بين نتائج جميع الدراسات 
التي جرى ترميزها وفقا لمعايير محددة،  والتي تناولت أثر 
استخدام استرتيجية استخدام الخرائط المفاهمية في تحصيل الطلبة 

م  ويعزى تباين قي.في المواد العلمية للمرحلتين األساسية والثانوية
معدل حجم األثر إلى الخطأ العيني فقط، وأن جميع الدراسات التي 
جرى تضمينها كانت تجريبية، ومعظم عينات الدراسة اختيرت 
بطريقة قصدية مما يسهم  في إعطاء تجانس ما بين نتائج جميع 

  . الدراسات المختارة، والتي بحثت في المتغيرات نفسها
فوقي  ألثر استخدام ويمكن تفسير نتائج دراسة التحليل ال

استراتيجية الخريطة المفاهيميه في تحصيل الطلبة في المواد 
العلمية للمرحلتين األساسية والثانوية، للدراسات التي نوقشت ما 

  : بما يأتي2004 – 1993بين عام 
أن استخدام الخرائط المفاهيميه أدى إلى أكساب الطلبة  

لتحصيل العلمي  إيجابية نحو العلوم، وزيادة في ااتجاهات
  . لطلبة المرحلتين األساسية والثانوية

أن استخدام  الخرائط المفاهيميه ساعد في الربط العلمي  
للمفاهيم، واكتشاف العالقات فيما بينها مما ساهم في زيادة 

 .التحصيل العلمي لدى الطلبة
  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ــائج التحليــل الفــوقي للدرا   ــر  تســاكــشفت نت   التــي بحثــت فــي أث

استراتيجية التعلم باالستقصاء في تحصيل الطلبة في المـواد العلميـة      
للمــرحلتين األساســـية والثانويـــة أن قيمـــة معــدل حجـــم  األثـــر بلغـــت   

 للدراسات الموثقة، وهذه القيمة تعد متوسـطة بحـسب معـايير            0.71
ت  للدراسات التـي أجريـ     0.81كوهن، وبلغت قيمة معدل حجم  األثر        

 0.69 على طلبة المرحلة األساسية، وبلغت قيمة معـدل حجـم  األثـر            
تنـسجم نتيجـة   .  للدراسات التـي أجريـت علـى طلبـة المرحلـة الثانويـة       

 التـي  )Smith, 1996(هذه الدراسة الحالية مـع نتـائج دراسـة سـميث     
 أثـر اسـتخدام  هدفت إلجراء تحليـل فـوقي للدراسـات التـي بحثـت فـي              

المقارنة مع الطرق التقليديـة فـي تحـصيل الطلبـة           التعلم باالستقصاء ب  
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في المدارس األمريكيـة، وبلـغ عـددها خمـسًا وثالثـين دراسـة، نـشرت              
بينت الدراسة أن هنالك زيـادة فـي تحـصيل الطلبـة            .  1965منذ عام   

ــارات        ــي مه ــك تحــسن ف ــتعلم باالستقــصاء، وأن هنال ــد اســتخدام ال عن
  . المختبر ومهارات التفكير الناقد

ــائج        ومــن ج ــع نت ــة م ــق نتيجــة الدراســة الحالي ــم تتف ــة أخــرى ل ه
، التي هـدفت  ))Lott, 1983دراسة التحليل الفوقي التي أجراها لوت 

 كل من طريقة االستقصاء والمنظم المتقدم       أثر استخدام للتعرف إلى   
في تحصيل الطلبة في تدريس العلوم مـن الـصف الـسابع إلـى التاسـع،                

ثــين دراسـة، مـن رسـائل الماجــستير    وكـان عـدد الدراسـات تـسعًا وثال    
والــدكتوراه، ونــتج عــن دراســة التحليــل الفــوقي قيمــة لمعــدل حجــم          

  . وهذه القيمة تعد منخفضة وفق معايير كوهن0.18األثر بلغت 
 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرع الثاني من السؤال الثاني

كشف التحليل الفـوقي عـن تجـانس بـين نتـائج جميـع الدراسـات          
ــي جــ  ــي الدراســة      الت ــضمينها ف ــايير محــددة، لت ــا لمع ــا وفق رى ترميزه

 وأثرهـا فـي   ،الحالية، والتي تناولت أثر استرتيجية التعلم باالستقـصاء     
. تحــصيل الطلبــة فــي المــواد العلميــة للمــرحلتين األساســية والثانويــة  

يعزى تباين قيم معدل حجم األثر إلى الخطأ العينـي فقـط، وأن جميـع         
تـــضمينها كانـــت تجريبيـــة، وأن معظـــم عينـــات الدراســـات التـــي جـــرى 

الدراسة اختيرت بطريقة قصدية ممـا يـسهم ذلـك بإعطـاء تجـانس مـا               
ــرات         ــي المتغي ــي بحثــت ف ــارة، والت ــع الدراســات المخت ــائج جمي ــين نت ب

  .نفسها
استراتيجية  ويمكن تفسير نتائج دراسة التحليل الفوقي ألثر

د العلمية للمرحلتين التعلم باالستقصاء في تحصيل الطلبة في الموا
األساسية والثانوية، للرسائل الجامعية التي نوقشت ما بين عامي 

  :  بما يأتي2003 – 1984
فعالية استخدام التعلم باالستقصاء الذي يعد من أكثر أساليب  

التدريس الحديثة في تنمية التفكير العلمي، ويساعد في 
صاء واختبار ممارسة العمليات العلمية، وإتقان مهارات االستق
  .الفرضيات، مما يؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي

إن استخدام طريقة التعلم باالستقصاء يساعد في زيادة  
التركيز على إسهامات الطلبة، وعلى معالجتهم الذهنية لما 
يطرح من أنشطة تجذبهم نحو الدرس، وزيادة التحصيل 

 .العلمي لديهم
ء لدى طلبة المرحلة  أن استخدام طريقة التعلم باالستقصا 

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن . األساسية كانت ذات فعالية عالية
طلبة هذه المرحلة يتميزون بأنهم نشيطون، ويميلون إلى 

 .االكتشاف وحب االستطالع، واستقصاء البيئة المحيطة بهم
 التوصيات

في ضوء النتائج التي كشفت عنها دراسة التحليل الفوقي 
  : يأتيتوصي الدراسة بما

إجراء دراسات تحليل فوقي مماثلة للدراسة الحالية بهدف  .1
 البحث عن أثر استراتيجيات

     تدريس اخرى تستخدم في الغرف الصفية، قد تؤثر في 
 .تحصيل الطلبة في المواد العلمية

امل أخرى في إجراء دراسات تحليل فوقي للتعرف على أثر عو .2
الطلبة لمهمة دور المعلم في جذب تحصيل الطلبة، وهي 

  . الدرس، والبيئة الصفيه، وتصميم المنهاج، والكتاب المدرسي
نظرًا لفعالية هذه الطرق في تدريس المواد العلمية، نلفت  .3

اهتمام المعلمين إلى تطبيق استراتيجية الخرائط المفاهيميه، 
واستراتيجية التعلم باالستقصاء في تدريس طلبة المرحلتين 

  .األساسية والثانوية
ــ .4 ــي     تـــــ ــات التـــــ ــي الدراســـــ ــة فـــــ ــصائية كافيـــــ ــات إحـــــ وفير بيانـــــ

ــراء        ــل  إجـــ ــن أجـــ ــستقبل، مـــ ــي المـــ ــاحثون فـــ ــا البـــ ــوم بهـــ يقـــ
فهنالـــــــــك العديـــــــــد مـــــــــن   .  عمليـــــــــات التحليـــــــــل الفـــــــــوقي  

الدراســـــــــات جـــــــــرى اســـــــــتثناؤها لعـــــــــدم تـــــــــوفر بيانـــــــــات      
 .إحصائية كافية الحتساب قيم حجم األثر

  المصادر والمراجع 
قوة االختبار االحصائي .  )2005(ماجد  ،جودةجرادات، ضرار، و

وحجم األثر وحجم العينة للدراسات المنشورة في مجلة 
 سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  -أبحاث اليرموك

  . 29 -21، 1، المجلة االردنية في العلوم التربوية
اإلحصاء للباحث في ). 1998(خليل  ،الخليليوعودة، أحمد، 

  . دار الفكر للنشر والتوزيع: ان، عمالتربية والعلوم اإلنسانية
 حجم األثر كأسلوب إحصائي مكمل لفحص .)2002(نصار، يحيى 
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، رسالة ماجستير، جامعة العلوم وعلى إتجاهاتهم نحوها
  . الوطنية، نابلس، فلسطينحالنجا

، تشخيص األخطاء المفاهيميه لدى )1994(أبو يمن، رداد، 
  افظة العاصمة وتأثيرها على طلبة الصف السابع في مح

، رسالة ماجستير،         التحصيل المدرسي لديهم في العلوم
  .الجامعة األردنية، عمان، األردن

 فاعلية تعليم العلوم المبني ءاستقصا،  )2000(أحمد، أماني، 
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 .رسالة ماجستير، الجامعة األردنية،  عمان، األردن
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 األول ثانويب الصف إحداث التغير المفهومي لدى طال
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، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، التغيير في الفهم

  .األردن
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 خرائط المفاهيم في أثر استخدام). 2002. (الجراح، رضوان
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  .اليمن
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الموجه على تحصيل المفاهيم البيولوجيه واالحتفاظ 
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فاعلية برنامج تعليمي في العلوم على ، )1994(الخطاب، ناصر، 
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  .، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان، األردنفي عمان
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، رسالة ماجستير، جامعة عمان واتجاهات الطلبة نحوها

  .العربية، عمان، األردن
 منحنى التعليم التأملي أثر استخدام، )2000( الداوبشه، بلسم، 

 الصف العاشر األساسي ةعلى التحصيل العلمي لدى طلب
ة لمديرية في مادة الكيمياء في المدارس الحكومية التابع

، رسالة تربية وتعليم محافظة نابلس وإتجاهاتهم نحوها
  .  الوطنية، نابلس، فلسطينحماجستير، جامعة النجا
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  .عمان، األردن
 التغيير ت استراتيجيااستخدامأثر ). 2000. (الرداد، أيمن

المفاهيمي على دافع أنجاز طلبة الصف التاسع األساسي 
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  .، وذلك الحتساب قيمة حجم األثر)1(نعوض في المعادلة : ثانياًُ
 .Two Way ANOVA((  قيمة االنحراف المعياري  في حالة استخدام تحليل التباين ذو االتجاه الثنائي احتساب •
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  طريقة بسيطة، وذلك عن طريق)Hedges & Olikin, 1994(اقترح كل من هدجز واولكين  إنفراد، وللتغلب على تحيز قيمة حجم األثر
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المعالجة، مما يؤدي ذلك   الدراسات التي قارنت بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية لقياس أثرجرى احتساب قيمة حجم األثر لنتائج
هذا التحيز الناتج عن أجراء الدراسات على عينات  إلى زيادة التباين في القيم المستخرجة من التجربة، وللتغلب على هذا التحيز وللتقليل من أثر

وجد هنالك أجراء بسيط للتغلب على هذا التحيز عند احتساب قيمة حجم األثر، وذلك لمعايرة االنحراف المعياري ذات أعداد كبيرة أو صغيرة، ي
  :، وذلك باستخدام الطرق آالتية)Hedges & Cooper, 1999(في دراسات التحليل الفوقي كما أقترحه هدجز وكوبر 

متحيزة  للدراسات الموثقة، نستخدم المعادلة آالتية لمعايرة قيمة  راحتساب قيمة االنحراف المعياري في حالة وجود قيم حجم األث •
 :االنحراف المعياري
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  : آالتيةوفق المعادلة) Q(لكل من الدراسات التي جرى توثيقها، فقد تم احتساب قيمة التجانس ) Homogeneity(أما فحص التجانس 

∑ ∑
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 علمـًا أن ، )k-1(مـع القيمـة  الحرجـة مـن جـدول مربـع  كـاي عنـد درجـة حريـة تـساوي              ) Q(محسوب من قيمة التجانس     ومن ثم مقارنة الناتج ال    
)K = (عدد الدراسات. 
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أثر املناخ التنظيمي في الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة 
  *التدريس في الجامعات األردنية الخاصة

  
  **جاسر الرفاعي

  
  

 16/9/2007 تاريخ قبوله     28/1/2007 تاريخ تسلم البحث

ــسائدة فــي     ىهــدفت هــذه الدراســة إلــ    :ملخــص ــاخ التنظيمــي ال  تحديــد أنمــاط المن
ــة الخاصــة، وتعــرف    ــي درجــة الرضــا      الجامعــات األردني ــة ف ــر هــذه األنمــاط المناخي  أث

ولجمـع معلومـات الدراسـة،    . الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس فـي هـذه الجامعـات    
، إحـــداهما لتقيـــيم المنـــاخ نفقـــد اســـتخدمت أداتـــان للدراســـة تكونتـــا مـــن اســـتبانتي 

التنظيمــي الــسائد فــي الجامعــات األردنيــة الخاصــة كمــا يــراه أعــضاء هيئــة التــدريس،   
 فقــرة وضــعت لتقيــيم مجــاالت المنــاخ التنظيمــي الخمــسة، واألخــرى    52ونــت مــن تك

لقياس درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات، وتكونـت       
 352تكونـت عينـة الدراسـة مـن     .  فقرة وضعت لقيـاس مجـاالت الرضـا الـستة          60من  

ــة تــدريس، واســتخدمت األســاليب اإلحــصائية المناســ     بة لتحليــل معلومــات  عــضو هيئ
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزى  ىالدراســة، وقــد خلــصت الدراســة إلــ 

ــاد المنــاخ          ــع أبع ــي جمي ــة ف ــة، والخبــرة التعليمي ــة األكاديمي ــرات الجــنس، والرتب لمتغي
التنظيمي، كما خلصت إلى وجود فروق ذات داللة احصائية تعـزى لمتغيـرات الكليـة،               

 مقابــل الكليــات العلميــة، وفــي جميــع أبعــاد  ةيــات اإلنــسانيوكانــت الفــروق لــصالح الكل
المناخ التنظيمي، وكشفت نتائج الدراسة عن درجة رضا متوسطة لدى أعـضاء هيئـة              
التدريس في جميع مجاالت الرضا الوظيفي، وأنه ال فروق ذات داللة إحصائية تعـزى              

قيــــاس الرضــــا لمتغيــــرات الجــــنس، والرتبــــة األكاديميــــة، والخبــــرة التعليميــــة علــــى م 
الــوظيفي، كمــا أوضــحت نتائجهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية تعــزى لمتغيــر          

 يالمناخ التنظيمي على مقياس الرضا الوظيفي، وكانت الفروق لصالح المناخ اإليجـاب           
مقابـل المنــاخ الــسلبي، وقـد عرضــت الدراســة لمجموعــة مـن التوصــيات اســتناداًً إلــى    

ــا   ــي تمخــــضت عنهــ ــائج التــ ــة الكل (.النتــ ــات المفتاحيــ ــا  : مــ ــاخ التنظيمي،الرضــ المنــ
  ).الوظيفي

  

  
 
  

بدأ االهتمام بمفهوم المناخ التنظيمي والرضا الـوظيفي   :مقدمة
لــدى العــاملين فــي معظــم مجــاالت العمــل والوظــائف المختلفــة منــذ         

وهو العقد الذي شهد والدة     .بداية عقد الثالثينات من القرن الماضي     
ــة العالقــــات اإلنــــسانية فــــي اإل  ــإلدارة  حركــ ــرد فعــــل طبيعــــي لــ دارة كــ

ــة  ــيكية(التعليميـ ــام   ) الكالسـ ــدأت عـ ــي ابتـ ــسبت  1910التـ ــا اكتـ  حينمـ
اإلدارة صـــفة العلـــم، أمـــا الفلـــسفة التـــي تـــستند إليهـــا هـــذه المدرســـة 
الفكريــة فــي اإلدارة، ومدرســة العالقــات اإلنــسانية، فهــي أن العوامــل       

الــــوظيفي اإلنــــسانية المتمثلــــة فــــي االعتــــراف، والتقــــدير، والرضــــا      
واالجتمــــاعي تعــــد أمــــورا هامــــة فــــي تنظــــيم اإلنتاجيــــة كمــــًا ونوعــــًا  

  ).2001السعود،(
 

_________________________  
  .مستل من إطروحة دكتوراه* 
  .، اربد، األردنكلية إربد الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية* *

  .، اربد، األردن2007، حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 

 

  
The Effect of Organizational Climate in Job Satisfaction 

Among Faculty Members at Jordanian Private 
Universities 

 
Jasser Al- Refaie, Irbid University College, Al-Balqa' Applied 

University, Irbid, Jordan. 
 

Abstract: This study aimed at identifying the prevailing forms of 
organizational climate at private universities in Jordan.and Their 
effect on the degree of job satisfaction of teaching staff at these 
universities. To collect information , two instruments were used which 
consisted of two questionnaires. One of them was used to assess The 
prevailing organizational climate at Jordanian private universities, as 
perceived by teaching staff. It consisted 52 items. The other was used 
to measure the degree of job satisfaction of teaching staff at these 
universities. It consisted 60 items. The study sample consisted 352 
teaching staff members. Appropriate statistical methods were used to 
analyze the data. The study concluded that non – existence of 
statistically significant differences that could be attributed to the 
variables of gender, academic rank and teaching experience at all 
dimensions of organizational climate. It also showed the existence of 
statistically significant differences that could be attributed to the 
variable of faculty. The Differences were to the advantage of human 
faculties over scientific faculties at all dimensions of organizational 
climate.The findings of the study revealed a medium degree of 
satisfaction of teaching staff at all domains of job satisfaction, and 
there were no statistically significant differences that could be 
attributed to the variables of gender, academic rank and teaching 
experience at the scale of job satisfaction.The findings also showed 
the existence of statistically significant differences that could be 
attributed to the variable of organizational climate at the scale of job 
satisfaction. The differences were to the advantage of positive climate 
over negative climate one.The study, finally, a set of recommendations 
based on its concluded findings.(Keywords: organizational climate, 
job satisfaction). 

  
ثم أخذ مفهوم اإلدارة التربوية يتبلور بشكل جلي وتدريجي، 
معتمدا على مفاهيم اإلدارة العامة، أدركنا قلة الدراسات التي عنيت 
بموضوع المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة 
التدريس في مؤسسات التعليم، فهذا يؤكد أن مفهوم المناخ 

تنظيمي والرضا الوظيفي، ومسبباته وتأثيراته، قد درست بشكل ال
واسع ومسهب في اإلدارة الصناعية والتجارية والمؤسسات 
الحكومية، إال أنها لم تحظ باالهتمام نفسه في مؤسسات التعليم 

  Neuman, 1978).(العالي 
وتتسم اإلدارة بأنها عملية مستمرة تشتمل على العديد من 

دم أشكاال متنوعة من الموارد بعضها مادي األنشطة، وتستخ
وبعضها اآلخر إنساني، من أجل الوصول إلى أهداف وغايات 
محددة، وهي بهذا المنطلق ليست مجموعة من المبادئ ولكنها في 
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األساس مجموعة من العالقات واالتصاالت بين مجموعة من الناس، 
العنصر ومن ثم فإن .من فئات وخلفيات وتطلعات وأهداف متباينة

الرئيسي في العمل هو القدرة على الريادية والتميز اإلنساني من 
جانب اإلداريين، لتحقيق األهداف المنشودة من خالل مجموعة من 

  ).1973 أم السلمي،( العالقات واالتصاالت والتفاعالت اإلنسانية
ومن أهم األمور التي تساعد في نجاح اإلدارة قدرتها على رفع 

 لألفراد العاملين، وما يحقق ذلك الشعور القائم الروح المعنوية
بالعمل أنه يتقدم في قدراته ومهاراته، ويجد المساعدة الكافية من 
المسؤولين لينمو في وظيفته، وأنه يلقى تقديرهم على جهوده، 
وأثبتت البحوث السيكولوجية أن سعادة اإلنسان في حياته بصفة 

 عمله، ومن العوامل األساسية عامة ترتبط ارتباطا كبيرا بسعادته في
في تحقيق هذه السعادة إيجاد عالقات إنسانية طيبة بين األفراد 

  ).1977 حسين وزيدان،(ومجتمع العاملين بكافة قطاعاته 
فغياب المناخ النفسي المالئم للعمل سيولد لإلدارة مشكالت 
إنسانية متعددة، ولكي تحصل اإلدارة على السلوك المرغوب فيه من 

ليها، ال بد أن تتعرف إلى أهدافهم ودوافعهم، كي تسن لهم من عام
التشريعات والسياسات ما يؤمن لهم إشباع هذه الدوافع وبلوغ تلك 
 األهداف، وذلك من خالل مالحظتهم المباشرة أثناء تأديتهم لعملهم

  ).1981 شاللدة،(
ما هو المناخ "وقد وجد الفولتيه في دراسة له بعنوان 

أن الجو النفسي للمؤسسة عامل حيوي " مؤسستكالتنظيمي في 
يؤثر في السلوك التنظيمي للمؤسسة، ويمكن أن يهدد وجودها 
وديمومتها، وأن وعي وإدراك المناخ التنظيمي السائد فيها يساعد 
القيادة اإلدارية على تلبية رغبات العاملين، ورفع مستوى اإلنتاجية 

  ,Dubrin).1977( في المؤسسة
اخ التنظيمي مقياس شخصية المنظمة، وأحد فيعد المن"

المفاهيم األساسية في نظرية التنظيم، ويمثل قوة هائلة في تأثيرها 
في سلوك وأداء العاملين ورضاهم الوظيفي، ويلعب دورا أساسيا 

  ). 1986 مصطفى،( "في تطوير المنظمة وزيادة فاعليتها
 والرضا وقد بدأ االهتمام يتزايد في دراسة المناخ التنظيمي

الوظيفي، لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات 
ولعل مرجع هذا االهتمام هو زيادة القناعة .التعليم العالي األخرى

بأن أعضاء هيئة التدريس يمثلون أهم المدخالت التربوية في 
بل أصبح من مسلمات اإلدارة . العملية التعليمية التعلمية في الجامعة

مستوى التعليم العالي، أن أعضاء هيئة التدريس التربوية، على 
الراضين عن عملهم هم أكثر قدرة على القيام بواجباتهم التدريسية 
والبحثية بمستوى أرفع من الكفاءة والفاعلية من زمالئهم غير 

  ).2001 السعود،( الراضين
يتضح مما سبق أن المناخ التنظيمي يسهم بشكل واضح 

العاملين ودوافعهم، وأن هذه االحتياجات وجلي في إشباع احتياجات 
والدوافع ال تنشأ بمعزل عن مناخ التنظيم الذي يعملون فيه، لذا 
يمكن القول بوجود عالقة مباشرة بين الرضا الوظيفي أثناء العمل 

  .والدوافع للعمل من جهة، وبين المناخ التنظيمي من جهة أخرى

  : مشكلة الدراسة
راسات التي تناولت موضوعي في ضوء اإلطار المرجعي للد

المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في 
مؤسسات التعليم العالي، العربية واألردنية، فقد تبين للباحث أن 
الدراسات التي تطرقت إلى دراسة موضوع المناخ التنظيمي وأثره 

ى في الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس وتحليل مستوياته عل
صعيد الجامعات األردنية الخاصة كانت محدودة، في حدود علم 

  . الباحث، األمر الذي حدا بالباحث إلجراء هذه الدراسة
  : هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت الدارسة إلى تعرف أثر المناخ التنظيمي في الرضا 
الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية 

  : د فإن الدراسة سعت لإلجابة عن األسئلة التاليةالخاصة، وبالتحدي
ما أنماط المناخ التنظيمي السائد في الجامعات الخاصة كما   .1

  يدركها أعضاء الهيئات التدريسية فيها؟ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .2

)α =0.05 ( ألنماط المناخ التنظيمي السائد في الجامعات
الخاصة تعزى لمتغيرات الجنس، والرتبة األكاديمية، األردنية 

وسنوات الخبرة في التدريس، والكلية التي يعمل بها عضو 
  هيئة التدريس؟ 

ما درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في   .3
  الجامعات األردنية الخاصة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .4
)α=0.05( بين المتوسطات الحسابية لدرجة الرضا الوظيفي 

لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة 
تعزى لمتغيرات الجنس، والرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة 

  في التدريس، والكلية التي يعمل بها عضو هيئة التدريس؟ 
ات األردنية ما أثر أنماط المناخ التنظيمي السائد في الجامع  .5

الخاصة كما يدركها أعضاء الهيئات التدريسية في رضاهم 
  الوظيفي؟
  : أهمية الدراسة

تعد الجامعات من النظم االجتماعية الفريدة في المجتمع، فهي 
مؤسسات أكاديمية وتعليمية وتربوية في آن واحد، وهي تتسم 
بخصائص مميزة، تجعلها ذات طابع خاص في أهدافها وأنشطتها 

 مخرجاتها، بما يجعل عالقاتها بالبيئة ذات طبيعة متحركة وفي
ومعقدة،وبما يرقى بمكانتها في البيئة لمستوى الريادة بين 
المؤسسات األخرى، وقد بوشر بإنشاء أول جامعة خاصة في األردن 

  . ، ثم توالى إنشاء الجامعات الخاصة في األردن1995عام 
هذه الجامعات ما وعالوة على قصر عمرها، فإن كثيرًا من 

زالت تعاني من اختالل العالقة ما بين رأس المال المتمثل في إدارة 
الشركة التي تمتلك الجامعة من جهة واإلدارة األكاديمية المتمثلة في 
رئيس الجامعة من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن رواتب أعضاء 

ي هيئة التدريس في هذه الجامعات قد تتقارب من رواتب نظرائهم ف
الجامعات الرسمية، إال أن عنصر االستقرار الوظيفي ما زال في كثير 
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من األحيان، غائبًا، وذلك لغياب مبدأ تثبيت عضو هيئة التدريس في 
  . العمل، واعتماد سياسة العقود في تعيين أعضاء هيئة التدريس

على أن سياسة التوسع في قبول الطلبة في الجامعات األردنية 
 يعرف ببرنامج التعليم الموازي، والتعليم الدولي، الرسمية، ضمن ما

والتعليم المسائي، قد ألقت بظاللها على قبول الطلبة في الجامعات 
األردنية الخاصة فانخفض عدد المقبولين، رغم أنها كانت مرشحة 
لتوسيع قاعدة القبول فيها، وقد انعكس هذا الوضع الجديد سلبًا 

لذين أصبحوا يخضعون في على بعض أعضاء هيئة التدريس، ا
تجديد عقود عملهم إلى مبدأ العرض والطلب، وإذا ما نظرنا إلى 
أعضاء هيئة التدريس األردنيين بخاصة، وجدنا أنهم يواجهون 
منافسة حادة من زمالئهم من بعض الجنسيات العربية األخرى من 

  .جهة، ومن زمالء أردنيين آخرين عاطلين عن العمل من جهة أخرى
ء هذه الصعوبات اإلدارية والمهنية وغيرها التي وفي ضو

يتشكل منها المناخ التنظيمي والتي تلقي بظاللها على مستوى 
الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية 
الخاصة، الذي الحظه الباحث وشكل له مشكلة تستحق الدراسة 

لجامعات في التعرف إلى والبحث،ويأمل منها أن تفيد إدارات هذه ا
أنماط المناخ التنظيمي السائد في هذه الجامعات وأثره في الرضا 
الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية فيها، مما يمّكن هذه 
اإلدارات من إعادة النظر في كثير من مسببات القلق واإلحباط وعدم 

ارسة الرضا الوظيفي لدى هؤالء األعضاء، كما يمكن لنتائج هذه الد
أن تفيد راسمي سياسات التعليم العالي في األردن في حل كثير من 
اإلشكاليات التي تسود العمل في الجامعات األردنية الخاصة، مما 
يوفر مناخا تنظيميا أفضل ينعكس إيجابًا على مستوى الرضا 
الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية، وبالتالي يقود إلى زيادة 

ويمكن لنتائج . ية، وفي أداء المهام الموكولة لهمفاعليتهم التدريس
هذه الدراسة أن تسهم في الكشف عن أنماط المناخ التنظيمي 

 اإلطار الحيوي الذي يؤثر في هالسائد في هذه الجامعات باعتبار
تحقيق أهداف أي مؤسسه،وفي الكشف أيضا عن مستويات الرضا 

  . عاتالوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في هذه الجام
  :الدراسات السابقة

لم يحظ موضوع المناخ التنظيمي وأثره في الرضا الوظيفي 
لدى أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي باهتمام 
مبكر، كما حظي لدى العاملين في قطاعات االقتصاد والصناعة 

  ).1995 عمري،(والتجارة وغيرها من مجاالت العمل األخرى 
د الدراسات العربية فيما يخص المناخ التنظيمي، أما على صعي

بدراسة بعنوان مناخ المؤسسات ) 1981(فقد قام الشيخ وزاهر
وقد خلصت إلى وجود فروق ذات داللة .التعليمية في دولة قطر

إحصائية بين معلمي المدارس اإلعدادية ومعلمي المدارس 
مل والتركيز الثانوية،فيما يتعلق بسلوك المديرين وال سميا نحو الع

على اإلنتاج، ووجود فروق بين المعلمين والمعلمات في المدارس 
الكبيرة والمدارس الصغيرة فيما يتعلق بالروح المعنوية، واالنتماء 

  .واالنفكاك، وإدراك طبيعة سلوك المديرين

بدراسة نمط المناخ ) 1994(وفي قطر قامت المسند 
ئة التدريس وعالقته المؤسسي في جامعة قطر،كما يدركه أعضاء هي

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة .ببعض المتغيرات
إحصائية في أبعاد األلفة والتركيز على اإلنتاج لصالح الذكور من 
أعضاء هيئة التدريس ممن هم في رتبة مدرس من غير القطريين، 
كما أوضحت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 الهيئة التدريسية للمناخ السائد تعزى لمتغير عدد إدراك أعضاء
سنوات العمل داخل الجامعة، ولمتغير الكلية في أي بعد من أبعاد 

  .المناخ المؤسسي الستة
دراسة لتقييم المناخ التنظيمي في ) 1994(وأجرى القريوتي 

الجامعة األردنية، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، فوجد أن 
ئة التدريس في الجامعة األردنية على اختالف رتبهم تقييم أعضاء هي

وفترات خدمتهم بغض النظر عن جنسهم، وطبيعة كلياتهم للمناخ 
الحوافز، ونمط االتصاالت، : التنظيمي كانت متدنية في مجاالت

 على التوالي، 49.5، 46.7، 45.8والترقية، بمتوسط حسابي بلغ 
الت فلسفة إدارة في حين كان تقييمهم بدرجة متوسطة في مجا

  .الجامعة، ونمط اتخاذ القرارات، ونمط العالقات السائدة
وفي دراسة لتقييم المناخ التنظيمي لجامعة اليرموك من وجهة 

إلى عدم ) 1996(نظر أعضاء هيئة التدريس فيها أشارت عثامنه 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم أعضاء هيئة التدريس 

ة تعزى لمتغير الجنس، باستثناء مجال لمجاالت أداة الدراس
السياسات واإلجراءات، حيث ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين 
أفراد عينة الدراسة في تقييمهم للمناخ السائد في الجامعة لصالح 
الذكور، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع 

ديمية باستثناء مجال مجاالت أداة الدراسة، تعزى لمتغير الرتبة األكا
التقدم والنمو المهني، حيث ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لصالح 
رتبة أستاذ، كما ظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
لمتغير الخبرة في التعليم الجامعي باستثناء مجال التقدم والنمو 
المهني، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح ذوي الخبرة 

كثر من عشر سنوات، كما لم يكن لمتغير الكلية أي أثر ذي داللة أ
إحصائية في تقييم أعضاء هيئة التدريس للمناخ التنظيمي السائد 

  .في الجامعة
 ,Moran)وعلى صعيد الدراسات األجنبية، فإن دراسة موران 

تحديد البنية :  للمناخ التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي(1985
ظرية، خلصت إلى أن المناخ التنظيمي يؤثر في مستوى واألبعاد الن

التنظيم، كما كانت تصورات المديرين أكثر إيجابية حول المناخ 
التنظيمي من تصورات أعضاء هيئة التدريس، وأظهرت النتائج أن 
المؤسسات ذات المناخ اإليجابي فيها مستويات أفضل من األداء، 

 بالمؤسسات ذات المناخ وتركيز أكثر دقة على األهداف، مقارنة
  .السلبي

 ,Mc- Murray)وفي الواليات المتحدة، درس ماكموري 
 العالقة بين الثقافة المنظمية والمناخ التنظيمي، وقد أظهرت (1994

نتائج هذه الدراسة أن المناخ التنظيمي يتأثر بشكل مباشر بمناخ 
  .االتصاالت المنظمية، وبمجموعة ميزات الثقافة المنظمية
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 على صعيد الدراسات العربية التي تناولت مفهوم الرضا أما
بدراسة للكشف عن الرضا الوظيفي ) 1983(الوظيفي، فقد قام بدر

ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية التجارة في جامعة 
وأظهرت نتائجها أن المفحوصين راضون عن أجورهم بشكل .الكويت

د الذين تجاوزت عام، وكان الرضا في مجال الرواتب أعلى عن
أعمارهم الخمسين عامًا ممن هم أصغر سنا، وأعلى عند اإلناث من 
الذكور، وكان الرضا عن العمل بشكل عام أعلى عند المدرسين من 
األساتذة واألساتذة المساعدين، في حين لم يظهر أي أثر لمتغيرات 

  .الجنس أو الحالة االجتماعية أو الخبرة على مستوى الرضا العام
دراسة لمعرفة مستويات الرضا ) 1987(رى طناش وأج

/ الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك
أظهرت نتائجها أنه ليس لمتغيرات الجنس، والحالة .األردن

االجتماعية، وطبيعة العمل األكاديمي، والبلد الذي حصل منه عضو 
ية في هيئة التدريس على مؤهله العلمي، أي أثر ذي داللة إحصائ

في حين كان لمتغير العمر، والراتب، .تحديد مستوى الرضا الوظيفي
والجنسية، وسنوات الخبرة، والتثبيت في الخدمة، والكلية، أثر ذو 

وأظهرت النتائج أن المصدر األساسي لرضا أعضاء .داللة إحصائية
هيئة التدريس كان العمل ذاته، في حين ساهمت الحوافز بشكل 

  .فاض مستوى الرضا عن العملأساسي كمصدر النخ
وأجرى دراسة أخرى لدراسة الرضا ) 1990(ثم عاد طناش 

أظهرت .عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية
نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات 
الجنس،والحالة االجتماعية، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية 

يرات العمر، وسنوات الخبرة، والرتبة األكاديمية، وطبيعة تعزى لمتغ
. العمل األكاديمي، والكلية التي ينتسب إليها عضو هيئة التدريس

كما أوضحت النتائج أن مجال ظروف العمل كان مصدرا أساسيا 
لرضا أعضاء هيئة التدريس، بينما كان مجاال الراتب والحوافز أقل 

ضاء هيئة التدريس في الجامعة مصادر الرضا عن العمل عند أع
  .األردنية

عن الرضا ) 2001(وبينت الدراسة التي أجراها السعود 
الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األهلية 

أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية . األردنية
ألكاديمية، كانت متوسطة في مجاالت العالقات مع الزمالء، واإلدارة ا

، والترقية، زوظروف العمل، في حين كانت قليلة في مجال الحواف
والراتب، كما أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى لمتغير الجنس، ونوع الكلية في ثالثة مجاالت من مجاالت 

  . الرضا الوظيفي الخمسة
لرضا أما على صعيد الدراسات األجنبية التي تناولت بعد ا

 ,Araghi)الوظيفي، ففي الواليات المتحدة األمريكية قام أراجي 
 بدراسة العالقة بين رضا أعضاء هيئة التدريس في (1981

أظهرت نتائجها .الجامعات، وصراع الدور ووضوح العمل واإلنتاجية
وجود عالقة سلبية بين صراع الدور والرضا عن العمل، كما أشارت 

داللة إحصائية بين اإلنتاجية وكل من إلى عدم وجود عالقة ذات 
  .الرضا عن العمل، وصراع الدور، ووضوح المهمة

أما الدراسة المسحية التي أجرتها مؤسسة كارنيجي 
(Carnegie, 1985) لمعرفة االتجاهات الحالية والمستقبلية لدى 

أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي في الواليات 
من أعضاء هيئة % 20، فقد أظهرت أن حوالي المتحدة األمريكية

التدريس قد أشاروا إلى أنهم سوف يتركون مهنتهم خالل السنوات 
منهم يفكرون باالنتقال إلى مهنة % 30الخمسة القادمة، وأن حوالي 

منهم قد أبدوا % 40أخرى غير التدريس الجامعي، وأن حوالي 
عملهم، وأن حماسا أقل نحو العمل عما كانوا عليه في بداية 

منهم يعتقدون أن األخالقيات األكاديمية الممارسة في % 40
منهم % 40أقسامهم أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات وأن 
منهم % 60لن يختاروا المهنة لو خيروا اآلن الختيار مهنتهم، وأن 

  .قد صنفوا رواتبهم بأنها متدنية أو مقبولة
 في الواليات (Glick, 1991)وفي دراسة قام بها جلك 

المتحدة األمريكية عن الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في 
من عينة الدراسة % 63الجامعات األمريكية، أظهرت نتائجها أن 

كانوا راضين عن وظائفهم، كما أنه لم تسهم المتغيرات الديمغرافية 
  .إال بمقدار محدد من التباين على مقياس الرضا الوظيفي

لدراسات العربية التي تناولت بعدي المناخ أما على صعيد ا
) 1989(التنظيمي والرضا الوظيفي معا، ففي دراسة قام بها عكاشة 

حول المناخ التنظيمي في كليات المجتمع األردنية وعالقته بالرضا 
أظهرت نتائج الدراسة أن الكليات الخاصة . الوظيفي للعاملين

تين حكوميتين ذواتا الخمسة كانت ذات مناخ تنظيمي مفتوح، وكلي
مناخ تنظيمي مغلق، وكانت الثالثة ذات مناخ تنظيمي مفتوح، 

) إناث أم مختلطة(وأشارت إلى عدم وجود أثر لجنس طلبة الكلية 
في نمط المناخ التنظيمي السائد في الكلية، كما أشارت إلى وجود 
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى نمط 

خ التنظيمي السائد في الكلية، حيث كان العاملون في الكليات المنا
ذات المناخ التنظيمي المفتوح أكثر رضا وظيفيا من الكليات ذات 

  .المناخ المغلق
أثر المناخ التنظيمي " دراسة حول) 2003(وأجرى بشايرة 

في الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في جامعة آل البيت 
أظهرت نتائجها أن المناخ التنظيمي السلبي ". يةوجامعة جرش األهل

من عينة % 61 موظفا بنسبة 192يمثل الصفة الغالبة، إذ اختاره 
موظفا % 122الدراسة، وأن المناخ التنظيمي اإليجابي قد اختاره 

من عينة الدراسة، وكانت درجة رضا الموظفين % 39بنسبة 
ضا الوظيفي مجاالت الرفي اإلداريين في الجامعتين متوسطة 

، وأظهرت وجود فروق ذات داللة 2.84بمتوسط حسابي مقداره 
إحصائية تعزى لمتغير المناخ التنظيمي على مقياس الرضا الوظيفي، 

  .لصالح المناخ التنظيمي اإليجابي مقابل المناخ التنظيمي السلبي
أما على صعيد الدراسات األجنبية التي تناولت الرضا 

ريت في الواليات المتحدة األمريكية قام بها الوظيفي، ففي دراسة أج
 حول العالقة بين المناخ التنظيمي (Jahanshah, 1985)جاهنشا 

والرضا الوظيفي عند المديرين األكاديميين في كليات وجامعات في 
أظهرت نتائجها وجود درجة مرتفعة .ثالث من واليات الوسط الغربي
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عات والكليات، مع وجود من الرضا الوظيفي بين العاملين في الجام
فروق بين كليات المجتمع والجامعات في درجة الرضا المعبر عنه، 
كما لم تظهر المجموعتان اختالفا في تصورهما للمناخ التنظيمي، 
وأشارت نتائجها إلى وجود ارتباط قوي بين المناخ التنظيمي 
 للمعاهد والكليات العليا والرضا الوظيفي لإلداريين األكاديميين،

بغض النظر عن تأثير متغيرات الجنس، والعمر، ومستوى الدخل، 
  .وطول الخبرة، والوظيفة الحالية، ومستوى الثقافة

 بدراسة حول المناخ التنظيمي (Levy, 1989)كما قام ليفي 
والرضا الوظيفي في مستوى اإلداريين المتوسط في كليات مجتمع 

الداخلي في المستوى والية بنسلفانيا، أظهرت نتائجها أن االتصال 
اإلداري المتوسط يسهم في تحسين الرضا الوظيفي بدرجة كبيرة، 
يليه في األهمية تركيب المنظمة، في حين كانت السياسة المناخية 
مصدر استياء لهم، كما وجدت داللة إحصائية تتعلق باالعتبارات 

  .الشخصية مهمة للرضا الوظيفي
قام بها إيفنز كما أجريت دراسة في والية فلوريدا   

(Evans, 1998) حول العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي 
أشارت نتائجها إلى وجود .من وجهة نظر رؤساء الكليات الجامعية

عالقة وثيقة بين أبعاد المناخ التنظيمي الخمسة والرضا الوظيفي، 
وكان أهم متغير من بين متغيرات الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة 

  .و العالقة مع المسؤولينه
والخالصة أن هناك دراسات عديدة، أجنبية وعربية، بحثت في 
موضوعي المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي وعالقاتهما مع بعض، 
لدى أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي،كانت في 
أغلبها على الجامعات الرسمية ومحدودة في الجامعات الخاصة وقد 

نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات االخرى، في أثر بعض اتفقت 
المتغيرات أحيانا، واختلفت في أخرى، وقد استفاد الباحث من هذه 
الدراسات في وضع أهداف الدراسة الحالية، وأسئلتها وإجراءاتها، 
وطرق تحليل معلوماتها، وتدعيم مناقشة نتائجها، من حيث االتفاق 

  .ختالف معهامع هذه الدراسات أو اال
  : محددات الدراسة

  تقتصر هذه الدراسة على أعضاء الهيئات التدريسية األردنيين 

والعرب المتفرغين، ذكورًا وإناثا،ممن يحملون رتبًا أكاديمية بدرجة 
ويعملون في  مدرس، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد،

أثر وعلى  ،2003/2004الجامعات األردنية الخاصة للعام الدراسي 
  .المناخ التنظيمي في تحقيق الرضا الوظيفي لديهم

  : التعريفات اإلجرائية
مجموع الخصائص والمميزات المتصلة : المناخ التنظيمي  -

بالحوافز واالتصاالت، واتخاذ القرارات، واإلجراءات 
والسياسات، والنمو المهني، التي تتصف بها الجامعة وتميزها 

  .عن غيرها من الجامعات
مجموع مشاعر أعضاء الهيئات التدريسية : ا الوظيفيالرض  -

بيئة العمل، والحوافز : تجاه مجاالت الرضا عن العمل وهي
المادية والمعنوية، والعالقات مع الزمالء، والعالقة مع اإلدارة 

  .المباشرة، والنمو المهني، والترقيات، واالستقرار في العمل
، تمنح الدرجة العلمية مؤسسة للتعليم العالي: الجامعة الخاصة  -

على األقل، تؤسسها وتملكها وتديرها ) البكالوريوس(األولى 
  .وتشرف عليها جهة غير رسمية

  : مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة المستهدف من جميع أعضاء الهيئات 
التدريسية األردنيين والعرب المتفرغين من كال الجنسين،ومن كافة 

في الكليات العلمية واإلنسانية في الجامعات األردنية الرتب األكاديمية،
عضو ) 1731(، وعددهم 2004/ 2003الخاصة، للعام الدراسي 

  ).وزارة التعليم العالي والبحث العلمي( هيئة تدريس
  : عينة الدراسة

عضو هيئة تدريس، اختيروا ) 352(تكونت عينة الدراسة من 
في اختيار العينة أن يمثلوا بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد روعي 

الرتب األكاديمية، من الجنسين حسبما توفر، في كل الكليات، ومن 
كل الجامعات األردنية الخاصة، وتشكل عينة الدراسة حوالي 

توزيع أفراد ) 1(ويوضح الجدول رقم .من مجتمع الدراسة%) 20(
  .مجتمع الدراسة وعينتها

  راسة وعينتهاتوزيع أفراد مجتمع الد: )1(جدول رقم 
  عينة الدراسة  مجتمع الدراسة

  اسم الجامعة  الرقم
  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

  37  5  32  180  27  153  جامعة عمان األهلية  1
  54  8  46  260  39  221  جامعة فيالدلفيا األهلية  2
  48  13  35  260  68  162  جامعة البتراء األهلية  3
  35  5  30  175  28  147  جامعة الزيتونة األهلية  4
  26  2  24  129  13  116  جامعة الزرقاء األهلية  5
  30  2  28  148  12  136  جامعة جرش األهلية  6
  27  2  25  137  59  128  جامعة إربد األهلية  7
  67  9  58  133  44  289  جامعة العلوم التطبيقية األهلية  8
  28  3  25  139  14  125  جامعة اإلسراء األهلية  9

  352  49  303  1731  254  1477  المجموع
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  : أدوات الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر المناخ التنظيمي في 
الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية 
الخاصة، ولجمع معلومات الدراسة فقد استخدمت استبانتين، تكونتا 

ومات أما الجزء األول فيشتمل على المعل.من ثالثة أجزاء
الجنس، والرتبة : وهي. الديمغرافية الالزمة عن المستجيب

األكاديمية، والجامعة التي يعمل بها، والكلية التي ينتمي إليها، 
أما الجزء الثاني، فهو استبانه لتقييم . وسنوات الخبرة في الجامعة

المناخ التنظيمي كما يراه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
فقرة إيجابية ) 52(وقد تكونت هذه االستبانة من األردنية الخاصة، 

تناولت العوامل الرئيسية التي يتكون منها المناخ التنظيمي موزعة 
السياسات واإلجراءات، واتخاذ القرارات، : على خمسة مجاالت، هي

  .واالتصال، وحوافز العمل، والنمو المهني
يفي أما الجزء الثالث، فهو استبانة قياس مستوى الرضا الوظ

لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة، وقد 
فقرة إيجابية تناولت العوامل الرئيسية التي تشكل ) 60(تكونت من 

حالة الرضا الوظيفي أو عدمه لدى أعضاء الهيئات التدريسية في 
بيئة : الجامعات األردنية الخاصة، موزعة على ستة مجاالت، وهي

ادية والمعنوية، والعالقة مع الزمالء، والعالقة مع العمل، والحوافز الم
  .اإلدارة المباشرة، والنمو المهني والترقيات، واالستقرار في العمل

وقد قام الباحث بتطوير االستبانتين مستندا إلى الدراسات 
العربية،واألردنية السابقة في هذين المجالين كدراسة 

) الظاهري(لسطحي وقد تم التأكد من الصدق ا.المسند،وبشايرة
لهاتين االستبانتين من خالل عرضهما على مجموعة من المحكمين 
من أعضاء هيئة التدريس المختصين،وبلغ عددهم عشرة أعضاء من 
جامعتي اليرموك واألردنية، وذلك بهدف التأكد من وضوح العبارات 
وارتباطها بالمجال الذي تنتمي إليه، وإضافة أو حذف أو تعديل أية 

وفي ضوء المالحظات الواردة، تم وضعها بصورتها . يرونهاعبارة
أما ثبات االستبانتين، فقد تم استخراجه من خالل تطبيقهما .النهائية

مرتين، وبفارق أسبوعين بين المرة األولى والثانية، على ثالثين من 
أعضاء هيئة التدريس في ثالث جامعات خاصة، يمثلون الجنسين 

ة، وقد حسب معامل االتساق الداخلي ومختلف الرتب األكاديمي
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا بين استجابات المفحوصين في 

، والستبانة الرضا )0.93(المرتين، فكان الستبانه المناخ التنظيمي 
  . ، مما يشير إلى درجة ثبات عالية)0.97(الوظيفي 

  :  والمعالجة االحصائيةمتغيرات الدراسة
  : وهي الستة التالية: ةالمتغيرات المستقل  .أ

إيجابي جدا، (وله مستويات أربعة : المناخ التنظيمي  .1
  ).إيجابي متوسط، سلبي، سلبي متدن

  ).ذكر، أنثى: (وله فئتان: الجنس  .2
أستاذ مساعد، : (ولها أربعة مستويات: الرتبة األكاديمية  .3

  ).أستاذ مشارك، أستاذ، ومدرس

جامعة عمان : (عات هيوهي مكونة من تسع جام: الجامعة  .4
األهلية، جامعة فيالدلفيا األهلية، جامعة البتراء األهلية، 
جامعة الزيتونة األهلية، جامعة الزرقاء األهلية، جامعة 
جرش األهلية، جامعة إربد األهلية، جامعة العلوم التطبيقية 

  ).األهلية، وجامعة اإلسراء األهلية
ولها : يئة التدريسنوع الكلية التي ينتمي إليها عضو ه  .5

  ).علمية وإنسانية: (مستويان
ولها أربعة مستويات : سنوات الخبرة في التعليم الجامعي  .6

 16 سنة، 15 -11 سنوات، 10 -6 سنوات، 5 -1: (هي
  ).سنه فأكثر

لهذه الدارسة متغير تابع رئيس واحد، وهو : المتغيرات التابعة  .ب
التدريسية في مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات 

وقد تفرع عن هذا المتغير . الجامعات األردنية الخاصة
  : الرئيسي ستة متغيرات فرعية هي

  .مستوى الرضا الوظيفي في مجال بيئة العمل  .1
مستوى الرضا الوظيفي في مجال الحوافز المادية   .2

  .والمعنوية
  .مستوى الرضا الوظيفي في مجال العالقة مع الزمالء  .3
لرضا الوظيفي في مجال العالقة مع اإلدارة مستوى ا  .4

  .المباشرة
مستوى الرضا الوظيفي في مجال النمو المهني   .5

  .والترقيات
  .مستوى الرضا الوظيفي في مجال االستقرار في العمل  .6

 استبانة على 352تم جمع معلومات الدراسة من خالل توزيع 
 استبانة 276أفراد عينة الدراسة كل بمكان عمله،وتم استرجاع 

منها تم تحليلها كاملًة، وقد استعان الباحث ببعض الزمالء من 
عمداء الكليات، ورؤساء األقسام األكاديمية، في توزيع أداة الدراسة 

  . ومتابعة جمعها
تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة من نظام كما 

)spss ( لإلجابة عن أسئلة الدراسة، بحيث تم حساب التكرارات
النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و

لمعرفة المناخ التنظيمي السائد في الجامعات التسع، ولمعرفة درجة 
الرضا الوظيفي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية،وتمت المقارنة بين هذه المتوسطات باستخدام تحليل 

يجاد الفروقات بين المتوسطات  إل(Anova)التباين األحادي 
الحسابية ألنماط المناخ التنظيمي السائد، ومستوى الرضا الوظيفي 
وفقا لكل سؤال بحيث اعتمد مستوى الداللة اإلحصائية 

)0.05=(α  وفي المتغيرات التي يزيد عدد مستوياتها عن
مستويين، استعملت طريقة شافيه للمقارنات البعدية، لتحديد أي 

ولعل اختيار طريقة .تختلف عن غيرها بداللة إحصائيةالمجموعات 
شافيه قد جاء ألنها تسمح بالمقارنة بين المجموعات غير 

  .المتساوية العدد
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  : نتائج الدراسة
هدفت الدراسة إلى تحديد أنماط المناخ التنظيمي السائد في 
الجامعات األردنية الخاصة،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس من 

ين فيها، وإلى تعرف أثر هذه األنماط في درجة الرضا كال الجنس
الوظيفي لديهم، ومن أجل ذلك فقد طرحت الدراسة خمسة أسئلة،تم 
تحليل نتائجها وفق أنماط المناخ التنظيمي السائد في هذه 

وذلك على . الجامعات،كما تم عرض النتائج حسب ورود هذه األسئلة
  : النحو التالي

ط المناخ التنظيمي السائد في الجامعات ما أنما: السؤال األول
  األردنية الخاصة كما يدركها أعضاء الهيئات التدريسية فيها؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
إلجابات المستجيبين من أفراد عينة الدراسة على مقياس المناخ 

 276مستجيبين من أفراد عينة الدراسة التنظيمي، حيث بلغ عدد ال
  .ذلك) 2(ويبين الجدول رقم .عضو هيئة تدريس

التكرارات والنسب المئوية إلجابات أعضاء  : )2(جدول رقم 
   الهيئات التدريسية على مقياس المناخ التنظيمي

  النسبة المئوية  التكرار  المناخ التنظيمي
  %80.0  220  اإليجابي
  %20.0  56  السلبي

  %100  276  موعالمج

أن المناخ التنظيمي اإليجابي يمثل ) 2(ويبين الجدول رقم 
من % 80 عضو هيئة تدريس بنسبة 220الصفة الغالبة إذ اختاره 

مناخ إيجابي : عينة الدراسة، وتم تصنيف المناخ إلى أربعة أنماط
، ومناخ إيجابي متوسط يقع 5 -4جدا يقع متوسطه ما بين 

وأما المناخ التنظيمي السلبي، فقد  .3.99 -3متوسطه ما بين 
من عينة الدراسة وتم % 20 عضو هيئة تدريس بنسبة 56اختاره 

 2.99 -2مناخ سلبي يقع متوسطه ما بين : تصنيفه إلى نمطين
  .1.99 -1متدن يقع متوسطه ما بين ومناخ سلبي 

 عند هل توجد فروق ذات داللة إحصائية: السؤال الثاني
 بين المتوسطات الحسابية ألنماط )α=0.05( مستوى الداللة

المناخ التنظيمي السائد في الجامعات األردنية الخاصة تعزى 
لمتغيرات الجنس والرتبة األكاديمية وسنوات الخبرة في 

  التدريس والكلية التي يعمل بها عضو هيئة التدريس؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 

رية لكل نمط من أنماط المناخ التنظيمي وفقًا واالنحرافات المعيا
لمتغير الجنس، ومن ثم استخدام تحليل التباين األحادي، والجدول 

  .يوضح هذه النتائج) 3(رقم 

  
  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي بين أنماط المناخ التنظيمي وفقا لمتغير الجنس: )3(جدول رقم 

  إناث  ذكور
  المجال

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
  داللةمستوى ال  قيمة ف

  0.261  1.26  0.33  3.44  0.56  3.31  السياسات واإلجراءات
  0.610  2.60  0.46  3.39  0.56  3.30  اتخاذ القرارات

  0.125  2.372  0.51  3.87  0.59  3.71  االتصال
  0.915  0.011  0.55  3.16  0.68  3.17  حوافز العمل
  0.782  0.077  0.61  3.36  0.72  3.39  النمو المهني

  0.535  0.386  0.35  3.45  0.53  3.37  المناخ التنظيمي ككل
عدم وجود فروق ذات داللة ) 3(يتضح من الجدول رقم 

إحصائية بين المتوسطات الحسابية في أنماط المناخ التنظيمي لدى 
لخاصة تبعا لمتغير أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ا

  .الجنس

كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لكل نمط من أنماط المناخ التنظيمي، وفقا لمتغير الرتبة األكاديمية، 

) 4(ومن ثم استخدام تحليل التباين األحادي، ويوضح الجدول رقم 
  .هذه النتائج

  اين األحادي بين أنماط المناخ التنظيمي وفقا لمتغير الرتبة األكاديميةنتائج اختبار تحليل التب: )4(جدول رقم 
  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ

المتوسط   المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  0.170  1.69  0.47  3.37  0.55  3.34  0.55  3.24  0.55  3.53  السياسات واإلجراءات
  0.196  1.572  0.48  3.41  0.56  3.33  0.55  3.19  0.44  3.25  اتخاذ القرارات

  0.899  0.196  0.59  3.73  0.59  3.76  0.58  3.71  0.42  3.65  االتصال
  0.84  2.240  0.66  3.13  0.67  3.20  0.64  3.03  0.55  3.45  حوافز العمل
  0.058  0.53  0.67  3.32  0.71  3.47  0.71  3.20  0.52  3.59  النمو المهني

  0.192  1.59  0.47  3.39  0.51  3.42  0.53  3.27  0.41  3.49  المناخ التنظيمي الكلي
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فإنه ال توجد فروق ذات ) 4(كما يتضح من الجدول رقم 
 أعضاء هيئة التدريس داللة إحصائية في أنماط المناخ التنظيمي بين

  .في الجامعات األردنية الخاصة وفقا لمتغير الرتبة األكاديمية
  

كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لكل نمط من أنماط المناخ التنظيمي، وفقا لمتغير الخبرة التعليمية، 

) 5(ويوضح الجدول رقم . ومن ثم استخدام تحليل التباين األحادي
  .هذه النتائج

  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص الفروق بين أنماط المناخ التنظيمي وفقا لمتغير الخبرة التعليمية: )5(جدول رقم 
   فأكثر16  11-15  6-10  1-5

المتوسط   المجال
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لمتوسط ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.592  0.636  0.63  3.35  0.46  3.37  0.53  3.32  0.53  3.30  السياسات واإلجراءات
 0.939  1.34  0.53  3.29  0.57  3.31  0.52  3.29  0.55  3.34  اتخاذ القرارات

 0.858  0.255  0.51  3.75  0.51  3.75  0.62  3.74  0.63  3.72  االتصال
 0.398  0.989  0.63  3.16  0.61  3.22  0.72  3.20  0.66  3.09  حوافز العمل
 0.934  0.143  0.74  3.41  0.75  3.37  0.68  3.41  0.66  3.37  النمو المهني

 0.787  0.352  0.54  3.39  0.40  3.40  0.51  3.39  0.51  3.36  المناخ التنظيمي الكلي
د فروق ذات داللة فإنه ال توج) 5(يتضح من الجدول رقم 

إحصائية بين المتوسطات الحسابية في أنماط المناخ التنظيمي بين 
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة تعزى لمتغير 

  .الخبرة التعليمية

كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الكلية، ومن ثم لكل نمط من أنماط المناخ التنظيمي، وفقا لمتغير 

هذه ) 6(استخدام تحليل التباين األحادي، ويوضح الجدول رقم 
  .النتائج

  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص الفروق بين أنماط المناخ التنظيمي وفقا لمتغير الكلية: )6(جدول رقم 
  علمية  إنسانية

  المجال
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المعيارياالنحراف   المتوسط الحسابي

  مستوى الداللة  قيمة ف

  0.011  6.49  0.51  3.25  0.55  3.41  السياسات واإلجراءات
  0.291  1.12  0.52  3.28  0.56  3.34  اتخاذ القرارات

  0.013  6.21  0.55  3.65  0.60  3.83  االتصال
  0.864  0.02  0.66  3.15  0.66  3.17  حوافز العمل
  0.026  5.013  0.70  3.29  0.68  3.48  النمو المهني

  0.43  4.12  0.49  3.32  0.51  3.45  المناخ التنظيمي الكلي
فإنه توجد فروق ذات داللة ) 6(يتضح من الجدول رقم 

إحصائية بين المتوسطات الحسابية في أنماط المناخ التنظيمي بين 
: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة في مجال

،واالتصال،والنمو المهني، تعزى لمتغير الكلية، السياسات واإلجراءات
  .ولصالح الكليات اإلنسانية

ما درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة : السؤال الثالث
  التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
 الرضا الوظيفي الستة، واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت

التي احتواها مقياس الرضا الوظيفي المستخدم في الدراسة على 
  ).7(النحو الذي يوضحه الجدول رقم 

  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )7(جدول رقم 
  لتقديرات أفراد العينة عن مجاالت الرضا الوظيفي الستة

  المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  الرضا

  عالية  0.75  3.67  العالقة مع الزمالء  3  1

2  4  
العالقات مع اإلدارة 

  عالية  0.69  3.61  المباشرة

  عالية  0.70  3.60  بيئة العمل  1  3
متوسطة  0.67  3.45  االستقرار في العمل  6  4
متوسطة  0.73  3.35 النمو المهني والترقيات  5  5

6  2  
ية الحوافز الماد
متوسطة  0.73  3.10  والمعنوية

متوسطة  0.61  3.47  الرضا الوظيفي الكلي
  . درجات5) = وكذلك للفقرة الواحدة(الوزن األقصى للمجال 

أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء ) 7(يتضح من الجدول 
الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة كانت متوسطة 

) 3.47(لي للرضا الوظيفي المستوى، وبمتوسط حسابي ك

 3.60، وتم اعتماد المتوسط الحسابي )0.61(وانحراف معياري 
فأكثر يمثل درجة رضا عالية لدى أعضاء هيئة التدريس، وما دون 

  . ذلك يمثل درجة رضا متوسطة
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : السؤال الرابع
حسابية بين المتوسطات ال) α = 0.05(مستوى الداللة 

لدرجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في 
الجامعات األردنية الخاصة تعزى لمتغيرات الجنس والرتبة 
األكاديمية وسنوات الخبرة في التدريس والكلية التي يعمل بها 

  عضو هيئة التدريس؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
ارية لكل مجال من مجاالت الرضا الوظيفي الستة، واالنحرافات المعي

التي احتواها مقياس الرضا الوظيفي المستخدم في الدراسة وفقا 
لمتغير الجنس، ومن ثم تحليل التباين األحادي، حيث حدد مستوى 

) 8(والجدول رقم  α)=0.05(الداللة اإلحصائية عند المستوى
  . يوضح هذه النتائج

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت الرضا الوظيفي واألداة ككل حسب متغير المتوسط: )8(جدول رقم 
  الجنس

  إناث  ذكور
  المجال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 مستوى الداللة  قيمة ف

  0.529  0.398  0.56  3.66  0.73  3.59  بيئة العمل
  0.626  0.238  0.66  3.06  0.74  3.11  الحوافز المادية والمعنوية

  0.329  0.955  0.68  3.57  0.76  3.69  العالقة مع الزمالء
  0.284  1.153  0.63  3.71  0.70  3.59  العالقات مع اإلدارة المباشرة

  0.994  0.000  0.58  3.34  0.76  3.35  النمو المهني والترقيات
  0.966  0.002  0.64  3.46  0.67  3.45  عملاالستقرار في ال

  0.944  0.005  0.52  3.47  0.63  3.47  الرضا الوظيفي الكلي
أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 8(يتضح من الجدول رقم 

إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية 
  .في الجامعات األردنية الخاصة تعزى لمتغير الجنس

خراج المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية كما تم است
لكل مجال من مجاالت الرضا الوظيفي الستة وفقا لمتغير الرتبة 

ويوضح .األكاديمية، ومن ثم استخدام تحليل التباين األحادي
  .هذه النتائج) 9(الجدول رقم 

 
التباين األحادي لمجاالت الرضا الوظيفي واألداء ككل وفقا لمتغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل : )9(جدول رقم 

  الرتبة األكاديمية
  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ

المتوسط   المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  0.611  0.607  0.70  3.54  0.70  3.65  0.71  3.53  0.65  3.70  بيئة العمل
  0.016  3.489  0.77  3.05  0.72  3.15  0.69  2.96  0.68  3.52  الحوافز المادية والمعنوية

  0.653  0.543  0.82  3.53  0.72  3.72  0.76  3.69  0.72  3.66  العالقة مع الزمالء
  0.621  0.592  0.66  3.54  0.69  3.66  0.76  3.55  0.50  3.68  إلدارة المباشرةالعالقات مع ا

  0.39  2.821  0.74  3.26  0.72  3.42  0.75  3.21  0.44  3.72  النمو المهني والترقيات
  0.652  0.544  0.66  3.41  0.68  3.49  0.65  3.39  0.63  3.50  االستقرار في العمل
  0.340  1.123  0.64  3.39  0.60  3.52  0.63  3.39  0.56  3.63  الرضا الوظيفي الكلي

أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 9(يتضح من الجدول رقم  
إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية 
في الجامعات األردنية الخاصة وفقا لرتبهم األكاديمية في مجاالت 

ة المباشرة، بيئة العمل، والعالقة مع الزمالء، والعالقات مع اإلدار
والنمو المهني والترقيات، واالستقرار في العمل، في حين توجد 
فروق ذات داللة إحصائية في مجال الحوافز المادية 

ولتحديد أي المجموعات األربعة تختلف عن غيرها بداللة .والمعنوية
 للمقارنات (Scheffe)إحصائية، فقد تم استخدام طريقة شافيه 

عضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة البعدية، حيث اتضح أن أ

أستاذ هم أكثر رضا من زمالئهم الذين يحملون رتبة أستاذ مشارك 
أو رتبة أستاذ مساعد في مجال الحوافز المادية والمعنوية، كما أن 
األساتذة المشاركين هم أقل رضا من زمالئهم األساتذة المساعدين 

  .معنويةوالمدرسين في مجال الحوافز المادية وال
وقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ألفراد عينة الدراسة على مجاالت الرضا الوظيفي واألداة ككل، وفقا 
لمتغير الخبرة التعليمية، ومن ثم استخدام تحليل التباين 

  .هذه النتائج) 10(ويوضح الجدول رقم .األحادي
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ية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت الرضا الوظيفي واألداة ككل وفقا لمتغير المتوسطات الحساب: )10(جدول رقم 
  الخبرة التعليمية

   فأكثر16  11-15  6-10  1-5
المتوسط   المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  0.393  1.002  0.72  3.63  0.64  3.73  0.70  3.54  0.72  3.57  بيئة العمل
  0.016  3.489  0.70  2.99  0.72  3.23  0.73  3.12  0.75  3.07  الحوافز المادية والمعنوية

  0.162  1.724  0.87  3.80  0.66  3.77  0.70  3.55  0.75  3.63  العالقة مع الزمالء
  0.252  1.370  0.66  3.73  0.69  3.64  0.69  3.52  0.70  3.60  العالقات مع اإلدارة المباشرة

  0.450  0.883  0.75  3.36  0.71  3.43  0.68  3.39  0.76  3.27  النمو المهني والترقيات
  0.427  0.929  0.69  3.42  0.64  3.56  0.68  3.49  0.66  3.40  االستقرار في العمل

  0.579  0.657  0.63  3.49  0.57  3.56  0.62  3.43  0.63  3.42   الكليالرضا الوظيفي
  

أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 10(يتضح من الجدول رقم 
إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية 
في الجامعات األردنية الخاصة، وفقا لسنوات خبرتهم في الجامعة، 

القات مع اإلدارة المباشرة، والنمو المهني والعالقة مع الزمالء، والع
والترقيات، واالستقرار في العمل، بينما تبين النتائج وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين تلك الفئات في مجال الحوافز المادية 

  .سنة في الجامعة) 15 -11(والمعنوية لصالح ذوي الخبرة من 

  
افات المعيارية كما تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحر

ألفراد عينة الدراسة على مجاالت الرضا الوظيفي واألداة ككل، وفقا 
لمتغير الكلية، ومن ثم استخدام تحليل التباين األحادي إليجاد 
الفروق بين متوسطات مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة 
التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة وفقا لمتغير نوع الكلية 

  .يوضح هذه النتائج) 11(والجدول رقم .تي ينتمون إليهاال

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت الرضا الوظيفي واألداة ككل وفقا لمتغير : )11(جدول رقم 

  نوع الكلية
  علمية  إنسانية

  المجال
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النحراف المعياريا المتوسط الحسابي

 مستوى الداللة  قيمة ف

  0.008  7.239  0.74  3.48  0.64  3.72  بيئة العمل
  0.641  0.218  0.76  3.07  0.69  3.13  الحوافز المادية والمعنوية

  0.008  7.165  0.80  3.54  0.67  3.79  العالقة مع الزمالء
  0.018  5.654  0.69  3.51  0.67  3.71  العالقات مع اإلدارة المباشرة

  0.25  5.050  0.77  3.25  0.67  3.46  النمو المهني والترقيات
  0.141  2.180  0.64  3.39  0.69  3.52  االستقرار في العمل
  0.22  5.336  0.64  3.38  0.57  3.56  الرضا الوظيفي الكلي

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة ) 11(يتضح من الجدول رقم 

ي لدى أعضاء الهيئة التدريسية إحصائية في مستوى الرضا الوظيف
في الجامعات األردنية الخاصة وفقا لنوع الكلية التي ينتمون إليها في 
مجال الحوافز المادية والمعنوية، واالستقرار في العمل،والنمو 

في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في .المهني والترقيات
الذين ينتمون مستوى الرضا الوظيفي بين أعضاء الهيئة التدريسية 

لكليات إنسانية وزمالئهم الذين ينتمون لكليات علمية في مجاالت 
بيئة العمل، والعالقة مع الزمالء، والعالقات مع اإلدارة 

  . المباشرة،لصالح المجموعة التي تنتمي لكليات إنسانية

  
ما أثر أنماط المناخ التنظيمي السائد في : السؤال الخامس

صة كما يدركها أعضاء الهيئات الجامعات األردنية الخا
  التدريسية في رضاهم الوظيفي؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية 
ألثر المناخ التنظيمي في ) ت(واالنحرافات المعيارية واختبار 

يوضح ) 12(والجدول رقم .مجاالت الرضا الوظيفي واألداة ككل
  .هذه النتائج
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  ألثر المناخ التنظيمي في مجاالت الرضا الوظيفي واألداة ككل) ت(متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ال: )12(الجدول رقم 
  مستوى الداللة  "ت"قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المناخ التنظيمي  الرضا الوظيفي

  بيئة العمل  0.000  12.109  0.60  2.78  56  سلبي
      0.56  3.81  220  إيجابي
      0.65  3.27  220  إيجابي  الحوافز المادية والمعنوية  0.000  8.497  0.63  2.45  56  سلبي
      0.64  3.83  220  إيجابي  العالقة مع الزمالء  0.000  8.000  0.81  3.02  56  سلبي
      0.57  3.79  220  إيجابي العالقات مع اإلدارة المباشرة  0.000  10.462  0.63  2.88  56  سلبي
      0.62  3.56  220  إيجابي  النمو المهني والترقيات  0.000  11.209  0.55  2.54  56  سلبي
      0.56  3.64  220  إيجابي  االستقرار في العمل  0.000  11.450  0.49  2.70  56  سلبي
      0.50  3.65  220  إيجابي  الرضا الوظيفي الكلي  0.000  12.626  0.46  2.73  56  سلبي

أن المتوسط الحسابي للمناخ ) 12(يتضح من الجدول رقم 
التنظيمي كان إيجابيًا متوسطًا على مقياس الرضا الوظيفي ككل، 

، في حين حقق المناخ السلبي متوسطا 3.65حيث بلغ مقداره 
، وتوضح النتائج أن المتوسط الحسابي للمناخ 2.73حسابيا مقداره 

ظيفي، التنظيمي كان إيجابيًا متوسطًا على كافة مجاالت الرضا الو
مجال : ، كانت على النحو التالي3.83 -3.27وتتراوح ما بين 

، ومجال بيئة 3.83العالقات مع الزمالء بمتوسط حسابي مقداره 
، ومجال 3.79، ومجال العالقات مع اإلدارة المباشرة 3.81العمل 

، 3.56، ومجال النمو المهني والترقيات 3.64االستقرار في العمل 
الحسابي للمناخ التنظيمي إيجابيًا متوسطًا في حين جاء المتوسط 

 .3.27في مجال الحوافز المادية والمعنوية بمتوسط حسابي مقداره 
لمقارنة وسطين مستقلين، ويتضح من " ت"وتم حساب اختبار 

 وهي ذات داللة إحصائية 12.63بلغت " ت"النتائج أن قيمة 
مما يظهر وجود فروق في المتوسطات  α)=0.05(بمستوى 

حسابية لصالح المناخ التنظيمي اإليجابي على جميع مجاالت الرضا ال
  .الوظيفي الستة

  مناقشة النتائج
أظهرت نتائج الدراسة فيما يخص السؤال األول أن نظرة 
أعضاء الهيئات التدريسية للمناخ التنظيمي السائد في الجامعات 
األردنية الخاصة كانت نظرة إيجابية متوسطة، وأن هذا المناخ 
يشجع على العمل الجماعي، ويركز على البعد اإلنساني، ويهتم 

من % 80بحاجات أعضاء هيئة التدريس، إذ أكد وجوده ما نسبته 
  .عينة الدراسة

التي ) 1996(تتفق هذه الدارسة في نتائجها مع دراسة عثامنه 
وجدت أن تقييم أعضاء الهيئات التدريسية للمناخ التنظيمي في 

في المتوسط، وتخالف في نتائجها دراسة جامعة اليرموك هو 
التي وجدت أن تقييم أعضاء الهيئات التدريسية ) 1994(القريوتي 

  .للمناخ التنظيمي في الجامعة األردنية كان سلبيا في مجمله

كما أظهرت نتائج الدارسة فيما يخص السؤال الثاني عدم 
 بين α)=0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

وسطات الحسابية لجميع أنماط المناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات المت
وهي تتفق في هذه .الجنس، والرتبة األكاديمية، والخبرة التعليمية

التي أظهرت عدم وجود أثر ) 1989(النتائج مع نتائج دراسة عكاشه 
على نمط المناخ التنظيمي ) إناث أم مختلطة(لجنس طلبة الكلية 

) 1992(وشهاب ) 1994(ع دراسة القريوتي السائد في الكلية، وم
واللتين أظهرتا نتائجهما عدم وجود أثر لمتغير الجنس في تقييم 

وتخالف هذه النتيجة دراسة .أعضاء هيئة التدريس للمناخ التنظيمي
التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 1994(المسند 

  .ى لمتغير الجنستقييم أعضاء هيئة التدريس للمناخ التنظيمي تعز
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين المتوسطات الحسابية ألفراد  α)=0.05(عند مستوى الداللة
عينة الدراسة على جميع أنماط المناخ التنظيمي، تعزى لمتغير الكلية 

حيث جاءت المتوسطات  .التي يعمل بها عضو هيئة التدريس
 أنماط المناخ التنظيمي لصالح الكليات الحسابية على جميع

اإلنسانية، حيث كانوا أكثر رضا عن المناخ التنظيمي من زمالئهم في 
  .الكليات العلمية

ربما يرجع ذلك إلى أن أعضاء الهيئات التدريسية في الكليات 
اإلنسانية يتوفر لديهم الوقت الكافي للتفاعل مع المناخ التنظيمي 

 أقل إنهماكًا في العمل من أقرانهم في بأنماطه المختلفة، وهم
الكليات العلمية، الذين تضطرهم طبيعة عملهم إلى المكوث وقتا 

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة موران .أطول في المختبرات والمكتبات
(Moran, 1988) التي خلصت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى لمتغير الكلية في تقييم أعضاء هيئة التدريس للمناخ التنظيمي 
التي يعمل بها عضو هيئة التدريس، وتخالف في هذه النتيجة دراسة 

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 1994(المسند 
بين تصورات أعضاء هيئة التدريس ألنماط المناخ التنظيمي السائد 

  .تعزى لمتغير الكلية
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الثالث أن وقد أظهرت نتائج الدراسة فيما يخص السؤال 
أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة قد صنفوا 

  : مجاالت الرضا الوظيفي الستة حسب أهميتها كما يلي
  .مجال العالقة مع الزمالء  .1
  .مجال العالقة مع اإلدارة المباشرة  .2
  .مجال بيئة العمل  .3
  .مجال استقرار العمل  .4
  . تمجال النمو المهني والترقيا  .5
  .مجال الحوافز المادية والمعنوية  .6

وبما أن أعضاء الهيئة التدريسية قد رأوا أن المجاالت الثالثة 
األولى قد حظيت بدرجة رضا عالية، فإن هذا يشير إلى طبيعة 
العالقات اإليجابية السائدة بين الزمالء ومع اإلدارة المباشرة والى 

ي الجامعات التي يعملون االستقرار الوظيفي والشعور بالطمأنينة ف
فيها، كما أنهم رأوا أن المجاالت الثالثة األخيرة قد حظيت بدرجة 
رضا متوسطة، وهذا يشير إلى تدني مدى رضاهم عما تقدمه 
الجامعات الخاصة من فرص النمو المهني والترقيات،ويتضح ذلك من 
خالل نقص مستلزمات المشاركة في الدورات التدريبية، والمؤتمرات 

لعلمية، ودعم األبحاث العلمية ماديا ومعنويا، وما تقدمه الجامعات ا
من حوافز مادية ومعنوية لدعم أعضاء الهيئات التدريسية فيها، 

التي ) 2001(وتختلف هذه الدارسة في نتائجها مع دراسة السعود 
أظهرت أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في 

الء، واإلدارة األكاديمية، وظروف العمل مجاالت العالقات مع الزم
كانت متوسطة، إال أنها تتفق معها في تدني دعم الجامعات للبحث 
العلمي، حيث أظهرت أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة 

كما انسجمت في .1.98التدريسية كانت متدنية بمتوسط حسابي 
سة عكاشه ودرا) 2003(نتائجها مع ما أكدت عليه دراسة بشايرة 

)1989.(  
دلت نتائج الدراسة فيما يخص السؤال الرابع، على عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لجميع مجاالت 
الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس، وتتفق هذه الدراسة في 

التي ) 1982(والشيخ وسالمة ) 1990(نتائجها مع دراسة طناش 
م وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس أظهرت نتائجها عد

في تحديد درجة الرضا الوظيفي، في حين تختلف في نتائجها مع ما 
التي أظهرت نتائجها وجود ) 2001(توصلت إليه دراسة السعود 

فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس في تحديد درجة الرضا 
  .الوظيفي

روق ذات داللة كما أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود ف
إحصائية بين المتوسطات الحسابية على مجاالت الرضا الوظيفي 
تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية، وهي تختلف في نتائجها مع ما 

، في حين تتفق مع ما توصلت )1990(توصلت إليه دراسة طناش 
  ).2001(إليه دراسة السعود 

لة كما أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود فروق ذات دال
إحصائية بين المتوسطات الحسابية على مجاالت الرضا الوظيفي 
تعزى لمتغير الخبرة التعليمية ألعضاء هيئة التدريس على رضاهم 

الوظيفي، وهي تتفق في هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة البدر 
في حين اختلفت في هذه النتيجة مع دراسة طناش ). 1983(
)1990.(  

ير نوع الكلية التي ينتمي إليها عضو هيئة أما بالنسبة لمتغ
التدريس، فقد أوضحت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
مجاالت الرضا الوظيفي تعزى لمتغير نوع الكلية، إذ إن أعضاء 
الهيئات التدريسية في الكليات اإلنسانية كانوا أكثر رضا من زمالئهم 

 ذلك إلى أن أعضاء الهيئات وربما يعود.الذين ينتمون لكليات علمية
التدريسية في الكليات اإلنسانية أقل انهماكًا في العمل مع أقرانهم 
في الكليات العلمية الذين تضطرهم طبيعة عملهم إلى قضاء وقت 

وقد يكون السبب .أطول في المختبرات والمشاغل والمكتبات وغيرها
يات العلمية وراء تدني مستوى رضا أعضاء الهيئة التدريسية في الكل

قياسا بأقرانهم في الكليات اإلنسانية ضعف أوضاع البحث العلمي في 
الجامعات الخاصة، فلم يعد خافيا أن البحوث والدراسات في العلوم 
الطبيعية بشكل عام، تتطلب كلفة مالية أكثر من كلفة البحوث في 
العلوم اإلنسانية، وإذا ما أضفنا إلى هذا البعد بعدا آخر ال يقل 
أهمية وهو عدم تسهيل فرص المشاركة في المؤتمرات والندوات، 
التي ربما يكون معظمها في الخارج، يصبح المناخ مواتيا لتدني 

  .الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات العلمية
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه كل من دراسة 

، اللتين أظهرتا أن لمتغير )1990(ودراسة طناش ) 2001(السعود 
نوع الكلية التي يعمل بها عضو هيئة التدريس أثرًا ذا داللة إحصائية 

  .في درجة رضاهم الوظيفي
كما أظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالسؤال الخامس وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة 

تعزى للمناخ التنظيمي السائد، وكشفت على مقياس الرضا الوظيفي 
الدراسة الحالية ارتباطا داال إحصائيا بين المناخ التنظيمي والرضا 

، مما يشير 0.881الوظيفي حيث بلغت قيمة معامل االرتباط الكلي 
إلى وجود عالقة إيجابية عالية بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي 

  .على جميع مجاالت الرضا
هذه الفروق لصالح المناخ التنظيمي اإليجابي، وجاءت جميع 

وهذه النتيجة منطقية ومعقولة جدا، حيث إنه يسعى المسؤول 
المباشر في هذا المناخ إلى استشارة أعضاء هيئة التدريس، ويشجع 
على العمل الجماعي، ويعمل على تحقيق أفضل إنجاز للعاملين 

 .دى العاملينوبالتالي يتحقق الرضا الوظيفي ل .والمؤسسة معا
وتنسجم نتيجة هذه الدراسة مع ما أكدت عليه دراسة عكاشه 

) 2003(، ودراسة البشايرة )1994(ودراسة القريوتي ) 1989(
حيث أكدت جميعها أن المناخ التنظيمي اإليجابي يحقق الرضا 
الوظيفي للعاملين بدرجة عالية، وأن المؤسسات ذات المناخ 

أفضل من األداء، وتركيز أكثر دقة اإليجابي تظهر فيها مستويات 
  . السلبيخعلى األهداف مقارنة بالمؤسسات ذات المنا
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واعتمادا على نتائج هذه الدراسة، فإن الباحث يوصي بما 
  : يلي

نظرا لتدني تقييم أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات   .1
األردنية الخاصة لحوافز العمل المقدمة لهم، فإنه من 

ى اإلدارات الجامعية التنبه لذلك، وتحسين أوضاع الضروري عل
  .الحوافز والرواتب والمكافآت

ضرورة إشراك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية   .2
  .الخاصة في عملية اتخاذ القرارات
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املعرفة الرياضية واملعرفة البيداغوجية في الرياضيات لدى 
  املعّلمني/الطلبة

  
  * علي البركات و  خصاونهأمل 

  
  

 16/9/2007 تاريخ قبوله     3/4/2007 تاريخ تسلم البحث

تقـّصت الدراسـة الحاليـة المعرفـة الرياضـية والمعرفـة البيداغوجيـة الخاصـة                 :ملخص
مين، كما كشفت عن العالقة بـين إلمـامهم بالمعرفـة    المعّل/من الطلبة) 152(بها لدى  

. الرياضية والمعرفة البيداغوجية في الرياضـيات، وعالقـة بعـض المتغيـرات بكـل منهـا         
ــة الرياضــية الالزمــة           ــارين؛ يقــيس أحــدهما المعرف ــات مــن خــالل اختب ــّم جمــع البيان ت

 للمحتـــوى لتــدريس الـــصفوف الثالثــة األولـــى، ويقــيس الثـــاني المعرفــة البيداغوجيـــة    
أظهـــرت نتـــائج وقـــد . الرياضـــي، وذلـــك بعـــد التأكـــد مـــن خصائـــصهما الـــسيكومترية  
علــى كــل مــن    %) 80(الدراســة أّن طلبــة معّلــم الــصف لــم يحققــوا درجــة اإلتقــان        

االختبــارين، وكــان الوســطان الحــسابيان ألدائهــم علــى كــل مــن االختبــارين بمــستوى    
ابيـــة متوســـطة بـــين كـــل مـــن  وســـجلت النتـــائج عالقـــة إيج %). 50(عالمـــة النجـــاح 

ــرا المعــدل التراكمــي فــي الجامعــة، والمــسار        ــارين، وكــان متغي عالمــاتهم علــى االختب
ــة         األكــاديمي فــي الثانويــة العامــة مــن أكثــر المتغيــرات قــدرة علــى التنبــؤ بمعرفــة عين
ــن        ــة مـ ــين مجموعـ ــن بـ ــك مـ ــيات، وذلـ ــداغوجيا الرياضـ ــيات وبيـ ــي الرياضـ ــة فـ الدراسـ

المعرفـــة : الكلمـــات المفتاحيـــة . (.ة لطلبـــة معّلـــم الـــصف  المتغيـــرات الديموغرافيـــ 
  ).المعّلم/الرياضية، المعرفة البيداغوجية في الرياضيات، الطالب

  
  

  خلفية الدراسة
ــيم فــي مختلــف        مــا زالــت التحــديات تواجــه القــائمين علــى التعل
ــم       ــة معّلـــ ــين، وبخاصـــ ــداد المعّلمـــ ــدمتها إعـــ ــي مقـــ ــالم، وفـــ دول العـــ

ي بسبب حجـم المـشكلة التـي تواجـه تعلـيم            الرياضيات، ويزداد التحد  
وتعّلــــم الرياضــــيات مــــن ريــــاض األطفــــال إلــــى الــــصف الثــــاني عــــشر  

(Kirwan,1993) .           وتركز حركـات اإلصـالح التربـوي علـى المـستوى
العالمي على عدد من القضايا، في مقـدمتها معـايير المنـاهج، وجـودة              

زنـة بـين محتـوى    التعليم، وإعداد المعّلم؛ إْذ تسعى األخيـرة إلـى الموا      
وأبــرز مــا ُيطــرح فــي هــذا . بــرامج إعــداد المعّلمــين وتــدريبهم المهنــي

ما هي طبيعة المعرفة التي ُيفتـرض أن يمتلكهـا      : السياق من تساؤالت  
 ,Shulman)المعّلــم؟ ولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال حــّدد شــولمان       

 سـبعة تـصنيفات لتلــك المعرفـة، وفـي مقــدمتها معرفـة محتــوى      (1986
، ومعرفـــة فـــي (subject matter knowledge)لتعليميـــة المـــواد ا

 pedagogical content)أصـــول تـــدريس المحتـــوى التعليمـــي    
knowledge)      ومعرفـــــــة فـــــــي أصـــــــول التـــــــدريس بـــــــشكل عــــــــام ،

(pedagogical knowledge)     ومعرفـة بالمنهـاج التعليمـي، ومعرفـة ،
سـياق  المتعلم وكيفية التعلم، ومعرفة فـي فلـسفة التربيـة، ومعرفـة فـي           

  .الثقافة المدرسية أو التعليم
  

_________________________  
  .، اربد، األردنجامعة اليرموك، كلية التربية *

 .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 

  
Mathematics Knowledge and Pedagogical Mathematics 

Knowledge among Student-Teachers 
 

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

Ali Al-Barakat, Faculty of Education, Yarmouk University, Irbid, 
Jordan. 

 
Abstract: Two tests were given to (152) student-teachers to examine 
their mathematics content knowledge and pedagogical mathematics 
content knowledge. The correlation between their performance on 
both tests was investigated. In addition, the relative importance of 
demographic predictor variables was explored. The results indicated 
that student-teachers did not achieve the mastery level score (80%) on 
both tests, and they scored about (50%). A positive moderate 
correlation was recorded between the performance of student-teachers' 
mathematics knowledge and their pedagogical mathematics 
knowledge. The cumulative average of student-teachers and their 
academic track at the secondary level were the best predictors of their 
mathematics content knowledge and pedagogical mathematics content 
knowledge. (Keywords: Mathematics knowledge, Pedagogical 
mathematics knowledge, Student-Teacher). 

  
  

وبما أّن الرياضيات تشكل أحد مكونات المنهاج المدرسي 
األساسية، ونظرًا لطبيعتها البنيوية، والهرمية، والتجريدية، فقد 
أصبح اإللمام بالمعرفة الرياضية وبأصول تدريسها متطلبًا ملحًا 
إلعداد معّلم الرياضيات، وبخاصة معّلم الرياضيات للمرحلة 

غم من االختالف في وجهات النظر فيما وبالر. االبتدائية األولى
يتعلق بإعداد معّلم المرحلة االبتدائية األولى، إال أّن التربويين 
يتوقفون عند أهمية ودقة هذه القضية، فمعرفة المحتوى الرياضي 
وفهمه من قبل المعّلم قبل الخدمة ينعكس بدوره على أصول 

 الطلبة تدريسه، أو بيداغوجية المعرفة الرياضية ومدى فهم
 & NAEYC, 2002; Heather, Rowan)للمحتوى الرياضي 

Ball, 2004).  
وتعّد المعرفة الرياضية مزيجًا من المعرفة المفاهيمية، 

وبالرغم من صعوبة تعريف أو . والمعرفة اإلجرائية، وحل المسألة
وصف المعرفة البيداغوجية للمحتوى التعليمي، فقد عّرفها شولمان 

(Shulman, 1986)  بأّنها طرق تمثيل المادة التعليمية التي تساعد
على فهمها واستيعابها، كما تتضمن فهمًا لجوانب الصعوبة في تعّلم 

 & Ward, Anhalt)ويؤكد وارد وآن هولت وفنسن . حتوىمذلك ال
Vinson, 2003) على أّنها تجسيد للرابط المفقود بين معرفة المادة 

 على مساعدة طلبته في التعرف التعليمية من قبل المعّلم ومقدرته
 إلى أّن المعرفة (Kastens, 2004)ويشير كاستنز . عليها واكتسابها
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البيداغوجية التي يحتاجها المعّلم لتدريس موضوع أو فرع 
كالرياضيات، تتضمن معرفة األفكار الرياضية التي يجب أن يمتلكها 

لتالميذ التالميذ قبل عملية التدريس، والصعوبات التي يواجهها ا
عند تعّلم فكرة معينة، والتسلسل المنطقي في عرض األفكار 
الرياضية، والترتيب الهرمي لعرض األفكار للتالميذ، واالستراتيجيات 
المتنوعة لمواجهة الصعوبات في تعّلم الرياضيات، وكيفية اختيار 
المواد التعليمية واستعمالها، والنماذج التعليمية كالوسائل المرئية 

سوسات من أجل تنمية الفهم في الرياضيات، وكيفية تقييم والمح
ويضيف كاستنز بأّن . تعّلم التالميذ لموضوع محّدد في الرياضيات

المعرفة البيداغوجية لمحتوى محّدد في الرياضيات هي معرفة 
متخصصة في تعليم ذلك المحتوى وليس االستراتيجيات العامة التي 

ة تلك المعرفة من خالل ويتطرق إلى أهمي. تصلح بشكل عام
  (Kastens, 2004, p.2)). 1(المخطط الموضح في الشكل 

  
     

  
  
 
 
 
 
 
 

 مخطط تدفق المعرفة الرياضية ابتداًء من الخبراء )1(الشكل 
  مرورًا بالمنهاج والمعّلم ثم المتعلم

فعندما تكون المعرفة في متناول خبراء المحتوى التعليمي، 
يتدفق إلى المنهاج، وجزءًا من تلك المعرفة المتمثلة فإّن جزءًا منها 

بالمنهاج يصل إلى المعّلم والمتعلم، كما يصل جانب من المعرفة إلى 
واألهمية . المتعلم مباشرًة من خالل المعّلم بدون وساطة المنهاج

في ذلك هو الهدف النهائي المتعلق بجانب المتعلم، آخذين بعين 
تي تفقد في طريقها من الخبراء إلى االعتبار كم المعلومات ال

المنهاج، ومن المنهاج إلى المعّلم، ومن المنهاج إلى المتعلم، ومن 
وتكمن األهمية هنا بالمعلومات المفقودة التي ال . المعّلم إلى المتعلم

وُيعتقد بأّن خطًأ ما . تصل إلى المتعلم، والفهم المنقوص لما يصله
. تعلم وفي أثناء بنائها من قبلهيحصل أثناء نقل المعرفة إلى الم

ومن هنا فالحل الوحيد الذي يجّنب وجود أخطاء أثناء انتقال 
المعرفة هو ما يسمى بالمعرفة البيداغوجية للمحتوى؛ أي معرفة 
المعّلم وإلمامه بكيفية مساعدة التالميذ على فهم موضوع محّدد 

(Kastens, 2004).   
، (NAEYC, 2002)فال وتؤكد المؤسسة الوطنية لتعليم األط
 في (NCTM, 2000)والمجلس الوطني لمعّلمي الرياضيات 

الواليات المتحدة بأّن تعليم الرياضيات للمراحل األولى من رياض 
األطفال إلى الصف الرابع يعتبر األساس لتعلم الرياضيات وإتقان 
مهاراتها مستقبًال؛ فالتحديات بالنسبة ألطفال هذه المرحلة تتلّخص 

قدرتهم على مالحظة المظاهر الرياضية للعالم المادي الذي في م

يعيشون فيه واكتشافها، ومقدرتهم على مقارنة الكميات، وإيجاد 
األنماط، والتعامل مع الفراغ، ومواجهة المسائل الحياتية ذات 
السياق الرياضي، فهذا أساس لفهم الرياضيات في الصفوف المتقدمة 

   .يةوالتعامل مع المهن المستقبل
إّن تعليم الرياضيات الذي يجب أن يحقق نتاجات التعّلم 
ويتميز بجودة عالية، يفرض على المعّلمين استخدام منهاج 
وممارسات تعليمية بحيث تدعم المقدرة على حل المسألة لدى 
األطفال باإلضافة إلى عمليات الربط، واالتصال، والتمثيل، والتبرير 

قيق ودعم تلك الجودة في تعليم ومن أجل تح. لألفكار الرياضية
الرياضيات، فعلى القائمين على التعليم إعداد معّلم متمكن في 
الرياضيات واستراتيجيات تدريسها للمرحلة اإلبتدائية األولى، مع 
االستمرار في تطويره المهني، سّيما وأّن تحديات هذه المرحلة 

لالزمة لتلك التعليمية تفرض إعداد معّلم يتقن المعرفة الرياضية ا
المرحلة، ويفهم ما يعرفه التلميذ حاضرًا وما يؤهله لتعلم 
الرياضيات الحقًا، ولديه اإللمام الكافي بالطرائق الفعالة لتدريس 
الرياضيات، واكتساب المهارات في مالحظة نشاطات التالميذ في 
الرياضيات وكيفية فهمهم لها، إضافًة إلى اإللمام بالوسائل والمصادر 

.  تدعم المنافسة والكفاية في الرياضيات واالستمتاع بتعلمهاالتي
فالبرامج الفعالة إلعداد المعّلم لتدريس الرياضيات يتضمن المحتوى 
الرياضي، وبيداغوجيا المحتوى الرياضي، وكيفية التطور المعرفي 

 ,NCTM, 1991; NAEYC)واالنفعالي والمهاري لهؤالء األطفال 
2002).  

 نظرية لألدب البحثي المتعلق بمجال وفي إطار مراجعة
المعارف التي يجب أن يمتلكها المعّلم، يذكر ناكيبوغلو وكاراكوك 

(Nakiboglu & Karakoc, 2005) بأّن المعرفة البيداغوجية 
الخاصة بمحتوى التعليم هي مجال المعرفة الرابع الذي يجب أن 

ى ثالثة يكون جزءًا من برامج إعداد المعّلم، وذلك باإلضافة إل
مجاالت للمعرفة وهي المعرفة الرياضية، والمعرفة البيداغوجية 

 ,Shulman)وقد استخدمه شولمان . العامة، ومعرفة ثقافية عامة
ويقترح .  بمعنى القدرة على إخضاع المحتوى إلى التعليم(1986

 (Cochran, Ocruiter & King, 1993)كوكران واوكريتر وكنغ 
ظرية البنائية لمفهوم المعرفة البيداغوجية تعديًال قائمًا على الن

 ويعتقدون بأّن تلك المعرفة ليست ثابتة، ،الخاصة بمحتوى تعليمي
بل ذات طبيعة ديناميكية متغيرة، ويصفون هذه المعرفة على أّنها 

البيداغوجيا، والمحتوى : فهم المعّلم وإدراكه ألربعة مكونات
نيوسم - ويرى جس. لمالتعليمي، وخصائص المتعلمين، وبيئة التع

(Gess-Newsome, 1999) بأّن معرفة المعّلم عبارة عن سلسلة 
متصلة، في أحد نهايتيها تشكل نموذجًا تكامليًا؛ أي أّن معرفة 
المعّلم عبارة عن تقاطع المحتوى، وأصول التدريس، والبيئة 
التعليمية، بحيث يكون التعليم عبارة عن الفعل الناتج عن تكامل 

أما في النهاية األخرى، فتوصف المعرفة . معرفة الثالثةمجاالت ال
بالنموذج التحويلي؛ أي تحويل المادة التعليمية والمعرفة 
البيداغوجية والبيئة التعليمية لتشكل معرفة جديدة تؤثر مباشرة في 
الممارسات التعليمية للمعّلم، وهو ما يسمى بالمعرفة البيداغوجية 

المنهاج ومواد
 التعليم ومصادره

معرفة وفهم من
 جانب خبراء

 المحتوى التعليمي
معرفة وفهم من 
جانب معلم 
 الرياضيات

معرفة وفهم 
من جانب 
  المتعلم
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ويعّرف ماجنيسون وكراجيك . ضياتلمحتوى تعليمي معين كالريا
 المعرفة (Magnusson, Krajcik & Borko, 1999)وبوركو 

وعي المعّلم : البيداغوجية في العلوم بأّنها تتألف من المكونات اآلتية
ألهداف تدريس العلوم، والمعرفة والمعتقدات عن منهاج العلوم، 

ي العلوم، والمعرفة والمعتقدات عن فهم الطلبة لموضوعات محّددة ف
والمعرفة والمعتقدات حول استراتيجيات التدريس لمادة العلوم، 

ويعّرف غروسمان . والمعرفة والمعتقدات حول التقييم في العلوم
(Grossman) المشار إليه في (Nakiboglu & Karakoc, 2005) 

أربعة مصادر تساعد على تطوير المعرفة البيداغوجية لمحتوى 
الصفية للطالب المعّلم قبل الخدمة، وتعليم المشاهدات : محّدد وهي

موضوعات محّددة في المادة التعليمية، ومساقات خاصة تتعلق 
ببيداغوجيا المحتوى الرياضي وذلك ضمن برنامج إعداد المعّلم، 

 ,Jedge & Taplin)ويصف جيد وتابلن . وخبرة التعليم الصفية
ها القدرة على  المعرفة البيداغوجية الخاصة بالرياضيات بأّن(2000

تمثيل وتفسير مفاهيم محّددة كالعدد السالب، وتوضيح اإلجراءات 
والطرق وتبرير معقوليتها، وتصحيح األخطاء والفهم الخطأ لمفهوم 

  .أو موضوع محّدد
وتشير الوثائق العالمية في مجال مناهج الرياضيات إلى معايير 

يات، المحتوى للصفوف األولى، وكذلك معايير تدريس الرياض
وهذا يعكس معايير إعداد معّلم الصفوف األولى . ومعايير تقويمها

وترّكزت تلك المعايير باألعداد . في مجال الرياضيات وتعليمها
باإلضافة إلى معايير العمليات . والعمليات عليها، والهندسة، والقياس

وتهدف . وهي حل المسألة، والتبرير، واالتصال، والربط، والتمثيل
يرة إلى توظيف معايير المحتوى في سياقات مختلفة تتركز هذه األخ

في حل المسألة، والقدرة على تبرير المواقف الرياضية، واستخدام 
اللغة الرياضية في مجال االتصال، وربط األفكار الرياضية بعضها 

 ,NCTM, 1991). بعضًا، وتمثيل المواقف الرياضية بطرق مختلفة
2000)  

اد والعمليات عليها في فهم األعداد وقد ترّكز معيار األعد
وتكوين حس عددي لدى األطفال، وفهم العالقات بين األعداد 
واألنظمة العددية، وفهم معنى العمليات الحسابية والعالقات فيما 

. بينها، وإجراء الحسابات بطالقة، وعمل تقديرات مناسبة
(NCTM, 2000, p.78, 148) .ت أما في مجال الهندسة، فقد ترّكز

التوقعات في مالحظة وتسمية ورسم ومقارنة أشكال ثنائية وثالثية 
األبعاد، ووصف خصائصها، ووصف المواقع في الفراغ وتسميتها 
وتفسيرها، وكذلك االتجاهات والمسافات، وتكوين صور ذهنية 
لألشكال الهندسية، وربط األفكار الهندسية بالعدد والقياس، 

 ,NCTM, 2000). لبيئة المحيطةومالحظة األشكال الهندسية في ا
pp.96, 164)   

مالحظة خصائص سمات : وأما معايير القياس فتتلخص باآلتي
الطول، والحجم، والوزن، والمساحة، والزمن؛ ومقارنة األشياء بناًء 
على خصائصها؛ والقياس باستخدام المقاييس المعيارية وغير 

وسيلة القياس المعيارية؛ واختيار وحدة القياس المناسبة وكذلك 
لخواص قابلة للقياس؛ وتطبيق تقنيات قياس مناسبة؛ والتقدير في 

  (NCTM, 2000, pp.102,170). مجال القياس

وقد أجريت دراسات تتعلق بطبيعة المعرفة التي يجب أن 
يمتلكها معّلم المرحلة اإلبتدائية، ومن بينها دراسة هيدز وكولين 

(Hedges & Cullen, 2005)إلى معتقدات المعّلمين  التي تعرضت 
والتالميذ وأولياء أمورهم، وذلك فيما يتعلق بالمعرفة األكاديمية 

وقد دّلت . (K-4)التي يجب أن تتضمنها مناهج المرحلة المبكرة 
النتائج على دعم المعرفة للموضوعات المختلفة كالرياضيات والعلوم، 

عّلمون ويرى الم. وتعميقها في المنهاج من خالل أصول تدريسها
وأولياء األمور بضرورة تمكين المعّلمين من المعرفة المتخصصة 

ويرى . لموضوعات أساسية وذلك لدعم خبرات التعّلم لدى الطلبة
التالميذ أّن المعّلمين يجب أن يكونوا على معرفة واسعة، ولديهم 
مدى من المعرفة والخبرة، ويتوقعون أّن لدى المعّلمين معرفة في 

أما في مجال المعرفة .  وذلك لإلجابة عن أسئلتهممحتويات معينة
البيداغوجية؛ فيعتقد المعّلمون بأّن التعّلم القائم على اللعب يوفر 
فرص تعليم وتعّلم مناسبة، وأشاروا إلى ضرورة اإللمام بأساليب 
التدريس غير الرسمية؛ أي القائمة على المحسوسات والعمل 

معّلمين هم مصدر المعرفة، ويعتقد التالميذ بأّن ال. واألمثلة
كما يرون ضرورة الستخدام المجموعات . ويسهلوا عملية التعّلم

التعاونية، ويوصون بدعم مهارات التفكير، والتبرير، وحل المسألة 
وتشير النتائج إلى أّن النقص في المعرفة . أكثر من دعم بناء المعرفة

م والتعّلم، المتعلقة بمحتوى معين يؤدي إلى الحد من فرص التعلي
ويحد من فرص التعّلم القائم على االستقصاء واالكتشاف؛ فالتقنية 
البيداغوجية القائمة على االستقصاء واالكتشاف بنظرهم تحتاج إلى 

  .محتوى يحقق تعلمًا ذا معنى
 & Huckstep, Rowland)وأجرى هكستب وروالند وثويتس 

Thwaites, 2003)ياضية لمعّلمي  دراسة انطلقت من أّن المعرفة الر
المراحل المختلفة أصبحت في السنوات األخيرة من القضايا الملحة 

ووصفت هذه الدراسة مجموعة من دروس . في المملكة المتحدة
الرياضيات المسجلة على الفيديو والمعّدة من قبل معّلمين متدربين 

وكان الهدف الرئيس . في طور اإلعداد لتدريس المرحلة االبتدائية
اسة هو تمييز وتحديد الطرق التي يظهر من خاللها معرفة من الدر

هؤالء المتدربين في المحتوى الرياضي أثناء تدريسهم لحصص 
أظهرت النتائج هيكلية . الرياضيات، أو النقص في تلك المعرفة

للتطبيقات التي تنتمي إليها ممارساتهم التعليمية، مركزين على 
ة الرياضية والمعرفة معرفة المحتوى الرياضي بشقيه المعرف

وقد بّينت النتائج مجموعة من الممارسات التي أمكن . البيداغوجية
وعي الهدف من الدرس، واالعتماد على الكتاب : تحديدها مثل

المدرسي، واختيار األمثلة، والتركيز على اإلجراءات، وتحديد 
األخطاء وتشخيصها، وعمل روابط رياضية، وتمييز المعرفة 

واالستماع للطلبة والرد على استجاباتهم، واستخدام المفاهيمية، 
  .المصطلحات الرياضية

وفي سياق المقارنة بين معّلمي المرحلة االبتدائية قبل الخدمة 
 دراسة استطالعية وصف فيها (Fuller, 1996)وبعدها، أجرى فولر 

المعرفة البيداغوجية وقارنها لدى مجموعتين من معّلمي الرياضيات 
) 28(ما قبل الخدمة، و) 26(، منهم (K-6)بتدائية للمرحلة اال
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العمليات : تناولت تلك المعرفة. لديهم خبرة في تعليم الرياضيات
وتّم جمع البيانات من . على األعداد الكلية، والكسور، والهندسة

خالل أداة ُصممت من قبل الباحث وتتعلق بالمعرفة البيداغوجية 
قة لدى المعّلمين من مجموعتي لمحتوى الموضوعات الرياضية الساب

أظهرت النتائج تفوق المعّلمين ذوي الخبرة في تدريس . الدراسة
الرياضيات على نظرائهم من المعّلمين قبل الخدمة، وذلك في مجال 
الفهم المفاهيمي للعمليات على األعداد الكلية، بينما أظهرت 

تقد وتع. المجموعتان امتالكًا للمعرفة اإلجرائية على الكسور
المجموعتان أّن المعّلم الجيد هو من يخبر تالميذه باإلجراءات 

كما خلصت الدراسة إلى ضرورة اهتمام المعّلمين بفهم . مباشرًة
الرياضيات، وعليهم اكتشاف، وتمييز، وتحدي اقتراحاتهم حول دور 

  .المعّلم وتطوير معرفته البيداغوجية في الرياضيات
 إلى (Kans & Nisbet, 1996)وهدفت دراسة كانز ونسبت 

تكوين تصور عن معرفة معّلمي الرياضيات في أستراليا بالنسبة 
المعرفة في الرياضيات، ومعرفة خاصة : ألساسيات مهنة التعليم وهي

ُجمعت البيانات من . ببيداغوجيا الرياضيات، ومعرفة تتعلق بالمنهاج
 خالل استبانة تتعلق بتصورات عينة من معّلمي الرياضيات في

المرحلتين األساسية والثانوية، وأظهرت النتائج أّن أقل من نصف 
المعّلمين يعتقدون بأّن إعدادهم كان كافيًا في مجال المحتوى 
الرياضي، بينما يعتقد ثلثا العينة بأّن مستوى معرفتهم البيداغوجية 

  . في الرياضيات غير كاٍف
 ، فقد أجريا(Jegede & Taplin, 2000)أما جيد وتابلن 

دراسة استطالعية في هونغ كونغ، هدفت إلى التعرف على مجاالت 
المعرفة التي يعتقد الطلبة معلمو الرياضيات بأّنهم يمتلكونها بثقة، 
والكشف عن تصوراتهم للجوانب التي يحتاجون إلى مزيد من 

وقد شارك في . المعرفة بها ليصبحوا خبراء في تعليم الرياضيات
واستخدمت استبانة من . المعّلمين/من الطلبة) 183(الدراسة 

فقرة شملت مجاالت معرفة المفاهيم، والقدرة على اتباع ) 60(
اإلجراءات، والمعرفة البيداغوجية بشكل عام، والمعرفة البيداغوجية 
الخاصة بالرياضيات، والمعرفة بنظريات التعليم والتعّلم والخبرة 

 بأّن تقديرات وأظهرت نتائج الدراسة. الشخصية بمظاهر التعليم
الطلبة المعّلمين لمعرفتهم أثناء التدريب وقبله ليست عالية، كما 
أظهروا أّنهم بحاجة إلى مزيد من المعرفة في مجاالت معرفة 
المفاهيم الرياضية، والمعرفة البيداغوجية، والمعرفة البيداغوجية 

كما كشفت . الخاصة بالرياضيات، ونظريات التعليم واستخدامها
 أّنه ال يوجد عالقة بين الجنس وتصوراتهم عما يعرفونه في النتائج

وبمقارنة تقديرات . مجاالت المعرفة البيداغوجية لمحتوى الرياضيات
مجموعة ما قبل التدريب الميداني ومجموعة الطلبة أثناء التدريب، 
تبّين أّن المجموعة الثانية كانت أكثر ارتياحًا لمعرفتها البيداغوجية 

  .اغوجيا المحتوى الخاصةالعامة وبيد
 إلى مقارنة بين أداء معّلمي (Ma, 1999)كما تعّرض ما 

المرحلة االبتدائية في الصين والواليات المتحدة األمريكية من حيث 
. المعرفة األكاديمية وتكاملها مع المعرفة البيداغوجية في الرياضيات

 )72(معلمًا من الواليات المتحدة و) 21(وشارك في الدراسة 

معلمًا من الصين؛ وذلك بهدف حل مجموعة من المسائل الرياضية 
من المعّلمين ) 21( من أصل 9، وقد أجاب 1/2÷ 1 3/4من بينها 

األمريكان إجابة صحيحة، بينما أجاب جميع عينة المعّلمين من 
الصين إجابة صحيحة، عالوًة على أّن األمريكان الذين أجابوا إجابة 

برير االستراتيجيات أو الخوارزميات التي صحيحة لم يتمكنوا من ت
وهذا دليل على كيفية فهم المعّلم الصيني . استخدموها في الحل

للرياضيات وكيفية عرضها، أي أّنهم على وعي بالمحتوى التعليمي 
  .وبيداغوجية الرياضيات

 العالقة بين (Vistro-yu, 2005)يو -وتقّصت دراسة فيسترو
 البيداغوجية في الرياضيات لستة من المعرفة الرياضية والمعرفة

وقد تعّرض هؤالء المعّلمين إلى . معّلمي المرحلة الثانوية في الفلبين
لمستوى الكلية، " مقدمة في الجبر"مهمات تعدهم لتدريس مساق 

. ورّكز إعدادهم على تطوير معرفة بيداغوجية جديدة لتدريس الجبر
ى اختبار في وقد اختيرت عينة الدراسة في ضوء أدائهم عل

معلمًا لرياضيات المرحلة الثانوية ومن ) 33(الرياضيات، ُقّدم إلى 
وحاولت . الملتحقين في برنامج ماجستير في الرياضيات التربوية

كيف يفهم : الدراسة اإلجابة عن مجموعة من األسئلة من مثل
المعّلمون المعرفة البيداغودجية؟؛ ما معتقداتهم عن المعرفة 

؛ كيف يتم إعدادهم لمهمات تعليمية جديدة؟؛ كيف البيداغوجية؟
يقّيمون أداءهم أثناء تأديتهم لمهام تعليمية جديدة؟؛ كيف يطّورون 

وألغراض جمع البيانات تّم . معرفتهم البيداغوجية في الرياضيات؟
وكان الهدف من . مقابلتهم، باإلضافة إلى اإلجابة على استبانة

مهم للمعرفة البيداغوجية، وكذلك المقابلة التعرف على مستويات فه
وُطلب منهم تدريس حصة . مصادر تلك المعرفة وكيفية تطويرهم لها

دقيقة وبخطة معدة لهم مسبقًا وبموضوع في مساق ) 20(لمدة 
مقدمة في الجبر، كما ُطلب منهم تحضير خطة لحصة دراسية 

وبعد أسبوعين من تدريس . وتدريسها لمعرفة مدى التزامهم بها
تين ُقدمت لهم استبانة بهدف التأمل والتعليق على خبرتهم الحص

أظهرت المقابالت والممارسات التدريسية الفعلية . التعليمية
للمعّلمين بأّنهم على وعي نظري بالمعرفة البيداغوجية العامة وما 

. تعنيه، ولكّن معرفتهم البيداغوجية في الرياضيات كانت محدودة
م في الكلية كانت محدودة الفائدة في وأشاروا بأّن برامج إعداده

هذا المجال، وال يوجد لديهم متسع من الوقت والمرونة الستخدام 
طرائق تدريس جديدة، فقد استخدموا االستراتيجيات واإلجراءات 

كما أشارت النتائج . العادية عندما واجهتهم مهمات تعليمية جديدة
فية، والمساقات إلى أّن المساقات في الرياضيات البحتة ليست كا

المتعلقة بأصول التدريس متعددة، ولكنها لم تؤهلهم لتدريس 
كما أشاروا إلى أّن التربية العملية . موضوعات مختلفة في الرياضيات

  .كانت ذات فائدة
وفي نفس السياق، هدفت دراسة غالوزو وليلي ولومس 

(Galuzzo, Leali & Loomis, 2000) إلى الكشف عن العالقة بين 
مات تسعة من معّلمي المرحلة االبتدائية قبل الخدمة على اختبار عال

مقّنن في المعرفة الرياضية ومهاراتها، أعّد ضمن التقييم الوطني في 
الواليات المتحدة لطلبة المرحلة االبتدائية، ونوعية التغذية الراجعة 



  خصاونه والبركات

 291

المعّلمين للحلول المكتوبة لست مسائل /التي يقدمها هؤالء الطلبة
 ذات خطوتين من قبل مجموعة من طلبة المرحلة االبتدائية، لفظية

. إْذ تعكس التغذية الراجعة فعاليتهم في بيداغوجيا الرياضيات
وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية منخفضة بين المعرفة الرياضية 

  . للطلبة معّلمي المرحلة االبتدائية ومعرفتهم البيداغوجية
االهتمام بدراسة دور المعرفة يالحظ من العرض السابق أّن 

البيداغوجية في مجال المحتوى الرياضي، وضمن إعداد معّلم 
المرحلة أو الصف قد بدأ متأخرًا؛ إْذ بدأ االهتمام البحثي في مجال 
إعداد المعّلمين وتأهيلهم بالتركيز على المعرفة األكاديمية بموضوع 

معزل عن مادة معين؛ ثم بدراسة أثر الطرق البيداغوجية العامة ب
ومن األمثلة على ذلك كيفية إدارة الصف، وتنظيم . تعليمية بعينها

النشاطات، والتحكم بالوقت، والواجبات البيتية، والثواب والعقاب، 
وصياغة مستوى األسئلة، والخطط الدرسية، وتقييم تعّلم الطلبة 

(Fuller, 1996, p.3) . بالتركيز على 1986وقد بدأ شولمان عام 
الخبرة في التعليم يجب أن توصف وتقّيم في ضوء المعرفة أّن 

. البيداغوجية لمحتوى تعليمي محّدد كالرياضيات، والعلوم، وغيرها
وتعني له هذه المعرفة تمثيل وصياغة المادة التعليمية بحيث تكون 

كما تتضمن فهم المعّلم لما يجعل دراسة مفهوم . مفهومة لآلخرين
 قبل طلبته، باإلضافة إلى فهم الخبرات رياضي سهًال أو صعبًا من

والحصيلة المعرفية المفاهيمية لدى التلميذ قبل دراسة مفهوم 
  . (Fuller, 1996, p.7). بعينه

ومن هنا تكمن أهمية االهتمام بإعداد معّلم الصف أو الفصل 
للصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية ومعّلم المرحلة 

وتشير الدراسات السابقة إلى . ى العالمياالبتدائية على المستو
أهمية فهم المعرفة الرياضية من قبل معّلم الصف، لما لهذه المادة 
من خصوصية، إضافًة إلى أّن معرفة محتوى الكتب المدرسية وفهم 
البيداغوجية المتعلقة بها يشكالن أساسًا في إعداد معّلم الصف 

عّلم الصف على دراسة ونجاحه، كما يجب أن يشتمل برنامج إعداد م
عميقة للمفاهيم والموضوعات التي تتضمنها الكتب المدرسية التي 
سيقوم بتدريسها، وال بد من وجود حصيلة معرفية كافية إضافًة إلى 
فهم تلك المعرفة والتمكن من إيصالها إلى الطلبة بشكل سليم 

ويتضح من خالل مراجعة األدب النظري والبحثي في . وواضح
لمعرفة الرياضية وبيداغوجيا الرياضيات، أّن االهتمام في مجالي ا

اآلونة األخيرة قد انصّب على التكاملية بين هذين المفهومين أو 
المصطلحين، فإتقان المحتوى الرياضي ضروري ولكّنه ليس كافيًا 
لنجاح المعّلم، فالضرورة الملّحة تكمن في فهم ذلك المحتوى 

ن إيصاله إلى التالميذ بما يتناسب وتمثيله بطرق وأساليب تمّكن م
  .وقدراتهم

ويمكن القول أّن أهمية الدراسة الحالية تنطلق من تعريض 
معّلم الصف إلى اختبارات تقيس معرفته الالزمة لتدريس /الطالب

الصفوف الثالثة األولى؛ إْذ تعد المعرفة الرياضية والمعرفة 
.  المعرفةالبيداغوجية الخاصة بها من أبرز وأهم جوانب تلك

وبالتالي تعطي نتائجها مؤشرًا عن استعداده المعرفي لتدريس تلك 
كما أّنها تفتح الباب للتفكير في إقرار امتحان كفاية . المادة مستقبًال

المعّلمين /في الرياضيات وكيفية تدريسها لتلك الفئة من الطلبة
كمتطلب تخرج أو منح رخصة في التعليم الخاص لطلبة الصفوف 

 ,Galuzzo)وفي هذا السياق، يذكر غالوزو وليلي ولومس . ىاألول
Leali & Loomis, 2000)  أّنه على مستوى الواليات المتحدة

األمريكية يفترض التقدم المتحانات معيارية في مجال المعرفة 
الرياضية التي يجب أن يمتلكها معّلم المرحلة االبتدائية، وذلك 

 يمكن أن نتوقع أّن شخصًا ما كمتطلب تخرج وممارسة لمهنته، إذ ال
كما تكمن أهمية . يستطيع تدريس مادة بفعالية وهو غير مّلم بها

الدراسة في أن نتائجها تعطي دافعًا إلعادة النظر في البرامج 
المقّدمة للطالب معلم الصف من حيث نوعية المحتوى، ونوعية 

ع معايير وال شك أن نتائجها تعزز تبّني قرارات لوض. التعليم وجودته
  .تعليم محّددة وواضحة تخص إعداد معلم الصف

  مشكلة الدراسة
إّن أبرز االنتقادات التي توجه لبرامج إعداد معّلم الصف هو 
تقديم معرفة سطحية في الرياضيات من جهة، ومعرفة أكثر سطحية 

وال يوجد ما يؤكد أّن . في أصول تدريسها من جهة أخرى
أصول تدريسها كافية إلعداده المساقات الخاصة بالرياضيات و

وتمكينه من تدريس الرياضيات؛ فالبرامج المطبقة في كليات التربية 
في الجامعات األردنية تتضمن مساقًا أو مساقين على األكثر في 
المفاهيم الرياضية، ومساقًا على األكثر في أساليب تدريس 

كما هو الرياضيات، إن لم يكن مساقًا في تدريس الرياضيات والعلوم 
وبالتالي فإن ثالث ساعات معتمدة غير . الحال في جامعة اليرموك

كافية لتوزيع النشاطات على مختلف المفاهيم العددية والهندسية 
والقياس وحل المسألة وغيرها، وهذا ال يحقق متطلبات إعداد معّلم 

. الصف في ضوء توقعات مناهج الرياضيات للقرن الحادي والعشرين
المعّلم /هل تكفي هذه المساقات لتؤهل الطالب: روحوالسؤال المط

أن يكون ملمًا بالمعرفة الرياضية التي سيقوم بتدريسها بعد تخرجه، 
وبيداغوجيا تلك المعرفة؟ وهل هناك عالقة بين معرفته بالمحتوى 
الرياضي، وبيداغوجيا ذلك المحتوى؟ وبذلك تهدف الدراسة الحالية 

م الصف للمعرفة الرياضية التي استطالع مدى إلمام طلبة معّل
تؤهلهم لتدريس الرياضيات المقررة للصفوف الثالثة األولى، 

والتعرف على العالقة بينهما، . والبيداغوجيا الخاصة بتلك المعرفة
وعالقة بعض المتغيرات في مدى اإللمام بالمعرفة الرياضية، 

ة وبالتحديد تحاول الدراس. والمعرفة البيداغوجية الخاصة بها
  : الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية

المعّلمين بالمعرفة الرياضية والمعرفة /ما مدى إلمام الطلبة .1
  البيداغوجية الخاصة بها؟

المعّلمين بالمعرفة الرياضية /هل يختلف مدى إلمام الطلبة .2
من ) مفاهيمية، إجرائية، حل مسألة(باختالف نوع المعرفة 

 والعمليات عليها، الهندسة، األعداد(جهة، والمحتوى الرياضي 
 من جهة أخرى؟) القياس

المعّلمين بالمعرفة البيداغوجية /هل يختلف مدى إلمام الطلبة .3
مكونات (في الرياضيات باختالف مجال المعرفة البيداغوجية 
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المنهاج، التعليم والتعّلم البنائي، االتصال الرياضي والتمثيل، 
 .؟)وعالجهاالتفكير وحل المسألة، صعوبات التعّلم 

الجنس، (ما نسبة التباين الذي تفسره المتغيرات الديموغرافية  .4
المعدل التراكمي في الجامعة، المعدل في الثانوية العامة، الفرع 

مدى إلمام : في كل من) األكاديمي في الثانوية العامة
بالمعرفة الرياضية، ومدى إلمامهم بالمعرفة  المعّلمين/الطلبة

 ياضيات؟البيداغوجية في الر
المعّلمين /هل توجد عالقة ارتباطية بين مدى إلمام الطلبة .5

بالمعرفة الرياضية للصفوف الثالثة األولى، ومدى إلمامهم 
 .بالمعرفة البيداغوجية الالزمة لها؟

  المصطلحات وتعريفاتها اإلجرائية
مكونات المحتوى الرياضي الذي يؤهل : المعرفة الرياضية -

لرياضيات للصفوف الثالثة األولى المعّلم لتدريس ا/الطالب
وتشمل المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحل المسألة 
موزعة على ثالثة محاور للمحتوى الرياضي وهي األعداد 

  .والعمليات عليها، والهندسة، والقياس
التقنيات الالزمة لتدريس : المعرفة البيداغوجية في الرياضيات -

 الثالثة األولى، وتشمل المعرفة في المعرفة الرياضية للصفوف
مجاالت منهاج الرياضيات، التعليم والتعّلم البنائي، االتصال 
الرياضي وتمثيل األفكار الرياضية، التفكير وحل المسألة، 

 .صعوبات التعّلم في الرياضيات وعالجها
العالمة التي : المعّلم بالمعرفة الرياضية/مدى إلمام الطالب -

المعّلم بعد تعرضه الختبار المعرفة /بيحصل عليها الطال
 .الرياضية المعد من قبل الباحثين

المعّلم بالمعرفة البيداغوجية في /مدى إلمام الطالب -
المعّلم بعد /العالمة التي يحصل عليها الطالب: الرياضيات

تعرضه الختبار المعرفة البيداغوجية في الرياضيات المعد من 
 .قبل الباحثين

ممتاز، : يتحدد بثالثة مستويات:  في الجامعةالمعدل التراكمي -
 . جيد جدًا، جيد

يتحدد بمساري العلمي : المسار األكاديمي في الثانوية العامة -
 .واألدبي

 فما فوق، 90: يتحدد بأربعة مستويات: معدل الثانوية العامة -
80-89 ،70-79 ،60 -69. 

الطالب الملتحق ببرنامج معّلم الصف في : المعّلم/الطالب -
معة اليرموك وأنهى المتطلبات من مساقات البرنامج التي جا

تؤهله لإللتحاق ببرنامج التربية العملية في الفصل الثاني من 
، والتحق بالبرنامج المذكور في 2005/2006العام الدراسي 

 .نفس الفصل
  مجتمع الدراسة وعينتها

المعّلمين في تخصص معّلم /تكّون مجتمع الدراسة من الطلبة
ي جامعة اليرموك والملتحقين ببرنامج التربية العملية للفصل الصف ف

) 216(، والبالغ عددهم 2005/2006الثاني من العام الدراسي 
وقد تعرضوا لدراسة مساق في المفاهيم الرياضية . طالبًا وطالبة

ومساق آخر في أساليب تدريس الرياضيات والعلوم للصفوف الثالثة 
فقد تّم اختيارها بطريقة عشوائية أما عينة الدراسة، . األولى

شعبة ) 15(شعب عشوائيًا من أصل ) 10(عنقودية؛ إْذ تّم اختيار 
طالبًا ) 15 (بِللتربية العملية، حيث يقّدر عدد الطلبة في كل شعبة 

/ طالبًا وطالبة) 152(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة . وطالبة
  . معّلم صف

  ت الدراسةاأدو
ن، أحدهما يتعلق بالمعرفة الرياضية واآلخر تّم بناء اختباري

  . بالمعرفة البيداغوجية في الرياضيات
  : اختبار المعرفة الرياضية:أوًال

) 54(ُأعد اختبار المعرفة الرياضية من قبل الباحثين بواقع 
فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل وذلك في صورته 

ات مشابهة لتلك الدراسة حيث ونظرًا لعدم وجود دراس. (*)النهائية
ال يتوفر اختبارات جاهزة ومقّننة، فقد قام الباحثان بمراجعة وتحليل 
كتب الرياضيات للصفوف الثالثة األولى لتحديد طبيعة المعرفة 
الرياضية ومحاور المحتوى الرياضي األساسية، وتوجهات وأهداف 

. في األردنمنهاج الرياضيات للمرحلة األولى من التعليم األساسي 
كما تّم االطالع على مساقي الرياضيات وأساليب تدريسها المقررين 
لبرنامج معّلم الصف في جامعة اليرموك وتحليلهما، ودراسة 
التوجهات العالمية لمعايير محتوى مناهج الرياضيات للصفوف األولى 

(NCTM, 1989, 2000) . ،وفي ضوء تلك المراجعات والتحليالت
 فقرة كصورة أّولية لالختبار، وذلك في ضوء )60(تّم إعداد 

شمولية محاور المحتوى وهي األعداد والعمليات عليها : المعايير
المعرفة المفاهيمية، : والهندسة والقياس، ونوع المعرفة الرياضية

وبذلك ُأعّد االختبار في ضوء . والمعرفة اإلجرائية، وحل المسألة
 ونوع المعرفة الرياضية محاور المحتوى): 3×3(مصفوفة ببعدين 

ُقّدم االختبار لمجموعة من الخبراء في مجال المعرفة . كما سبق
وقد أبدوا بعض . الرياضية التي يجب أن يمتلكها معّلم الصف

الملحوظات، وتّم تعديل ثماني فقرات في ضوء ملحوظاتهم 
طالبًا ) 30 (لـِوبعد ذلك ُقّدم االختبار . المتماشية مع األهداف

 من أفراد مجتمع الدراسة ممن ال ينتمون لعينتها، وتّم تحليل وطالبة
وفي ضوء معامالت . الفقرات بناًء على إجابات العينة االستطالعية

كما تّم تعديل . فقرات) 6(الصعوبة ومعامالت التمييز، تم حذف 
بعض المموهات في ضوء نسبة اختيارها من قبل أفراد العينة 

هذا وقد . زعت على ثماني فقراتتو) 8(االستطالعية وعددها 
فقرة، وتراوحت ) 54(تكون االختبار في صورته النهائية من 

، كما بلغت معامالت )0.37-0.83(معامالت الصعوبة لها ضمن الفئة 
  ).0.24-0.82(التمييز ضمن الفئة 

ومن أجل تدعيم صدق بناء فقرات االختبار، تّم حساب 
) 0.38-0.87(بار الكلي، وبلغت معامالت االرتباط لكل فقرة مع االخت

كما ُحسبت معامالت . (p≤0.05)وجميعها ذات داللة إحصائية 
ارتباط كل فقرة بمجالها حسب محاور المحتوى الرياضي ونوع 

                                                           
  يطلب االختبار من الباحثين(*)
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توزيع فقرات اختبار المعرفة ) 1(ويبين الجدول . المعرفة الرياضية
  .الرياضية حسب المحتوى الرياضي ونوع المعرفة الرياضية

 
توزيع أرقام وأعداد فقرات اختبار المعرفة الرياضية : )1(ول الجد

  حسب محاور المحتوى الرياضي ونوع المعرفة الرياضية
 /المحتوى

 نوع المعرفة
األعداد 

  والعمليات عليها
 المجموع  القياس  الهندسة

  مفاهيمية
1،2،3،4،5،6،9
11،12،13،15،
19،23،27،29،

30  

32,33,34,
35,36,37,
38,39,41 

49،44  )27(  

  إجرائية
7,8,10,14,16,
17,18,25,26, 

28  
42  46,47, 

48  )14(  

 21،40،43  20,22,24,31  حل مسألة
45,50, 
51,52, 
53,54  

)13(  

  )54(  )11(  )13(  )30(  المجموع

مدى معامالت ارتباط كل فقرة ) 2(كما يوضح الجدول 
بمجالها حسب المحتوى الرياضي من جهة، وحسب نوع المعرفة من 

  .رىجهة أخ
 

مدى معامالت االرتباط لفقرات اختبار المعرفة : )2(الجدول 
الرياضية مع مجالها حسب المحتوى الرياضي ونوع المعرفة 

  الرياضية

المحتوى 
  الرياضي

مدى معامالت 
  *االرتباط

  للفقرات مع مجالها

نوع 
المعرفة 
 الرياضية

مدى معامالت 
  *االرتباط

  للفقرات مع مجالها
األعداد 

  مفاهيمية  0.86-0.38  عليهاوالعمليات
  0.36-0.83  

  0.83-0.41  إجرائية 0.80-0.37  الهندسة

 0.81-0.38  القياس
حل 
  0.88-0.47  المسألة

  (p≤0.05)ذات داللة احصائية * 
 
 

  ثبات اختبار المعرفة الرياضية
تّم حساب معامل االتساق الداخلي الختبار المعرفة الرياضية، 

 طالبًا وطالبة؛ 30عية وعددها وذلك لنفس العينة االستطال
، وذلك على مستوى (KR-20)باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 

االختبار ككل والمجاالت الفرعية المتعلقة بالمحتوى الرياضي، ونوع 
  .معامالت الثبات) 3(المعرفة الرياضية، ويوضح الجدول 

 
 
 

معامالت ثبات االختبار الكلي ومجاالته حسب : )3(الجدول 
  لمحتوى الرياضي ونوع المعرفة الرياضيةا

معامالت   المحتوى الرياضي
  الثبات

عدد 
 الفقرات

نوع 
 المعرفة

معامالت 
  الثبات

عدد 
 الفقرات

 (27)  0.92مفاهيمية (30)  0.95األعداد والعمليات عليها
 (14)  0.90 إجرائية (13)  0.87 الهندسة

 (11)  0.81  القياس
حل 
 (13)  0.89 المسألة

 (54)  0.96  الكلي (54)  0.96  الكلي
 

  اختبار المعرفة البيداغوجية: ثانيا
) 44(ُأّعد اختبار المعرفة البيداغوجية من قبل الباحثين بواقع 

فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل، وذلك في صورته 
ونظرًا لعدم توفر مقاييس جاهزة ومقننة، فقد قام . (*)النهائية

وتحليل التقنيات البيداغوجية الواردة في كتب الباحثان بمراجعة 
كما تّم مراجعة خطة مساق . الرياضيات للصفوف الثالثة األولى

األساليب ضمن برنامج معّلم الصف في جامعة اليرموك، والمعايير 
العالمية لمناهج الرياضيات، وبخاصة معايير العمليات المرافقة 

 الرياضيات للصفوف لمعايير محتوى الرياضيات، ومعايير تدريس
وفي ضوء ما سبق، تّم تحديد مجاالت . (NCTM, 2000)األولى 

: المعرفة البيداغوجية اآلتية لتكون معيارًا إلعداد فقرات االختبار
مكونات منهاج الرياضيات، والتعليم والتعّلم البنائي، وحل المسألة 
ومظاهر التفكير الرياضي، واالتصال الرياضي وتمثيل األفكار 

  .لرياضية، وصعوبات التعّلم وعالجهاا
فقرة في الصورة األولية لالختبار ضمن ) 48(تّم إعداد 

المجاالت السابقة مجتمعة، ثم عرضت على مجموعة من المحكمين 
المتخصصين، وقدمت لنفس العينة االستطالعية الختبار المعرفة 

المعّلمين على /وحّللت إجابات الطلبة). 30(الرياضية وعددها 
بة والتمييز، والكشف عن فقرات االختبار إليجاد معامالت الصعو

وفي ضوء التحليالت . صالحية البدائل ألسئلة االختيار من متعدد
وآراء المحكمين تّم تعديل عدد من البدائل لخمس فقرات، وحذفت 

توزيع فقرات االختبار على ) 4(ويوضح الجدول . أربع فقرات
  .مجاالته ومدى معامالت الصعوبة، ومعامالت التمييز لتلك الفقرات

                                                           
  يطلب االختبار من الباحثين(*)
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  توزيع فقرات اختبار المعرفة البيداغوجية ومعامالت الصعوبة والتمييز: )4(الجدول 
  مجال المعرفة
  البيداغوجية

 مدى معامالت التمييز صعوبة الفقرات عدد الفقرات  أرقام الفقرات

 0.24-0.70 0.75-0.41  )9(  1,2,4,5,6,7,16,24,38  مكونات المنهاج

 ,8,9,10,11,13,14,21,22,23  التعليم والتعّلم البنائي
27,28,30,31,39,42,44  )16(  0.40-0.84  0.74-0.21 

  حل المسألة ومظاهر
 0.27-0.71  0.82-0.40  )6(  3,12,25,36,40,41  التفكير

 0.28-0.47  0.86-0.38  )5(  37،29،26،18،17 االتصال الرياضي والتمثيل
 0.21-0.43  0.78-0.37  )8( 43،35،34،33،32،20،19،15  صعوبات التعّلم وعالجها

ولدعم صدق البناء الختبار المعرفة البيداغوجية، حسبت 
. معامالت ارتباط كل فقرة مع االختبار الكلي، وكل فقرة مع مجالها

وقد تراوحت معامالت االرتباط لفقرات االختبار مع مجال مكونات 
، (0.38-0.82)، ولفقرات مجال البنائية (0.52-0.78)المنهاج 

، ولفقرات مجال (0.36-0.83) حل المسألة مع مجالها ولفقرات مجال
، ولفقرات مجال الصعوبات مع (0.44-0.76)االتصال والتمثيل 

. (0.38-0.88)، ولفقرات االختبار الكلي (0.39-0.72)مجالها 
  .(p≤0.05)وكانت جميعها ذات داللة احصائية 
  ثبات اختبار المعرفة البيداغوجية
عت من العينة االستطالعية، تّم من خالل البيانات التي جم

-KR)حساب معامالت الثبات باستخدام معادلة كودرريتشاردسون 
حل المسألة، والبنائية، :  لالختبار الكلي ولكل من المجاالت(20

. واالتصال الرياضي والتمثيل، وصعوبات التعّلم، ومكونات المنهاج
  .0.93 ,0.70 ,0.77 ,0.50 ,0.50 ,0.81 :وقد بلغت على التوالي

  جمع البيانات
تّم جمع البيانات في الشهر األخير من الفصل الثاني للعام 

 بتقديم االختبارين إلى عينة الدراسة، وذلك 2005/2006الدراسي 
في جلستين منفصلتين، وقد بلغ الزمن المقرر الختبار المعرفة 

، بينما بلغ الزمن المقرر الختبار المعرفة ) دقيقة100(الرياضية 
  . دقيقة) 75(يداغوجية في الرياضيات الب

  نتائج الدراسة
المعّلمين /ما مدى إلمام الطلبة: نتائج السؤال األول ونصه

  .بالمعرفة الرياضية والمعرفة البيداغوجية الخاصة بها؟
لإلجابة عن هذا السؤال تّم إيجاد المتوسطات الحسابية 

ى كل من واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة المعّلمين عل
االختبارين، واتبع ذلك باختبار الفرضيتين اآلتيتين باستخدام اختبار 

  :ت
يختلف المتوسط الحسابي لدرجة إلمام الطلبة المعّلمين بالمعرفة -

 =αوبداللة إحصائية % 80الرياضية عن درجة االتقان 
)05(..  

يختلف المتوسط الحسابي لدرجة إلمام الطلبة المعّلمين بالمعرفة -
وبداللة % 80يداغوجية في الرياضيات عن درجة االتقان الب

   ..)α=) 05إحصائية 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 5(ويوضح الجدول 
  . المعيارية ونتائج اختبار ت لعينة واحدة

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج : )5(الجدول 

   ونتائج اختبار تاختباري المعرفة الرياضية والبيداغوجية

  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عالمة 
 اإلتقان

  ت
درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية

اختبار 
المعرفة 
 *الرياضية

27.47 9.79 43.20-19.81151 0.001 

اختبار 
المعرفة 

البيداغوجية
**  

2.99 6.65 35.20-22.63151 0.001 

  44وى العالمة القص**، 54العالمة القصوى *
 

تدني المتوسطات الحسابية ألداء ) 5(يتضح من الجدول 
طلبة معّلم الصف على اختباري المعرفة الرياضية والمعرفة 
البيداغوجية في الرياضيات، وأسفر اختبار ت لعينة واحدة عن قبول 

المعّلمين بالرياضيات /الفرضيتين، وبذلك يكون إلمام الطلبة
وبداللة % 80ر من عالمة اإلتقان وبيداغوجيا الرياضيات أقل بكثي

  .(p≤0.05)إحصائية 
المعّلمين /هل يختلف إلمام الطلبة: نتائج السؤال الثاني ونصه

مفاهيمية، إجرائية، (بالمعرفة الرياضية باختالف نوع المعرفة 
األعداد (من جهة، والمحتوى الرياضي ) حل المسألة

  ؟من جهة أخرى) والعمليات عليها، الهندسة، القياس
لإلجابة عن السؤال السابق، ُحسبت المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية، ألداء الطلبة على اختبار المعرفة الرياضية 
حسب نوع المعرفة والمحتوى الرياضي، وذلك بعد توحيد العالمة 

، وذلك نظرًا الختالف عدد الفقرات )1(القصوى لكل منها بالعالمة 
. المعرفة ومستويات المحتوى الرياضيفي كل من مستويات نوع 

  .ذلك) 6(ويبين الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء : )6(الجدول 
  الطلبة معّلم الصف حسب نوع المعرفة والمحتوى الرياضي

المعرفة 
 الرياضية

المتوسظ 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المحتوى 
  الرياضي

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 الرياضي

  0.186  0.53 مفاهيمية
األعداد 

  0.193  0.57 والعمليات عليها

  0.215  0.47  الهندسة  0.212  0.53  إجرائية
حل 
  0.216  0.38  القياس  0.212  0.43  مسألة

  0.222  0.48  الكلي  0.209  0.50  الكلي
  ) 1(العالمة القصوى *

اسات وبعد ذلك تّم استخدام تحليل التباين األحادي ذي القي
المتكررة لإلجابة عن السؤال الثالث وذلك فيما يتعلق بنوع المعرفة، 

  .نتائج التحليل) 7(ويبين الجدول . والمحتوى الرياضي
نتائج تحليل التباين األحادي ذي القياسات المتكررة : )7(الجدول 

  باختالف نوع المعرفة والمحتوى الرياضي

  المتغير
مصدر 
  التباين

مجموع 
 المربعات

ات درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة فقيمة 

بين 
 508. 2 1.015المجموعات

داخل 
 042. 18.867453المجموعات

نوع 
  المعرفة
  

  19.882455  الكلي

12.1880.001

بين 
 1.365 2 2.730المجموعات

داخل 
 043. 19.690453المجموعات

المحتوى
 الرياضي
  

  22.419455  الكلي

31.4020.001

المعّلمين بالمعرفة /بأّن إلمام الطلبة) 7(يبين الجدول 
مفاهيمية، (باختالف نوع المعرفة  الرياضية يختلف وبداللة إحصائية

أعداد، (من جهة، وباختالف المحتوى الرياضي ) إجرائية، حل مسألة
وللتعرف على مصدر ذلك االختالف . من جهة أخرى) هندسة، قياس

 تحليل التباين بتحليالت ثنائية بعدية باستخدام الجوهري، اتبع
المقارنات ) 8(ويوضح الجدول . (Tukey-HSD)اختبار توكي 

  .البعدية
 لمتغيري نوع (Tukey-HSD)المقارنات البعدية : )8(الجدول 

  المعرفة والمحتوى الرياضي
  المحتوى الرياضي  نوع المعرفة

 ياسق هندسة أعداد حل مسألة إجرائية مفاهيمية 
مفاهيمية
أعداد      00.  (53.)

(.57) .00      

إجرائية
هندسة    00.  00.  (53.)

(.47) .10* .00    

حل مسألة
قياس  00. *10.  *10.  (43.)

(.38) .19* .09* .00 

  (p<.01)ذات داللة احصائية *

بأّن سبب الفروق ذات الداللة اإلحصائية ) 8(يبين الجدول 
(p≤.01) للمعرفة الرياضية تعزى  في إلمام الطلبة المعّلمين

للفروقات بين أدائهم على مجال حل المسألة من جهة وكل من 
المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية من جهة أخرى ولصالح 

كما يتضح بأّن سبب الفروق الجوهرية في إلمام الطلبة . األخيرتين
المعّلمين للمعرفة الرياضية تعزى للفروقات بين أدائهم على كل من 
مجال األعداد من جهة وكل من مجالي الهندسة والقياس، ولصالح 
مجال األعداد، وكذلك بين أدائهم على مجالي الهندسة والقياس، 

  .ولصالح مجال الهندسة
هل يختلف مدى إلمام : نتائج السؤال الثالث ونصه

المعّلمين بالمعرفة البيداغوجية في الرياضيات باختالف /الطلبة
التفكير وحل المسألة، التعليم (يداغوجية مجال المعرفة الب

والتعّلم البنائي، االتصال الرياضي والتمثيل، صعوبات التعّلم 
  .؟)في الرياضيات وعالجها، مكونات المنهاج

لإلجابة عن هذا السؤال، ُحسبت المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على اختبار المعرفة البيداغوجية 

  .ذلك) 9(ويوضح الجدول . ولكل مجال من مجاالتهاككل 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء : )9(الجدول 

  معّلم الصف حسب مجاالت المعرفة البيداغوجية/الطلبة
 االنحراف المعياري *المتوسط الحسابي  ن المعرفة البيداغوجية
 220. 152.59 التفكير وحل المسألة

 166. 152.53 تعّلم البنائيالتعليم وال
االتصال الرياضي 

 239. 152.56  والتمثيل

 206. 152.52  صعوبات التعّلم
 218. 152.46  مكونات المنهاج

 215. 760.53  الكلي
نظرًا الختالف عدد الفقرات في كل مجال من ) 1(وحّدت العالمة من * 

  .متكررةأجل إمكانية استخدام تحليل التباين ذي القياسات ال
كما استخدم تحليل التباين األحادي ذي القياسات المتكررة 

نتائج هذا ) 10(لإلجابة عن السؤال الثالث، ويوضح الجدول 
  .التحليل

نتائج تحليل التباين األحادي ذي القياسات : )10(الجدول 
  المتكررة باختالف مجاالت المعرفة البيداغوجية الرياضية

  مصدر التباين
مجموع 

اتالمربع
درجات
الحرية

متوسط 
المربعات

 الداللة  قيمة ف

 000. 8.206 366. 1.4654  بين المجموعات
   045. 33.700755 داخل المجموعات

    85.165759  الكلي
 وجود فروق ذات داللة إحصائية) 10(يظهر الجدول  

(p≤.01) في متوسطات أداء طلبة معّلم الصف على اختبار المعرفة
 في الرياضيات تعزى لمجاالت المعرفة البيداغوجية البيداغوجية

التفكير وحل المسألة، البنائية، االتصال الرياضي والتمثيل، (
وللكشف عن مصدر تلك ). صعوبات التعّلم، مكونات المنهاج
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. (Tukey-HSD)الفروقات، اتبع االختبار بالمقارنات الثنائية البعدية 
  .تلك المقارنات) 11(ويوضح الجدول 

 لمجاالت متغير (Tukey- HSD)المقارنات البعدية : )11(لجدول ا
  المعرفة البيداغوجية

مجاالت المعرفة البيداغوجية
التفكير
وحل 
المسألة

البنائية
االتصال 
والتمثيل

صعوبات 
  التعّلم

مكونات
المنهاج

         00. (59.)التفكير وحل المسألة 
       00. 06. (53.)التعليم والتعّلم البنائي 

     00. - 03. 02. (56.)االتصال والتمثيل 
   00. 05. 01. *07. (52.)صعوبات التعّلم 
 00. 06. *10.*07. *13. (46.)مكونات المنهاج 

   (p≤.01) ذات داللة احصائية * 
 

 (p≤.01) وجود فروق ذات داللة إحصائية) 11(يبين الجدول 
ة بين مجال التفكير في إلمام الطلبة المعّلمين للمعرفة البيداغوجي

وحل المسـألة من جهة، وكل من مجالي صعوبات التعّلم ومكونات 
المنهاج من جهة أخرى، ولصالح مجال التفكير وحل المسألة، 

بين مجال مكونات المنهاج من جهة وكل من  ووجود فروق جوهرية
مجالي التعليم والتعّلم البنائي واالتصال الرياضي والتمثيل من جهة 

أي أّن مكونات المنهاج . ولصالح كل من المجالين األخيرينأخرى، 
حظيت بأقل أداء من قبل الطلبة المعّلمين مقارنة بثالثة مكونات، 

  .وهي التفكير وحل المسألة، والبنائية، واالتصال الرياضي والتمثيل
 

ما نسبة التباين الذي تفسره : نتائج السؤال الرابع ونصه
الجنس، المعدل التراكمي في (المتغيرات الديموغرافية 

الجامعة، المعدل في الثانوية العامة، الفرع األكاديمي في 
المعّلمين /مدى إلمام الطلبة: في كل من) الثانوية العامة

بالمعرفة الرياضية، ومدى إلمامهم بالمعرفة البيداغوجية في 
  الرياضيات؟

د لإلجابة عن السؤال الرابع، استخدم تحليل االنحدار المتعد
حيث اعتبرت المتغيرات الديموغرافية  (Stepwise)بطريقة التدريج 

الجنس، المعدل التراكمي في الجامعة، : اآلتية متغيرات مستقلة
المعدل في الثانوية العامة، والمسار األكاديمي في الثانوية العامة، 

المعّلمين على اختباري المعرفة /كما اعتمدت عالمات الطلبة
وتّم حساب معامل . ة البيداغوجية متغيرين تابعينالرياضية والمعرف

، ونسبة التباين التي تفسرها (Multiple R)االرتباط المتعدد 
المعّلمين في المعرفة /المتغيرات األربعة في مدى إلمام الطلبة

الرياضية من جهة، والمعرفة البيداغوجية في الرياضيات من جهة 
  .لتحليلنتائج ا) 13،12(ويبين الجدوالن . أخرى

 
 
 
 
 

نتائج تحليل االنحدار المتعدد لبيان أثر المتغيرات : )12(الجدول 
الديموغرافية في مدى إلمام الطلبة المعّلمين بالمعرفة 

  الرياضية

المعامل   المتغيرات
b 

االرتباط 
  المتعدد

التباين 
R2 

  قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

  0.001 36.312 0.195 0.441 -11.448 المسار األكاديمي
المعدل التراكمي 

  0.001 31.305 0.296 0.544 -4.158  في الجامعة

         59.217  الثابت
بأن متغيري المسار األكاديمي ) 12(يتضح من الجدول 

 29.6%والمعدل التراكمي في الجامعة ساهما في تفسير ما نسبته 
في تباين أداء الطلبة المعلمين على اختبار المعرفة الرياضية، 

للمسار األكاديمي في الثانوية العامة، % 19.5هذه النسبة وتوزعت 
 للمعدل التراكمي في الجامعة؛ أي أّن المتغيرين% 10.1و 

المستقلين المذكورين هما الوحيدين من بين المتغيرات الديمغرافية 
اللذين يمكن أن يساهما في التنبؤ بمدى إلمام الطلبة ) 4(وعددها 

معامل االرتباط (، وقد بلغت قدرة التنبؤ المعلمين بالمعرفة الرياضية
، وبالتالي فهما المتغيران 0.544لهذين المتغيرين )) (Rالمتعدد 

  .اللذان يقرران معادلة االنحدار
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لبيان أثر المتغيرات : )13(الجدول 

الديموغرافية في مدى إلمام الطلبة المعّلمين بالمعرفة 
  البيداغوجية

المعامل   المتغيرات
b 

االرتباط 
 المتعدد

التباين 
R2 

  قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

  0.001 22.324 0.130 0.360 -6.231 المسار األكاديمي
المعدل التراكمي 

  0.001 20.076 0.212 0.461 -2.559  في الجامعة

         40.993  الثابت
بأن متغيري المسار األكاديمي والمعدل ) 13(يظهر الجدول 

في % 21.2التراكمي في الجامعة، قد ساهما في تفسير ما نسبته 
تباين أداء الطلبة المعلمين على اختبار المعرفة البيداغوجية، 

للمعدل % 8.2للمسار األكاديمي، و % 13.0وتوزعت هذه النسبة 
التراكمي؛ أي أن المتغيرين المذكورين هما األهم من بين المتغيرات 

 بمدى إلمام الطلبة المعلمين بالمعرفة مغرافية في التنبؤديال
 R))(معامل االرتباط المتعدد (يداغوجية، وقد بلغت قدرة التنبؤ بال

  .0.461لهذين المتغيرين 
هل توجد عالقة ارتباطية بين إلمام : نتائج السؤال الخامس ونصه

المعّلمين بالمعرفة الرياضية للصفوف الثالثة األولى، /الطلبة
  معرفة البيداغوجية الالزمة لها؟ومدى إلمامهم بال

لإلجابة عن السؤال السابق تّم حساب معامل ارتباط بيرسون 
بين عالمات الطلبة المعّلمين على كل من متغيري المعرفة الرياضية، 

. (P<.01)، وبداللة إحصائية 0.578والمعرفة البيداغوجية، وبلغ 
ن؛ إْذ يعتبر ويعد ذلك مؤشرًا الرتباط إيجابي متوسط بين المتغيري

 ,Hinkle, Wiersma&Jurs, 1988)هينكل وويرزما وجورس 
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p.118) أّن فئة معامالت االرتباط الموجبة والمتوسطة تتمثل بالفئة 
(0.70-0.50).  

  المناقشة واالستنتاجات
أظهرت النتائج بأّن المتوسطات الحسابية ألداء طلبة معّلم 

المعرفة البيداغوجية الصف على كل من اختباري المعرفة الرياضية و
؛ إْذ بلغت تقريبًا %)80(قد اختلفت جوهريًا عن درجة االتقان 

وتقترب من عالمة النجاح في أي . على التوالي% 52، و 51%
ويشير ذلك إلى ضعف هؤالء . مساق من مستوى البكالوريوس

المعّلمين بالمعرفة الرياضية والمعرفة البيداغوجية الخاصة /الطلبة
وهذا يعني أّن . لمامهم اإللمام الكافي بتلك المعرفةبها، وعدم إ

معّلم الصف لم يؤهلهم لفهم الرياضيات الالزمة /برنامج البكالوريوس
لتدريس الصفوف الثالثة األولى بالمستوى الكافي، أو اكتساب 

المعّلمين ليسوا ملمين /كما يشير إلى أّن الطلبة. مهاراتها األساسية
 وربما يرجع ذلك إلى افتقار برنامجهم بمحتوى الكتب المدرسية،

للساعات الكافية لمناقشة المعرفة الرياضية وتقنيات تدريسها، وهذا 
يعكس صحة االنتقادات التي توجه لبرامج إعداد معّلم الصف في 
مجال المواد التعليمية المختلفة كالرياضيات، وبأّنهم يدرسون 

  .الرياضيات واستراتيجيات تدريسها بسطحية
 (McGowen & Davis, 2002, p.2)ير ماغون وديفس ويش

إلى أّن الطلبة معّلمي المرحلة االبتدائية الملتحقين في كلية هاربر 
في جامعة والية واشنطن مطالبون باجتياز امتحان في المهارات 

، وعليهم التقدم لإلمتحان قبل %)80(الحسابية وبعالمة إتقان 
 في برنامجهم، وبعد التسجيل لمساقات الرياضيات المقررة

ولديهم ثالث فرص للتقدم لإلمتحان حتى يجتازوه بدرجة . اجتيازها
ويقول الباحثان في هذا الصدد بأّنه منذ عام %). 80(إتقان 
المعّلمين قبل /من الطلبة) 206( استطاع أربعة فقط من بين 1996

الخدمة اجتياز اإلمتحان بدرجة اإلتقان فما فوق من أول مرة، بينما 
فقط من المرة الثانية أو الثالثة مّمن درسوا مساقات ) 149(اجتازه 

  .Cالرياضيات المقررة لهم واجتازوها بعالمة ال تقل عن 
ومن هنا، يمكن القول بأّن الفهم المتعمق للرياضيات، وحتى 
على مستوى المعرفة اإلجرائية يأخذ سنوات لكي ينمو ويتطور لدى 

وهذا بدوره يفسر . اغوجيا الخاصة بهاالمعّلم، وكذلك البيد/الطالب
  .النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية بالنسبة للسؤال األول

ومن أبرز االستنتاجات هو أّن إلمامهم في حل المسألة بشكل 
، %)53(مقارنة بالمعرفة المفاهيمية %) 43(عام كان متدنيًا 
ء واضحًا في كما كان التدني في األدا%). 53(والمعرفة اإلجرائية 

، والهندسة %)57(مقارنة بمجالي األعداد %) 38(مجال القياس 
ومن المعروف أّن حل المسألة وخاصة اللفظية منها مهارة %). 47(

رياضية ذات مستوى تفكير عال، وهي هدف بعيد المدى لكافة 
المراحل الدراسية بما في ذلك الجامعية منها، إضافًة إلى أّنها تتطلب 

ويعد توظيف المعرفة . عرفتين المفاهيمية واإلجرائيةفهمًا للم
المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية في حل المسألة من أبرز التوقعات 

. العالمية في مناهج الرياضيات المدرسية للقرن الحادي والعشرين
معّلم الصف على محور األعداد /ومن الواضح أّن أداء طلبة

إحصائية من أدائهم على والعمليات عليها كان أفضل وبداللة 
محوري الهندسة والقياس، وقد يعود ذلك إلى اهتمام المساق 
الجامعي المتعلق بالرياضيات بهذا المحور على حساب غيره من 
محاور المحتوى الرياضي، فهو يركز على المفاهيم العددية بدون 

كما أّن نسبة األعداد . تركيز على الهندسة والقياس، وخاصة القياس
مليات عليها في كتب الصفوف الثالثة األولى تشكل حوالي والع

، مما يتيح الفرصة للطلبة المعّلمين تدريس ذلك المحور %)70(
وإضافًة على ما سبق، ربما . أثناء التدريب الميداني بشكل أكبر

يعود تدني األداء في القياس إلى عدم الوعي بمفاهيمه، وطبيعة 
 بينها، وخاصة بالنسبة للمحيط السمات القابلة للقياس والتمييز

كما أّن دمج أساليب تدريس الرياضيات والعلوم في . والمساحة
مساق واحد ال يعطي وقتًا كافيًا لمناقشة منهاج الصفوف الثالثة 
األولى وتحليله، وخاصة الكتب التي تمثل ذلك المنهاج، إضافًة إلى 

اد يكون أّن دور المعّلم المتعاون ليس بالمستوى المطلوب ويك
المعّلم من /معدومًا، وربما يكون هناك تضارب بين ما يسمعه الطالب

  .أستاذه الجامعي وبين ما يسمعه من المعّلم المتعاون
 Grossman, Wilson)ويرفض غروسمان وولسون وشولمان 

& Shulman, 1989) االفتراض القائل بأّن معرفة المادة العلمية 
تقبًال قد يحققها في دراسته التي سيدرسها الطالب المعّلم مس

الجامعية ضمن برنامج إعداده، بل يعتقد الطالب معّلم المرحلة 
اإلبتدائية األولى أّنه سيدرس المادة التي تعلمها في المدرسة في 

كما يمكن القول بعدم وجود وعي بالعالقة المعقدة بين . سن مبكر
لرياضيات من معرفة الحقائق والمفاهيم والخوارزميات والمبادئ في ا

جانب، وكيفية استقصائها، وتقديمها، وقبولها من قبل 
 Shulman)وهذا ما سّماه شولمان وغروسمان . المعّلمين/الطلبة

& Grossman)  المشار إليه في(Rowland, Martyn, Barber & 
Heal, 2001) بالمعرفة األساسية (Substantive Knowledge) ،

  . على التوالي(Syntactic Knowledge)والمعرفة البنائية 
المعّلمين قد /إّن فهم الرياضيات وبناءها ذاتيًا من قبل الطلبة

يساعد في كيفية إيصالها للطلبة، ووضعها في إطار يساعد الطلبة 
على فهمها، وال شّك أّن تحقيق ذلك يتطلب تدريس الرياضيات 
 الجامعية بطريقة استقصائية، وإعطاء الوقت الكافي الستيعابها،

وطرح أمثلة كافية لكيفية تمثيل األفكار الرياضية وتقديمها، وتذليل 
الصعوبات لتعلمها، إضافًة إلى ضرورة الوعي الكافي بمكونات 

ويبدو أّن برنامج معّلم الصف في . المنهاج للصفوف الثالثة األولى
مجال الرياضيات وتدريسها ال يحقق الطموحات بشقيه النظري 

إلى مكونات اختبار المعرفة البيداغوجية وباإلشارة . والعملي
المستخدم في هذه الدراسة، فقد يعتبر محّددًا من حيث مجاالته 
التي تّم التركيز عليها، فهي مجاالت من ضمن التوجهات العالمية 

وقد . الجديدة، وتوجهات مناهج الرياضيات المدرسية في األردن
جها بالعالمات حظي مجاال مكون المنهاج وصعوبات التعّلم وعال

األدنى، وهذا مؤشر على أّن المعرفة البيداغوجية في الرياضيات 
المعّلمين لم تناقش بما فيه الكفاية مكونات المنهاج /لدى فئة الطلبة

وطبيعة الرياضيات، وبالذات صعوبات التعّلم التي تشكل األساس في 
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 المرحلة التعليمية األولى؛ فالخوض في الصعوبات يتطلب مساقًا
  .قائمًا بذاته

 وهو –المعّلم /ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى أّن الطالب
 ليس لديه -مبتدئ في مجال التدريس ضمن برنامج تدريبه الميداني

المصادر الكافية للحصول على المعرفة البيداغوجية في محتوى 
المعّلم، /علمي محّدد، وهذه المعرفة ليست تحت متناول يد الطالب

وفي هذا اإلطار، يقترح كاستنز . لوصول إليها بسهولةوال يمكن ا
(Kastens, 2004) تقنيتين الكتشاف المعرفة البيداغوجية في 

موضوع محّدد؛ تتضمن األولى حكمة المعّلم الممارس أو المعّلم 
المبتدئ من خالل عمله، والثانية من خالل دراسة منظمة ومقصودة 

. س ذلك الموضوعلمساق في البحث التربوي في مجال تدري
واألخير غير متوفر لدى طلبة معّلم الصف، إضافًة إلى أّن معظم 

وربما ال تتوفر كال التقنيتين . األبحاث التي تنشر ليست في متناولهم
حتى للمعّلمين الخبراء في تدريس الرياضيات، فجميعهم نتاج الصف 
التقليدي الذي ال يعطي الفرصة لفهم الرياضيات وتطوير 

غوجيا الخاصة بها، وال يسمح بالتأمل واالكتشاف والمالحظة البيدا
  .والتحدي فيما يتعلق بدور المعّلم الطالب

وبالرغم من تركيز هذه الدراسة على الجانب النظري في أداء 
الطلبة المعّلمين على اختباري المعرفة الرياضية أو المعرفة 

م، أو مالحظة البيداغوجية الخاصة بها، ودون طلب التبرير إلجاباته
أدائهم داخل الغرفة الصفية، إال أّن نتائجها تعكس واقع اكتسابهم 

كما تعّزز نتائج بعض . للمعرفة الرياضية والمعرفة البيداغوجية
المعّلمين بأّن ما /الدراسات المسحية التي تشير إلى رأي الطلبة

تعلموه في الرياضيات هو مجرد قواعد وإجراءات حفظوها عن ظهر 
استخدموها كخوارزميات لحل بعض المسائل، ولم يساعدهم قلب و

 ,Ball & Wilson)أحد على تطوير فهم لتلك القواعد واإلجراءات 
 بأّن إجابات (Fuller, 1996)كما تؤكد دراسة فولر . (1990
المعّلمين على أسئلة في مجال المعرفة البيداغوجية يغلب /الطلبة

فاهيمية، وأّن ما يهمهم هو عليها التفسيرات اإلجرائية وليس الم
  .اإلجراءات التي تؤدي إلى الحل الصحيح

إّن نتائج الدراسة الحالية تدعم نتائج الدراسات السابقة، 
 بأّن الدراسات (Hedges & Cullen, 2005)فيشير هيدغز وكولن 

الحديثة التي ُأجريت في األلفية الثالثة أظهرت بأّن معرفة المعّلمين 
لمدرسي غير مناسبة وغير دقيقة، مما يعيق فهم بمحتوى المنهاج ا
كما أّن عملية تنظيم محتوى معين وتقديمه . األطفال وتعلمهم

لألطفال بحيث يتناسب مع قدراتهم ونموهم المعرفي يعتبر مهمة 
معقدة بالنسبة للمعّلمين، وأّن بنية المعرفة البيداغوجية لمحتوى 

افية بالموضوع أو معرفة ك: محّدد مرتبطة بثالثة مكونات هي
المحتوى، والمعرفة السابقة لما يعرفه األطفال لموضوع محّدد 
ومعتقداتهم نحوه، ومعرفة بالطرق الفّعالة لتمثيل الموضوع أو 

–ورّبما يدعم هذا االفتراض العالقة االرتباطية اإليجابية . المحتوى
فة  بين إلمام الطلبة المعّلمين بالمعر-حسب نتائج الدراسة الحالية

الرياضية، وإلمامهم بالمعرفة البيداغوجية لتلك المعرفة، وقد 
ورّبما تكون تلك . أوضحت النتائج أّن درجة العالقة كانت متوسطة

العالقة معقولة في ضوء ما تلقوه من تعليم جامعي في مجال 
كما أّن الطلبة ذوي التحصيل . الرياضيات من ناحية الكم والنوع

سوا بالضرورة ذوي تحصيل عال في مجال العالي في الرياضيات لي
  .اختبارات نظرية في المعرفة البيداغوجية أو مجال األداء العملي

وال شك أّن اإلعداد األكاديمي في الرياضيات يجب أن يرافقه 
إعداد تربوي متين ومتخصص في الرياضيات، إضافًة إلى أّن خبرة 

ب الميداني ما في مجال التدري) عينة الدراسة(طلبة معّلم الصف 
وهناك افتراض بأّن الخبرة في التدريس تكسب . زالت مبتدئة

بيداغوجيا مناسبة، وربما تكون العالقة االرتباطية مقبولة ضمن 
محّددات عينة الدراسة المتمثلة بالطلبة المعّلمين، وأداتيها اللتين 

ويفترض اإلشارة إلى أّن العالقة . تّم بناؤهما من قبل الباحثين
جابية ال تعني السببية، فرّبما تكون هناك عوامل أخرى مؤثرة في اإلي

  .تكوين تلك العالقة
أما فيما يتعلق بنسبة التباين الذي تفسره متغيرات الجنس، 

ار والمعدل التراكمي الجامعي، ومعدل الثانوية العامة، والمس
 ، في كل من المتغيرين التابعين المعرفةاألكاديمي في الثانوية العامة

أوضحت  فقد ،الرياضية والمعرفة البيداغوجية في الرياضيات
من بين المتغيرات –التحليالت المرافقة أّن المتغيرين األساسيين 

 التي تشكل معادلة االنحدار هما المعدل التراكمي -المستقلة السابقة
وهما األهم في . الجامعي، والمسار األكاديمي في الثانوية العامة

فالمعدل التراكمي . ين التابعين كل على انفرادالتنبؤ بالمتغير
الجامعي يعكس قدرات الطلبة المعرفية ومقدرتهم على تنظيم 

. أفكارهم، ومدى استيعابهم للمادة العلمية والتربوية على حٍد سواء
في الثانوية العامة له ارتباط ) علمي، أدبي(كما أّن المسار األكاديمي 

معرفة العلمية، فالطلبة من خلفية علمية في التنبؤ بأداء الطلبة في ال
رّبما يكون لديهم معرفة بالرياضيات االبتدائية أكثر من غيرهم من 

  .كاديمية األخرىالطلبة في المسارات األ
ومن هذه المنطلقات، يرى الباحثان بأّن برنامج إعداد معّلم 
الصف في مجال الرياضيات ال يحقق التطلعات والتوقعات لمعّلم 

قبل، وخاصة لتلك الفئة من األطفال الذين سيدرسونهم المست
 جزءًا من -حسب التوجهات الحديثة–فالرياضيات تعد . مستقبًال

ورّبما يكون المنفذ السليم . ثقافة المجتمع، إن لم تكن مطلبًا ملحًا
لتحسين وتطوير المعرفة الرياضية والمعرفة البيداغوجية الخاصة 

الصف وتطويره، بحيث يعطي اهتمامًا بها هو تحسين برنامج معّلم 
بالمساقات المتعلقة بالرياضيات وأصول تدريسها، مع التركيز على 
أن يلم الطلبة المعّلمون بكتب الرياضيات المدرسية، وذلك من خالل 
دراستها وتحليلها، مع االستفادة من فترة التدريب العملي لالطالع 

يدعو الباحثان إلى كما . على محتوى تلك الكتب وأصول تدريسها
ضرورة إجراء المزيد من األبحاث التي تدرس العالقة بين المعرفة 
الرياضية والمعرفة البيداغوجية النظرية من جهة، والممارسات 
التعليمية أثناء التدريب العملي من جهة أخرى، ومتابعة ذلك أثناء 

  .الخدمة
من وتجدر اإلشارة إلى ضرورة تدريس الرياضيات لهذه الفئة 

الطلبة المعّلمين بطريقة استقصائية بنائية، وتضمين الخطة مساقًا 
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مستقًال في أساليب تدريس الرياضيات يعالج تقنيات تدريس 
موضوعات محّددة تركز على األعداد والعمليات عليها، والهندسة، 
والقياس، وحل المسألة كأساسيات في مرحلة التعليم األولى، مراعيًا 

موضوعات وفهمها، باإلضافة إلى التعرف على الربط بين تلك ال
صعوبات تعّلم تلك الموضوعات، واإللمام باألخطاء الشائعة من قبل 

وال بد من التركيز في تلك المساقات . الطالب المعّلم وطرق عالجها
على النماذج اللغوية في الرياضيات، ونماذج التواصل وتمثيل 

ات والرسوم والصور، المواقف الرياضية بطرق مختلفة كالمحسوس
والرموز الملفوظة، والرموز المكتوبة، والجداول، والمواقف 

وذلك إلى جانب االهتمام بحل المسائل اللفظية وخاصة . الحياتية
الحسابية منها ذات البنى اللغوية المختلفة، واالهتمام بموضوع 
القياس وربطه مع الهندسة واألعداد؛ فهذا الربط ربما يذّلل الصعوبة 

معّلم الصف على فقرات القياس ضمن اختبار /التي واجهها الطلبة
  .المعرفة الرياضية

ويمكن اإلشارة إلى أّن الخبرات التي يمتلكها المعّلمون 
المتمرسون يجب أن تكون مصدرًا لدعم المعرفة البيداغوجية في 
الرياضيات، لذلك يجب أن تولي التربية العملية لهؤالء الطلبة 

عناية الكافية من حيث اختيار المعّلم المتعاون والمناسب المعّلمين ال
الذي يملك خبرة متميزة، وإتاحة الفرصة لهؤالء المتدربين االطالع 
على األبحاث في هذا المجال، ألّنها مصدر جيد للتعرف على طبيعة 
استراتيجيات البيداغوجيا بما في ذلك الصعوبات واألخطاء التي 

كما يدعو الباحثان إلى . ل تعّلم الرياضياتيرتكبها األطفال في مجا
معّلم الصف بأنفسهم، فالثقة المحدودة /االهتمام بثقة الطلبة

بمعرفتهم الرياضية تنعكس بالدرجة األولى على أدائهم البيداغوجي، 
وكيفية تمثيلهم للمفاهيم الرياضية وإجراءاتها، واستراتيجيات حل 

 قد تمتد معهم أثناء الخدمة المسألة، كما أّن تلك الثقة المحدودة
 ,Watters)كما يقول واترز ودزمان وغريشابر وديفس 

Diezmann, Grieshaber & Davis, 2001).  
ومن ناحية أخرى على المسؤولين إعادة النظر في طبيعة 
الفلسفة التي تقوم عليها برامج إعداد معّلم الصف، ليكون منطلقها 

يداغوجي ألساسيات مرحلة التركيز على الجانب األكاديمي والب
التعليم األولى، وفي مقدمتها الرياضيات؛ فتلك الفلسفة مرتبطة 
بالنظرية الثقافية االجتماعية المحلية التي تنظر نظرة غير مناسبة 
لمعّلم الصف، والتي تعكس السطحية في برامج إعداد هذه الفئة من 

احية العلمية؛ المعّلمين التي يجب أن تنال االهتمام والرعاية من الن
  .النظرية والعملية
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 أثر التعلم باالكتشاف بمساعدة الحاسوب في تنمية عمليات العلم 
  لدى طلبة الصف الثالث األساسي في األردن

  
  *فتحية الشبول ي وحامد العّباد

  

 3/6/2007 تاريخ قبوله     4/2/2007 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر طريقة التعلم باالكتشاف بمساعدة  :ملخص
لدى طلبة الصف ) المالحظة والتصنيف والتنبؤ (وب في تنمية عمليات العلم الحاس

تم .  الثالث األساسي في األردن ، ومقارنتها بطريقة االكتشاف والطريقة التقليدية
طالبا وطالبة من ) 90(اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية حيث تكونت من 

تم . شوائي إلى ثالث مجموعاتطالب الصف الثالث األساسي وزِّعوا  بشكل ع
اختيار وحدة دراسية من كتاب العلوم المقرر للصف الثالث األساسي في األردن 

 ى بمساعدة الحاسوب، وتدريسها إلحدباالكتشافوحوسبتها وفق طريقة التعلم 
المجموعات الثالث، بينما ُدرِّست المجموعة الثانية وفق طريقة التعلم باالكتشاف، 

وقد أظهرت النتائج تفوق الطلبة الذين .  الثة وفق الطريقة التقليديةوالمجموعة الث
تعلَّموا وفقًا لطريقة التعلم باالكتشاف بمساعدة الحاسوب في التحصيل لعمليات 
.  العلم على أقرانهم الذين تعلَّموا وفق طريقة التعلُّم باالكتشاف والطريقة التقليدية

ة التعلم باالكتشاف على أفراد مجموعة كما أظهرت النتائج تفوق أفراد مجموع
التعلُّم بالطريقة التقليدية في األداء الكلي لتحصيل عمليات العلم، وعلى كل عملية 

. وفي ضوء نتائج الدراسة، تم تقديم التوصيات المناسبة. من عمليات العلم الثالث
يات التعلم باالكتشاف، التدريس بمساعدة الحاسوب، عمل: الكلمات المفتاحية(

  ).العلم

  
  

يهــدف تــدريس العلــوم إلــى المــساهمة فــي إعــداد    : خلفيــة الدراســة
 هالفرد المتعلم القادر على مواجهة الحيـاة، وتهيئتـه لتحمـل مـسؤوليات            

الحاليــة والمــستقبلية ومــسؤوليات مجتمعــه فــي حــل مــشاكل الحيــاة        
كمــا يهــدف .  اليوميــة التــي تعتمــد علــى االكتــشاف والمعرفــة العلميــة 

إلــــى تطــــوير عمليـــات العلــــم التــــي تـــشتمل علــــى المالحظــــة   العلـــوم  
ــروض واالســتدالل والتعميمــات، بغــرض فهــم        ــصنيف وتكــوين الف والت
األســس العلميــة التــي تــستخدم فــي الحيــاة اليوميــة مــن خــالل دراســة    
التطبيقـــات العلميـــة وتقـــديم التحليـــل الـــذي يعبـــر عـــن اتـــزان ســـلوك  

م والجوانــب االجتماعيــة الطــالب فــي المفــاهيم العلميــة وعمليــات العلــ  
.   Karla, 2000)  ؛2002أبــو العــز، ( للعلــم ةوالثقافيــة واألخالقيــ

وتولي التربية العلمية وتـدريس العلـوم اهتمامـًا كبيـرًا محليـًا وعالميـًا               
 نحو األفـضل لمواكبـة خـصائص العـصر العلمـي            رفي التطوير المستم  

  ).1996زيتون، (والتقني وما يرافقه من متطلبات وتحديات 
وتعدُّ طريقة التعلم باالكتشاف من الطرق القديمـة الحديثـة فـي            
تــدريس العلــوم، حيــث ينظــر إليهــا علــى أنهــا مــن أكثــر طــرق تــدريس    
ــة        ــم الفرصـ ــيح لهـ ــا تتـ ــة، ألنهـ ــر الطلبـ ــة تفكيـ ــي تنميـ ــة فـ ــوم فاعليـ العلـ
  لممارسة طرق العلـم وعملياتـه، وعمليـات االكتـشاف بأنفـسهم؛ ففيهـا             

________________________  
  .، االردناربد، كلية التربية، جامعة اليرموك* 
  .، اربد، األردن2007 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
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Abstract: The study aimed at investigating the effect of discovery 
learning through computer-assisted instruction (CAI) compared with 
the discovery and traditional methods of learning in developing 
science processes of observation, categorization, and prediction of 
third grade Jordanian students.  A sample of 90 Jordanian students 
was purposefully chosen and distributed into three groups. A unit 
from the third grade science textbook was used to teach the three 
groups according to the discovery method through CAI, discovery 
learning, and the traditional method.  The results of the study revealed 
that students taught according to the discovery method through CAI 
exceeded their counterparts in the other two groups regarding the 
achievement of the three science processes, and that the achievement 
of students who were taught by the discovery learning method 
exceeded that of those taught by the traditional method in the three 
science processes.  Based on these findings, appropriate 
recommendations were presented. (Keywords: Discovery Learning, 
Computer Assisted - Instruction, Science Processes). 

 
يسلك الفرد المتعلم سلوك العالم الصغير فـي بحثـه وتوصـله للنتـائج،           

ن الفرضـيات، ويجمـع المعلومـات، ويالحـظ،         كأن يحدد المشكلة ويكـو    
كمــا . ويقــيس ويختبــر ويــصمم التجربــة، وبعــدها يتوصــل إلــى النتــائج

ــرد      ــاء الفـ ــذاتي وبنـ ــتعلم الـ ــتمرارية الـ ــة علـــى اسـ ــذه الطريقـ تؤكـــد  هـ
  ).1986أحمد، (الصالح لخدمة نفسه ومجتمعه 

ــر       وتــستند طريقــة تــدريس العلــوم باالكتــشاف علــى أفكــار برون
(Bruner) تي تركز على أن ينتقل النشاط داخل الغرفة الـصفية مـن    ال

ويحـــدث االكتــشاف عنـــدما يـــستخدم الطالـــب  .  المعلــم إلـــى المـــتعلم 
ــسه،       ــي بنفـ ــيم علمـ ــوم أو تعمـ ــى مفهـ ــول إلـ ــة للوصـ ــارات التفكيريـ المهـ
ــه، يالحــظ         ــسبة ل ــة كــشف المجهــول بالن فيعطــى فرصــة أن يعــيش متع

ها ليختبـر فرضـياته،     ويقيس ويصنف ويفترض ويصمم التجربة وينفـذ      
ويتـضمن التـدريس باالكتـشاف      .  ويتنبأ ويستنتج ويصوغ التعميمـات    

ــم للطــالب فــي         ــه الــذي يقدمــه المعل ــا لمقــدار التوجي عــدة طــرق وفق
ــا      االكتــشاف : الموقــف التعليمــي الــذي يعتمــد علــى االكتــشاف، ومنه

بطـــــرس، (الموجـــــه، واالكتـــــشاف شـــــبه الموجـــــه، واالكتـــــشاف الحـــــر
2004.(  

هذه الدراسة استخدام طريقة االكتشاف الموجـه التـي         ويتم في   
تتميــز بأنهــا تجعــل الــسيطرة والتوجيــه للمعلــم عاليــة فــي الــصفوف          
األساسية الدنيا، كما أنها تؤكد على أهميـة التـدرج البنـائي للمفـاهيم              
مع تقدم سنوات الدراسة، مما يتالءم مع الفلسفة البنائية فـي تـدريس              
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 فـي تطـور النمـو الفكـري         (Piaget)ر بياجيـه    العلوم، وتلبي أيضًا أفكا   
  ).1996الخليلي وحيدر ويونس، (للطالب 

ويـــشير برونـــر إلـــى أن المنحـــى االكتـــشافي مـــن أفـــضل الطـــرق  
للحصول على تعلم ذي معنى؛ حيـث يـسمح بـدوام الـتعلم ويزيـد مـن                 

وقـد أكـد ذلـك مـا أورده         . دافعية الطلبة الذاتية واستعدادهم المعرفي    
 عـــن نتـــائج دراســـات عديـــدة حـــول  (Schulman, 1986)شـــولمان 

الـــتعلم باالكتـــشاف أثبتـــت جميعهـــا فاعليـــة هـــذا المنحـــى فـــي الـــتعلم   
وهو بذلك يتفق مع مـا      . الذاتي وفي االحتفاظ بالمادة التي تم تعلُّمها      

مـن أن الـتعلم   (Carin & Sund, 1985) توصـل إليـه كـارن وصـند      
المعلومات ونقلها لـدى  باالكتشاف قد ساعد أو حّسن من االحتفاظ ب  
  . المتعلمين بصورة أفضل من الطريقة التقليدية

 إلــى أن المفتــاح المفــاهيمي  (Marilla, 1998)وتــشير مــاريال 
فالطالـب  .  األول في الـتعلم باالكتـشاف يعبـر عـن فكـرة الـتعلم النـشط            

مشارك نشط في عمليـة الـتعلم بـدال مـن كونـه وعـاء فارغـًا ينتظـر أن             
فطـــرق االكتـــشاف ُتفّعـــل بعـــض أشـــكال المـــشاركة       .  يمـــأله المعلـــم  

ــدى الطالـــب  ــاح   .  النـــشطة لـ ــاني لنجـ ــاح الثـ ــة أو المفتـ ــرة الثانيـ والفكـ
العملية التعليمية التعلُّمية هو أن التعلم باالكتشاف يصبح أكثر معنى،          

  .ألنه يجعل الفرد يستخدم خبراته السابقة كقاعدة للفهم
اعليــــة الــــتعلم   وقــــد اثبتــــت نتــــائج العديــــد مــــن الدراســــات ف     

 أهمية هذه الطريقـة فـي   )(Gabel, 1994باالكتشاف، فقد أكَّد جابل 
ــة      ــائج دراسـ ــد أظهـــرت نتـ ــة، وقـ ــاهيمي لـــدى الطلبـ ــو المفـ ــادة النمـ زيـ

 ,Klahr & Li)ثومــاس وســيندر المــشار اليهمــا  فــي كالهــر ولــي 
تفــوق طريقــة الــتعلم باالكتــشاف عنــد اســتخدامها مــع الطلبــة    (2005

.  ين تفوقـت الطريقـة التقليديـة مـع الطلبـة األقـل ذكـاء              األذكياء، في حـ   
إلــى تفــوق طريقــة االكتــشاف علــى الطريقــة      ) 1983(وأشــار غبــاين  

التقليدية في تحصيل الطلبة للمفاهيم العلمية، وتفوقهـا بدرجـة قليلـة          
وأظهــرت نتــائج .  علــى التقليديــة فــي تحــصيل الطلبــة للطــرق العلميــة 

ــا الـــدرابيع   ــة أجرتهـ ــة علـــى   )1995(دراسـ ــا بـــين قـــدرة الطلبـ  ارتباطـ
ممارسة عمليـات العلـم وبـين تحـصيلهم الدراسـي، كمـا أشـارت نتـائج                 

 , Padilla & Okey)الدراسـة التـي أجراهـا كـل مـن بـادال وُأوكـي        
ــل       (1983 ــي كـ ــة فـ ــصيل الطلبـ ــين تحـ ــال بـ ــاط عـ ــل ارتبـ ــود معامـ  وجـ

  .  عمليات العلم وقدرات التفكير المجرد
 العلــوم بتغيــر األهــداف التعليميــة  ولقــد تغيــرت أهــداف تــدريس 

نتيجــة لتغيــر متطلبــات المجتمــع وحاجاتــه للمعرفــة العلميــة وتفجرهــا،  
مع التركيز على البعد المعرفي إلكساب الفرد المعرفة العلميـة وظيفيـًا            
وطـــرق العلـــم وعملياتـــه، والبعـــد الوجـــداني فـــي تنميـــة االتجاهـــات        

فـرد المهـارات العلميـة     والميول العلمية، والـنفس حركيـة فـي إكـساب ال          
التطبيقية واليدوية، وتنمية التفكيـر والدقـة فـي التعبيـر وإدراك طبيعـة        
ــاة        ــدم الحيـ ــي تقـ ــا فـ ــة ودورهـ ــاة اليوميـ ــي الحيـ ــا فـ ــوم وتطبيقاتهـ   العلـ

 & Trowbridge & Bybee, 1986; Carin) 1996زيتـون،  (
Sund, 1985;   

ــة يواجــ        ــاع الطــرق التقليدي ــوم فــي ظــل اتب ــدريس العل ه وكــان ت
 فــي نقــص  تمّثلــتمــشكلة رئيــسة حــدَّت مــن فاعليــة تعليمــه وتعّلمــه       

فحتـى ُيـدرِّس    . المعينات الـسمعية والبـصرية أو صـعوبة التعامـل معهـا           

المعلم أي موضـوع بـشكل فعـال، كـان عليـه أن يحمـل معـه إلـى غرفـة            
الصف اللوحات التي تمثل الرسـومات التوضـيحية واألدوات والعينـات           

وربمــا ال تكــون هــذه الوســائل  .   المــستلزماتوالنمــاذج وغيرهــا مــن 
متوافرة في المدرسة، هذا عدا عن عدم توافر الوقـت الكـافي للمعلـم              

وهذا .  بين الحصص الدراسية حتى يتأكد من صالحية هذه األجهزة        
الحــال جعــل الطــرق اللفظيــة هــي الطــرق الــشائعة فــي تــدريس العلــوم    

(Ebenezer, 2006).  
الحديثـة لتؤكـد علـى ضـرورة االبتعـاد      وقد جاءت مناهج العلوم     

ومع تطـور  .  عن الطرق التقليدية واتباع أساليب حديثة في التدريس   
ــاليب      ــوير األسـ ــى تطـ ــز علـ ــيم، والتركيـ ــتخدام الحاســـوب فـــي التعلـ اسـ
ــتحداث أســـاليب        ــساعدة الحاســـوب أو اسـ ــي التـــدريس بمـ ــة فـ المتبعـ
جديــدة يمكــن أن يــساهم الحاســوب مــن خاللهــا فــي تحقيــق أهــداف      
ــوم، أصــبح        ــة لمــادة العل ــة وخاصــة األهــداف التعليمي ــة التعليمي العملي
ــا كوســيلة        ــي يمكــن توظيفه ــة الت الحاســوب مــن أهــم الوســائل الحديث
مساعدة في تدريس العلوم ، حيث تم من خالل استخدامه في تعلـيم              
العلـــوم التغلـــب علـــى المـــشاكل التـــي كانـــت تواجـــه اســـتخدام الطـــرق   

وًال جـــذريا فـــي تعلـــم وتعلـــيم العلـــوم               التقليديـــة، بـــل أنـــه أحـــدث تحـــ 
(Hennessy, Wishart, Deaney, Brawn, Velle, 

McFarlane,2007; Kirschener & Huisman, 1998)   
والحاسوب وسيلة تعليمية متميـزة عـن بقيـة الوسـائل التعليميـة        
ووســيلة متكاملــة تــسمح بتحقيــق فاعليــة كبيــرة للتعلــيم عــن طريــق         

تواصل والتفاعل الكبير بين الطالب والمادة التعليمية مما ينـتج عـن            ال
ذلك التقويم الذاتي والفوري وإزالة عناصر الخوف والرهبة من جانـب      

وقــــد أظهــــرت معظــــم البحــــوث التــــي جــــرت حــــول التعلــــيم . الطالــــب
بالحاسوب فعالية هذا الجهاز وتميزه عن بقيـة األجهـزة األخـرى، كمـا        

في تطوير طرائق الـتعلم والتعلـيم، إضـافة إلـى           أظهرت دور الحاسوب    
العجلـوني،  (أنـه أوجـد فرصـًا تعليميـة جديـدة، وسـهل عمليـة التعلـيم         

  )2006والمجالي، والعبادي، 
ويسهم استخدام الحاسوب في تدريس العلوم في زيادة تحقيق         
الفائدة من التجارب واألنشطة المخبرية، حيث ظهرت أساليب جديـدة       

ب المخبريــة باســتخدام الحاســوب مــن خــالل بــرامج  فــي إجــراء التجــار
(CAI)  .     والهــدف مــن هــذه البــرامج تــسهيل فهــم الطــالب للمفــاهيم

العلمية، واإلسهام في تكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلم العلوم ، مـن            
خالل ما توفره للطـالب مـن متعـة فـي أثنـاء تنفيـذ األنـشطة المخبريـة                   

 إتاحــة الفرصــة أمــامهم لبنــاء المــصممة علــى الحاســوب، باإلضــافة إلــى
  . (Soyibo & Hudson, 2000)معرفتهم بأنفسهم 

ــتعلم بمــساعدة الحاســوب يمكــن تــدريس       ــرامج ال ومــن خــالل ب
العلوم بطريقة تساعد على تـسهيل اكتـساب الطلبـة للمفـاهيم العلميـة              

باإلضــافة إلــى إتاحــة فرصــة العمــل االســتقاللي لهــم، ممــا يــساهم فــي      
لعمليــــات العلميــــة األساســــية مثــــل التمييــــز     تنميــــة مجموعــــة مــــن ا  

الــشناق، وأبــو  (والمالحظــة والقيــاس والتقــدير والتخطــيط والتفــسير   
ــواب،    ,Chang)وفــي دراســة أجراهــا تــشانغ   ).  2004هــوال، والب

ــساعدة     (2002 ــدريس بمــ ــة التــ ــا إذا كانــــت عمليــ ــا عمــ ــساءل فيهــ  تــ
الحاســـوب واســـتخدام طريقـــة حـــل المـــشكالت تؤديـــان إلـــى تحـــسين   

اتج التعلم في مجال تدريس العلوم وتغيير اتجاهـاتهم نحـوه، وجـد         نو
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ــائج       ــذين درســوا المــشكالت بالحاســوب حــصلوا علــى نت ــة ال أن الطلب
أفــضل وكانــت اتجاهــاتهم أكثــر إيجابيــة مــن زمالئهــم الــذين تعلمــوا          

   .بطريقة المحاضرة والمناقشة
تـي  وتعدُّ طريقـة الـتعلم باالكتـشاف الموجـه الطريقـة المفـضلة ال       

يدعو علماء التربية إلى استخدامها حينما يكون درس العلـوم يـسمح            
بالقيام باالستكشاف من خالل استعمال المواد المحسوسة، وتخطيط         

ويعــــد .  نــــشاط يــــضمن ســــالمة الطــــالب أثنــــاء اســــتعمالهم للمــــواد
الحاسوب وسيلة مناسبة لتحقيق هذا الهـدف، حيـث يـستخدم لعـرض             

 المــتعلم مــن الــتحكم فــي العــرض وفقــًا  التجــارب المخبريــة التــي تمكــن
لقدراتـــــه وإمكاناتـــــه مـــــن خـــــالل زيـــــادة ســـــرعة العـــــرض أو إبطائـــــه                  

(Roth, Woszezyna & Smith, 1996)  .    كمـا يمكـن للحاسـوب
إجــراء القياســات المــستمرة الواقعيــة، وتــسجيل تلــك القياســات فــورًا    

ســـم منحنيـــات  علـــى الـــشاشة، وتحويلهـــا إلـــى مخططـــات بيانيـــة، كر     
لتنــاقص الحــرارة أو الــضغط أو الرطوبــة خــالل ثــوان أو أجــزاء مــن        

وقــد قــدرت مجلــة العلــوم للمــدارس البريطانيــة  .  الثانيــة أمــام الطلبــة
فعاليــــة الكلفــــة للحاســــوب عنــــدما يــــستخدم كــــأداة عــــرض مخبريــــة،  
فوجــــدت أن الحاســــوب يمكــــن أن يحــــل محــــل كثيــــر مــــن المعــــدات   

  ).2002لفار، ا(المخبرية ويتفوق عليها 
كمــا يــوفر اســتخدام الحاســوب فــي تــدريس العلــوم فرصــة أمــام   
ــاة، تمكنـــه مـــن تحديـــد     المـــتعلم إلجـــراء تجـــارب قائمـــة علـــى المحاكـ
وتعريف األخطاء التي وقع فيها في وقت أقل من التجـارب المباشـرة،             

.  ممــا يــسمح بالحــصول علــى مزيــد مــن التــدريب والتغذيــة الراجعــة        
 بدراســة (Njoo & Jong, 1993)جونــغ وقــد قــام كــل مــن نجــو و 

هـــدفت إلـــى تقـــصي مـــدى اســـهام اســـتخدام الحاســـوب فـــي مـــساعدة  
 طالبــًا مــن  17الطلبــة علــى الــتعلم باالكتــشاف؛ حيــث قامــا بمالحظــة    

خالل توظيف قائمة التعلم االكتـشافي بالحاسـوب مقارنـة مـع مالحظـة              
لتــــي ومــــن بــــين النتــــائج ا.  طالبــــًا يتعملــــون بالطريقــــة التقليديــــة17

توصـــلت إليهـــا الدراســـة أن اســـتخدام الحاســـوب هـــو أســـلوب مالئـــم   
للــتعلم باالكتــشاف بــين الطلبــة، حيــث تــسهم األنــشطة الحاســوبية فــي  
تحفيـز الطلبـة لبنـاء واكتـساب المعرفـة وحـل مـشكالتهم عنـد التعامــل         

ــشاف    ــتعلم باالكتـ ــات الـ ــع عمليـ ــة    .  مـ ــة تحليليـ ــائج دراسـ ــارت نتـ وأشـ
ــائج   (Mridula, 2006)أجرتهــا مريــدوال   ــا نت  12 حللــت مــن خالله

دراســة تناولــت تــأثير اســتخدام الحاســوب فــي تــدريس العلــوم علــى         
التحــصيل واالســتمتاع بــالعلم عنــد الطلبــة، إلــى أن انطباعــات الطلبــة    
ــوم، وأن      ــدريس العلـ ــي تـ ــتخدام الحاســـوب فـ ــو اسـ ــة نحـ كانـــت ايجابيـ

شكل استخدام الحاسوب أسهم في زيادة تحصيل الطلبة فـي العلـوم بـ            
  .ملحوظ

 عمليـة تطويريـة تربويـة شـاملة     1987ويشهد األردن منذ عـام    
ثت المنــاهج الدراســية دِّنالــت المنــاهج منهــا اهتمامــا خاصــًا؛ حيــث حـُـ  
وقد طورت المنـاهج   .  لمختلف الموضوعات ومن بينها مناهج العلوم     

وفق اقتصاد المعرفة الذي يركـز علـى أن يكـون للطالـب دور أساسـي             
لـــيم والـــتعلم، وعلـــى تـــشجيع الطلبـــة علـــى اســـتخدام   فـــي عمليـــة التع

تكنولوجيـا الحاســوب وتوظيـف مهــارات اســتخدامها فـي تعلــم المــادة،    

باإلضافة إلـى تـشجيع الطلبـة علـى اسـتخدام المواقـع اإللكترونيـة علـى             
  ).2004العجلوني، ( اإلنترنت 

وفـــي ســـياق عمليـــة التطـــوير التربـــوي الـــشاملة، عقـــدت وزارة   
يم دورات تدريبيـة لمعلمـي ومـشرفي العلـوم علـى كيفيـة              التربية والتعلـ  

تـدريس المنـاهج الجديــدة؛  حيـث ركـز المــدربون علـى طريقـة الــتعلم       
االكتـــشافي االستقـــصائي والتعـــاوني فـــي تـــدريب المعلمـــين إلكـــسابهم  

  .العلمي) االستقصاء(عمليات العلم ومهارات التقصي 
سة فـي تـدريس     وتعدُّ ممارسة عمليات العلم مـن األهـداف الرئيـ         

العلــوم لجميـــع المراحـــل الدراســية؛ ممـــا دفـــع  القــائمين علـــى تعلـــيم    
العلـــوم لمـــساعدة الطلبـــة علـــى اســـتخدام العمليـــات العلميـــة لتطـــوير   
مهــاراتهم العلميــة للــتمكن مــن مواجهــة  التغيــرات والتطــورات العلميــة  
والتكنولوجية في  العالم، وتوظيف جميع أشكال التكنولوجيا في هـذا           

  .(Martin, Sexton & Gerlouich, 2001; Gega, 1994)جال الم
وقد تمـت اإلشـارة فـي تقريـر المركـز الـوطني للبحـث والتطـوير          

 إلــى تــدني مــستوى أداء طلبــة األردن فــي امتحــان دولــي    1991عــام 
للعلــوم والرياضــيات مقارنــة مــع مــستوى أداء طلبــة مــن بلــدان أخــرى  

 تـدني مـستوى تحـصيلهم     واعتبر الـسبب  .  شاركت في نفس االمتحان   
عـدم تركيـز أسـاليب تـدريس العلـوم علـى المهـارات العلميـة، والتركيــز         

وأوصــى . بــدًال مــن ذلــك علــى الجانــب المعرفــي للحقــائق والمفــاهيم       
التقريــر بإعــادة التوجــه فــي التعلــيم نحــو االهتمــام بالعمليــات العلميــة    

  ).1991المركز الوطني للبحث والتطوير، (وتنميتها 
لــى مــا تقــدم، وفــي ضــوء توجــه المنــاهج الحاليــة نحــو    وبنــاء ع

اقتــصاد المعرفــة والتركيــز علــى عمليــات العلــم المختلفــة وتطبيقاتهــا،   
يسعى البحث العلمي التربوي في األردن إلى استخدام طرق وأساليب           
مختلفة تعتمـد علـى توظيـف المـصادر التكنولوجيـة الحديثـة التـي مـن               

وعليـــه، تهـــدف .  تعلم والتعلـــيمأبرزهـــا تكنولوجيـــا الحاســـوب فـــي الـــ
ــشاف         ــتعلم باالكتـ ــة الـ ــر طريقـ ــن أثـ ــشف عـ ــى الكـ ــة إلـ ــة الحاليـ الدراسـ
بمساعدة الحاسوب في تنمية عمليات العلم لدى طلبة الـصف الثالـث            

  .األساسي في العلوم
تؤكــد المؤســسات األكاديميــة العالميــة   :مــشكلة الدراســة وأســئلتها

ة تــدريب المتعلمــين علــى  المتخصــصة فــي التربيــة العلميــة علــى أهميــ  
ــة والتـــــصنيف                ــا التنبـــــؤ والمالحظـــ ــن بينهـــ ــم التـــــي مـــ عمليـــــات العلـــ

(NSTA, 2003; NCR, 2000)  .  وقــد جــاء الــتعلم باالكتــشاف
كأحد األساليب التدريسية الهامة والفّعالة فـي تـدريب المتعلمـين علـى           

يقة إال أن الدراسـات فـي هـذا         ورغم فاعلية هذه الطر   .  عمليات العلم 
السياق أشارت إلى صعوبات يواجهها المعلمون في التعلم باالكتشاف         
ــراء بعــــض     ــعوبة إجــ ــواد واألدوات، وصــ ــدرة المــ كعامــــل الوقــــت، ونــ

 ;Gardiner & Fargher, 1997)التجـارب فـي مختبـرات المدرسـة     
Lawson, 1995).  

وكمــــا تــــشهد الــــنظم التربويــــة المتعــــددة مــــن ضــــعف لــــدى        
لمتعلمين في تعلم عمليات العلم، لـوحظ أن المتعلمـين فـي الـصفوف            ا

األساسية في األردن يعانون من ضعف واضح في تعلم عمليـات العلـم          
وقــــد ُفــــسِّر هــــذا الــــضعف     ). 1995؛ الــــدرابيع،  2005خطايبــــة،  (

بالكيفيــة التقليديــة التــي تــؤدى بهــا مــادة العلــوم واألنــشطة المعمليــة      
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لما يتمتع به الحاسوب من مزايا وثبات فاعليته        ونظرًا  .  المرافقة لها 
في تعليم كثير من المواد الدراسـية، فقـد سـعت الدراسـة الحاليـة إلـى         
الكــشف عــن أثــر الــتعلم باالكتــشاف بمــساعدة الحاســوب فــي تنميــة         

.  عمليات العلم لدى عينة من طلبة الصف الثالث األساسي فـي األردن        
  :بة عن السؤالين التاليينوبالتحديد فقد حاولت الدراسة اإلجا

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي متوســطات   : الــسؤال األول
األداء الكلي لطلبة الصف الثالث األساسـي علـى اختبـار           

التقليديــــة، (عمليــــات العلــــم تعــــزى لطريقــــة التــــدريس 
  ؟)واالكتشاف، واالكتشاف بمساعدة الحاسوب

ائية فـي متوســطات  هـل هنـاك فــروق ذات داللـة إحـص    : الـسؤال الثـاني  
أداء طلبــة الــصف الثالــث األساســي فــي كــل عمليــة مــن   
عمليات العلـم فـي اختبـار عمليـات العلـم تعـزى لطريقـة               

التقليديــــــــة، واالكتــــــــشاف، واالكتــــــــشاف  (التــــــــدريس 
  ؟)بمساعدة الحاسوب

ــة الدراســة  ــى        :أهمي ــا تــسعى إل ــة هــذه الدراســة فــي أنه تتمثــل أهمي
ــي     ــى ومعلمـ ــصفوف األولـ ــي الـ ــف معلمـ ــف   تعريـ ــة توظيـ ــوم بأهميـ  العلـ

الحاسوب وتقنياته فـي الموقـف الـصفي لجعـل أسـاليبهم فـي التـدريس               
أكثـــر فاعليـــة وأكثـــر إثـــارة للطلبـــة فـــي المـــواد الدراســـية بـــشكل عـــام 

كمــا أنهــا تــسعى إلــى تعريــف متخــذي القــرار  .  والعلــوم بــشكل خــاص
التربوي في األردن بأهمية تدريب المعلمين وتشجيعهم علـى توظيـف           

  .نماط المختلفة من التعلم بالحاسوب في غرفة الصفاأل
تضمنت هذه الدراسة بعض المصطلحات التي       :التعريفات اإلجرائية 

  :يرى الباحثان ضرورة توضيحها وفقًا إلجراءات الدراسة كما يلي
العمليـات التـي تـستخدم بغـرض فهـم األسـس العلميـة              : عمليات العلم 

ــة ال    ــالل دراسـ ــن خـ ــة مـ ــاة اليوميـ ــي الحيـ ــديم  فـ ــة وتقـ ــات العلميـ تطبيقـ
ــات       ــة عمليـ ــذه الدراسـ ــي هـ ــات فـ ــذه العمليـ ــشمل هـ ــا، وتـ ــل لهـ التحليـ

  .المالحظة والتصنيف والتنبؤ
قــدرة المــتعلم علــى التمييــز بــين الفــروق فــي الخــصائص   : المالحظــة

الفيزيائيــــة لألشــــياء أو الظــــواهر بالمالحظــــة المباشــــرة وباســــتخدام  
ظــــة، واعتمــــادًا علــــى أدوات لمــــساعدة الحــــواس فــــي إجــــراء المالح 

  .معطيات خاصة بتغير الظواهر
قــدرة المــتعلم علــى تقــسيم األشــياء علــى أســاس صــفة      : التــصنيف

  .واحدة مشتركة أو أكثر من صفة
قدرة المـتعلم فـي التعـرف علـى النتيجـة المتوقعـة إذا تـوافرت          : التنبؤ

  .شروط معينة
ن طريقــة تقــدم بهــا الموضــوعات إلــى المتعلمــي     : طريقــة االكتــشاف 

بحيث يكتشفون بأنفسهم القاعدة أو التعمـيم أو المفهـوم دون توجيـه             
  .أو مساعدة من المعلم

الـتعلم مـن خـالل برمجيـة حاسـوبية       :االكتشاف بمساعدة الحاسوب  
بحيث يـصل المتعلمـون      تم بناؤها وفق إستراتيجية التعلم باالكتشاف     

ه، بـــشكل ذاتـــي إلـــى القاعـــدة أو التعمـــيم أو المفهـــوم المـــراد تعلمـــ       
وتــضمنت عناصــر اإلثــارة المختلفــة مــن نــص وصــوت وصــورة وحركــة 

  .باإلضافة إلى األلوان

تكـون مجتمــع الدراسـة مــن جميـع طــالب    : مجتمـع الدراســة وعينتهـا  
وطالبات  الـصف الثالـث األساسـي فـي المـدارس األساسـية المختلطـة                
الحكومية التي تحتوي على ثالث شعب فأكثر، وتتوافر فيها مختبـرات        

ب فـي مديريـة تربيـة وتعلـيم إربـد األولـى خـالل العـام الدراسـي           حاسو
ــًا وطالبـــة مـــوزعين )  1061(، والبـــالغ عـــددهم 2006/ 2005 طالبـ
 مدرســة أساســية مختلطــة حــسب الــسجالت    12 شــعبة فــي  35علــى 

اإلحصائية لقسم التخطـيط فـي مديريـة التربيـة والتعلـيم لمنطقـة إربـد                
  *.األولى

رس عينـــة الدراســـة بالطريقـــة   وقـــد تـــم اختيـــار إحـــدى المـــدا    
  - صـلى اللـه عليـه وسـلم     –القصدية وهي مدرسة زينب بنت الرسول  

حيث تكونت من ثالث شعب دراسـية للـصف الثالـث األساسـي تحتـوي           
طالبــًا وطالبــة ، وتــم توزيــع الــشعب بــشكل عــشوائي علــى  ) 90(علــى 

، واالكتـشاف   )26(، واالكتـشاف    )31(المجموعات الثالث؛ التقليدية    
  ).33(مساعدة الحاسوب ب

لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، تــم اســتخدام أداتــين   : أدوات الدراســة
إحــداهما اختبـار تحــصيلي لقيــاس اكتـساب عمليــات العلــم،   : رئيـستين 
 برمجية تعليمية حاسوبية قائمة علـى الـتعلم باالكتـشاف فـي             ىواألخر

.  موضوع البـذور والنباتـات مـن مقـرر العلـوم للـصف الثالـث األساسـي                
  وفيما يلي وصف لهاتين األداتين 

اختبار تحـصيلي لقيـاس اكتـساب عمليـات العلـم تـم بنـاؤه               : أوًال
  :وفق الخطوات اآلتية

  .تحليل محتوى الدروس التي تم تقديمها −
االطـــالع علـــى اختبـــارات يوميـــة أعـــدتها ســـت معلمـــات للـــصف   −

  .الثالث األساسي في الدروس التي تم تناولها في هذه الدراسة
ــ − ــم صــياغة       اعتم ــارات التــي أعــدتها المعلمــات، ت ــى االختب ادًا عل

فقرات االختبار بحيث تـم تـضمين عـشر فقـرات علـى كـل مهـارة           
كانت الفقرات من نـوع االختيـار مـن         .  من عمليات العلم الثالث   

متعدد بحيث تضمنت اإلجابة عن كل فقرة ثالثـة بـدائل، واحـد             
  .منها فقط صحيح

كد من انتماء كل فقرة إلى كل       للتأكد من صدق المحتوى وللتأ     −
،  تـم    )المالحظة، والتنبؤ، والتصنيف  (من عمليات العلم الثالث     

عرض االختبـار علـى لجنـة محكمـين تألفـت مـن متخصـصين فـي                 
منــاهج وأســاليب تــدريس العلــوم والتربيــة االبتدائيــة فــي كليــة        

وقـد تـم األخـذ بجميـع المالحظـات         . التربية في جامعة اليرمـوك    
 . المحكمون من حذف أو إضافة أو تعديلالتي أبداها

تــم تقــدير ثبــات االتــساق الــداخلي لفقــرات االختبــار باســتخدام    −
معادلـة كرونبـاخ الفـا ومـن خــالل تطبيقـه علـى عينـة اســتطالعية        

طالبا وطالبـة، حيـث      ) 24(من خارج عينة الدراسة تكونت من       
 ، وُعـدَّت مؤشـرًا كافيـاً   ) α=  0.83(بلغت قيمـة كرونبـاخ الفـا    

 .ألغراض هذه الدراسة
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ــي صــورته النهائيــة      − مــن ســؤالين،  ) 1ملحــق (تكــون االختبــار ف
 فقــرة مــن نــوع االختيــار مــن  )22  (تــضمن الــسؤال األول مــن 

متعدد خصص لإلجابـة الـصحيحة عـن كـل فقـرة درجـة واحـدة،                
وتوزعت الفقـرات فـي هـذا الـسؤال علـى عمليـات العلـم الـثالث،                 

 11(، والتنبـــؤ ) فقـــرات4 (، والتـــصنيف) فقـــرات7(المالحظـــة 
أما السؤال الثاني فقد تضمن سـت فقـرات ركـزت علـى             ).  فقرة

عمليــة التـــصنيف، وخـــصص لإلجابـــة الـــصحيحة عـــن كـــل فقـــرة  
  .نصف درجة

  :برمجية حاسوبية تعتمد على التعلم باالكتشاف: ثانيًا
وقـد  .  تم تصميم البرمجية وفق إستراتيجية االكتشاف الموجه  

لتــي غطتهــا البرمجيــة وحــدة البــذور والنباتــات    شــملت الموضــوعات ا 
ــة الــصف        المتــضمنة فــي الجــزء الثــاني مــن كتــاب العلــوم المقــرر لطلب

ــام الدراســـي    .  2005/2006الثالـــث األساســـي فـــي األردن خـــالل العـ
  :وقد تضمنت البرمجية السمات والخصائص اآلتية

ــين   .1 ــدى المتعلمـــ ــام لـــ ــارة االهتمـــ ــة   : إثـــ ــدأت البرمجيـــ ــث بـــ حيـــ
والحركات لجذب انتبـاه المتعلمـين وإثـارة حماسـهم          بالموسيقى  
 .  وتشويقهم

حيـث تــضمنت البرمجيــة ألوانــًا  : ايجابيـة المتعلمــين ومــشاركتهم  .2
ــا المتعلمـــون كتقـــديم مـــشكالت     ــوم بهـ ــة مـــن النـــشاط يقـ مختلفـ
بــسيطة والغــاز ويطلــب مــنهم التفكيــر فــي حلهــا بهــدف توضــيح   

 .المفاهيم واألفكار المختلفة
وذلــك بجعــل المتعلمــين :  ســتقرائي فــي التفكيــراتبــاع الــنمط اال .3

ــشطة       ــة واألنـ ــالل األمثلـ ــن خـ ــيم مـ ــوم أو التعمـ ــشفون المفهـ يكتـ
 .المختلفة التي تقدمها البرمجية

وذلك من خالل عـرض     :  التأكيد على المقارنة وإدراك العالقات     .4
أكثــر مــن طريقــة للحــل وعــرض كــل الطــرق الممكنــة والمقارنــة     

 .بينها الختيار األسهل
ــ .5 ــة  إثــ ــي وتنميتــ ــين العلمــ ــة   : ارة التخمــ ــضمنت البرمجيــ ــث تــ حيــ

مجموعــة مــن األســئلة مــصاغة بأســلوب تتــابعي، بحيــث يمكــن        
للمتعلم من خالل متابعة اإلجابـة عـن األسـئلة اكتـشاف التعمـيم               

 .أو الفكرة أو الحقيقة المراد تعلمها
تــم صــياغة األســئلة فــي البرمجيــة  :  توجيــه األســئلة إلــى الطلبــة  .6

هم مــن موقــف آلخــر، ومــن مــستوى صــعوبة إلــى     بأســلوب يــنقل 
مستوى آخر حتى يكتشف المتعلمـون بأنفـسهم المطلـوب مـنهم       

 .حله
أعطـــت البرمجيـــة الفرصـــة : اســـتقاللية التفكيـــر لـــدى المتعلمـــين .7

للمتعلمين ألخذ الوقـت الكـافي للتفكيـر فـي حـل كـل مـا يعـرض                  
ــى      ــشجع علــ ــا يــ ــستقلين، ممــ ــسهم مــ ــسائل بأنفــ ــن مــ ــيهم مــ علــ

  . في التفكير والثقة بالنفساالستقاللية
وقــــد قــــام الباحثــــان بتــــصميم البرمجيــــة التعليميــــة باســــتخدام 

ــة    ــروض التقديميـ ــامج العـ ــامج (PowerPoint)برنـ  Visual) وبرنـ
Basic) .        ــد روعـــي فـــي تـــصميم البرمجيـــة العديـــد مـــن األســـس وقـ

واالعتبارات المتمثلة في خصائص الفئة المـستهدفة، ونظريـات الـتعلم     
ــايير ا ــدريس     والمع ــة الخاصــة بالت ــايير التعليمي ــة، والمع ــة العام لتعليمي

ــا معظــم       ــايير االســتخدام التــي أكــدت عليه بمــساعدة الحاســوب، ومع
وقـد تـم تـصميم      ). 2006الطوالبـة،   (الدراسات السابقة ذات العالقة     

  :البرمجية وفق المراحل اآلتية
 . الدرستصياغة األهداف التعليمية لموضوعا .1
 .سية في الدروس التي تم اختيارهاتحليل المادة الدرا .2
 .بناء درس يعتمد استراتيجية التعلم باالكتشاف .3
ــدرس       .4 ــوى الـــ ــضمن محتـــ ــورق تتـــ ــى الـــ ــات علـــ ــصميم شاشـــ تـــ

والواجهـــات المرئيـــة التـــي ســـيتم عرضـــها خـــالل البرمجيـــة ومـــا  
  .يتضمنه من مؤثرات وطريقة ترابطها والتنقل خاللها

يــــة العناصــــر برمجــــة المــــادة التعليميــــة، وقــــد تــــضمنت البرمج  .5
  :التالية

التأكيـــــد علـــــى ســـــهولة اســـــتخدام البرمجيـــــة مـــــن خـــــالل    -أ 
تصميمها بحيث تتطلب الحـد األدنـى مـن مهـارة اسـتخدام             

 .الحاسوب وهي مهارة التحكم بالفأرة
  .حجم مناسب للخط بحيث يسهل قراءته  -ب 
ــة للطفـــل      - ج  ــاء الحريـ ــع إعطـ ــروء مـ تقـــديم الـــنص بـــشكل مقـ

  .لتكرار قراءته ما يشاء من المرات
  . من عدد الكلمات في الشاشة الواحدةىلحد األدنا  -د  
استخدام األلوان الزاهية التي تسهم في إثارة انتبـاه الطفـل        -ه 

وتـــريح العـــين مـــع مراعـــاة عـــدم المبالغـــة فـــي األلـــوان فـــي 
  .الشاشة الواحدة

  .استخدام الرسوم المتحركة كعوامل إثارة  -و 
 .استخدام الموسيقى الهادئة المرافقة لبعض الشاشات  -ز  
ة الفرصة للمتعلم للتحكم فـي البرمجيـة ليـسير بحـسب        إتاح  -ح 

  .سرعته الخاصة
بعد االنتهاء من عـرض كـل درس مـن الـدروس            : التقويم الذاتي  .6

تــم تقــديم مجموعــة مــن أســئلة التقــويم الــذاتي حيــث تــضمن         
التقويم أسئلة من نوع االختيار من متعـدد تبـع كـل سـؤال منهـا              

جابة الصحيحة منها، ففي    ثالثة بدائل على المتعلم أن يختار اإل      
حــال اختيــار إجابــة صــحيحة يقــدم لــه تعزيــز علــى شــكل ألفــاظ     

، وموســيقى وصــور متحركــة تعبــر ...)صــح، ممتــاز، أحــسنت، (
ثم يطلب من المـتعلم االنتقـال للـسؤال    .  عن السرور والسعادة  

وفي حال تقديم إجابة خطـأ ُيوَضـح للطالـب سـبب            .  الذي يليه 
  . منه المحاولة من جديدعدم صحة إجابته ثم يطلب

ــة عليهــا؛ حيــث تــم        .7 ــيم البرمجيــة وإجــراء التعــديالت الالزم تحك
 :عرضها على فئتين من المتخصصين هما

للتحقق من مـدى توافـق البرمجيـة مـع مبـررات إنتاجهـا والتأكـد           -أ 
مــن أن البرمجيــة قــد صــممت وفــق أســلوب الــتعلم باالكتــشاف،   

ــة متخصــصين فــي أســالي      ــم عرضــها علــى ثالث ــدريس فقــد ت ب ت
العلوم مـن المدرسـين فـي كليـة التربيـة بجامعـة اليرمـوك وثالثـة           
معلمين ذوي خبـرة فـي مجـال تـدريس العلـوم، وقـد تـم تعـديل                  

 .البرمجية بحيث تتوافق مع ما أورده المحكمون من مالحظات
للتحقق من مدى توافـق البرمجيـة مـع معـايير تـصميم البرمجيـة              -ب 

ة، فقــد تــم اعتمــاد مجموعــة مــن المعــايير التــي التعليميــة الجيــد
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أكـــد عليهـــا األدب التربـــوي المتعلـــق بالموضـــوع والدراســـات      
 ؛ 2002 ؛ الفــــــار،2006الطوالبــــــة، (الحديثــــــة ذات العالقــــــة 

Sharp, 2005 .( وقد تم تقديم هذه المعايير على شكل قائمة
وزعت مع البرمجيـة ذاتهـا علـى متخصـصين اثنـين فـي  تـدريس                 

ــة  ــوي     التربيــ ــنفس التربــ ــم الــ ــي علــ ــة،  ومتخــــصص فــ االبتدائيــ
ومتخصصين أثنين في الحاسوب التعليمي، وجمـيعهم يدرسـون      

 .في كلية التربية في جامعة اليرموك
تـــم عـــرض البرمجيـــة علـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن طلبـــة الـــصف  .  8

وفــي ضــوء مــا تــم .  الثالــث األساســي مــن خــارج عينــة الدراســة
ــه مـــن مالحظـــات وآراء، تـــم  ــا  جمعـ ــة وإخراجهـ  تعـــديل البرمجيـ

يوضـح عرضـا لـبعض مـن هـذه          ) 2(والملحق  .  بشكلها النهائي 
  .الشاشات

  إجراءات الدراسة
تم اختيار وحدة البـذور والنباتـات المتـضمنة فـي الجـزء الثـاني               
ــي األردن         ــث األساســي ف ــة الــصف الثال ــرر لطلب ــوم المق ــاب العل مــن كت

وشــملت .  2006/ 2005خــالل الفــصل الثــاني مــن العــام الدراســي    
بذور النباتات المختلفة، وأثـر المـاء فـي         : الوحدة خمسة دروس هي     

البذرة، وأجزاء البـذرة، وإنبـات البـذرة ونموهـا، ومـاذا يحتـاج النبـات                
وقد تم اختيار هـذه الوحـدة لتـزامن وقـت تدريـسها فـي               .  حتى ينمو 

وتــم تنفيــذ الدراســة مــن خــالل   .  المــدارس مــع وقــت إجــراء التجربــة  
  :راحل اآلتيةالم
اختيــار المدرســة التــي تــضم عينــة الدراســة؛ حيــث تــم اختيارهــا          −

بــشكل قــصدي بــسبب تــوافر مختبــر حاســوب فــي هــذه المدرســة،   
وتطـــوع المعلمـــات للمـــشاركة فـــي الدراســـة باإلضـــافة إلـــى تعـــاون  

  .إدارة المدرسة
 بتــصميم برمجيــة تعليميــة محوســبة تتــضمن محتــوى نقــام الباحثــا −

تيارهــــا وقــــد تــــم اعتمــــاد أســــلوب الــــتعلم الــــدروس التــــي تــــم اخ
  .باالكتشاف في تقديم هذه الدروس

ــا      − ــة التـــي أوكلـــت إليهـ ــة علـــى التـــدريس بالطريقـ تـــدريب كـــل معلمـ
باســتثناء المعلمــة التــي أوكــل إليهــا التــدريس بالطريقــة التقليديــة،   
حيـــث لـــم تتلـــق أي تـــدريب بـــل طلـــب إليهـــا أن تـــدرس بالطريقـــة   

 .المعتادة
ــة اخت − ــاء الطلبـــ ــافؤ   إعطـــ ــًا للتأكـــــد مـــــن تكـــ ــارًا تحـــــصيليًا قبليـــ بـــ

 .المجموعات الثالث
تدريب الطلبة على المهارات الحاسوبية األساسية الالزمـة للتعامـل           −

مع البرمجية، وهي مهارة التحكم بالفـأرة، وتـم تـدريبهم فـي مختبـر           
الحاســـوب مـــن خـــالل تقـــديم مجموعـــة العـــاب محوســـبة يلعبونهـــا  

رســــة لمــــدة ثــــالث حــــصص بتوجيــــه معلمــــة الحاســــوب فــــي المد
ــم االســتفادة مــن حــصص النــشاط التــي يأخــذها        دراســية، حيــث ت

 .الطلبة للتدريب
ــرة فــي تعلــيم الــصف        − تــم أخــذ آراء خمــس معلمــات ممــن لهــن خب

الثالـــث األساســـي حـــول عـــدد الحـــصص المخـــصص فـــي العـــادة        
لتــدريس الــدروس الخمــسة التــي تــم اختيارهــا حيــث أفــدن أن كــل   

اسـيتين، وعليـه فقـد خـصص للتجربـة       درس يحتاج إلى حصتين در    

عــشر حـــصص دراســـية، وخــصص لكـــل درس حـــصتان دراســـيتان   
 .  دقيقة ) 45( واستغرقت كل حصة دراسية 

تم تدريس المجموعة التي تعلمت بمساعدة الحاسـوب فـي مختبـر       −
الحاســوب حيــث خــصص حاســوب واحــد لكــل طــالبين أو طــالبتين  

اسـية عرضـت    وفـي كـل حـصة در      .  ولكل  درس حصتان دراسيتان    
المعلمة الـدرس خـالل عـشرين دقيقـة، ثـم سـمحت للطلبـة بتـصفح             
البرمجيــة بقيــة الحــصة والتعامــل معهــا بــشكل ذاتــي خــالل تجوالهــا 
بين الطلبة لإلجابة عن أي استفسار، أو توجيه الطلبة للتعامل مـع       

 .األنشطة والتمارين التي تتضمنها البرمجية
شاف ومجموعـــة الـــتعلم درس الطلبـــة فـــي مجموعـــة الـــتعلم باالكتـــ  −

 .التقليدي في الغرفة الصفية العادية
  .إعطاء الطلبة اختبارًا بعديا مباشرة فور انتهاء التجربة −

استخدم الباحثان في دراستهما المنهج شبه  :منهجية الدراسة
  :التجريبي، وقد تضمنت الدراسة عددًا من المتغيرات هي

: ثة مستويات هيطريقة التدريس وضمت ثال: المتغيرات المستقلة
التعلم باالكتشاف بمساعدة الحاسوب، والتعلم باالكتشاف، 

  .والطريقة التقليدية
التحصيل في عمليات العلم التي تشمل المالحظة : المتغير التابع

  .والتصنيف والتنبؤ
بعد تحليل نتائج الدراسة، تمت اإلجابة : نتائج الدراسة ومناقشتها

  :عن أسئلتها على النحو التالي
  إجابة السؤال األول: أوًال

هـل هنـاك    "لإلجابة عن سؤال الدراسـة األول الـذي يـنص علـى             
فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي متوســطات األداء الكلــي لطلبــة الــصف  
الثالــث األساســي علــى اختبــار عمليــات العلــم تعــزى لطريقــة التــدريس  

  " ؟)التقليدية، واالكتشاف، واالكتشاف بمساعدة الحاسوب(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لـألداء         تم حساب 

ويبين الجدول  .  الكلي على اختبار عمليات العلم للمجموعات الثالث      
  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتلك المجموعات) 1(

وجـود فـروق ظاهريـة فـي المتوســطات     ) 1(يتبـين مـن الجـدول    
وللتحقـق فيمـا إذا كانـت    .  عـدي الحسابية المشاهدة على االختبار الب  

ــاين       ــل التبـــ ــراء تحليـــ ــم إجـــ ــصائية تـــ ــة إحـــ ــروق ذات داللـــ ــذه الفـــ هـــ
ــدريس    (ANCOVA)المــصاحب /المــشترك ــة الت ــر طريق  حــسب متغي

ــر مــــصاحب     ــي كمتغيــ ــتخدام التحــــصيل القبلــ ــر مــــستقل وباســ كمتغيــ
  .يبين نتائج هذا التحليل) 2(والجدول 
 المعيارية لعالمات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات):1(جدول 

  األداء الكلي للطلبة على اختبار عمليات العلم للمجموعات الثالث
   االختبار القبلي االختبار البعدي

االنحراف  ن
 المعياري

المتوسط 
  المعدل

المتوسط 
  المشاهد

االنحراف 
  المعياري

  الطريقة المتوسط

 التقليدية 9.75 3.86 11.78 12.05 3.74 31

  االكتشاف 10.50 3.28 13.78 13.85 2.27 26

33 3.10 20.17 20.57 3.03 12.00 
االكتشاف 
بمساعدة 
  الحاسوب
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   نتائج تحليل التباين المشترك حسب طريقة التدريس):2(جدول 
مستوى 
 الداللة

قيمة اإلحصائي 
)ف(  

متوسط 
  المربعات

درجات 
 الحرية

 مصدر التباين مجموع المربعات

)المّعدل(بين المجموعات  1,061.357 2 530.678 60.268 0.000  
)المعّدل(داخل المجموعات  801.278 86 9.31    
  )المعّدل (الكلي 2,194.147 88   

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) 2(يتبين من الجـدول     
 الكلــي علــى اختبــار عمليــات ءفــي األدا) α = 0.05(مــستوى داللــة 

فـي التـدريس؛  إذ أن هنـاك         العلم تعـزى لمتغيـر الطريقـة المـستخدمة          
.  أثـــرًا ذا داللـــة إحـــصائية لطريقـــة التـــدريس علـــى التحـــصيل البعـــدي  

ولتحديــد مــصادر الفــروق أو أليــة طريقــة مــن طــرق التــدريس تعــزى     
هذه الفروق كان ال بد من إجراء مـا يـسمى بالمقارنـات البعديـة علـى               

ل التحـصي ( للمتغير التـابع  (Adjusted Means)المتوسطات المعدلة 
للمقارنــات   )  Tukey- Test(باســتخدام اختبــار تــوكي    ) البعــدي

  )3(البعدية وذلك كما هو مبين في الجدول 
 نتائج المقارنات البعدية في األداء الكلي ألفراد عينة ):3(جدول 

  الدراسة في المجموعات الثالث
االكتشاف بمساعدة 

 الحاسوب
 الطريقة  التقليدية االكتشاف

 المتوسط 12.05 13.85 20.17
  التقليدية 12.05  (*)1.80 (*) 8.12
  االكتشاف 13.85   (*)6.33

االكتشاف  20.17   
بمساعدة 
  الحاسوب

وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحـــصائية فـــي ) 3(يظهـــر مـــن الجـــدول 
األداء الكلـــي علـــى اختبـــار عمليـــات العلـــم لـــصالح طريقـــة االكتـــشاف   

ــذه الطريقـــة علـــ       ــث تفوقـــت هـ ــساعدة الحاســـوب؛  حيـ ى الطريقـــة بمـ
 درجــة وعلــى طريقــة االكتــشاف  8.12التقليديــة فــي التــدريس بفــارق  

كمــا تفوقــت طريقــة االكتــشاف علــى الطريقــة    .    درجــة6.23بفــارق 
  . درجة1.80التقليدية في التدريس 

وربما تعود هذه النتيجة إلـى عـدة أسـباب أهمهـا عامـل الجـدة؛                
التعامــل مــع فخــروج الطلبــة عــن الجــو المــألوف فــي الحــصة الــصفية و  

المــادة بــشكل ذاتــي، والــتحكم فــي الــدرس والــسير حــسب قــدراتهم         
الخاصة كلها عوامل قد تسهم في تفـوق طريقـة االكتـشاف بمـساعدة              

كمــا أن اســتخدام الحاســوب فــي الموقــف الــصفي يــوفر     .  الحاســوب
ــك مــن         ــة العلميــة؛ وذل ــة لحاجــات الطلب ــة مــشجعة ومراعي ــة تعليمي بيئ

ية بطريقـة جذابـة تظهـر الـصوت والـصورة           خالل عرض المادة الدراس   
والحركــة التــي تــساعد علــى جــذب انتبــاه المتعلمــين وزيــادة تركيــزهم   

(Ebenezer, 2006) .  
ــة      ــاليب مرئيـ ــالل أسـ ــن خـ ــة مـ ــات للطلبـ ــا أن تمثيـــل المعلومـ كمـ
ــي يــستجيب لهــا الطلبــة برغبــة         وســمعية تعــد مــن االســتراتيجيات الت

ــتياق ــدرتهم علــــ  .  واشــ ــة قــ ــر الطلبــ ــد أظهــ ــة  وقــ ــام بالمالحظــ ى القيــ
  . والتصنيف والتنبؤ مما يدل على فهمهم لعمليات العلم

  :اإلجابة عن السؤال الثاني: ثانيًا
هل هناك  "لإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة الذي ينص على         

ــث        ــة الــصف الثال ــة إحــصائية فــي متوســطات أداء طلب فــروق ذات دالل
تبـار عمليـات العلـم     األساسي في كل عمليـة مـن عمليـات العلـم فـي اخ             

التقليديـــــة، واالكتـــــشاف، واالكتـــــشاف    (تعـــــزى لطريقـــــة التـــــدريس    
؟ تم حساب المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات      )بمساعدة الحاسوب 

المعيارية ألداء أفراد المجموعات الثالث على كل عملية مـن عمليـات            
  ).4(العلم الثالث كما يتبين في الجدول 

واالنحرافات المعيارية لعالمات المتوسطات الحسابية ):4(جدول 
  أداء الطلبة على مستويات اختبار عمليات العلم للمجموعات الثالث

    االختبار القبلي االختبار البعدي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  المعدل

المتوسط 
  المشاهد

االنحراف 
  المعياري

  الطريقة  المجال المتوسط

 المالحظة 2.844 1.462 3.344 3.510 1.961
  التنبؤ 1.813 1.148 1.844 1.876 1.051
 التصنيف 5.094 2.100 6.594 6.705 1.847

التقليدية

 المالحظة 3.656 1.335 4.781 4.779 0.706
  التنبؤ 2.469 1.047 2.688 2.692 1.091
 التصنيف 4.375 2.121 6.313 6.384 1.925

  االكتشاف

 المالحظة 3.613 0.989 5.903 5.734 0.746
  التنبؤ 2.581 1.177 5.419 5.381 0.848
 التصنيف 5.806 2.242 9.194 9.005 2.242

االكتشاف 
بمساعدة 
  الحاسوب

وجـود فـروق ظاهريـة فـي المتوســطات     ) 4(يتبـين مـن الجـدول    
الحسابية المـشاهدة للطلبـة عينـة الدراسـة علـى االختبـار البعـدي فـي                 

ــم     ــات العلـ ــن عمليـ ــة مـ ــل عمليـ ــة، وال(كـ ــصنيف المالحظـ ــؤ، والتـ ).  تنبـ
ولمعرفة أثر طريقة التدريس في مستويات اختبار عمليـات العلـم، تـم              

، حيـث   (MANCOVA)المـصاحب     / إجراء تحليل التبـاين المتعـدد     
ــدا       ــار ولكـــــس  المبـــ ــة اختبـــ   Wilks' Lambda)(بلغـــــت قيمـــ

) (α =0.05 وهي ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة  ) 0.251(
 نتائج تحليل التباين المتعدد علـى كـل مجـال مـن             )5(ويبين الجدول   

  . مجاالت عمليات العلم الثالثة
  نتــــــــائج تحليــــــــل التبــــــــاين المــــــــصاحب المتعــــــــدد   ):5(جــــــــدول 

( MANCOVA)ألداء الطلبة على مستويات اختبار عمليات العلم   

 الداللة
 اإلحصائية

قيمة 
اإلحصائي 

)ف(  

متوسط 
  المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 لمجاالتا
المتغير (

  )التابع
المالحظة 70.724 2 35.362 23.87 0.000
التنبؤ 194.931 2 97.465 97.11 0.000
التصنيف 119.281 2 59.641 15.34 0.000
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 5(يظهر من الجدول 
في جميع أبعاد اختبار عمليات العلم  ) (α =0.05مستوى الداللة 

لبعد المالحظة ) ف(ريقة التدريس، حيث بلغت قيم يعزى لط
 ).15.34( ولبعد التصنيف 97.11)( ولبعد التنبؤ )23.87(

وللكشف عن مواقع الفروق ذات الداللة اإلحصائية ألثر طريقة 

التدريس على مجاالت اختبار عمليات العلم، تم استخدام اختبار 
نتائج ) 6(جدول ويبين ال. ات البعديةن للمقار(Tukey-Test)توكي 

المقارنات البعدية ألثر طريقة التدريس على مجاالت اختبار عمليات 
  . العلم باستخدام اختبار توكي

  
  

نتائج تحليل اختبار توكي للمقارنات البعدية بين مجموعات الدراسة في األداء على مستويات اختبار عمليات العلم والناتجة عن ):6(جدول 
  طريقة التدريس

     التقليدية االكتشاف  بمساعدة الحاسوباالكتشاف
المتوسط 3.51 4.78 5.73

 الطريقة
 

    التقليدية 3.51   
  المالحظة  االكتشاف 4.78  (*)1.27  
    االكتشاف بمساعدة الحاسوب 5.73 (*) 2.22 (*)96. 

    التقليدية االكتشاف االكتشاف بمساعدة الحاسوب
 المتوسط 1.88 2.69 5.38

  الطريقة
    

    التقليدية 1.88   
  التنبؤ  االكتشاف 2.69 (*)82.   
    االكتشاف بمساعدة الحاسوب 5.38 (*)3.51 (*)2.69 

    التقليدية االكتشاف االكتشاف بمساعدة الحاسوب
 المتوسط 6.71 6.38 9.01

  الطريقة
    

    التقليدية 6.71   
  التصنيف  االكتشاف 6.38 (*)0.32   
    االكتشاف بمساعدة الحاسوب 9.01 (*)2.30 (*) 2.62 

نتــائج اختبـار تــوكي للمقارنـات البعديــة   ) 6(يتبـين مــن الجـدول   
(Tukey- Test) تفــوق طريقــة االكتــشاف بمــساعدة الحاســوب علــى 

ــي      ــة إحـــصائيًا فـ ــروق دالـ ــة بفـ ــة التقليديـ ــي االكتـــشاف والطريقـ طريقتـ
ى كمـــا يالحـــظ تفـــوق طريقـــة االكتـــشاف علـــ  . عمليـــات العلـــم الـــثالث 

ففـــي عمليـــة المالحظـــة .  الطريقـــة التقليديـــة وبفـــروق دالـــة إحـــصائيا
تفوقت طريقـة االكتـشاف بمـساعدة الحاسـوب علـى طريقـة االكتـشاف         

 درجـة  فـي   2.22درجة وعلى الطريقة التقليديـة بفـارق     0.96بفارق 
 1.27حــين تفوقــت طريقــة االكتــشاف علــى الطريقــة التقليديــة بفــارق   

لتنبؤ فقد تفوقـت طريقـة االكتـشاف بمـساعدة     أما في عملية ا  .  درجة
درجـة وعلـى الطريقـة      2.69الحاسوب علـى طريقـة االكتـشاف بفـارق     

 درجة في حـين تفوقـت طريقـة االكتـشاف علـى             3.51التقليدية بفارق   
ــرًا تفوقــــت طريقــــة  .   درجــــة0.82الطريقــــة التقليديــــة بفــــارق   وأخيــ

ــى      ــة التـــصنيف علـ ــي عمليـ ــوب فـ ــساعدة الحاسـ ــة االكتـــشاف بمـ طريقـ
 2.30درجة، وعلى الطريقة التقليديـة بفـارق     2.62االكتشاف بفارق 

درجــة، فــي حــين تفوقــت طريقــة االكتــشاف علــى الطريقــة التقليديــة         
  . درجة0.32بفارق 

ــا    ــباب أهمهـ ــدة أسـ ــة إلـــى عـ ــذه النتيجـ أن : ويمكـــن أن تعـــزى هـ
األسلوب القائم على التعلم بالحاسوب فـي تـدريس العلـوم لـه أثـر فـي                 

 وتعلــم العلــوم،  ولــه تــأثيرات إيجابيــة علــى تحــصيل الطلبــة فــي تعلــيم
العلــوم ومــساعدة الطلبـــة علــى اكتــساب المهـــارات العلميــة ومهـــارات      

كمــا ويبــدو أن التعلــيم بالحاســوب أتــاح المجــال    .  التفكيــر المختلفــة 
للطلبـــة الكتـــساب الخبـــرة الحـــسية المباشـــرة التـــي تـــسهم فـــي زيـــادة   

، وهـذا مـا أكـده علمـاء الـنفس مـن أهميـة               التحصيل للعمليات العلميـة   
الخبــرة الحــسية المباشــرة فــي تعلــم الطلبــة وخاصــة للمفــاهيم العلميــة  

ــية     ــة األساســـ ــات العلميـــ ــتخدامهم للعمليـــ ــرون،  (واســـ ــشناق وآخـــ الـــ
كمــا أن اســـتخدام الحاســـوب فـــي التـــدريس يقـــدم أنماطـــًا  ).  2004

ــدريب و       ــل الت ــة مث ــع المــادة التعليمي ــة فــي التعامــل م الممارســة مختلف
والمحاولـــة والخطـــأ والـــتعلم الـــذاتي وكلهـــا أنمـــاط تـــسهم فـــي قـــدرة  

  ). 2005الخطايبة،(المتعلم على استيعاب عمليات العلم 
يــضاف إلــى ذلــك أن طريقــة االكتــشاف الموجــه التــي اســتخدمت  
في هذه الدراسة ذات أهمية بالغة في تدريب الطلبة على المـشاهدات          

الكتشاف تنسجم مـع مـا جـاء فـي نظريـة         فطريقة ا .  والتطبيق والتنبؤ 
.  بياجيه التي أكدت على أهمية العمـل والنـشاط فـي العمليـة التعليميـة              

وهذا ينسجم مع طبيعة المتعلمين في الصفوف األولى الذين يميلـون            
الخليلــي وآخــرون، (بطبيعــتهم إلــى النــشاط والحركــة وحــب االكتــشاف 

1996.(  
راســة مــن نتــائج يوصــي   فــي ضــوء مــا توصــلت إليــه الد    :التوصــيات

  :الباحثان بما يلي
إجــراء المزيــد مــن الدراســات الختبــار فاعليــة الــتعلم باســتخدام  −

البرمجيــات التعليميــة المحوســبة فــي تعلــم مــواد دراســية غيــر        
  .العلوم

التأكيــد علــى اســتخدام الحاســوب فــي تــدريس الــصفوف األولــى   −
ــال فــي هــذه        ــم األطف ــة تعل ــع طبيع ــات الحاســوب م  لتوافــق امكان

 .المرحلة
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  اختبار عمليات العلم) 1(الملحق 
  

  :ة الصحيحة في العبارات التاليةضع دائرة حول رمز اإلجاب: السؤال األول
  -:أي من التغيرات اآلتية يمكن مالحظتها بصريًا .1
  ارتفاع النبات  -أ 
  صوت اآللة الموسيقية  -ب 
  مذاق الطعام  - ج 

  
فكم مقدار الزيادة .   سم10 سم، وقاست طولها اليوم فوجدته يساوي 8قاست هند طول النبتة في األسبوع الماضي فوجدت طولها  .2

  في طول النبتة؟
  سم18 - ج    سم2 -ب    سم   8 -أ

 
 مهمة لهذه غيرفأي التالية تعتبر .  أجرت مجموعة من طلبة الصف الثالث تجربة لمعرفة أثر درجة الحرارة في إنماء بذور العدس .3

  التجربة؟
  درجة الحرارة التي تعرضت إليها البذور  -أ 
  حجم الوعاء المستخدم إلنماء البذور  -ب 
  نوع التربة المستخدمة  - ج 

  
ن بين ثالثة أطفال نباتا حيث قام كل منهم بقياس ارتفاع النبات المخصص له ثالث مرات خالل حصة صفية وذلك خصص لكل طفل م .4

  .  وكانت نتائج القياس كما في الجدول أدناه.  كممارسة لمهارة القياس
  النبات

  أسم الطالب
النبات 
 األول

النبات 
 الثاني

  النبات
 الثالث

   سم10   سم6  سم2  أمل
   سم5   سم5  سم4  هدى
   سم4   سم10  سم2  عمر

  .أي األطفال كان األكثر دقة وعناية في قياساته
   هدى - ج     عمر-ب     أمل-أ

 
للهواء في مكان مضيء وعند مقارنة ) ب(للهواء في مكان مظلم وعرض الثاني  ) أ(أحضر بالل وعاءين متشابهين، عرض األول  .5

  :الوعاءين وجد أنهما يختلفان في
  
  
  

  معرض للهواء) أ(وعاء           معرض للهواء) أ( وعاء          
           جو مضيء                          جو مظلم

  التعرض للضوء -أ 
  شكل الحوض  -ب 
 التعرض للهواء  - ج 

 ماء+ سكر  ماء+ سكر 
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  يبين الرسم أدناه تجربة لنمو نبات الفاصوليا خالل عشرين يوما .6

                   
   يوم20                       يوم20          يوم20      مدة النمو

   غم2                  غم2          غم2       كمية الغذاء
  يوم/مل50             يوم/مل100      يوم/مل150   كمية الماء

  
  :بالنظر إلى الرسم أعاله أي من النتائج التالية هي نتيجة صحيحة لهذه التجربة

  كمية الغذاء المضاف تزيد سرعة نمو النبات   -أ 
  لنباتبزيادة كمية الماء تزيد نمو ا  -ب 
  بزيادة كمية الماء والغذاء يزيد نمو النبات  - ج 

  يبين الجدول أدناه معلومات عن نمو نباتات الذرة التي تم  زراعتها في إحدى المزارع،  فما هو العامل األكثر تأثيرًا في نمو نباتات الذره؟ .7
معدل درجة 

  الحرارة
الماء المستهلك 

  ميللتر
التعرض للضوء 

  يوم/دقيقة
  ارتفاع
  سم

20  10  20  22  
50  10  20  21  
25  10  20  23  
25  10  40  25  

  درجة الحرارة التي ينمو فيها النبات  -أ 
  كمية الماء المستهلك يوميًا  -ب 
 طول المدة التي يتعرض فيها النبات للضوء  - ج 

  
  إلى ماذا يشير السهم في الشكل المجاور الذي يمثل مخطط ورقة النبات .9
  العروق  -أ 
  النصل  -ب 
  العنق  - ج 

  
 
  

  :الية ليست من فوائد الجذرإحدى العبارات الت .10
  تمتص المياه من التربة -أ 
  تساعد في تثبيت النباتات في التربة  -ب 
  تساعد على انجراف التربة  - ج 

  :تتشابه بذور نباتات ذات الفلقتين مع بذور نباتات ذوات الفلقة في .11
  غطاء البذرة -أ 
  مخزن الطعام  -ب 
 جنين  - ج 
 جميع ما ذكر -د 
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  :وتؤكل ثماره هونبات كبير الحجم، وشكله بيضوي ويتكاثر بالبذور  .12
  الذرة -أ 
  التين  -ب 
  الكوسا  - ج 

  
  :أحد جذور النباتات التالية كروي الشكل هو .13

  التفاح -أ 
  الجزر  -ب 
  الفجل  - ج 

  
  :نباتات كبيرة ومتشابكة وقوية، وال تؤكل بذورها تدعى بـ .14

  الخضروات  -أ 
  األشجار  -ب 
  البطاطا  - ج 

  
  :ساق النبات الذي يؤكل، وتتكون جذوره من األسفل وأوراقه تنمو رأسًا إلى األعلى هو .15
  البطاطا  .أ 
 الفراولة  .ب 
 األشجار  .ج 

 
  :تكون البذور في نبات الورد محفوظة في .16
  الثمار  -أ 
 الزهور   -ب 
 األوراق  - ج 

 
  :تصنف أوراق النباتات إلى أوراق بسيطة أو أوراق مركبة حسب .17
  شكل نصل األوراق  -أ 
 عدد األنصال في العنق الواحد   -ب 
 العروق في الورقة  - ج 

  
  :تنتقل بذور النباتات من مكان إلى أخر عن طريق .18
  ان فقط اإلنس  -أ 
 الرياح فقط   -ب 
 اإلنسان والرياح  - ج 

  
  :إحدى الجمل التالية صحيحة بالنسبة لجذور النباتات .19
  جميع جذور النباتات تؤكل  -أ 
 جميع جذور النباتات ال تؤكل   -ب 
 بعض جذور النباتات تؤكل وبعضها ال تؤكل  - ج 

  
  :ُيسمى الجزء الصلب من ثمرة المشمش .20
  البذرة  -أ 
 الفلقة   -ب 
  الجنين  - ج 
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  :لى غذائه في بداية نموه من يحصل جنين بذرة الفول ع .21
  التربة  -أ 
 غالف البذرة  -ب 
 الفلقتين  - ج 

 
  :تختلف نباتات ذوات الفلقة عن نباتات ذوات الفلقتين في .22
 البذور فقط  .أ 
 شكل األوراق وتعرقها فقط  .ب 
 البذور وشكل األوراق وتعرقها  .ج 

  
 أمام النبات ) √ ( إشارة عصنف النباتات التالية إلى ذوات الفلقة أو ذوات الفلقتين بوض:  السؤال الثاني

  ذوات الفلقتين   ذوات الفلقة  أسم النبات
           القمح  
           العدس  
           الفاصوليا  
           الحمص  
           األرز  
           الذرة  

   األسئلةانتهت
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ما هي مراحل نمو النبتة؟

   شاشات لبعض أجزاء البرمجية)2(الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

تزداد 

:    عندما تمتص البذور الماء فإن صالبتها    •

تقل  

ة  تبقى آما هي علي

الغالف، والجنين، والغذاء    : اجزاء البذرة   •
وزعها في المكان الصحيح على الشكل االتي 

الغذاء

الجنين  

الغالف

ي الصورة؟ ما  هي أجزاء النبتة التي يشير اليها آل سهم ف

آيف تنقل الریاح البذور من مكان الى اخر؟
آيف تنقل المياه الجاریة البذور من مكان   

الى اخر؟ 

اء؟ آيف یتغير شكل البذرة عند امتصاصها الم

بعد قبل 
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5- Instructors are recommended to talk less and give 
more apportunity to students' interaction and 
discussion to make lectures more interesting. 
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Table 9: Significance of respondents' perceptions of barriers to effective listening to lectures attributed to the major 
  Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Barriers Related to the Physical 
Conditions of the Students 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.493 
59.168 
60.661 

2 
185 
187 

0.747 
0.320 

2.335 0.100 

Barriers Related to the 
Psychological Conditions of 
the Students 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.213 
70.949 
74.162 

2 
185 
187 

1.606 
0.384 

4.189 0.017 

Barriers Related to the 
Educational Environment 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.795 
89.950 
92.745 

2 
185 
187 

1.398 
0.486 

2.874 0.059 

Barriers Related to the 
Instructor 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.541 
97.758 

104.299 

2 
185 
187 

3.270 
0.528 

6.189 0.003 

All items Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.721 
47.410 
50.132 

2 
185 
187 

1.361 
0.526 

5.309 0.006 

The Tukey comparison shown in Table (10) which 
indicates that there is a significant statistical difference 
among the students' perceptions of the barriers 
attributed to class, teacher, majors and child education 

at (∝ ≤ 0.004),  when compared with the other English 
class teacher major. 

 
Table 10: Significance of respondents' perceptions of barriers attributed to the major as shown by Tukey comparison  

Domains of Barriers 
(Dependent Variables) 

Major (J) MAJOR Mean 
Difference 

(I-J) 

Sig. 

Child education Class teacher 
English class teacher 

-.33* 
-.26 

.012- 
0.126 

Class teacher Child education 
English class teacher 

0.33* 
0.08 

.012- 
0.770 

Barriers Related to the Physical 
Conditions of the Students 

English class teacher Child education 
Class teacher 

.26 
-.08 

0.162 
0.770 

Child education Class teacher 
English class teacher 

-.43* 
-.51* 

0.005- 
0.006- 

Class teacher Child education 
English class teacher 

0.43* 
-.08 

0.005- 
0.816 

Barriers Related to the Instructor 

English class teacher Child education 
Class teacher 

0.51* 
0.08 

0.006- 
0.816 

Child education Class teacher 
English class teacher 

-.31* 
-.23 

0.004 
0.115 

Class teacher Child education 
English class teacher 

0.31* 
0.08 

0.004 
0.671 

All items 

English class teacher Child education 
Class teacher 

0.23 
-.08 

0.115 
0.671 

Recommendations 
In the light of the findings of the study, the 

researcher concluded this research paper with some 
recommendations: 
1- Since the domain of the educational environment 

ranked first among all the domains of the barriers to 
effective listening to lectures, the university 
administration is responsible for creating a proper 
educational environment. The timetable of each 
semester should be arranged and organized so as to 
solve the problem of the students' gatherings in the 
corridors, which usually produce noise outside the 
classroom. Overcrowded classrooms barrier should 
be overcome by decreasing the number of the 
students in each classroom to comply with 
accreditation criteria. It is recommended to provide 
classroom with airconditioning to overcome the 

problem of high temperature and to provide good 
ventilation. 

2- Using sound absorbing materials such as carpeting, 
drapes and cork bulletins help students in corridors 
and may result in decreasing the degree of noise in 
the corridors, outside the classrooms when they 
walk along corridors. 

3- The university administration is responsible for 
holding workshops, seminars and some courses to 
train the instructors on the appropriate methods of 
teaching and using instructional technology to 
make their lectures more interesting and to train 
them how to teach listening skills to students. 

4- The university administration is recommended to 
include a course on listening skills in each student's 
study plan as a university requirement. 
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Table 7: Summary of ANOVA on students’ pereptions of domains of barriers to effective listening to lectures 
according to academic level 

Domain Source Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Barriers Related to the Physical 
Conditions of the Students 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.328 
57.333 
60.661 

2 
185 
187 

1.664 
0.310 

5.369 0.005 

Barriers Related to the Psychological 
Conditions of the Students 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.126 
74.036 
74.162 

2 
185 
187 

0.063 
0.400 

0.157 0.855 

Barriers Related to the Educational 
Environment 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2.501 
90.244 
92.745 

2 
185 
187 

1.250 
0.488 

2.563 0.080 

Barriers Related to the Instructor Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.425 
102.874 
104.299 

2 
185 
187 

0.713 
0.556 

1.281 0.280 

All items Between Groups 
Within Groups 
Total 

.968 
49.164 
50.132 

2 
185 
187 

0.484 
0.266 

1.821 0.165 

 
 
 

Table 8 indicates the students’ perceptions of the 
domains of the barriers to effective listening attributed 
to the major according to means and standard 
deviations. 

 
Table 8: Respondents' perceptions of barriers to effective listening attributed to the major 

Domains of Barriers Major N Mean Std. Deviation 
Child education 39 2.67 0.584 

Class teacher 109 2.83 0.577 
English class teacher 40 2.63 0.513 

Barriers Related to the Physical Conditions 
of the Students 

Total 188 2.76 0.570 
Child education 39 2.61 0.662 

Class teacher 109 2.94 0.628 
English class teacher 40 2.86 0.549 

Barriers Related to the Psychological 
Conditions of the Students 

Total 188 2.85 0.630 
Child education 39 3.36 0.812 

Class teacher 109 3.52 0.668 
English class teacher 40 3.22 0.655 

Barriers Related to the Educational 
Environment 

Total 188 3.42 0.704 
Child education 39 2.43 0.800 

Class teacher 109 2.86 0.747 
English class teacher 40 2.94 0.580 

Barriers Related to the Instructor 

Total 188 2.79 0.747 
Child education 39 2.67 0.582 

Class teacher 109 2.98 0.509 
English class teacher 40 2.90 0.408 

All items 

Total 188 2.90 0.518 
Table 9 indicates  there  is  a significant statistical 

difference among the students' perceptions of all the 
barriers attributed to the major at (∝ ≤ 0.006) as well as 
the barriers related to the psychological conditions, 
educational environment and barriers related to the 
instructor. Significant statistical  differences  indicated  
are  also  attributed  to the  domain  of  the barriers  

related  to  the  psychological   conditions  of   the   
students   at  (∝ ≤ 0.017), the domain of the barriers 
related to the educational environment at (∝ ≤ 0.059), 
and the domain of the barriers related to the instructor at 
(∝ ≤ 0.003). 
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To answer the second question which says: Are 
there significant statistical differences among the 
respondents' perceptions of the barriers to effective 
listening to lectures which can be attributed to gender, 
the academic level (first, second and third years), and 
the major (class teacher, English class teacher and child 
education)? " Table 5 shows that there is no significant 
statistical difference among the respondents' perceptions 
of the barriers to effective listening to lectures attributed 
to gender. This finding is consistent with the findings of 
the study conducted by Wat (1993) which indicated that 
gender did not affect overall ability to listen effectively. 
Table 5 also shows that the mean of the perceptions of 

the male students is 3.01 with a standard deviation of 
0.477 whereas the mean of the female students is 2.87 
with a standard deviation of 0.525. This means that 
male students perceive more barriers to effective 
listening to lectures than female students. This finding is 
consistent with what Wright and Stacks (cited in Arthur 
W. Page, 2005) who found that men rarely listen for 
very long without interrupting, but women interrupt 
less. The researcher attributes this to what he usually 
notices about students. Female students are more hard 
working and usually pay more attention to lectures. 
They usually get higher grades and better results than 
male students.  

 
Table 5 : t-test results of the differences between mean scores of male and female respondents  

 Sex N Mean Std. 
Deviation 

t df Sig. 
(2 

tailed) 
Male 38 2.82 0.480 Barriers Related to the Physical Conditions of the Students 

Female 150 2.74 0.590 
0.744 186 0.458 

Male 38 3.13 0.628 Barriers Related to the Psychological  Conditions of the 
Students Female 150 2.79 0.613 

3.033 186 0.003 

Male 38 3.53 0.637 Barriers Related to the Educational Environment 
Female 150 3.39 0.720 

1.033 186 0.303 

Male 38 2.78 0.731 Barriers Related to the Instructor 
Female 150 2.79 0.753 

0.066 186 0.948 

Male 38 3.01 0.477 All items 
Female 150 2.87 0.525 

1.498 186 0.136 

Studying the effect of gender on each of the four 
domains of the study, the researcher finds that gender 
has a statistical significant statistical difference on the 
domain of the barriers related to the psychological 
conditions of the students (∝ ≤ 0.003) as Table 5 shows 
in favor of male students. This means that male students 
perceive barriers to effective listening to lectures related 
to the psychological conditions more than female 
students do. The researcher attributes this result to the 
fact that male students are socially and financially more 
worried about their future jobs and future marriages and 
families than female students, men are usually 
responsible, for providing marriage and family 
expenditure. Besides, the country of Jordan suffers from 
high unemployment rate among university graduates. 
The one way analysis of variance given in Tables 6 and 
7 indicate that there is no significant statistical 
difference among the students' perceptions of all the 
barriers as a whole to effective listening to lectures 
attributed to the academic level (first, second, and third 
years), but the independent variable, the academic level, 
has a significant statistical difference on the domain of 
the barriers related to the physical conditions of the 
students at ∝ ≤ 0.005. The 2nd year level students 
perceive more barriers to effective listening than the 
other academic levels (first and third year students). 

 
 
 

Table 6: Respondents' perceptions of domains of 
barriers to effective listening to lectures according to the 
academic level  

Domains of Barriers Academic 
Level 

N Mean Std. 
Deviation

1 st 71 2.62 0.546 
2 nd 69 2.92 0.615 
3 rd 48 2.72 0.478 

Barriers Related to the Physical 
Conditions of the Students 

Total 188 2.76 0.570 
1 st 71 2.84 0.638 
2 nd 69 2.89 0.661 
3 rd 48 2.83 0.580 

Barriers Related to the 
Psychological Conditions of the 
Students 

Total 188 2.85 0.630 
1 st 71 3.28 0.562 
2 nd 69 3.48 0.863 
3 rd 48 3.55 0.609 

Barriers Related to the 
Educational Environment 

Total 188 3.42 0.704 
1 st 71 2.73 0.667 
2 nd 69 2.90 0.861 
3 rd 48 2.71 0.672 

Barriers Related to the Instructor

Total 188 2.79 0.747 
1 st 71 0.16 0.487 
2 nd 69 0.05 0.599 
3 rd 48 0.11 0.416 

All items 

Total 188 2.90 0.518 
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Table 3 indicates that the barriers related to the 
domain of the educational environment ranked first 
among all the domains with a mean of 3.42 and standard 
deviation of 0.70. Table 4 shows that the barrier, "noise 
outside the classroom" with a mean of 4.03 and standard 
deviation of 1.049 ranked first and the barrier, 
"overcrowded classroom" with a mean of 3.84 and 
standard deviation of 1.074 ranked second at the top of 
the barriers on this domain. 

The researcher attributes this result to the students' 
bad habit of gathering in front of their lecture halls right 
before each lecture begins waiting for their instructors 
to attend. Such gatherings in the corridors produce noise 
outside the lecture halls. This is observed more clearly 
when some instructors come late and few of them may 
be absent from lectures without informing their students 
in advance. As for the barrier "overcrowded classroom" 
which ranked second on this domain, the researcher 
attributes it to the large numbers of students in the 
college of education classrooms which usually 
accommodate around 100 students in each lecture hall 
since they are large classrooms. 

This result is consistent with the results of the 
study conducted by Griffin, et al. (2005) which indicates 
that the barrier of becoming distracted by outside 
noises, conversations or environmental concerns was 
one of the worst barriers that interfere with listening to 
lectures. 

The barrier "lack of arrangement of seats in the 
classroom" with a mean of 2.14  and a standard 
deviation of 1.309 which occupied the lowest rank on 
this domain may be attributed to the fact that all seats 
are fixed, arranged and numbered in all university 
lecture halls. 

It is worth mentioning that the barrier "high 
temperature of the classroom" with a mean of 3.76 and a 
standard deviation of 1.135 is more difficult as a barrier 
to effective listening than the barrier "very low 
temperature" with a mean of 3.21 and a standard 
deviation of 1.205 on this domain. The researcher 
attributes this finding to the fact that the university is 
located in a desert area where high temperature is more 
dominant and more harmful to students. Besides, there 
is no air conditioning in summer. 

Table 3 indicates that the domain of the barriers 
related to the psychological conditions of the students 
ranked second among the four domains of the study 
with a mean of 2.85 and a standard deviation of 0.63. 
The barrier "uninteresting lectures" with  a mean of 3.79 
and a standard deviation of 0.946 ranked first among the 
barriers on this domain. The barrier "difficulty of 
instructional materials" with a mean of 3.69 and a 
standard deviation of 0.926 ranked second among the 
barriers on this domain. This result is consistent with the 
result revealed by Bohlken (1998) who found out that 
the students' interest in the subject is one of the most 
important factors that influence effective listening to 
lectures. It is also consistent with the findings of the 
study conducted by Griffin, et  al. (2005) which 

revealed that lacking interest in most instructors' 
subjects is one of the most difficult barriers that 
interfere with effective listening. 

The barrier "tendency to seek and enter arguments" 
with a mean of 1.65 and a standard deviation of 1.036 
occupied the lowest rank on this domain. This finding 
may be attributed to the fact that university students 
usually have no tendency to seek and enter arguments 
with instructors because they think such behavior may 
anger their instructors who determine their final results 
of the courses they teach. Besides, respect shown by 
students to their professors plays a major role in 
avoiding arguments with them. 

The domain of the barriers related to the instructor 
ranked third among the four domains of the study with a 
mean of 2.79 and a standard deviation of 0.75. The 
barrier "the instructor talks most of the time" with a 
mean of 3.73 and a standard deviation of 1.086 ranked 
first on this domain. The item "The instructor can't 
listen to criticism and complaints" with a mean of 3.03 
ranked second. The barrier "poor posture of the 
instructor" with a mean of 2.15 and a standard deviation 
of 1.045 occupied the lowest rank on this domain. This 
result is consistent with the findings of the study 
conducted by Griffin, et al. 2005) who indicated that 
Valdosta State University students did not perceive the 
instructor's dress to be a problem. This result is 
inconsistent with the findings of the study conducted by 
Shkolnik (2005) who indicated that focusing on the 
personal appearance of the lecturer is one of the causes 
of poor listening.  

The domain of the barriers related to the physical 
conditions of the students occupied the lowest rank 
among all the domains of the study with a mean of 2.76 
and a standard deviation of 0.52. The barrier "tiredness" 
with a mean of 3.78 and a standard deviation of 1.045 
ranked first on this domain. The barrier "easily 
distracted by noise" with a mean of 3.55 and a standard 
deviation of 1.134 ranked second on this domain. The 
barrier "ear infection" with a mean of 1.65 and a 
standard deviation of 0.945 occupied the lowest rank on 
this domain. 

The researcher attributes the finding of the barrier 
“tiredness” which ranked first on this domain to the fact 
that Al al-Bayt University students suffer from physical 
tiredness because they walk for more than a mile 
between two lecture hall buildings where they have 
classes. Walking for a long distance is very tiring 
especially in summer when it is very hot. The researcher 
thinks that the barrier" ear infection" ranked lowest on 
this domain because the university students are young 
people and they usually do not suffer much from ear 
infection and because they take care of their ears. The 
findings of the barriers "tiredness and” “easily distracted 
by noise" are consistent with the findings of the study 
conducted by Anderson and Lynch (cited in Korobkova, 
1998), and the findings of the study conducted by 
Lundsteen (cited in Molina, et al. 1997).  
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Table 4: Barriers to effective listening as perceived by respondents ordered by rank according to means from highest to 
lowest. 

Rank Item 
number 

Item Mean Std Deviation 

Barriers Related to the Educational Environment 
1 6 Noise outside the classroom. 4.03 1.049 
2 4 Overcrowded classroom. 3.84 1.074 
3 1 High temperature of the classroom. 3.76 1.135 
4 3 Bad ventilation of the classroom. 3.49 1.195 
5 7 Lack of sound absorbing materials such as carpeting. 3.48 1.482 
6 5 Noise inside the classroom. 3.42 1.074 
7 2 Very low temperature of the classroom. 3.21 1.205 
8 8 Lack of Arrangement of seats in the classroom. 2.14 1.309 

Barriers Related to the Psychological Conditions of the Students 
9 1 Uninteresting lectures. 3.79 0.946 

10 13 Difficulty of the instructional materials. 3.69 0.926 
11 15 Lack of tolerance. 3.22 1.272 
12 4 Low motivation in lectures. 3.15 1.162 
13 3 Anxiety and Stress. 3.10 1.143 
14 6 Worries about home and family. 3.04 1.236 
15 7 Worries about finance. 3.00 1.575 
16 14 Difficulty of following instructions. 2.99 1.082 
17 5 Short attention span. 2.90 1.090 
18 16 Pretending listening when not. 2.78 1.185 
19 11 Poor short-term memory. 2.77 1.113 
20 12 Poor long-term memory. 2.76 1.086 
21 8 Day dreaming. 2.62 1.368 
22 10 Low confidence in instructors. 2.43 1.206 
23 9 Emotional Affair. 2.40 1.269 
24 2 Low self-confidence. 2.23 1.140 
25 17 Tendency to seek and enter arguments. 1.65 1.036 

Barriers Related to the Instructor 
26 4 Talks most of the lecture time. 3.73 1.086 
27 5 Can't listen to criticism and complaints. 3.35 1.251 
28 6 Listens to brilliant students more than to dull students. 3.12 1.456 
29 12 Does not engage students in active dialogues. 3.10 1.173 
30 18 Inappropriate rate of speech 3.03 1.094 
31 3 Does not allow students to express themselves freely. 2.87 1.252 
32 2 Does not train students how to listen with respect and interest. 2.84 1.150 
33 9 Does not do his/her best to understand students. 2.76 1.072 
34 10 Impatient with the students' suggestions and questions. 2.75 1.088 
35 1 Does not listen to students with a sense of respect and trust. 2.72 1.166 
36 11 Does not use discussion method. 2.72 1.196 
37 15 Misuses body language. 2.70 1.136 
38 8 Interrupts students and does not let them finish what they want to say. 2.59 1.196 
39 14 Does not encourage students to raise questions, suggestions and to propose solutions. 2.59 1.173 
40 7 While listening to students, the instructor does several other things. 2.50 1.140 
41 17 My instructor is not a good listener. 2.44 1.075 
42 13 Uses sarcasm or jokes when responding to low achievers. 2.24 1.321 
43 16 Poor posture of the instructor. 2.15 1.110 

Barriers Related to the Physical Conditions of the Students 
44 5 Tiredness. 3.78 1.045 
45 9 Easily distracted by noise. 3.55 1.134 
46 1 Insufficient sleep. 3.33 1.118 
47 7 Severe headache. 3.11 1.128 
48 4 Hunger during lectures. 3.06 1.140 
49 8 Not keeping eye contact with the instructors. 2.82 1.074 
50 3 Illness. 2.67 .935 
51 2 Bathroom needs during lectures. 1.83 .810 
52 10 Difficulty in hearing. 1.77 1.127 
53 6 Ear infection. 1.65 .945 
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1-  Barriers related to the physical conditions of the 
students which consisted of ten items. 

2- Barriers related to the psychological conditions of 
the students which consisted of 17 items. 

3- Barriers related to the educational environment 
which consisted of eight items. 

4- Barriers related to the instructor which consisted of 
18 items. 

Validity: The researcher submitted the questionnaire to 
the judges for review. Based on their feedback, some 
items were added, dropped or reworded, where 
necessary. They recommended that the questionnaire 
had to be translated into Arabic to enable respondents to 
fully understand each item since they were foreigners to 
the English language.Ten faculty members at Al al-Bayt 
University were requested to validate the questionnaire 
in the light of the following questions: 

1- Do the items measure what they are 
designed to measure? 

2- Are the items clear and definite? 
3- Do the items cover all the domains of 

the study? 
Reliability: Cronbach alpha of the total score was 

found to be 0.92. Alpha coefficients of every single 
domain were found to be 0.73, 0.84, 0.73 and 0.91 
respectively. In general, reliability coefficients were 
quite satisfactory. 

 
Procedures 
The researcher translated the questionnaire into 

Arabic to enable respondents fill out the forms. The 
judges validated the modified questionnaire as well as 
the translated version before the researcher administered 
it personally to the respondents to help them fill out the 
forms and to answer any questions raised by them. 

The data were collected in May, 2006. Descriptive 
statistics such as means and standard deviations were 

used. The T-test and ANOVA were also used to answer 
the questions of the study. 

Variables of the Study: The purpose of the study 
was to identify the barriers to effective listening to 
lectures at Al al-Bayt University. The independent 
variables were major, gender and the academic level of 
the students (first, 2nd and 3rd year levels). The 
dependent variable is the total score calculated for the 
whole instrument. 

 
Data Analysis 
In answering the first question which aims at 

identifying the barriers to effective listening to lectures 
as perceived by students, the mean and standard 
deviation of each item of the questionnaire were 
calculated. The barriers were rank ordered according to 
means. The four domains of the questionnaire were also 
rank ordered according to means. 

In answering the second question which aims to 
reveal if there is a significant statistical difference 
between the students' perceptions of the barriers 
attributed to gender, the t-test was used. To reveal if 
there is a significant statistical difference among the 
students' perceptions of the barriers attributed to the 
academic level (first, second and third years) the one 
way ANOVA was used. To reveal whether there is a 
significant statistical difference between the 
respondents' perceptions of the barriers to effective 
listening attributed to the specialization, one way 
ANOVA was also used. 
Results and Discussion 

 Results of the first question which says: 
"What are the barriers to effective listening to 

lectures as perceived by the undergraduate students at 
Al al-Bayt University in Jordan? Table 3 shows the 
barriers to effective listening to lectures rank-ordered 
according to means. 

 
Table 3: The four domains of the barriers as perceived by respondents ordered by rank according to means and 

standard deviations 
Rank Domain 

number 
Domain Mean Std Deviation 

1 3 Barriers Related to the Educational Enviroment. 3.42 0.70 
2 2 Barriers Related to the Pshychological Conditions of the Students. 2.85 0.63 
3 4 Barriers Related to the Instructor. 2.79 0.75 
4 1 Barriers Related to the Physical Conditions of the Students. 2.76 0.57 
  Overall Domains 2.90 0.52 
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exhausting. This fatigue factor is a physical result of the 
acceleration of brain waves, heartbeat and temperature 
that occur during active listening. This appears to be a 
problem if students are focused to listen too long or too 
often. 

Molina; Steurer; Twardy and Young (1997) 
designed a program for enhancing student’s ability to 
focus on instructional processes and oral directions. The 
targeted population consisted of 4th,5th-, and 8th- grade 
students from three different metropolitan schools in 
Southwest Cook County, Illinois. Analysis of probable 
cause data revealed that influx of visual print media 
affects the development of poor listening habits and 
reduces the opportunities for productive listening 
experiences. Lack of instructional materials for teaching 
listening skills as well as lack of teacher training 
regarding listening strategies were cited as causes for 
the problem. Results indicated that teaching listening 
lessons had a positive effect on overall student success 
in the classroom. 

Watt (1993) investigated whether listening 
effectiveness could be improved by completing a 
college listening class. Volunteer subjects (14 males and 
14 females enrolled in a 3-hour-16-week college 
listening course for undergraduate or graduate students 
at a medium sized Midwestern University) were given 
pre-and post-tests. Results indicated that participation in 
a listening course improved listening behavior, gender 
did not affect overall ability to listen effectively, and 
more education had a positive effect on listening skill. 

Ginsberg (1992) examined listening 
comprehension for 82 university students who 
participated in an American Council of Teachers of 
Russian Language Program. Questionnaire data reveal 
that specific listening activities are not common in 
college Russian courses, and that students have little 
confidence in their ability to comprehend what they hear 
in a variety of situations, in addition, there are few 
relationships between the activities that do exist and 
either students’ perceived listening exist and either 
students’ perceived listening competence or results on 
an objective listening test. 

Conaway (1982) conducted a study in which an 
entire freshman class of over 400 students was given a 
listening test at the beginning of their first semester. 
After their first year of studies, 49% of students scoring 
low on the listening test were on academic probation, 
while only 4.42% of those scoring high were on 
academic probation. Conversely, 68.5% of those scoring 
high were considered Honours students after the first 
year, while only 4.17% of those scoring low attained the 
same success. 

Barker, Edwards, Garnes, Gladney, and Holley 
(1980) indicated that of the four communication 
activities (reading, writing, speaking and listening) 
listening is used the most on daily basis, reading 17%, 
writing 14%, speaking 16% and listening is used 53%. 

Werner (1975) investigated the communication 
activities of high school and college students, 

homemakers and employees in a variety of other 
occupations. She found out that college students spent 
53% of their time listening, 17% reading, 14% writing, 
and 16% speaking. Students spent 21% face- to- face 
listening and 32% listening to mass media. According to 
this study, students spent over half their time listening 
either to the mass media or to other people. 

What distinguishes this study from the previous 
studies is that it is conducted in a different cultural 
setting. It also aims at identifying barriers to effective 
listening to lectures related to the physical and 
psychological conditions of the students, as well as 
identifying barriers related to the instructor and the 
educational environment. 
Population and Sample 
The population of the study: The population of the 
study consisted of all first- second - and third year- 
students of the College of Education at Al al-Bayt 
University in three majors as shown below in Table (1). 
Table 1: The population of the study distributed 
according to gender, major and academic level 

  Number Percent 
Major Child Education 

Class Teacher 
English Class Teacher 
Total 

392 
1098 
391 

1881 

20.8 
58.4 
20.8 
100.0 

Year 1 st 
2 nd 
3 rd  
Total 

689 
693 
499 

1881 

36.6 
36.9 
26.5 
100.0 

Gender Male 
Female 
Total 

399 
1482 
1881 

21.2 
78.8 
100.0 

The sample of the study: The sample of the study 
consisted of 188 students in three majors at the College 
of Education at Al al-Bayt University. The sample was 
chosen randomly. Distribution of the sample according 
to gender, major and year is shown in Table (2). 
Table 2: The sample of the study distributed according 
to gender, major and academic level 

  Number Percent 
Major Child Education 

Class Teacher 
English Class Teacher 
Total 

39 
109 
40 
188 

20.7 
58.0 
21.3 
100.0 

Academic 
level 

1 st 
2 nd 
3 rd  
Total 

71 
69 
48 
188 

37.8 
36.7 
25.5 
100.0 

Gender Male 
Female 
Total 

38 
150 
188 

20.2 
79.8 
100.0 

Instrument 
A questionnaire was developed by the researcher to 

identify barriers to effective listening to lectures as 
perceived by undergraduate students at Al al-Bayt 
University in Jordan. The questionnaire consists of two 
parts. The first part asks respondents to provide personal 
data. The second part focuses on the barriers to effective 
listening to lectures as perceived by the students. This 
part addresses four domains of barriers: 



Jordan Journal of Educational Sciences 

320 

language differences, noise and verbal "clutter', 
preoccupation and shrinking attention spans. 

Shkolnik (2005) concluded that thinking faster than 
listening was one of the causes of poor listening. The 
spare time could tempt us to think about other things 
and interrupt listening; listening for the details but 
missing the main points; jumping to conclusions; and 
focusing on delivery and personal appearance of the 
lecturer rather than listening to the message. 

Wright and Stacks, conducted an email survey of 
the Page Society membership made prior to the Annual 
Conference elicited responses that indicated 75 percent 
of the members thought they were good listeners. 
Together, Wright and Stacks weighed the responses 
they received from their survey and compared them to 
existing scholarly benchmarks and other theoretical 
background about listening. What they found is that the 
majority of Page members appear to have only an 
average understanding about the principles of listening. 
The Page member survey found differences in how 
people listen based upon gender, and these findings are 
confirmed in other research. Men rarely listen for very 
long without interrupting. Women see listening as an 
opportunity to connect with the other person and they 
interrupt less. The conclusions that Wright and Stacks 
drew from their study is that while listening is 
important, most people do not listen very well, and do 
not emphasize listening as much as they call attention to 
other communications tasks such as writing and 
speaking (Arthur W. Page Society, 2005). 

Al- Basheer (2005) conducted a study aimed at 
investigating the weight ratio of the listening skill by 
analyzing all teaching objectives included in the 
curriculum of Arabic language for the second circle of 
the basic education in Jordan. Content analysis 
technique was used as a tool in collecting and analyzing 
data. The results showed that only little weight was 
given to the listening skill, for grades five to seven in 
comparison with other language skills. 

Salopek (1999) concludes that people create many 
obstacles to effective listening. Not all obstacles are the 
fault of lazy, unethical or ineffective listeners. Because 
listening is a process, natural barriers present 
themselves at varions stages of the listening process: 
attention, working memory, short-term memory and 
long-term recall. He presents an example, a survey 
conducted by a corporate training and development firm 
which noted that 80% of corporate executives taking 
part in the survey rated listening as the most important 
skill in the work force. Unfortunately, nearly 30 percent 
of those same executives said that listening was the 
most lacking communication skill among their 
employees. 

Bohlken (1998) studied factors that influence 
effective listening; 250 college students and 30 college 
instructors were surveyed. The findings indicated that 
students’ preoccupation or day- dreaming influence 
their listening to a classroom lecture most. Students’ 
listening is also influenced by the time of the day, where 

they sit, their physical condition and their purpose for 
listening. The instructors indicated the students' interest 
in the subject and their attitude toward the instructor and 
course are most important.  

Korobkova (1998) expects that listeners may often 
have problems if they try to understand every word 
using their knowledge of the structures of the language. 
They tend to get confused and will probably be less 
successful than listeners who seek the meaning without 
confusing too much on the language. She also 
emphasizes that when listening to our native language, 
we usually seem to do so at speed and without effort. 
This is because our attention is focused on the meaning 
the speaker is trying to convey, rather than on the 
language and other sounds he or she is producing. 

According to Dozer (1997) using colloquial 
language and reduced forms by the speaker and 
disinterest in a topic are some of the barriers to effective 
listening. 

Al-Tal and Obeidat (1997) investigated the impact 
of loud reading, silent reading and listening of the 
comprehension of selected texts among the ninth class 
students. The population of the study consisted of ninth 
male students in Beni Kananah Directorate of Education 
in Jordan. The sample consisted of 66 students chosen 
randomly. The sample was divided in a clusteral way 
into three groups. The first group read the material 
silently; the second group read the material orally; and 
the third group was taught the material by listening. The 
results of the study showed that there were significant 
differences among the three groups at (∝ ≤ 0.05) in the 
general comprehension due to the way of exposing the 
texts in favor of the silent reading and listening groups. 
The analysis indicated that the listening group was 
superior to the loud reading group in the evaluative 
comprehension. The results also showed comprehension 
superiority of the listening group over the loud reading 
group. 

Anderson and Lynch (1988) (cited in Korobkova, 
1998) suggest that listeners can have problems 
understanding spoken language for many reasons. For 
example, background noise or tiredness can make 
understanding more difficult. Unfamiliar accents or 
unusual voices can also make listening difficult even in 
a person's first language. Another important cause of 
difficulty can be the subject matter of what people listen 
to. For example, it is likely that most non-scientists 
would not really be able to understand a talk about 
science at an academic conference. 

One of the findings of an e-mail survey conducted 
by Wright and Stacks (cited in Artur W., 2005) was that 
taking lots of notes was considered a bad listening 
technique because writing down exactly what the 
speaker is saying means you are not listening and as a 
result you will not get the entire message. It is 
recommend that the listener take effective notes 
meanwhile focusing attention to listening. 

According to Lundseen (cited in Molina, et al., 
1997) sustained effective listening is difficult and 
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deficient listening skills were a stronger factor than 
reading skills or academic aptitude. Jalongo (cited in 
Matheson; Moon; and Winiecki, 2000) confirmed that 
educators around the world have experienced concern 
over students' poor listening skills and have suggested 
that children's listening skills are steadily deteriorating. 

A review of the previous studies and a search of 
the electronic resources at Yarmouk University library 
in Jordan showed that no study was conducted at the 
university level in Jordan and the Arab countries, but 
showed that very few studies were conducted only at the 
school level. Al-Bary (2007) examined the level of 
listening comprehension for the seventh grade pupils in 
Jordan. Al-Basheer (2005) analyzed the weight given to 
listening in Arabic language textbooks for grades five to 
seven in Jordan. Al- Tal and Obeidat (1997) 
investigated the impact of loud reading, silent reading 
and listening comprehension among the ninth grade 
pupils in Jordan. The researcher felt that attention to 
listening to lectures at universities in Jordan and the 
Arab countries in research has been neglected and felt 
this topic is worthy of research in higher education 
institutions. 
Purpose of the Study 

This study aims to identify the barriers to effective 
listening to lectures as perceived by undergraduate 
students at Al al-Bayt University in Jordan. The 
findings are hoped to be useful to university 
administrators, university instructors, curriculum 
designers and researchers. 

This study is an attempt to answer the following 
questions: 
1- What are the barriers to effective listening to 

lectures as perceived by the undergraduate students 
at Al al-Bayt University in Jordan? 

2- Are there significant statistical differences among 
the respondents' perceptions of the barriers to 
effective listening to lectures which can be 
attributed to gender, the academic level (first, 
second and third years), and the major (class 
teacher, English class teacher and child education)? 

Significance of the Study: The significance of the 
study stems from the topic it deals with which aims to 
identity the barriers to effective listening to lectures as 
perceived by undergraduate students at Al al-Bayt 
University in Jordan. Discussing such barriers to 
effective listening to lectures may help university 
instructors and curriculum designers and educational 
decision makers overcome such barriers in order to 
improve students' listening skills. It is hoped that it may 
help university instructors improve their teaching 
methods. It may help curriculum designers and 
educational decision makers integrate listening skills in 
curriculum and instructional materials. 
Review of Related Literature. 

Al-Bary (2007) examined the level of listening 
comprehension of the seventh grade pupils in Arabic 
language in Jordan. The population consisted of 2131 
pupils in the public schools in the Directorate of 

Education of North West Badia in Mafraq, Jordan. The 
sample consisted of 400 pupils and were divided into 
two groups according to gender. The findings indicated 
no significant statistical difference attributed to gender, 
type of text, the number of interactions, or the influence 
of interaction between gender and type of text, or 
interaction between gender and the speed of 
presentations or the interaction among gender, type of 
text and speed of presentation. The study recommended 
further research to be conducted to identify the reasons 
of weakness of students in listening. 

Lee and Hatesoh (2006) identified several barriers 
to effective listening. For example, listening training is 
unavailable, people think faster, and people speak at the 
rate of 125 words per minute, meanwhile they have the 
mental capacity to understand at the rate of 400 words  
per minute which means people use 25% of their mental 
capacity. We still have 75% to do something else with. 
So our minds will wander. This means that the listener 
should make a real effort to listen carefully and to 
concentrate more of his or her capacity on the listening 
act. 

Lee and Hatesho (2006) also confirmed that even 
though listening is the communication skill we use most 
frequently, it is also the skill in which we’ve had the 
least training. We have more formal training in other 
major communication skills. They also confirmed that it 
is not difficult to find workshops and conferences that 
provide opportunities to improve our writing and 
speaking skills. But it is difficult to find similar training 
programs to sharpen listening skills. 

Griffin, McGahee and Slate (2005) addressed the 
problem of classroom listening skills and the barriers 
that interfere with effective listening. The sample of the 
study consisted of 193 students in the Introduction of 
Educational Computing Classes at Valdosta State 
University in Georgia. They perceived themselves as 
very effective listeners. Six barriers were identified 
(from highest to lowest) as findings indicated that 
stduents becoming impatient while listening to the 
instructor; daydreaming or becoming preoccupied with 
something else when listening to the instructor; 
becoming distracted by outside noises; conversations or 
environmental concerns; thinking of another topic 
because of what the instructor has said; lacking interest 
in most instructional materials; and pretending to be 
listening when in actuality they are not listening. 

Schilling (2005) concluded that a mind constantly 
buzzing with plans, dreams, schemes and anxieties is 
difficult to clear. She also concluded that techndogy has 
erected new barriers to listening. Face- to- face 
meetings and telephone conversations are gradually 
being replaced by email and electronic meeting rooms. 
Besides, television continues to capture countless hours 
that might otherwise be available for conversation, 
dialogue and listening. She also mentioned other 
barriers to listening which include: worry, fear, anger, 
depression, individual bias and prejudice, semantics and 
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discipline. Listening as a method of acquiring 
information is used for more than reading and writing 
combined. It is the channel used most for learning. 
Saricoban (2005) defines listening as the ability to 
identify and understand what others are saying. This 
involves understanding a speaker’s accent or 
pronunciation his grammar and his or her vocabulary, 
and grasping his or her meaning. 

Willis (cited in Saricoban, 2005) lists a series of 
micro-skills of listening which she calls enabling skills 
such as: predicting, guessing, identifying relevant 
points, retaining relevant points, understanding inferred 
information, and so on. 

According to Saricoban (2005) listening and 
understanding speech involve a number of basic 
processes, some depending upon linguistic competence, 
some depending upon previous knowledge that is not 
necessarily of a purely linguistic nature, and some 
depending upon psychological variables that affect the 
mobilization of these competence and knowledge in the 
particular task situation. 

Listening is a skill that improves with practice, but 
common obstacles to effective listening can impede our 
progress. Lee and Hatesohl (2006) confirmed that even 
though listening is the communication skill we use most 
frequently, it is also the skill in which we’ve had the 
least training. They state that a typical study points out 
that many of us spend 70 to 80 percent of our waking 
hours in some form of communication of that time, we 
spend about 9 percent writing, 16 percent reading, 30 
percent in listening. They confirm that most of us are 
poor and ineffective listeners. According to Linder 
(2005) having a television on during a conversation 
would be a distraction and a barrier to effective 
listening, but our own attitudes and personality traits 
may impede listening such obstacles whether internal, 
require solutions to improve listening skills. 

Hunsaker (cited in Mehdinezhad and Peltonen, 
2005) emphasized that schools must address critical 
listening skills in the curriculum. Mehdinezhad and 
Peltonen (2005) confirmed that educators need to be 
active listeners themselves as they communicate with 
their students, by becoming listening coaches. Webber 
(2003) concludes that effective listening is not easy and 
not many people are good at listening for many reasons 
among which are: many people do not want to listen; 
the communication process itself is difficult because it 
is a two-way process. It implies five challenges: 1- The 
challenge to choose the appropriate words necessary to 
express the intended meaning, 2- The listener may not 
properly understand the intended meaning, 3- The 
listener may not accurately reflect his/her intended 
feedback, 4- The listener may not correctly interpret the 
feedback of the listener, and 5- The internal 
environment (worry, tiredness, etc.) and the external 
environment (noise, other people, visual or audio 
distractions). Webber (2003) concludes that many of us 
have learned to be passive learners. Firstly, at school, 
everything but listening is taught. Very few schools 

deliberately teach listening skills. Secondly, formal 
education is usually a one way process. To be effective, 
communication must be a two-way process in which 
both parties, teachers and students, are fully engaged. 
Too often, students are not engaged at school and higher 
levels of education. 

Conaway (cited in Shuie, 2003) stated that 
numerous studies showd that among students who fail 
(in college), deficient listening skills were a stronger 
factor than reading skills or academic aptitude.   
Statement of the Problem 

To the researcher’s best knowledge, no research 
has ever been conducted on barriers to effective 
listening to lectures as perceived by undergraduate 
students at Al al-Bayt University as well as other 
Universities in Jordan. The researcher has noticed from 
his experience as an instructor at the university that 
students lack proper listening skills. The majority of the 
students do not listen effectively to lectures. Swanson 
(cited in Molina; Steurer; Twardy and Toung, 1997)  
emphasized that listening lacks a significant place in 
educational research. Much of the reality of 
communication and  learning in the classroom occurs 
without listening. As a result, attention to listening in 
the classroom, in research or in practice, is strictly a 
matter of chance. 

Jalongo (cited in Molina, et al.  1997) emphasized 
that higher-level listening skills rarely find their way 
into curriculum guide or classroom. Schools do not take 
time to teach listening skills. This is evidenced by the 
lack of instructional materials dealing with listening 
skills. There is also a lack of appropriate teacher 
training in the area. 

A study by Swanson (cited in Hylsop and Tone, 
1988) suggested that teachers are not apt to get much 
training on teaching listening. His survey of 15 
textbooks used in teacher education programs revealed 
that out of a total of 3704 pages of text, only 82 pages 
mentioned listening. 

According to Anderson and Armbruster (1986), 
researchers have estimated that college students spend 
at least ten hours per week attending lectures and 
emphasized that no communication skill has been more 
neglected in the education system than listening 
behavior. Most individuals are continually taught the 
skills of reading, writing and speaking throughout the 
educational process. Rarely are individuals taught how 
to listen effectively. Coakley and Wolvin (1997) also 
emphasized that even though most individuals spend the 
majority of their day listening, it is the communication 
activity that receives the least instruction in schools. 
Wacker and Hawkins (1995) also concluded that 
listening training is not required at most Universities. 
Similarly, Janusik, (2000) and Janusik and Wolvin 
(2000) concluded that students who are required to take 
a basic communication course spend less than 7% of 
class and text time on listening. 

Conaway (1982) reviewed numerous studies which 
showed that among students who failed in college 
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Abstract: This study aimed to identify barriers to effective 
listening to lectures as perceived by undergraduate students at 
Al al-Bayt University in Jordan. The sample of the study 
consisted of 188 students (38 males and 150 females). A 
questionnaire was developed by the researcher to collect data. 
Mean, standard deviation and ANOVA analysis were used to 
analyze data. Results showed the four domains of the barriers 
to effective listening to lectures ordered by rank from the 
highest to the lowest as follows: (1) the educational 
environment, (2) the psychological conditions of students; (3) 
the instructor and (4) the physical conditions of students. 
Results also indicated there were no significant differences 
among students' perceptions attributed to gender or the 
academic level. Results indicted significant difference 
attributed to the major of the respondents. Consequently, 
several recommendations were proposed to overcome barriers 
to effective listening to lectures. (Keywords: Listening skills, 
effective listening,  listening to lectures, barriers to listening).. 
 

 
Introduction  

Listening is the first language skill that children 
acquire. It provides a basis for all aspects of language, 
and plays an important role in the processes of learning 
and communication of every individual (Hyslop and 
Tone, 1998). A review of literature reveals that there are 
various definitions of listening in communication and 
education. Bohlken (1998) quoted a comprehensive 
definition adopted by the International Listening 
Association: "Listening is the active process of 
receiving, constructing meaning from, and responding 
to spoken/ or nonverbal messages. It involves the ability 
to retain information, as well as to react emphatically 
and/ or appreciatively to spoken and/or nonverbal 
messages". 

Thus, listening involves more than simply hearing. 
Some people may confuse between hearing and 
listening. Listening and hearing are not the same. 
Hearing is an involuntary process but listening is a 
voluntary effort to hear, attend, comprehend and 
interpret.  According to Mehdinezhad and Peltonen 
(2005) it is vital for educators to teach their students the 
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معيقات االستماع الفعال للمحاضرات كما يراها طلبة البكالوريوس في 

 جامعة آل البيت في األردن
 

  .كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت، خالد القضاة
 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معيقات االستماع بفاعلية للمحاضرات  :ملخص
وقد تكونت عينة . األردن في جامعة آل البيت في بكالوريوسكما يراها طلبة ال

وقد طور الباحث استبانة لجمع البيانات .  طالبة150 طالبًا و38الدراسة من 
وقد استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات . تتكون من أربعة مجاالت

وقد أظهرت النتائج مجاالت معيقات . المعيارية وتحليل التباين لتحليل البيانات
معيقات تتعلق ) 1: (من األعلى إلى األسفل على النحو اآلتياالستماع األربعة مرتبة 

معيقات تتعلق ) 3(معيقات تتعلق بالظروف النفسية للطلبة، ) 2(بالبيئة التعليمية، 
كما أظهرت النتائج . ومعيقات تتعلق بالظروف الجسمانية للطلبة) 4(بالمدرس، 

معيقات تعزى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر الطلبة لل
بينما أظهرت النتائج فروق ذات داللة . متغيري الجنس والمستوى األكاديمي للطلبة

وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من . إحصائية تعزى إلى متغير التخصص
مهارات : الكلمات المفتاحية. (التوصيات للتغلب على معيقات االستماع الجيد

 ).ع للمحاضرات، معيقات االستماعاالستماع، االستماع الفعال، االستما
 

 
  

difference between hearing and listening. Hearing is the 
function or ability to perceive sound, and listening is a 
skill. They must also make sure that interpretation, 
evaluation, and response are all parts of listening. 

Wolvin and Coakley (cited in Shuie, 2003) defined 
listening as the process of receiving, attending to, and 
assigning meaning to aural stimuli. Shuie (2003) 
confirms that listening is more than just perception of 
sound, although perception is the foundation of listening 
and requires comprehension of meaning. Ober (cited in 
Moody, 2002) describes hearing as the physical act of 
receiving and processing sound waves that strike the 
eardrum where as listening, on the other hand, is an 
active process that interprets and assigns meaning to 
those sound waves. 

Plattor (1968) defined listening as the act of 
hearing sound sequences or patterns, purposefully 
directing attention to these, and actively applying 
appropriate cognitive skills which result in the listener’s 
obtaining meanings, forming concepts, interpreting data, 
and predicting outcomes from these patterns. 

In fact, listening includes more than one activity. It 
includes hearing, attending, understanding, evaluating 
and executing what we hear. Shkolnik (2005) concludes 
that listening involves a more sophisticated mental 
process than just hearing. It demands energy and 
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